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ประวัติย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว

ชื่อ
e-Mail:
โทร.:
ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว
rattasapa.ka@spu.ac.th
081-928-2511
 ผู้ชว่ ยผู้อานวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขานิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณวุฒิ
 นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 พ.ศ. 2544 – 2556 อาจารย์ประจาอสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 พ.ศ. 2543 – 2544 อาจารย์ประจา ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 พ.ศ. 2542 – 2543 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.ศ.2539 – 2540 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว บริษัท ซีนิเพลกซ์ จากัด
(U-TV Cable Network)
 พ.ศ. 2536 – 2539 อาจารย์ประจา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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งานจัดการเรียนการสอน
 อาจารย์ประจาสอนในระดับปริญญาตรี : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ /
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท : สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท : รายวิชา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รางวัลที่ได้รับ
 รางวัล “อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2561” จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) / สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.)
 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นาด้านการศึกษาระดับโลก ทีน่ าเทคโนโลยีของ Apple มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ในฐานะนักการศึกษาผู้โดดเด่นของ Apple
(Apple Distinguished Educators : ADE)
 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ (ประเภทผู้บริหาร) จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รางวัลผู้สอนที่มี “เทคนิคการสอนดีเด่น ประเภท เทคนิคการสอนแบบเน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ / คิดอย่างมีวิจารณญาณ” จากการนาเสนอผลงานในโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Active Learning) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รางวัลบุคลากรที่ทาการสอนดีเด่น ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(The Best Teaching Award)
ทักษะ / ความชานาญพิเศษ
 ความเชี่ยวชาญในการนา Facebook มาใช้ในสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 ความเชี่ยวชาญในการนา Application Kahoot มาใช้ในสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
 ความเชี่ยวชาญการในการวางแผนกลยุทธ์ในการนา Social Media มาใช้งานร่วมกับ
ระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 ทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production)
รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
 มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Keynote Presentation ในการผลิตสื่อ (Presentation)
เพื่อการนาเสนอร่วมกับการใช้ Software ตกแต่งภาพ และ Software ตัดต่อเสียง
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ผลงานการเป็นวิทยากร
 วิทยากรบริการวิชาการ ในระดับนานาชาติ ให้กับคณะผู้บริหาร และ ครูจากประเทศ
บังคลาเทศ จัดโดยสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดย
โครงการ International Center for Development Communication (ICDC)
ในหลายหลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตร "ICT for Head Teachers and Madrasah Superintendents"
บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “Management of ICT in
school” ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ
- หลักสูตร “Capacity Building for Head Teacher & Principles” บรรยาย
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ “Management of ICT in school” และ
Workshop ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ
- หลักสูตร "ICT for Head Teachers and Madrasah Superintendents"
บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ Management of ICT in school
และ Basic Operation of LAN ให้กับคณะผู้บริหารจากประเทศบังคลาเทศ
- หลักสูตร "Teaching ICT for Teachers" บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในหัวข้อ Nature and Function of ICT Center และ Digital Content as
supplementary reading materials / Project-Based Learning ให้กับ
คณะครู ICT และ ครูวิทยาศาสตร์ จากประเทศบังคลาเทศ
 วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เรื่อง "การใช้ Facebook เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา" ให้กับคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้สอนยุคใหม่ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Facebook for Education
ให้กับคณาจารย์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 วิทยากรบรรยาย ในห้องประชุมย่อยในหัวข้อ "การออกแบบการสอนที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์" งานประชุมวิชาการ SPU-Teaching and Learning Forum: Experience
of Learning จัดโดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Active Teachers ยุค Thailand 4.0" ให้แก่คณาจารย์
และกาลังพล ของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)
ครั้งที่ 2 บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ประสบการณ์โค้ช"
ณ ห้องประชุมหางนกยูง สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ผลงานการเป็นวิทยากร (ต่อ)
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์" และ
"การผลิตงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" หลักสูตร "นายทหารประชาสัมพันธ์
ให้แก่โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา" หลักสูตร "นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา” โรงเรียนกิจการพลเรือน
ทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์” บริการวิชาการให้แก่
คณะนายทหารนักเรียน โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเป็นครูที่ดีในยุคดิจิทัล”บรรยาย ให้แก่ คณะนายทหาร
คณาจารย์โรงเรียนกิจการพลเรือน และเครือข่าย
 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตัดต่อภาพเพื่องานกิจการพลเรือน” ให้แก่คณะนายทหาร
ชั้นประทวน หลักสูตรนายสิบกิจการพลเรือน โรงเรียนกิจการพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้ Facebook เพื่อเป็น
เครื่องมือสาหรับพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร : KM”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมคนดี รักษาคนเก่ง ปลูกจิตสานึกคนของพระราชา
ข้าของแผ่นดิน” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมป์
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเป็นครูมืออาชีพ และ การเรียนการสอนในยุคดิจิทัลและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ให้แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน" ให้กับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ: สร้างสรรค์ ปรับแต่ง มคอ.3 ให้เป๊ะ!” ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเป็นครูสอนในยุคดิจิทัล แบบฉบับคนห้องสมุดต้องออกแบบ
อย่างไร" ในโอกาสที่มีการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
 วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้ Social Media สาหรับบุคลากรทางการแพทย์"
ให้แก่โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแทพย์ทหารบก
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ผลงานการเป็นวิทยากร (ต่อ)
 วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ประเด็นปัญหา จริยธรรม กฏหมาย และปัญหาสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการพยาบาล" ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
 วิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยในเครือ Thai-Tech บรรยายในหัวข้อ
"การพัฒนาสื่อการสอนในยุค Thailand 4.0"
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการผลิตสื่อ KeyNote for Mac เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน" ให้แก่ คณาจารย์โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนการสอนในยุคดิจิทัลและประชาคมอาเซียน”
ในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 12-13 ให้แก่ คณาจารย์ใหม่ จาก
สถาบันต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher
Education)
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ““สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน” ให้แก่คณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเป็นอาจารย์ที่เท่าทันยุคสมัยปัจจุบัน” ให้แก่คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเป็นอาจารย์ที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา” ให้แก่อาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา
 ที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การใช้ Facebook กับการเรียนการสอน”
ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อด้านการออกแบบ ให้แก่ คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อด้านการออกแบบ ประกอบการจัดทาปริญญานิพนธ์
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความเพื่อตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการฯ คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (NCAA 2018)
 ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือในการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย สาหรับการดาเนินการวิจัยนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 Coach ในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในโครงการ The Teacher 1 และ The Teacher 2
การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ
 นาเสนอบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPUCON2018
 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในงาน
International Conference on New Horizons in Education ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559
 เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาชีพระดับนานาชาติ Broadcast Asia 2018 และ Broadcast
Asia 2016 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 เข้าร่วมงาน Beijing International Radio, TV and Film Exhibition (BIRTV2017)
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 เข้าร่วมงาน Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment
Show (KOBA 2014) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
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