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2550 - 2555 ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนและวัฒนธรรมศึกษา
(การรู้เท่าทันสื่อ)
Doctor of Philosophy (PhD.) in Media and
Cultural Studies (Media Literacy)
Faculty of Arts, Education and Human
Development Victoria University, Melbourne,
Australia Thesis Title “Advertising and Media
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2543 - 2545 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
สาขาวิชาการโฆษณา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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เป้าหมายในอาชีพ
 “ดิฉนั เชื่อมัน่ ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ความเชื่อมัน่ นี ้เป็ นแรงผลักดันในการอุทิศความรู้ให้ กบั ภาคการศึกษาและ
สังคม ปั จจุบนั ดิฉันพยายามบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงด้ านการรู้เท่าทันสื่อและการเจริ ญวิปัสสนา
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรู้ เท่าทันสื่อให้ สามารถส่งเสริ มความคิดเชิงวิพากษ์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาปั ญญา )Wisdom Development) ซึง่ จะเป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง”
ประสบการณ์ ทางาน
2558-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

อาจารย์ รายวิชามมศท 101 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2556-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยผู้อานวยการด้ านสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2555
2551-2555

วิทยากรอิสระ
ผู้ชว่ ยวิจยั , iHR Australia, Melbourne, Australia

2544-2546

นักวิจยั อิสระ

คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
2560-2559
สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (ตัวแทนส่วนงาน)
2560-2559
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้ สื่อออนไลน์ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
2560-2559
คณะทางานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ สานักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สสช.) สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
2560-2559
คณะกรรมการบริ หารรายวิชามมศท 101
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560-2559
คณะกรรมการข่ายงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท .ประจาปี 2559
2559
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล แม่ส้ ชู ีวิต 4 ภาค กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘มหิดล-วันแม่’
2558
อาจารย์สกั ขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2558

ผลงานตีพมิ พ์
บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
หนังสือ
2017 Kleebpung, N. (2017). The Challenge of Media Literacy Education in Thailand. In B. De Abreu, P.
Mihailidis, A. Lee, J. Melki & J. McDougall (Eds). International Handbook of Media Literacy Education.
New York: Routledge.
ผลงานวิจัย
2018 ณัฐวดี ปิ ตตาทะโน, นนทสรวง กลีบผึ ้ง, บัญญัติ ยงย่วน, และแก้ วตา นพมณีจารัสเลิศ (in press 2561). ผลการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังสือภาพกับการชมวิดีทศั น์นิทานที่มีตอ่ ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
วารสารศึกษาศาสตร์ , 22 (3)
2018 ณศศิอษุ า บุษบกแก้ ว, อธิวฒ
ั น์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ , นนทสรวง กลีบผึ ้ง, และดลพัฒน์ ยศธร. (in press 2561).
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานและทักษะชีวิตของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย:กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์แห่งหนึง่ . วารสารเกษมบัณฑิต, 19(ฉบับพิเศษ), 1-14
2018 บุญเรื อน ชินวรากร, นนทสรวง กลีบผึ ้ง, บัญญัติ ยงย่วน, และแก้ วตา นพมณีจารัสเลิศ (in press 2561).
การศึกษาแบบแผนการอบรมเลี ้ยงดูของผู้ปกครองในการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมแก่เด็กอนุบาล. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ , 23 (1)
2017 Yuwapoom, W., Nopmaneejumruslers, K., Jiawiwatkul, A., and Kleebpung, N. (2017). A Study of the
Holistic Approach to Child Development According to the DIR/Floortime Concept: Banlat Hospital,
Phetchaburi. International Journal of Child Development and Mental Health, 5(1), 43-54.
การนาเสนอผลงาน
2016 Kleebpung, N., Tripathi, S., Smith, D. (2016). A Cross Cultural Study of Positive Life Assets and Socio
Emotional Health of Thai and US University Students (MU-SSIRB: 2015/304 B1). Paper Presented at the
31st International Congress of Psychology, July 24th-29th, 2016, Yokohama, Japan.
บทความวิชาการ
2016 นนทสรวง กลีบผึ ้ง. (2559). แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนาปั ญญา. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ เปิ ดโลกกว้ างทางปั ญญา วิชาศึกษาทัว่ ไป ครัง้ ที่ 2 (หน้ า 11-25). กรุงเทพ: เครื อข่ายการศึกษา
ทัว่ ไปแห่งประเทศไทย.

งานวิจัย
2017 เรวณี ชัยเชาวรัตน์ และ นนทสรวง กลีบผึ ้ง. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี ้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั
(MIDL) ระดับบุคคลเพื่อส่งเสริมความเป็ นพลเมืองประชาธิปไตยในระดับประถมศึกษา. ทุนการวิจยั : สถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน (สสย.) จานวน 250,000 บาท
2018 นนทสรวง กลีบผึ ้ง. (2559). แนวทางการพัฒนาการสอนเพื่อพัฒนา “ปั ญญา”: การวิจยั เพื่อพัฒนา หลักสูตร
(IPSR-IRB: 2016-015). ทุนการวิจยั : ทุนส่งเสริ มนักวิจยั รุุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 250,000 บาท
2014 นนทสรวง กลีบผึ ้ง. (2557). ความคิดสร้ างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวของเด็กที่จบการศึกษาในระดับชัน้
อนุบาล 3 จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (MU-SSIRB: 2014/333
B2). ทุนการวิจยั : เด็กพลัส, สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) จานวน 100,000 บาท
บริการวิชาการ
2559 – ปั จจุบนั
2560
2560
2560
2559
2559
2558-2559

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
(สสย.)
วิทยากรให้ ความรู้การรู้เท่าทันสื่อและปั ญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ภาควิชาสูติศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดทายุทธศาสตร์ และทิศทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ สานักงานกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
การจัดทาร่างยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการส่งเสริ มและปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้ สื่อ
ออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วิทยากรการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 9
(Educa 2016)
สัมมนาขับเคลื่อนพลเมือง สร้ างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ
วิทยากรการจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้ างพลเมืองประชาธิปไตย ศูนย์เครื อข่าย
การศึกษาเพื่อสร้ างพลเมืองประชาธิปไตย

ข่ าวประชาสัมพันธ์ ท่ เี ผยแพร่ ผ่านสื่อ
 สานักข่าวอิศรา 2558
https://www.isranews.org/thaireform-other-news/199-thaireform-documentary/37270 ผู้จดั การออนไลน์ 2558
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000058347
 ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายการศึกษาเพื่อสร้ างพลเมืองประชาธิปไตย, 2558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889638464445839&id=425884284154595

 ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายการศึกษาเพื่อสร้ างพลเมืองประชาธิปไตย 2558
https://www.youtube.com/watch?v=xkKnPzGf4XA
 รู้จกั สื่อรู้จกั สิทธิ์ สานักงานกสทช.
http://gmdigitalmedia.com/ebook/emagazine/con/KKS11/files/basic-html/page12.html
การอบรมและพัฒนาตนเอง
2550-ปั จจุบนั
การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
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การฝึ กอบรมเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx), มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
การฝึ กอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUNQA Assessor), มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
การเสริมสร้ างศักยภาพอาจารย์ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน, และตัวตนบนหนทางความเป็ นครู ,
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557
การเสริมสร้ างศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขันสู
้ ง
2557
การอบรมกิจกรรมบาบัด, Human Center
2556
การอบรมจริยธรรมการวิจยั ในคน,ศูนย์สง่ เสริมจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
2554
อาสาสมัคร ครูผ้ ชู ว่ ยกิจกรรมศิลปะวิปัสสนาสาหรับเด็กกาพร้ าโรงเรี ยนธรรมชาติ บ้ านริมน ้า (ครูเป้
สีน ้า)
2553-2557
การอบรมพลังงานบาบัด (Energy Healing: Reiki Master), ประเทศออสเตรเลีย
2547
ภาษาอังกฤษและการเรี ยนรู้ในระดับอุดมศึกษา Victoria University, Melbourne, Australia
2546
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Hawthorn English Language Center, Melbourne, Australia
2543
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั ด้ วยโปรแกรม SPSS, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2542
การพัฒนาบุคลิกภาพ, สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers
2539
การใช้ งานโปรแกรมตกแต่งภาพสาหรับผู้เริ่มต้ น (Adobe Photoshop), มหาวิทยาลัยรังสิต

