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ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล            นายโสภณ จาเลิศ 

วัน เดือน ปี เกิด  1 ธันวาคม 2490 

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  

                 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต   กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

                จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

                   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

ประกาศนียบัตร 

    - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม จากกระทรวงศึกษาธิการ    

                - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  

                  จ.พระนคร (กรุงเทพฯ)  

                - Certified Health Informatics จาก School of Nursing,  

                  University of Virginia U.S.A.   

                - ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จากกรมไปรษณีย์โทรเลข    

    ประกาศนียบัตร เลขที่ คค 0701/3402520088 สัญญาณเรียกขาน HS 5 CTL 
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ประกาศนียบัตรจากการเรียน Online ในโครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open 

Online Course กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือของ 

ส านักงานคณะการรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

 - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication)  

     หมายเลขใบรับรอง: 89140b81e5084d40ba354c6c50bd9a5b 

    ออกให้เมื่อ: 15 มิถุนายน 2021 

 - การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Movie Production) 

    หมายเลขใบรับรอง: 522ee4090615400ab0802ac51ee7d9c4 

       ออกให้เมื่อ: 15 มิถุนายน 2021 

 - การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 

    หมายเลขใบรับรอง: f21209c72886499e889aa7a4c245e342 

    ออกให้เมื่อ: 19 มิถุนายน 2021 

 - การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

       (Digital media creation on social networks)  

     หมายเลขใบรับรอง: 1803c3d6be424f408288c8787f6699af 

    ออกให้เมื่อ: 22 มิถุนายน 2021 

ประวัติการท างาน 

 - 1 พ.ค. 2508 - 31 พ.ค. 2526  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด โรงงานท่าหลวง  

                  อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ต าแหน่ง ครู ร.ร.ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ ท่าหลวง ปัจจุบันคือ 

                  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

                - 1 มิ.ย. 2526 - 31 พ.ค. 2528  อาจารย์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล าปาง  ปัจจุบันคือ 

                  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง 
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               - 1 มิ.ย. 2528 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลล าปาง  ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาล 

                  บรมราชชนนี นครล าปาง (ระหว่างท าการสอนสอนที่นี่ ได้เป็นอาจารย์พิเศษ  

                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)                   

  - พ.ศ. 2548 - 31 มี.ค. 2551 รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ                      

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  

               - 30 ก.ย.2551 เกษียณอายุราชการ  

               - 1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 

                 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  

ประวัติการด ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจากงานประจ า 

 - ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทะเบียนเลขที่  

    1080/2527 

    - กรรมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี หนังสือแต่งตั้งเลขท่ี 149/2525 

  - วิทยากรครูแกนน า e-Learning สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2551 

  - กรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลล าปาง ตั้งแต่ 1 เมษายน  2559 ถึง  

    31 มีนาคม 2563 

  - กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562    

                  ถึง ปัจจุบัน 

ประวัติการอบรม & สัมมนา 

 - อบรมหลักสูตร ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้น Wood Badge ลูกเสือ สามัญ วุฒิบัตร เลขท่ี 173 

  - สัมมนา Comdex Asia 98 : Singapore International Convention &Exhibition   

    Center , Singapore 

   - อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่าย กระทรวงสาธารณสุข  
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   - อบรม การสร้างระบบ e - Learning ด้วย VClass จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เพ่ือการศึกษา 

   - อบรมการสร้างสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม ChulaELS จาก  

     ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   - อบรม Network Administrator (Linux Redhat) จากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   - อบรม PERL with CGI foe Web Fundamentals จาก จาก ศูนย์เทคโนโลยี 

     อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) Certificate No. 8159 

   - อบรม PHP using MySQL Database for Web Development จาก ศูนย์เทคโนโลยี 

     อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) Certificate No. 70585 

   - อบรม Developing Website by using PHPNuke จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

     และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) Certificate No. 200500138 

   - อบรม Web Design and Development (Photoshop 7/CS & Dreamweaver MX    

     2004) จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  

    Certificate No. 200604649 

   - อบรม Quick and Simple by Flash จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

     คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) Certificate No. 200500125 

   - อบรม วิทยากรโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี จาก  

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  

     Certificate No. 10-01210 

  - อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

     แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จาก สถาบันพระบรมราชชนก  

    (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 21/2550)  
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   - Short Course Summer "Health Informatics" จาก University of Virginia, School  

    of Nursing ,Virginia U.S.A. 

   - อบรม Human Resources Development Curriculum According to Three Sound  

      Theory จาก Diplomatic Speaking Institute  

   - อบรม การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     และการจัดท า SAR ในหลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

     วิทยาเขตแพร่  

   - ประชุมทางวิชาการเรื่อง "การรู้สารสนเทศของประชาชน : เรียนรู้เพ่ือสังคมเศรษฐกิจ 

     พอเพียง" จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  - อบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จาก คณะศึกษาศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  - อบรมหลักสูตร การรักษาความม่ันคงของชาติส าหรับข้าราชการ จาก กองอ านวยการรักษา 

    ความมั่นคงภายใน (กอรมน)  

  - อบรม การน าเสนออย่างโปร รุ่นที่ 2  จาก สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  

    มหาวิทยาลัยมหิดล  

  - อบรม เทคนิคการถ่ายและท าภาพสี รุ่นที่ 1 จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

    มหาวิทยาลัย  

  - อบรม เทคนิคการถ่ายและท าภาพ ขาว - ด า รุ่นที่ 3 จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

    มหาวิทยาลัย  

    - อบรม หลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม จาก ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (วุฒิบัตร 

    เลขที่ 011253) 

  - อบรม อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการป้องกันประเทศโดยประชาชน จาก  

    กรมต ารวจ  

   - อบรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ หลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม จาก กรมต ารวจ  
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  - อบรม การอบรมพัฒนาจิตเพ่ือให้เกิดปัญญาและสันติสุข ในโครงการของคุณแม่  

     ดร.สิริ กรินชัย จาก มูลนิธิศนูย์วิปัสนาเชียงใหม่ วัดห้วยสม้  

   - อบรม เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

    ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

  - อบรมตามโครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการทวนสอบ 

    ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

     วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

 - อบรม โครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ จาก  มหาวิทยาลัย 

    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

  - อบรมท าแผน จาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

   - อบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

ประวัติการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

 - ทัศนศึกษา The United States Capitol หรือ The Capitol Building  

    ณ กรุง Washington, D.C. ประเทศ สหรัฐอเมริกา (  July  29,  2004 -   

     August  01,  2004) 

   - ทัศนศึกษา The Library of Congress ณ กรุง Washington, D.C. ประเทศ  

    สหรัฐอเมริกา (  July  29,  2004 -   August  01,  2004) 

  - ทัศนศึกษา Smithsonian National Museum of Natural History ณ กรุง  

    Washington, D.C. ประเทศ สหรัฐอเมริกา (  July  29,  2004 -   August  01,  2004) 

  - ทัศนศึกษา  เมือง Williamsburg (a city in the U.S. state of Virginia)  

    (July 24, 2004) 

  - ศึกษาดูงาน School of Medical Assistants รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia 

  - ศึกษาดูงาน Alorstar Health Center รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia 

  - ศึกษาดูงาน National ICT Learning Center Bangkok Thailand 
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  - ศึกษาดูงาน Daejeon University ประเทศ เกาหลีใต้ 

  - ศึกษาดูงาน Kyung Hee University ประเทศ เกาหลีใต้ 

  - ศึกษาดูงาน Ewha Womans University ประเทศ เกาหลีใต้ 

  - ศึกษาดูงาน University of Delhi ประเทศอินเดีย 

  - ทัศนศึกษา ป้อมอัครา ประเทศอินเดีย  

  - ทัศนศึกษา ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย  

  - ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา รุ่นที่ ๔ ณ พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศ 

    อินเดีย - เนปาล (ในโครงการของศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

    ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่) 

เกียรติบัตร/รางวัล 

 - รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง 

     สาธารณสุข 

  - รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภท อาจารย์ผู้สอน ระดับเครือข่ายภาคเหนือ  

  - รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ระดับวิทยาลัย  

  - ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ในดวงใจ  

  - เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมครูแกนน า e-learning  

  - ประกาศเกียรติคุณ การน าเสนอผลงาน e-learning  

  - รางวัลข้าราชดีเด่นประเภทผู้บริหาร  

  - เกียรติบัตรการสร้างภาพลักษณ์องค์การส าหรับผู้บริหาร 

  - เกียรติบัตร วิทยากรประจ าคลินิคและนิทรรศการ เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  

    การใช้ไอซีทีเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  

  - เกียรติบัตรดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม  

 


