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 ดร.เมธี พิกุลทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
ซึ่งผ่านประสบการณ์การเป็นผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาอาทิเช่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น และยังมีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการในหลักสูตรต่าง ๆ ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจนถึงปัจจุบัน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  เมธี พิกุลทอง มีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับการผลิตส่ือเสียงเพื่อการศึกษาหลาย
รูปแบบ โดยมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และใช้งานในปัจจุบันอาทิเช่น เพลงเอกลักษณ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพลงประกอบบทเรียนวิชาภาษาไทย บทบรรยายทางธรรมประกอบคล่ืน
เสียงเหลื่อมความถี่ (Binaural Beats) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  FM.89.5 MHz และเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นวิจัยที่สนใจ ได้แก่เทคโนโลยี
การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาบทเพลงประกอบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทาง
วิชาชีพ การพัฒนาคล่ืนเสียงเหล่ือมความถ่ีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

 
 

คลิกเพื่อชมภาพการทำงานด้านการผลิตสื่อเสียง 
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สถานที่ติดต่อได้สะดวก  
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู1่ ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร.02-549-3216, 0846752237 Google map: https://goo.gl/maps/K3FJc3bo4UxU3WtDA 
ประวัติการทำงาน 
ด้านบริหาร 
ปี 2557 – 2561 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ปี 2557 – 2561 กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ปี 2559 – 2560 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านวิชาการ 
ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปี 2560 - 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปี 2548 – 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปี 2545 – 2548 อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

ประวัติการศึกษา 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ( เทคโนโลยีการศึกษา ) วิชาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( โสตทัศนศึกษา )  วิชาโทส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  

• กรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีถ้วยพระราชทาน Coke Music Award   

• Producer เพลงเอกลักษณ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

• ผู้สอนวิชาอิเล็กโทน สถาบันดนตรี YAMAHA Music Foundation 

• ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง FM.89.5 MHz 

https://goo.gl/maps/K3FJc3bo4UxU3WtDA


 

 

งานบริการทางวิชาการ 

• วิทยากรโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

• คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการ 
o Higher Education Research, Science Publishing Group New York, NY 10020, U.S.A. 
o IAFOR Journal of Education, The International Academic Forum. Australia. 
o วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
o วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประเด็นวิจัยที่สนใจ 

• เทคโนโลยีการศึกษา 

• สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

• การพัฒนาบทเพลงประกอบการศึกษา 

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพ 

• การพัฒนาคล่ืนเสียงเหล่ือมความถ่ีเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
ผลงานวิจัย 

• รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นำชุมชนของพระภิกษุ 

• รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

• การศึกษาระบบนิเวศการพัฒนาทุนมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

• การพัฒนาบทเพลงเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

• การประพันธ์บทเพลงผสานคล่ืนเสียงเหล่ือมความถี่ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับคล่ืนสมอง
ช่วงก่อนการเจริญสมาธิในผู้สูงอายุ 
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