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รับผิดชอบในตําแหน่งวิทยากรพิเศษ ทําการบรรยายให้ ความรู้
เชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ด้ านวิช าการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ น
จาก สถาบันคอมพิวเตอร์ BCC, บริ ษัท สีวลีคอมพิวเตอร์ และ
อื�น ๆ ซึ�งเป็ น บริษั ทที�ได้ รับความไว้ วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล
และเอกชน ให้ จัดการอบรมหลัก สูตรด้ านคอมพิวเตอร์ อย่ าง
มากมาย

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
พ.ศ. 2553

ได้ รับตําแหน่ง วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติในการ
ใช้ งานโปรแกรม Microsoft Office ในเวอร์ชั�น ���� (Word,
Excel, PowerPoint) ให้ กบั เจ้ าหน้ าที�ของบริษัท เป็ นจํานวนกว่า
��� คน ทั ก ษะทางด้ านคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กั บ บุ ค คลากรใน
สํานักงาน

สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551-2552

ได้ รั บ ตํ า แหน่ ง วิ ท ยากรพิ เ ศษ ในการบรรยายเชิ ง ทฤษฎี
และปฏิ บัติ ใ นเหลัก สูตรต่างๆ อย่ างมากมาย เพื�อเสริ ม สร้ าง
ทักษะทางด้ านคอมพิวเตอร์ ให้ กบั บุคคลากรในสํานักงาน
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กรมสรรพสามิตร และกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ รับตําแหน่ง วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบตั ิในเรื� อง
พ.ศ. 2550-2552
การรัก ษาความปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย (WEB Security)
อย่างต่อเนื�องถึง 5 รุ่น
ITIT สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2549

ได้ รับ ตําแหน่งวิท ยากรพิเศษในโครงการ Microsoft Partner in
Learning (โครงการพัฒ นาศัก ยภาพในการเข้ า ถึ งเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู และนัก เรี ย น ระหว่ างข้ อ ตกลงของบริ ษั ท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงศึกษาธิการ ในปี
พ.ศ.2546) โดยมี ห น้ าที� เป็ น ผู้ ให้ ความรู้ ทัง� ปฏิ บัติ และทฤษฏี
ตามหลั ก สู ต ร ทั ง� 4 หลั ก สู ต ร คื อ คอมพิ ว เตอร์ เ บื อ� งต้ น,
คอมพิ วเตอร์ ระดับ กลาง, การสร้ างสื�อการสอน และการติ ดตัง�
ซ่อมบํารุง ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Admin

NICT, ECC และ SIAM COMPUTER
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548

ปฏิ บัติ ง านในหน้ าที� อ าจารย์ ส อนคอมพิ ว เตอร์ ให้ ค วามรู้
หลากหลายหลั ก สู ต ร ทั ง� โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป , โปรแกรม
กราฟฟิ ก และการเขียนโปรแกรม

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ และพณิชยการ
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546

ปฏิบตั ิงานในหน้ าที�อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับผิดชอบการเรี ยนการสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจใน
ระดับชันปวส.ปี
�
ที� 2

ตําแหน่ ง Freelance Programmer
Freelance Database Programmer
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั

Freelance Web Programmer
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั

จัดทําโปรแกรม ขึ �นตามความต้ องการ ของลูกค้ า
เริ�มต้ นด้ วย วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทําระบบ จนสมบูรณ์
แบบตามความต้ องการ มีทงั � ระบบฐานข้ อมูล และระบบการ
บริหาร การจัดการขององค์กร โดยใช้ โปรแกรม Visual Basic
6, Visual Basic.Net 2005, SQL Server 2000, Microsoft
Access และ Crystal Report
จัดทําเว็บไซด์ ขึ �นตามความต้ องการของลูกค้ า
เริ�มต้ นด้ วย วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทําหน้ าเว็บ จนสมบูรณ์
แบบตามต้ องการ มี ทัง� เว็บ แสดงสิน ค้ า และเว็บ บริ ห ารการ
จั ด การขององค์ ก ร โดยใช้ โปรแกรม HTML, Macromedia
Dream Weaver MX 2004, ASP, PHP และโปรแกรมสําเร็จรูป
อื�นๆ เพื�อตกแต่งหน้ าเว็บให้ สวยงาม
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ผลงาน และตําแหน่ งพิเศษ
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2546

- ได้ รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
 เป็ น ผู้จัดทําสื�อ เรื� องสร้ างสุขออนไลน์ ในงานรวมพล
คนสร้ างสุข
 เป็ นวิทยากรพิเศษ ให้ ความรู้เชิงปฏิบัติการ ในการใช้
โปรแกรม Plawan Brower ที� สสส.จัดทําขึ �น กับบุคคล
ทัว� ไปที�สนใจ
- เป็ นผู้จดั ทําสื�อการเรียนการสอน (CAI) เรื�องการใช้ โปรแกรม
สําเร็ จ รู ป ในระดับ ชัน� ปวส. ปี ที� 2 เพื�อใช้ เป็ น ส่วนหนึ�งในการ
พิ จ ารณาเข้ าเป็ นโรงเรี ย นพระราชทาน (ได้ รั บ ตั ง� แต่ ง เป็ น
โรงเรียนพระราชทาน)

โปรแกรมที�มีความเชี�ยวชาญ
1. Microsoft Office Word ทังขั
� นพื
� �นฐาน และขันสู
� ง
2. Microsoft Office Excel ทังขั
� นพื
� �นฐาน และขันสู
� ง
3. Microsoft Office PowerPoint ทังขั
� นพื
� �นฐาน และขันสู
� ง
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