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ประวัติการศึกษา 

ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2549 

ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2543 
 
ประวัติการท างาน 

ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ธัญบุรี 

-ประสานงานให้ความช่วยเหลือ นศ. 
เช่นทุนการศึกษา กยศ. กรอ. แนะ
แนวอาชีพ รด.  
- จัดกิจกรรมต่างๆ ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด และ กิจกรรม
ที่คณะจัด เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 

 
 
 
 

3 ปี 1 เดือน 

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
และภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ธัญบุรี 

-ประสานงานด้านการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย์และ นศ. 
ของสาขาวิชาให้เหมาะสม 
-จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากคณะ 
ให้กับสาขา 
-จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ของ 
สาขาวิชา 

 
 
3 ปี 3 เดือน 

 
 
 
 

รูป 



ประวัติการท างาน (ต่อ) 
ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 

  -ประสานงานช่วยเหลือ คณาจารย์
และนักศึกษา กับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

 

หัวหน้าสาขา
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ธัญบุรี 

-ประสานงานด้านการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย์และ นศ. 
ของสาขาให้เหมาะสม 
-จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจาก
คณะ ให้กับสาขา 
-จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ของ
สาขา 
-ประสานงานช่วยเหลือ คณาจารย์
และ นศ. กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

 
 
 
 

3 ปี 

 
ประวัติการอบรม 
ชื่อหลักสูตรอบรม / ดูงาน สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน ลักษณะหลักสูตรอบรม / 

ดูงาน 
ระยะเวลา/ปี 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรนักบริหารทีมงาน 
The Supervisory Grid 

ฝึกอบรม โรงแรมสามพราน 
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 
 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน ระยะเวลาอบรม 
5-7 กรกฎาคม 
2556 
 

อบรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สนง.ประกันคุณภาพ  
มทร.ธัญบุรี 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 
2559 

อบรมวิเคราะห์ผลการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สนง.ประกันคุณภาพ  
มทร.ธัญบุรี 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน 25 มกราคม 
2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้บริหาร
ระดับกลาง” (รมก.) รุ่นที่ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน 19 มิถุนายน – 
7 กรกฎาคม 
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม (ต่อ) 
ชื่อหลักสูตรอบรม / ดูงาน สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน ลักษณะหลักสูตรอบรม / 

ดูงาน 
ระยะเวลา/ปี 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาเครือข่าย
สมุนไพร 

วัดป่าธรรมดา จังหวัด
นครราชสีมา และโรงแรม 
เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน 24 และ 28 – 
29 สิงหาคม 
2560 

อบรมพัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2559 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ธัญบุรี 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน 5 – 6 มีนาคม 
2561 

อบรมและศึกษาดูงานคลีน
ฟาร์มเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองพัฒนานักศึกษา  
มทร.ธัญบุรี 

ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน 13 มีนาคม 
2561 

 
 
ความเชี่ยวชาญ : (งานวิจัย / การตลาด / ผลิตภัณฑ์ / การผลิต – บริการ/ การจัดการบริหาร / บัญชี –    
     การเงิน ) 
 
งานวิจัย 
สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์  กรณีศึกษาแรงงานในกระบวนการ ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ธาตุอาหารพืชอินทรีย์ส าหรับปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในเขต   
     กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
แนวทางการจัดการและการออกแบบภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาวัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช 
 
แนวทางการจัดการและการออกแบบภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บ้านอุ่นไอรัก  
 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นตามความต้องการของสถานประกอบการงานภูมิทัศน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาชีพ 
 
 เขา้ร่วมแข่งขันออกแบบจัดสวนชิงถ้วยพระราชทาน ณ โรงแรมปาร์ค นายเลิศ ได้รางวัลชนะเลิศถ้วย 
พระราชทาน ปี 2556 

 
เขา้ร่วมแข่งขันออกแบบจัดสวนชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ได้รางวัลรอง 

ชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน ปี 2557 
 
เขา้ร่วมแข่งขันออกแบบจัดสวนชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ได้รางวัล 

ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ปี 2558 
 
เขา้ร่วมแข่งขันออกแบบจัดสวนชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ได้รางวัลรอง 

ชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพระราชทาน ปี 2559 
 
เขา้ร่วมแข่งขันออกแบบจัดสวนชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ได้รางวัล 

ชมเชย ปี 2560 
 
 
 
 
 
 


