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การศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษา เมื่อ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐและเอกชน สําเร็จการศึกษา เมื่อ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิชาเอกชางยนต สําเร็จการศึกษา 

เมื่อ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนกรุงเทพชางกล  วิชาเอกชางยนต สําเร็จการศึกษา เมื่อวันท่ี 

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

มัธยมศึกษา  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  มัธยมศึกษาปท่ี ๓  สายอุตสาหกรรม สําเร็จ

การศึกษา เมื่อ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  

ประถมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชันอุบลราชธานี ศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๙ 
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ประสบการณทํางาน 

๑. ธุรกิจสวนตัว (จําหนายและผลิตอุปกรณอะไหลภายในเคร่ืองจักร) เร่ิมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง 

ปจจุบัน สถานท่ี หางหุนสวนจํากัด ดับเบ้ิลเจแอนดดี เอ็นจิเนียร่ิง กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๖ ป 

๒. บริษัท เพาเวอรไลนเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ตําแหนง ผูประสานงานโครงการ ซุปเปอรไว

เซอรอาวุโส เร่ิมงานเมื่อ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕  รวมระยะเวลาการ

ทํางาน ๒ ป เชน โครงการหางสรรพสินคาเซ็นทรัล พระราม ๒ ถนนพระรามท่ี ๒ แขวงแสมดํา 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, โครงการหางสรรพสินคา เซ็นทรัลเวิลด ถนน พระรามท่ี ๑

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, โครงการหางสรรพสินคา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต  

๓. ธุรกิจสวนตัว รับเหมางานกอสรางและงานระบบประกอบในอาคาร เร่ิมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อ 

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓  ระยะเวลาการทํางาน  ๕ ป   

๔. บริษัท ที.อี.เอ็ม.จํากัด ตําแหนง ผูชวยผูจัดการโครงการ เร่ิมงานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  ถึง พ.ศ. 

๒๕๓๘  ระยะเวลาการทํางาน  ๓ ป  โครงการโรงงาน บริษัท โกลโบ ฟูดส จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) ๔๘๒ หมู ๑ ซอยผูกมิตร ถนนรถรางเกา ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 

๕. ธุรกิจสวนตัว รับเหมางานระบบประกอบในอาคาร เร่ิมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๓๕  ถึง ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๓๕ ระยะเวลาการทํางาน  ๘ เดือน  

๖. บริษัท วรจักรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตําแหนง ซุปเปอรไวเซอร เร่ิมงานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๓๕  โครงการโรงแรม ฮอลิเดยอิน บางรัก กรุงเทพมหานคร โครงการหางสรรพสินคา 

สีลมคอมแพ็ค สีลม กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการทํางาน  ๓ ป 

๗. บริษัท ศรีอูทอง จํากัด ตําแหนง ผูชวยวิศวกร โครงการโรงงานผลิตกาซไฮโดรเจนและอ็อกซิเจน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เร่ิมงานเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๙  

ถึง  พ.ศ. ๒๕๓๒  ระยะเวลาการทํางาน  ๓ ป  

๘. บริษัท ประมวณพัฒนาการ จํากัด ตําแหนง ผูประสานงานโครงการกอสรางและงานระบบ

ประกอบอาคาร โรงแรมแชงกรีลา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เร่ิมงานเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘  ถึง

วันท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙  ระยะเวลาการทํางาน  ๑ ป  

๙. บริษัท สีลมแม็ค จํากัด ตําแหนง หัวหนาผูควบคุมงานระบบประกอบอาคาร โรงแรมแชงกรีลา 

         เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เร่ิมงานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘  ระยะเวลาทํางาน ๑ ป     

 



งานดานสังคม  

๑. ประธานเครือขายผูปกครอง ระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปที ๑  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาทํางาน  ๑ ป 

๒. ประธานเครือขายผูปกครอง ระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปที ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาทํางาน  ๑ ป 

๓. ประธานเครือขายผูปกครอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึง  พ.ศ. ๒๕๕๗  ระยะเวลาทํางาน  ๔ ป 

๔.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี  

กรุงเทพมหานคร  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๕  วาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๔ ป 

 

ผลงานดีเดน โลและ เกียรบัตร 

๑.ประธานเครือข าย ผูปกครองดี เดน  โรงเ รียนสต รี เศรษฐบุตรบํา เพ็ญ  เขตมีน บุ รี 

กรุงเทพมหานคร ผูมอบ ศาสตราจารย นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒ .นายกสมาคมผูปกครองและครูดี เดน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุ รี 

กรุงเทพมหานคร ผูมอบ ศาสตราจารย นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. ศิษยเกาดีเดน ครบรอบ ๕๒ ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. นักศึกษากิจกรรมดีเดน วันสถาปนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ ๑๒๒ ป    

ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. ผูรวมสนับสนุนกิจกรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. นักศึกษากิจกรรมดีเดน วันสถาปนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ ๑๒๑ ป    

ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๗. พอดีเดน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๓   โรงเรียนนีรชาศึกษา ณ วันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๔๙  

 

 

 



ผลงานทางวิชาการและการอบรมสัมมนา 

๑.ส งมอบผลงานเลม วิ จัย แดท านหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีชวยว าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  วิทยานิพนธ เร่ือง การพัฒนาการจัดการเครือขายผูปกครอง โรงเรียนสตรีเศรษฐ

บุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

๒. นําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท คิงสสตาร เมทัล เฟอรนิเจอร จํากัด โดย นายปรีชา ศรีสงา ในการประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตักสิลา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓. รับเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘‘การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรูการ

ทํางาน Work Integrated Learning’’ วันท่ี ๒๑-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารใหม หองประชุม

ชั้นท่ี ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๔. นําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาการจัดการเครือขายผูปกครอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร

บําเพ็ญ  เพ่ือเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรูเชิงวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

และมหาวิทยาลัยในกลุมประชาคมอาเซียน ณ Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคม

เวียดนาม ตั้งแตวันท่ี ๒๘-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕. รับเชิญเปนวิทยากร ในหัวขอเร่ือง ‘‘การเตรียมความพรอมเขาสูอุตสาหกรรมในยุค ประเทศ

ไทย ๔.๐ ’’ วันอาทิตยท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๔๒ หองประชุม ชั้น ๒  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๖. รับเชิญเปนวิทยากร ในหัวขอเร่ือง ‘‘แนวโนมการประกอบธุรกิจ SMEs ในอนาคต’’และ 

‘‘การสรางธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนในอนาคต’’ วันอาทิตยท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๗. รับเชิญเขารวมประชุมวิชาการ รับฟงความคิดเห็น แนวคิด ขอเสนอแนะ ‘‘การปฏิรูป

การศึกษา ของสภาองคกรเครือขายการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ สอปช.’’ วันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๘  ณ หองประชุมแหลงสมาคมนายทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร สะพานแดง เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  

๘. รับเชิญเขารวมพิธี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โอนเงิน สูสถานศึกษา โครงการ

เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ป  วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ หองประชุมเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 


