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การศึก ษา
June 2002–March/2005 :

Siam University, Master degree in Business Administration, Major in
Management Information System (MBA. MIS.)

June 1993-February/1997 : Siam University, Bachelor degree in Business Administration, Major in Business
Computer (BBA.)
ประสบการณ์ ก ารทํางาน
April 2006 – Present :
Department :
Position :
Responsibility:

June 2007 – May 2009 :
Department :
Position :
Responsibility :

November 2012 –
March 2014 :
Department :

Siam University
Computer Science Program, Science Faculty
Teacher
- Teach in the courses: Database Management, System Analysis and Design,
Software Engineering, Computer Programming, Internet Programming, Mobile
and wireless programming, and Data Mining.
- Project advisor.
- The committee in Co-operative Education Program.
- And other jobs assigned: Research, Maintenance software used in the campus.
Siam Technology College
Information Technology Faculty
Teacher
Teach in courses : Database Management, Java Programming and Web
Development
Thongsook College
Business Computer Faculty

Position :
Responsibility :

Teacher
Teach in courses : Computer Programming and Open Source Software.
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วิท ยากรอบรม
- Instructor training Database Management by using Microsoft SQL Server 2012 to the Ministry of
Finance.
- Database Management course, MBA School, Siam University.

- Website Development by HTML, Siam Informer Team.
ตําราหรื อ หนังสือ ที<แ ต่ ง
- VoIP คุยออนไลน์ ง่ายนิดเดียว (ISBN : 9749375696)
- เน็ตบุค๊ ทุกมุม คู่มือการใช้เน็ตบุ๊ค ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (ISBN : 9789749560464)
- ออนไลน์ ได้ตงั ค์ แนวทางการสร้างรายได้จากอินเทอร์เน็ต (ISBN : 9786117240003)
- การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ Pocket PC ด้วย Visual Studio .Net 2003 นิตยสาร PDAMagz
ความถนัด หรื อ ความสนใจ
- Software Development
- Software Process Management
- Big Data and Data Analytics
- Data Science
- Machine Learning
- Artificial Intelligence
- Internet of Things
ประกาศนียบัต ร
2016
Certificate in Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching by
Jodoi IT & Service Institute
2015
2014

Certificate in L-TimerTM Swiss Cybernetic Project Management Method by Lent
Project Management School
Certificate in Quantitative Research Methodology by Burapha University

