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การศึกษา

ปริญญาโท ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
Master of Information and Communication Technology (MICT)
University of Wollongong, Australia ประเทศออสเตรเลีย (ปี พ.ศ. 2546 – 2548)
https://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@studentcentral/docu
ments/doc/uow032709.pdf
ปริญญาตรี (วท.บ.) ด้ านวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2546)

ประวัติการทํางาน
ตําแหน่งปั จจุบนั
• วิทยากรบรรยาย และ ฝึ กอบรม พนักงานขาย ตัวแทนจําหน่าย ทีปรึกษาการ
ขาย ในด้ านการขายและนําเสนอสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียล
มีเดีย Facebook, LINE, Instagram, Twitter, LinkedIn และ YouTube
ให้ กบั บุคลากรของแบรนด์ธุรกิจทีมีชือเสียง เช่น ISUZU, FORD, TOYOTA,
DENSO, PANASONIC, HOYA, FUJITSU และ UOB เป็ นต้ น
• วิทยากรอิสระ และ อาจารย์พิเศษ ด้ านการตลาดออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์
และ อีคอมเมิร์ซ ให้ กบั องค์กรต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน,
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย และ บริษัทเอกชนชั<นระดับโลก เช่น
ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) มหาชน จํากัด, บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็มบิสสิเนส
ประเทศไทย จํากัด เป็ นต้ น
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• ทีปรึกษาด้ านการตลาดออนไลน์
- โครงการพัฒนาและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์หนึงตําบลหนึง
ผลิตภัณฑ์ โดย สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- คลัสเตอร์เครืองสําอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญทรัพย์สนิ กรุ๊ป จํากัด ผู้นาํ ด้ านการจัดการ
และบริหารช่องทางขายทางทีวีโฮมช้ อปปิ< ง จําหน่ายสินค้ าผ่านช่องโทรทัศน์
แบบตลอด H ชัวโมง เช่น ช่องโอช้ อปปิ< ง, ช่องทรูซีเล็คท์, ช่องทีวีไดเร็ค
• ผู้ก่อตั<งและบริหารเว็บไซต์ให้ ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และการทําธุรกิจ
ออนไลน์ www.BrandingChamp.com
• ทีปรึกษาธุรกิจและตัวแทนช่องทางจัดจําหน่ายให้ กบั แบรนด์ผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจเอสเอ็มอี มากมาย เช่น บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชันแนล จํากัด,
บริษัท ปฐวิน จํากัด, บริษัท บริษัท ณัฏฐ์ นิธิ จํากัด เป็ นต้ น รวมทั<งดูแลแบ
รนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น เครืองสําอาง ผลิตภัณฑ์สาํ หรับเด็ก, อาหารสัตว์
สําเร็จรูป, กระเป๋ าหนังแท้ , อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ อสังหาริมทรัพย์ เป็ น
ต้ น
• ผู้ก่อตั<งและร่วมบริหาร เว็บไซต์, อีคอมเมิร์ซ และ แอพพลิเคชัน เช่น
uob.co.th/uobproperties (ทรัพย์สนิ พร้ อมขาย ธนาคารยูโอบี),
sme4trade.com (สมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ, เว็บแอพพลิเคชัน) ,
thaicosmeticcluster.com (คลัสเตอร์เครืองสําอางไทย) , fammall.com (อี
คอมเมิร์ซสินค้ าเด็ก, แอพพลิเคชัน) , leluxefrance.com (อีคอมเมิร์ซครีม
บํารุงผิว) , cleandeethai.com(อีคอมเมิร์ซอุปกรณ์ทาํ ความสะอาด) ,
enfy.co (อีคอมเมิร์ซกระเป๋ าหนัง) , otopthaidd.com (อีคอมเมิร์ซ
ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์), mvitaclinic.com
(คลินิกด้ านผิวพรรณ) เป็ นต้ น
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ประวัติการทํางานในอดีตทีผ" ่านมา
-อดีต ผู้ช่วยประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)
- อดีต กรรมการผู้จัดการ บริษัท Digital Commerce Asia Co.,Ltd. พ.ศ. 2559
- อดีต ผู้จัดการ ฝ่ ายงานการจัดการเงินสดและบริการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิคส์
(Cash Management & E-Services) พ.ศ. 2557
ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) มหาชน จํากัด (United Overseas Bank (Thai) PCL)
- อดีต ผู้จัดการโครงการ (Project manager) พ.ศ. 2554
บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็มบิสสิเนส ประเทศไทย จํากัด
(Fujitsu System Business (Thailand) Ltd.)
ดูแลรับผิดชอบ
- โครงการ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลชิ<นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ขาดแคลน ให้ กบั
บริษัท PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA PACIFIC (Thailand) Co.Ltd.
- โครงการ ระบบจัดการข้ อมูลการผลิตเลนส์แบบผสม ให้ กบั
บริษัท HOYA LENS THAILAND LTD.
- โครงการ ระบบจัดการข้ อมูลการข่าวผู้มีพฤติการณ์ยาเสพติด ให้ กบั
สํานักงาน คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
- อดีต นักพัฒนาซอฟต์แวร์ อาวุโส บริษัท DST INTERNATIONAL (BANGKOK) LIMITED
พ.ศ. 2548 ดูแลระบบจัดการพอร์ทหุ้นสําหรับลูกค้ าสหรัฐอเมริกา
- อดีต ผู้ดูแลประสานงาน นักเรียนแลกเปลียนประเทศสหรัฐอเมริกาภาคฤดูร้อน และ
เว็บไซต์ พ.ศ. 2547 บริษัท GeoVisions Co.,Ltd. Chesterfield, New Hampshire, USA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อดีต นักวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ พ.ศ.
2546 Geographic Information System บริษัท A.D.S Survey & Computer Co,. Ltd

ผลงานทางวิชาการ
- ตีพิมพ์ บทความวิชาการ NECTEC Technical Journal พ.ศ. 2546
http://www.nectec.or.th/NTJ/No15/papers/03.pdf
- ตีพิมพ์ หนังสือ อิเลกทรอนิคส์ เรือง “Indie Marketing การตลาดแบบไม่ต้องแข่ง เพราะวาง
ตําแหน่งให้ แตกต่าง” พ.ศ. 2558
- ประกาศนียบัตร SCJP (Sun Certified Java Programmer) นักพัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษาจาวา
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