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ปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี

 
 

จดุมุ่งหมายในงาน (Career Objective): 

ตอ้งการใชค้วามรูค้วามสามารถในสาขาทีเ่รยีนและประสบการณ์ทางานดา้นไอทแีละคอมพวิเตอร์
โปรแกรมมิง่มามากกวา่ 10 ปี ถ่ายทอดสู่ผูส้นใจในตลาดไอทขีองเมอืงไทย 
 

ประวติัส่วนตวั (Personal Information) 

วนัเกดิ (Birth Date):  Jan 24, 1971      อายุ (Age):  48 
สญัชาต ิ(Nationality):  Thai        ศาสนา (Religion): Buddhism 
สถานะการสมรส (Marital Status): Single     สุขภาพ (Health): excellent  
ส่วนสูง (Height):  176 cm.        น ้าหนกั (Weight):  89 kg 
 
ประวติัการศึกษา (Education) 

o มถิุนายน 2539  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด 

o กรกฎาคม 2553 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี 
ปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตร ์สาขาบรหิารการศกึษา 

 
ประสบการณ์ท างาน (Working Experiences) 

o ตุลาคม 2548 – ปัจจุบนั บรษิทั บอส โซลูช ัน่ จ ากดั – ประเทศไทย (จดัการระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร)์ ผูจ้ดัการทัว่ไป / ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนคิ / วทิยากร  

o เมษายน 2548 – กนัยายน 2548 บรษิทั พบับลซิสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (บรกิารดา้นโฆษณา) ที่
ปรกึษาฝ่ายบรหิารเทศโนโลยสีารสนเทศ   



o กรกฏาคม 2545 – สงิหาคม 2547 บรษิทั โอกลิวี ่แอนด ์เมเธอร ์ประเทศไทย (ผูใ้หบ้รกิารทางดา้น
โฆษณา) ฝ่ายบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

o เมษายน 2539 – เมษายน 2545 บรษิทั คอมพวิเตอร ์ซสีเตม็ คอนเนคชัน่ จ ากดั (จ าหน่ายอุปกรณ์และ
ใหบ้รกิารทางดา้นคอมพวิเตอร)์ วศิวกรสนบัสนุนทางดา้นคอมพวิเตอร์ 

o กรกฏาคม 2537 – กนัยายน 2538 บรษิทั แทรเวลิเอเซยี จ ากดั (ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว) 
พนกังานบญัช ี/ ผูช้ว่ยดูแลเกีย่วกบัแผนการจดัทวัร์ 

o เมษายน 2535 – มถินุายน 2537 บรษิทั ซทีวัร ์จ ากดั (ขายตัว๋และใหบ้รกิารเกีย่วกบัทางดา้นการ
ท่องเทีย่ว ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) พนกังานบญัชเีกีย่วกบัลกูหนี้และเจา้หนี้ 

ทกัษะเก่ียวกบัทางด้านเทคโนโลยี 

o Network administration (ผูดู้แลและจดัการระบบสารสนเทศ) 
o Directory service Design (ออกแบบระบบการบรกิารบญัชรีายชือ่) 
o Web Server Installation (ตดิตัง้และจดัการระบบ Web Server) 
o Help desk management (จดัการเกีย่วกบัการบรกิารทางดา้นลูกขา่ยคอมพวิเตอร)์ 
o System/computer lab Design (ออกแบบเกีย่วกบัการวางระบบคอมพวิเตอร)์ 
o IT Security Skill (ทกัษะทางดา้นเกีย่วกบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ) 
o Hardware/software Troubleshooting (แกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัคอมพวิเตอรท์ัง้อุปกรณ์และโปรแกรม) 
o Server/LAN/WAN Optimization (จดัการระบบการเชือ่มต่อทัง้เครือ่งแม่ขา่ย ระบบ LAN / WAN) 
o Backup / Restore / Disaster Recovery (ส ารองขอ้มูล, กูข้อ้มูล และวางแผนแกไ้ขปัญหาขอ้มูล) 
o Cisco Router/switch Installation and configuration (จดัการระบบพรอ้มทัง้ตดิตัง้การเชือ่มตอ่

ระยะไกล) 
o Training and Instruction (จดัอบรมหลกัสูตรเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ทัง้การวางระบบ การแกไ้ข การ

บ ารุงรกัษา เป็นตน้) 
 

ทกัษะการจดัการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o วางแผน, ออกแบบเครอืขา่ยระบบ และปรกึษาระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรบัการ
เจรญิเตบิโตและขยายงานทางดา้นธุรกจิขององคก์รในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ 

o มุ่งเน้นเกีย่วกบัเสถยีรภาพและความปลอดภยัเบือ้งตน้ของระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมี
พืน้ฐานที ่CIAAA 

o ควบคุมและบรหิารจดัการในรูปแบบโครงการของระบบเครอืขา่ยเป็นแบบกระบวนการและขัน้ตอน โดย
เรยีงตามล าดบัความส าคญัก่อน-หลงั 

o บรกิารเป็นทีป่รกึษา, แนะน าวธิกีารในการบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ย โดยใชท้รพัยากรทีจ่ าเป็น และ
เหมาะสมกบัระบบเครอืขา่ย อยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล 

o แยกแยะการใชง้าน, การบรหิารงานขอ้มูล โดยเรยีงล าดบัความส าคญัและความเหมาะสมในการใชง้าน
ขอ้มูล 

o วางแผน, ออกแบบ, แนะน า และปรกึษาเกีย่วกบัทางดา้นความปลอดภยัในระบบเครอืขา่ย ทัง้แบบใช้
สายและไรส้าย รวมถงึการเชือ่มตอ่ระยะไกล ตามความเหมาะสมของระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยี 



o จดัการ, ออกแบบ, ข ัน้ตอนในการปฏบิตัแิละแกไ้ขปัญหา ระบบเครอืขา่ย 
o จดัอบรมระบบเครอืขา่ยเบือ้งตน้ จนถงึระบบเครอืขา่ยระดบัสูง ทัง้การใชง้านและความปลอดภยัของ

เครอืขา่ย 
 

ความสามารถทางภาษา (Language Skill): 

o Language: English (Good) 
o Language Chinese (Basic) 

เกียรติบตัร/ใบรบัรอง (Extra Qualifications): 

o Rocheston Certified Cybersecurity Engineer (RCCE) 
o VMWare Certified Professional 6.5 Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV) 
o ICDL Certified – IT Security 
o Huawei Certified Network Associate (HCNA-R&S) 
o Huawei Certified System Instructor (HCSI-R&S) 
o Certified Ethical Hacker version 8 (C |EH) 
o EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) v8 
o Certified EC-Council Instructor (CEI) 
o CompTIA Security+ Certification (CompTIA-Sec+) 
o CompTIA Network+ Certification (CompTIA-Network+) 
o CompTIA Certified Technical Trainer (CompTIA CTT+) 
o Microsoft Certified Professional (MCP) 
o Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 
o Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) 
o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 
o Microsoft Certified Trainer (MCT) 
o Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
o Citrix Certified Administration (CCA) 
o Certified Novell Administration (CNA) 
o Internet Security with Border Manager (Novell) 
o Certified Train the Trainer 
o Certified Instructor of Fundamental Engineer (Thailand) – NECTEC & AOTS(Japan) 
o Zyxel Certified Network Professional – Security & Wireless (ZCNP) 


