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ระดับการศึกษา พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สถานศึกษา

ปริญญาตรี 2529 การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาโท 2547 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) ศษ.ม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ปริญญาเอก - -

อื่น ๆ - -

ประเภทของผลงาน

   o 1.  ด้านการเรียนการสอน                                   o 2.  ด้านการวิจัย

   o 3.  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม               o 4.  ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

   o 5.  ด้านการให้บริการ                                        o 6.  ด้าน ICT

ผลงานที่โดดเด่น / ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ประสบผลส�าเร็จ  (พร้อมแนบหลักฐานประกอบ)

 1. หนังสือ โครงการเลือกสรร

 1.1 บทกลอนกล่อมเด็ก และบทปลอบเด็ก ได้รับคัดเลือก โครงการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย โดย สสค. 

เป็นหนึ่งในความพยายามปลูกฝังนิสัย “รักการอ่าน” ให้เด็กและเยาวชนไทย ท่ี สสค. ริเริ่มข้ึน เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นสู่นิสัยรักการอ่าน  

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในล�าดับที่ 12 กลุ่มเด็กเล็กวัย 0-6 ปี (เป็นผู้ออกแบบปกและเขียนภาพประกอบพร้อมจัดท�ารูปเล่ม  

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2542)

http://www.qlf.or.th/Home/Details?contentId=522 http://ebookstou.org/newdetail.php?id=7775

แบบเสนอประวัติ

ผู้เข้าร่วมประกวด Talented  People ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

P



 1.2 บทเด็กเล่น

http://ebookstou.org/newdetail.php?id=7343
เป็นผู้ออกแบบปกและเขียนภาพประกอบพร้อมจัดท�ารูปเล่ม 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2542

 

 2. งานเขียนภาพสีน�้า ๘๔ พรรษามหาราชา ปี 2553 (แนบ PDF)

 3. งานเขียนภาพสีน�้า ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แนบ PDF)

 4. งานเขียนภาพสีน�้า บัตรอวยพรให้กับหน่วยงานกองกลาง (ประชาสัมพันธ์)

  

เขียนภาพสีน้�าปี 2552ใช้ ปี 2553 เขียนภาพสีน้�าปี 2552ใช้ ปี 2553



เขียนภาพสีน�้าปี 2553ใช้ ปี 2554 เขียนภาพสีน�้าปี 2554ใช้ ปี 2555

เขียนภาพสีน�้าปี 2555ใช้ ปี 2556



เกียรติประวัติที่ได้รับ (ถ้ามี)

 1. ที่ ศย 305.012/0146 ศาลจังหวัดล�าปางแผนกคดีเยาวชน ท�าหนังสือขอบคุณ ผ่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 

ธรรมาธิราช จัดท�าสื่อโสตทัศน์ประกอบค�าบรรยาย (Presentation)



ตัวอย่างงานออกแบบ จัดท�าสื่อโสตทัศน์ประกอบค�าบรรยาย (Presentation)



 2. ที่ สสธ. มสธ. 149/2551 สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชฯ ท�าหนังสือขอบคุณ ผ่านผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์ออกแบบเสื้อ

ใช้กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล 30 ปี มสธ.



 3. ที่ ศธ. 0578.05/2544 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ท�าหนังสือขอบคุณ ผ่านผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์

เป็นวิยากรบรรยาย หัวข้อ “Illustration for Text Book”





 4. ที่ สมสธ/398 นายกสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ท�าหนังสือขอบคุณ ออกแบบโลโก้ ส�าหรับงานพิธีถวายกฐินพระราชทาน 

 ปี 2552

     

	 ข้อมูลอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 	 1.	ศธ	0522.05(3)/ว	291วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา

	 	 2.	ศธ	0522.05(03)/ว	270วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา

	 	 3.	ศธ	0522.05(03)/ว	546วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา









 1. ศธ 0522.11/226 วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์

 2. ศธ 0522.11/34 วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์

 3. ศธ 0522.11/319 วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์







 4. ศธ. 0522.20/2196 ประธานประจ�าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเชิญเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม โครงการทางเลือกในการส่งเสริม

สุขภาพฯ (สอส)



 5. ที่ สมสธ/ว 236 ประธานชมรมแอโรบิค



 6. ศธ 0522.07(01)/(พ) 217ขอความอนุเคราะห์จัดท�าเว็บไซด์ 



 6.1 ออกแบบเว็บ ส�านักพิมพ์ 

  ครั้งที่ 1 จัดท�าสื่อผสม โครงการอบรมนักเขียนเยาวชน 12-13 มิถุนายน 2553 และ animation ประกอบ Web

http://www.stou.ac.th/Offices/oup/



 ครั้งที่ 2

http://www.stou.ac.th/Offices/oup/index_stoupress/index_stoupress.html



 6.2 ออกแบบเว็บหน้า การจัดการความรู้

   “องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ของบุคลากรส�านักพิมพ์” 2 เรื่อง

  “การเตรียมพร้อมภาพประกอบส่งในงานพิมพ์”  

  “คู่มือการท�างาน ภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชาของมหาวิทยาลัย” 

http://www.stou.ac.th/Offices/oup/km%20web/IndexKM_stousress_1.html



 6.3 ออกแบบเว็บหน้า การประกันคุณภาพ

http://www.stou.ac.th/Offices/oup/QA-2/IndexQ&Anew.html

 

7. เป็นวิทยากรโครงการศิลปะเด็ก (Art fof Kids) และออกแบบฉากเพื่อการเรียนรู้ ปี 2542



 8. ท�างานด้านจิตอาสาบริการสังคม กับกลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรี ครั้งที่ 8 เขียนภาพและประมูลภาพรายได้ให้กับโรงเรียน 

บ้านครองพระพิมล จังหวัด นนทบุรี ปี 2555



9. ที่ นบ ๐๐๑๖.๑/ว.๗๗๗๗ ผู้อ�านวยการมอบหมายให้เข้าประชุมคณะท�างานจัดท�าหนังสือปะมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จจังหวัดนนทบุรี “คนนนท์เทิดทูนสถาบัน”

 

ผู้เสนอขอรับรองว่าเป็นเจ้าของผลงานในสัดส่วนร้อยละ 100 จริง

      Talented People ลงนาม.........................................................................

          


