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ประวัติการศึกษา 

ป ีพ.ศ. ที่จบ

การศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2545 มัธยมปลาย มัธยมศกึษา ปีที่ 6 วิทย์-คณิต โรงเรียนธัญรัตน์ 

2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ 

(วท.บ.) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

ประวัติการท างาน 

ปี พ.ศ. ที่ปฏิบัติงาน สถานที่ท างานเดิม ต าแหน่ง 

2551 - 2556 เทศบาลต าบลหนองเสือ พนักงานจ้างทั่วไป 

2556 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ผูป้ฏิบัติงานบริหาร 

2556 - 2557 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

นักวิชาการเวชสถิติ 

2557 – ปัจจุบัน งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

นักวิชาการศกึษา 

 

 



ประวัติการฝึกอบรม 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อที่ฝึกอบรม สถาบัน/หน่วยงานท่ีฝึกอบรม 

15 - 17 ม.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Appline Clinical 

Statistics - 2014 ครั้งที่ 1 เรื่อง "Basic Statistics 

for Clinical Researchers" 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 มี.ค. 57 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ และ

ถอดบทเรียนของการเรยีนรู้ เรื่อง "การ

ประยุกต์ใช ้LISREL ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

และวิทยาศาสตร์" 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 พ.ค. 57 การใชง้านโปรแกรมบริหารจัดการขอ้มูล Online 

Medical Research Tool (OMERET) รุ่นที่ 3 

คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

20 - 22 ส.ค. 57 โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “การท า

แบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) 

(ภาคปฏิบัติ) รุน่ที่ 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

16 - 18 ก.ย. 57 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูจ้ัดการงานวิจัย 

(Reearch Manager: RM) รุ่นที่ 1 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) และเครอืข่ายองค์กร

บริหารงานวิจัยแหง่ชาติ (คอบช.) 

20 ต.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการผู้ประสานการด าเนิน

งานวิจัย ครัง้ที่ 1/2556 (เพื่อก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงาน การด าเนินงานบริหารงานวิจัย) 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 พ.ค. 58 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม Aleph และ

ฐานขอ้มูลทางการแพทย์ 

หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

15 ก.ค. 58 การอบรม เรื่อง ฐานข้อมูล Mendeley: 

Intelligent Research Network 

ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

9 พ.ย. 58 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์และ

ถอดบทเรียนของการเรยีนรู้ โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 - 19 พ.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิตทิี่จ าเป็น

ส าหรับการวิจัยทางคลินิก: สถิตพิืน้ฐาน” 

หนว่ยระบาดวิทยาคลินิก  

สถานส่งเสริมการวิจัย  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

1 - 3 ส.ค. 59 โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: 

การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



วัน/เดือน/ปี หัวข้อที่ฝึกอบรม สถาบัน/หน่วยงานท่ีฝึกอบรม 

22 – 23 พ.ย. 59 การอบรมเชิงปฎิบัติการ: การวิเคราะหข์้อมูลทาง

สถิตสิ าหรับสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 ธ.ค. 59 การอบรมเชิงปฎิบัติการ: การใชร้ะบบบริหาร

จัดการงานวิจัย University Research 

Management System (URMS) กระบวนการ

ท างานของระบบและเพิ่มทักษะการปฏิบัติใช้ 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 - 23 ธ.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ: การ

บริหารจัดการงานวิจัยตามทิศทาง Thailand 4.0 

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ม.ีค. 60 อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 

EndNote (Version x8) 

ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

3 – 4 พ.ค. 60 โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร 

“เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม” 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) 

25 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเพื่อ

รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEN Citation 

Index (ACI) 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ 

26 ก.ย. 60 ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการ

วารสารวิชาการไทย 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(Thai Journal Citation Index Center) 

ประสบการณ์ท าโครงการวิจัย 

ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ สถานะภาพการวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

    

รางวัล 

ปีทีไ่ด้รับ ประเภทรางวัล หน่วยงานที่ให้ 

   

 


