
ประวัติวิทยากร 

ประสบการณการสอนเกี่ยวกับ Ionic  

 วิทยากรอบรม  “การสราง Mobile App ดวย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 วิทยากรอบรม in-house “การสราง Mobile App ดวย Ionic 2 + Angular 2” บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

 วิทยากรอบรม in-house “การสราง Mobile App ดวย Ionic 2 + Angular 2” มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 วิทยากรอบรมหลักสูตรออนไลน "สราง Mobile App ดวย Ionic Framework 2+ Angular 2” 

https://codingthailand.com/ionic2/ 

 ผูเขียนหนังสือ “Ionic 2: Build Mobile App for Web Developer” 

https://codingthailand.com/ionic2ebook/ 

 วิทยากรอบรมหลักสูตรออนไลน "สรางเว็บไซตดวย Angular 2 ตั้งแตเริ่มตนจนถึงทําเว็บไซตจริง” 

https://codingthailand.com/angular2/ 

ประสบการณ 

 วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ดวย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร 

 วิทยากรอบรม "การใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน" โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "การสรางแอนิเมชั่นดวยโปรแกรม Adobe Edge Animate" โครงการ ITCAMP 2014 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "การออกแบบเว็บไซต" โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "jQuery" กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค อุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "PHP MySQL" กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "Flash Action Script for Game" โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 วิทยากรอบรม "C# and MySQL Database" โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 วิทยากรอบรม "E-Commerce (Joomla+Virtuemart)" บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร 
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 วิทยากรอบรม "Flash ActionScript for Game" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ 

 วิทยากรอบรม "Flash and ActionScript" โรงเรียนนาสวงวิทยา อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "Joomla" โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรม "Joomla" โรงเรียนศรีเมืองใหมวิทยาคาร อําเภอศรเีมืองใหม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 วิทยากรอบรมโครงการตนกลาอาชีพ หัวขอ "Joomla" และ "การทาํ Server สําหรับรานอินเตอรเน็ต 

 วิทยากร โครงการ อบรมภาคฤดูรอน หลักสูตร Joomla โดยภาควชิาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 วิทยากร โครงการ อบรมภาคฤดูรอน หลักสูตร Moodle โดยภาควชิาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 ผูชวยวิทยากร โครงการ อบรมภาคฤดูรอน โดยภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 วิทยากร โครงการอบรม Oracle Academy 

 MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) for Web Developer (.NET,C#) 

 Web Application with PHP, Yii 2, Laravel 5,ASP.NET, ASP.NET MVC, JavaScript,  Angular2, TypeScript, HTML5 ,CSS3, 

jQuery, Bootstrap,  

ผลงานหนังสืออื่นๆ 

 เขียนหนังสือแบบเรียนระบบฐานขอมูล ใหสํานักพิมพซัคเซสมีเดยี 

 เขียนหนังสือแบบเรียนการใชโปรแกรมฐานขอมูล ใหสํานักพิมพซัคเซสมีเดีย 

 เขียนหนังสือแบบเรียนการใชโปรแกรมฐานขอมูล MS Access 2007 ใหสํานักพิมพซัคเซสมีเดีย 

 เขียนหนังสือ Laravel 5: Summarize for Web Developer (ฉบับภาษาไทย) 

 เขียนหนังสือ Yii 2: Database and Report (ฉบับภาษาไทย) 

 

 


