




โอวาท 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันจันทร์ที่ 25 กมุภาพันธ์ 2562 

ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

******************************************************** 

ผู้บริหาร วิทยากร คณาจารย์ คณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนจากหน่วยงานและนักศึกษาทุกท่าน 

 ดิฉันขอแสดงความยินดีในโอกาสส าคัญของนักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศท่ีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์

แสดงถึงความส าเร็จอีกขั้นหนึ่งในวันนี้  และชื่นชมถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ตลอด

ระยะเวลาท่ีใช้ชีวิตในรั้วสถาบันแห่งนี้  ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมิได้หวังเพียงเพื่อจะผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติให้นักศึกษามีทักษะการท างาน ร่วมกับความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังคาดหวังให้เกิดการเรียนรู้

และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมนักศึกษาให้มีแนวคิดการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี สะสมประสบการณ์จนเกิดวุฒิภาวะท่ีพร้อมต่อชีวิตการท างาน นอกจากนี้การ

ตั้งเป้าหมายจะช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมาย มีความหวัง มีทิศทางสู่อนาคตอย่างชัดเจน อย่างไรก็

ตามการใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตต่างๆนั้น ขอให้ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ

ท้ังต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติเป็นหลัก และขอให้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง กล้าท่ีจะปรับเปลี่ยน

เรียนรู้ เริ่มต้นในสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบท  ท้ังเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

 

(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร) 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



                                โอวาท รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา                                                               

รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 

เน่ืองในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

............................................. 

 จากก้าวแรกการเป็นนักศึกษาใหม่  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ สู่ก้าวต่อไป

ในการออกจากร้ัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าสู่โลกของการท างาน หรือ การศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยฯ ได้หล่อหลอมนักศึกษาให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการ 

ทางด้านวิชาชีพ ทางด้านกิจกรรม ให้เป็นผู้ที่พร้อมจะก้าวออกไปสู่ชีวิตจริงของการท างาน โอกาสนี้ ผมขอให้

นักศึกษาทุกคน อย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้เล่าเรียนมา โดยเฉพาะในสภาวการณ์

ปัจจุบัน ทุกคนต้องก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และก้าวเข้าสู่ยุคของไทยแลนด์ 4.0 ที่อุตสาหกรรมทุกอย่างท าผ่าน

ระบบเครือข่าย ดังนั้น นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ ปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตนเองมีความ

พร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้าง และเป็นก าลังส าคัญให้กับครอบครัว ประเทศชาติต่อไป 

 ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้นักศึกษาทุกคน  ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  หรือ  การศึกษาต่อ    

มีสุขภาพกายที่แข็งแรง  สุขภาพใจที่เข้มแข็งในโลกอนาคตต่อไป 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 



 

โอวาท จากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ 
    .................................................................. 

 จากก้าวแรกการเป็นนักศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่ก้าวต่อไปในการ
ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่รั้วของการท างาน หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลาดระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมา มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ฝึกฝนและหล่อหลอมนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทั้งทางด้าน
วิชาการ ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน ให้เป็นผู้ที่พร้อมจะก้าวออกไปสู่ชีวิตของการท างาน 
 โอกาสนี้ ผมขอให้นักศึกษาทุกคน อย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้เล่าเรียน
มา โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทุกคนต้องก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และก้าวเข้าสู่ยุคของไทยแลนด์     
4.0 ที่อุตสาหกรรมทุกอย่างท าผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้น นักศึกษาต้องปรับตัว ปรับใจ ให้ตัวเองมีความ
พร้อม มีความสามารถพิเศษเพ่ิมเติมจากวิชาการความรู้ในศาสตร์ที่เฉพาะทางเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตและอยู่
รอดในยุคของการแข่งขันสูงต่อไป 
 ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้นักศึกษาทุกคน ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษาต่อมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และในภายภาคหน้า หากประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ขอให้เผื่อแผ่
ความรัก ความปรารถนาดี ไปสู่ผู้มีพระคุณ บุคคลรอบข้าง และสถาบันการศึกษาที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของค าว่า “บันฑิต” 
 
 

 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ) 
                                       รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 















































































































ประวัติ อ.จีระพล ไชยมงคล



Page 2 | February 20, 2019

ประวัติ 

ชื่อ นายจีระพล ไชยมงคล

การศึกษา นักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ปริญญาตรี
Computer Science ( Major Statistics )
University Of New England ( Australia )
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- ปัจจุบันผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Digital Plus One Co.,Ltd.
- ปัจจุบันผู้ก่อตั้งและกรรมการผูจ้ัดการบริษัท Antivirus Co.,Ltd.
- ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ , Thai Product Innovation Co., Ltd.
- eBay OnRamp Team ของบริษัท อีเบย์ สอนคนไทยขายของบนอีเบย์
- Country Manager บริษัท Innity Online Co., Ltd. 
- IT Manager บริษัท Enova Co., Ltd.
- System Engineer บริษัท Minor Food group Co., Ltd.
- IT/Support บริษัท Decathlon (ประเทศไทย) Co., Ltd.

ประวัติการท างาน
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- ไดท้ างานอยู่ในสายงานเรื่องการตลาดออนไลน์มามากกว่า 10 ปี เคยร่วมทุนกับบริษัทท าโฆษณา
ออนไลน์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย ดูแลเรื่องระบบโฆษณายุคใหม่ ที่เรียกว่า Rich 
Media Platform
- ทั้งนี้ได้มีความรู้ความสามารถด้านการท าโปรแกรมเว็บไซต์ และการท าการตลาดผ่าน Social Network 
ต่างๆ เช่น facebook , LINE, Twitter 
- และได้เป็น 1 ในทีมงาน OnRamp ของอีเบย์ เพื่อสอนคนไทยสมัครและท าการค้าขายกับอีเบย์ โดย
สอนผ่านทางโทรศัพท ์และโปรแกรม Skype ทั้งนี้ได้สอนไปแล้วมากกว่า 3,000 คน 
- สามารถสอบใบประกาศนยีบัตรจาก มหาวิทยาลัย อีเบย์ด้านการสอนจาก eBay University เป็นคน
แรก ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี  2551 ( 2008 )
-ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนการตลาดออนไลน์แก่บริษัทเอกชนมากกว่า 10 แห่ง ทั่วประเทศ
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใหก้ับบรษิัท Payoneer (เว็บไซต์รับช าระเงินระดับโลก)

ประวัติด้านออนไลน์
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ใบประกาศจากอีเบย์ รับประกันว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบนี้
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หนังสือพร้อมซีดี

อีกทั้งยังเป็นผู้แต่หนังสือ “ขายของกับอีเบย์รวย ท าได้ใน 1 ชั่วโมง”  ที่จัดท าในรูปแบบวีดีโอ เจ้าเดียวในประเทศไทย



ข้อมูลติดต่อ

www.อีเบย์.com
www.thaipowerseller.com/landing
มือถือ : 081-235-4678

083-884-9555
Line ID : thaionline101

http://www.อีเบย์.com/


การอบรมผู้ประกอบการ OTOP และ SME ทั่วประเทศ 



การอบรมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงราย การอบรมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพิษณุโลก



การอบรมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี การอบรมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกรุงเทพ



การอบรมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดจันทบุรี การอบรมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครสวรรค์



การอบรมผูป้ระกอบการ OTOP จงัหวดัสงขลา การอบรมผูป้ระกอบการ OTOP จงัหวดัอดุรธานี



โครงการอบรม “เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก” 
(Express Exporter) 4 ภาค

“ ล าปาง อุบลราชธานี หาดใหญ่ จันทบุรี ”
ร่วมกับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์





โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูล
ข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce 

ร่วมกับ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ ศูนย์ราชการแห่งประเทศไทย





การเรียนการสอนที่เปิดสอน 
เน้นห้องเรียนคนไม่เกิน 15-20 คนต่อครั้ง เนื่องจากเน้น

การลงมือท า และเน้นการดูแลให้ทั่วถึง



ห้องสอน เวลาสอนแต่ละครั้ง จะเน้นการลงมือท า



ประวติัและประสบการณก์ารทํางาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรพจน ์  ชลชวลิต 



ประวตัิและประสบการณ์การทํางาน 

หน้า 1 จาก 11 
 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ – นามสกุล :   นายวรพจน์   ชลชวลิต  อายุ  :   39 ปี 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน :   17/14   ถ.สตูล   ต.ตลาดเหนือ   อ.เมืองภูเก็ต   จ.ภูเก็ต   83000 

สัญชาติ :   ไทย   ศาสนา  :   พุทธ 

เพศ :   ชาย   สถานภาพ :   สมรส 

เบอร์โทรติดต่อ :   08-6658-0022  E-mail  :   ch_worapot_cm@hotmail.com 

วัน/เดือน/ปี เกิด :   10 กันยายน 2522 

 
ประวัติการศึกษา 

ชื่อปริญญาหรือวุฒิบัตร :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

สาขา   :   วิศวกรรมโยธา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา :   2545 
 

ชื่อปริญญาหรือวุฒิบัตร :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สาขา   :   วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา :   2551 
 

ชื่อปริญญาหรือวุฒิบัตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาขา   :   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา :   2559 

 
การจดทะเบียนวิชาชีพ 

เลขท่ี  :   สย.12225   สาขา  :   โยธา 

วันท่ีออก :   19 กรกฎาคม 2560  วันท่ีหมดอายุ :   18 กรกฎาคม 2565 

 
ความสามารถทางด้านภาษา 

ภาษาไทย : พูด “ดีมาก”  อ่าน   “ดีมาก”  เขียน   “ดีมาก” 

ภาษาอังกฤษ : พูด “พอใช้”  อ่าน   “ดี”  เขียน   “พอใช้” 
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การฝึกอบรมพิเศษ 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร 

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- ผู้ตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน (ANSI, BS Standard) 

- ผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานบนท่ีสูง (ANSI, BS Standard)  

- ผู้บังคับ, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ, และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 

- ผู้เฝ้าระวังไฟและผจญเพลิง 

- การปฐมพยาบาลและกู้ชีพฉุกเฉิน (First Aid CPR/AED) 

- การตรวจสอบ บํารุงรักษา และแนวทางแก้ไขความเสียหายของอาคารเบื้องต้น สําหรับผู้ดูแลอาคาร 

- การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตท่ีเสียหายเนื่องจากการเกิดสนิมในสภาวะทะเล 

ความสามารถพิเศษ 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- Microsoft Window 

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, etc.) 

- Structural Analysis & Design (VIS1, NeoRC, NeoSteel, Spreadsheet, etc.) 

- Drawing & Sketch Design (AutoCAD, SketchUp) 

- Internet (Search, e-mail, etc.) 

การบรรยายพิเศษ 

- Construction Management 

- Productivity Improvement for Construction Project 

- Marine Construction 

- Sustainable Building 

- Safety Officer for Construction Work 

- Safety for Industrial Work 

- Basic Knowledge for New Engineer 

- Basic Knowledge for Safety Officer 

- การเตรียมตัวสู่โลกการทํางาน 
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งานวิชาการ 

- บทความการประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินบ้านพักอาศัยเพ่ือความย่ังยืนในประเทศไทย กรณีศึกษา บ้านพัก

อาศัยในเชียงใหม่ (ตีพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี 15) 

- บทความการควบคุมงานคอนกรีต ต้ังแต่การศึกษาข้อกําหนดจนถึงการเทคอนกรีตและการเก็บตัวอย่าง โครงการ

ก่อสร้างประตูระบายน้ําในลําน้ําปิง อําเภอสารภี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เพ่ือเป็นการจัดการความรู้และ

ฐานข้อมูลของกรมชลประทาน) 

- บทความและรายงานบันทึกสรุปข้อมูลโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างท่าเรือ PTT Global Chemical แห่งท่ี 2 

(เพ่ือเป็นการจัดการความรู้และฐานข้อมูลของ PTT Global Chemical) 

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 

งานอดิเรก และกีฬา 

- อ่านหนังสือ 

- วาดภาพ 

- แต่งกลอน 

- ทําอาหาร 

- ท่องเที่ยว 

- ฟุตบอล, ฟุตซอล 

- ว่ายน้ํา 

- กระบี่กระบอง 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

- วิศวกรอาสา สภาวิศวกร 

- ท่ีปรึกษาค่ายอาสาพัฒนาสังคม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

  



ประวตัิและประสบการณ์การทํางาน 

หน้า 4 จาก 11 
 

ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ. 2560 ถึง   ปัจจุบัน 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโครงการ 

ชื่อโครงการ  :   (J.2337) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ WPP Petchaburi Project 

สถานท่ีต้ังโครงการ  :   ต.ท่าแลง   อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี 

เจ้าของงาน  :   WPGE Petchaburi Co., Ltd. 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า โรงบําบัดน้ําเสีย อ่างเก็บน้ํา และถนน รวมท้ังระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการ 

มูลค่าโครงการ  :   240,000,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างท้ังหมดภายในโครงการ, ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของ
โครงการ, วางแผนงานโครงการ ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาให้เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานของโครงการ 

 

ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโครงการ 

ชื่อโครงการ  :   (J.2107) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคลองแยกคลองบึงบ้านม้า 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   คลองแยกคลองบึงบ้านม้า (ต้ังแต่ ซอยพัฒนาการ 64 ถึง ซอยพัฒนาการ 76 )            
แขวงประเวศ   เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

เจ้าของงาน  :   สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างเขื่อน คสล. ชนิดดาดท้องคลอง ความยาว 1,300 ม., ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืดเหล็ก 
ความยาว 100 ม., วางท่อระบายน้ํา คสล. Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 36.00 ม., 
ติดต้ังบ่อ Flap Gate Ø 1.00 ม. 1 แห่ง, ก่อสร้างประตูระบายน้ํา ขนาด 1.80 x 2.40 ม. 
พร้อมผนังกั้นน้ํา คสล. 1 แห่ง, ก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง 

มูลค่าโครงการ  :   56,580,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างท้ังหมดภายในโครงการ, ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของ
โครงการ, วางแผนงานโครงการ ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาให้เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานของโครงการ 
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ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2557 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   รักษาการวิศวกรโครงการ 

ชื่อโครงการ :   (J.2069) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงหลักกันกระแทกท่าเทียบเรือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล   
แห่งท่ี 2 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ท่าเทียบเรือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล แห่งท่ี 2   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   ต.มาบตาพุด    
อ.เมืองระยอง   จ.ระยอง 

เจ้าของงาน  :   PTT Global Chemical Public Company Limited 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้าง Breasting Dolphin ใหม่จํานวน 2 หลัก โดยการตอก Steel Pipe Pile Ø 700 มม. 
จํานวน 10 ต้น/หลัก ก่อนติดต้ัง Concrete Precast Shell   เทคอนกรีต Fill-in  และติดต้ัง 
Accessories ใต้น้ําและเหนือน้ําท้ังหมด 

มูลค่าโครงการ  :   51,800,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างท้ังหมดภายในโครงการ, ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของ
โครงการ, ติดต่อประสานงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมกับเจ้าของ
โครงการ, วางแผนงานโครงการ ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาให้เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานของโครงการ, ควบคุมงานทํา Seabed Survey ในบริเวณท่าเทียบเรือ 
และจัดทํา Project Record Book ส่งฝ่ายโครงการ PTTGC 

 

ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   รักษาการวิศวกรโครงการ 

ชื่อโครงการ :   (J.2038) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเมม 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   หมู่ท่ี 11 ต.พรหมพิราม และหมู่ท่ี 12 ต.ท่าช้าง   อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก 

เจ้าของงาน  :   กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 55.50 ม. กว้าง 10.00 ม. บน Steel 
Girder พร้อมติดต้ังราวกันตก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงคอสะพานท้ัง 2 ด้าน 

มูลค่าโครงการ  :   13,098,900.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างท้ังหมดภายในโครงการ, ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของ
โครงการ, วางแผนงานโครงการ ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาให้เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานของโครงการ 
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ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2556 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ 

ชื่อโครงการ :   (J.1934) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะท่ี 1 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ถ.รัตนโกสินทร์ และ เขตทางหลวงหมายเลข 11   อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 โดยใช้ Box Culvert ขนาด 
2.40 x 2.40 ม. ความยาวรวม 1,347 ม. และอุโมงค์ส่งน้ํา ขนาด Ø 2.50 ม. ความยาวรวม 
1,273 ม. พร้อมสถานีสูบ 

มูลค่าโครงการ  :   249,780,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ติดต่อประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง เทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง, จัดทําเอกสารข้อมูลโครงการเสนอหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาโครงการ, สํารวจและจัดทําข้อมูลทางวิศวกรรม พร้อมจัดทําแผนงาน
และวิธีการก่อสร้างเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือประกอบการแก้ไขแบบก่อสร้างและ
สัญญาโครงการ 

 

ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2556 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง่   :   ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ 

ชื่อโครงการ :   (J.1632) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําในลําน้ําปิง   จ.เชียงใหม่ 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   บริเวณท้ายฝายท่าวังตาล   อ.สารภี – อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   กรมชลประทาน 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ประตูระบายน้ํากั้นแม่น้ําปิง อัตราการระบายนํ้า 1,200 ลบ.ม./
วินาที., ระบบบานระบายน้ําขนาด  12.5x6.50 ม. จํานวน 6 บาน, ระบบป้องกันน้ําและ
ป้องกันดินพังและระบบผันน้ํา 

มูลค่าโครงการ  :   464,672,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างท่ีเหลือท้ังหมดภายในโครงการ, ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับ
เจ้าของโครงการ, วางแผนงานโครงการ ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาให้เป็นไป
ตามแผนการดําเนินงานของโครงการ 

  



ประวตัิและประสบการณ์การทํางาน 

หน้า 7 จาก 11 
 

ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   (J.1891) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล แห่งท่ี 2 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ท่าเทียบเรือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล แห่งท่ี 2   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   ต.มาบตาพุด    
อ.เมืองระยอง   จ.ระยอง 

เจ้าของงาน  :   PTT Global Chemical Public Company Limited 

รายละเอียดของโครงการ :   ร้ือถอนและขนย้าย Breasting Dolphin เดิม จํานวน 3 หลัก พร้อมก่อสร้าง Breasting 
Dolphin ใหม่ โดยการตัดและเชื่อมต่อเสาเข็มใต้น้ํา ก่อนติดต้ัง Concrete Precast Shell, 
เทคอนกรีต Fill-in และติดต้ัง Accessories ใต้น้ําและเหนือน้ําท้ังหมด 

มูลค่าโครงการ  :   49,050,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานเก็บกู้ ร้ือถอนทําลาย และขนย้าย โครงสร้างเดิมท่ีได้รับความเสียหายออกจาก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง, ควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างท้ังหมดภายในโครงการ, ติดต่อ
ประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของโครงการ, ติดต่อประสานงานด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมกับเจ้าของโครงการ, ควบคุมงานทํา Seabed Survey ในบริเวณ
ท่าเทียบเรือ และจัดทํา Project Record Book ส่งฝ่ายโครงการ PTTGC 

 

ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   (J.1632) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําในลําน้ําปิง   จ.เชียงใหม่ 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   บริเวณท้ายฝายท่าวังตาล   อ.สารภี – อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   กรมชลประทาน 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ประตูระบายน้ํากั้นแม่น้ําปิง อัตราการระบายนํ้า 1,200 ลบ.ม./
วินาที., ระบบบานระบายน้ําขนาด  12.5x6.50 ม. จํานวน 6 บาน, ระบบป้องกันน้ําและ
ป้องกันดินพังและระบบผันน้ํา 

มูลค่าโครงการ  :   464,672,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ํา กําแพงโค้งด้านเหนือประตูระบายน้ํา และกําแพง
ตรงด้านท้ายประตูระบายน้ํา, ควบคุมงานก่อสร้างพ้ืนดาดและคานเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางกล่อง Gabion และ Mattress, ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบันไดปลาโจน พร้อม
ประตูระบายน้ํา และสะพานคนเดิน, ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านท้ายประตู
ระบายน้ํา, ควบคุมงานติดต้ังบานระบายโค้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานระบาย 

  



ประวตัิและประสบการณ์การทํางาน 
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ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   (J.1805) โครงการปรับปรุงเข่ือนริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

เจ้าของงาน  :   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งแบบ Relieving Platform เพ่ือยกระดับและเสริมความแข็งแรงของสัน
เข่ือนเดิม ร่วมกับการใช้ Concrete Corrugated Sheet Pile ความยาวรวม 260 ม. พร้อม
ติดต้ังและปรับปรุงระบบระบายน้ําและไฟแสงสว่าง 

มูลค่าโครงการ  :   41,624,105.72 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานร้ือถอนและขนย้าย วัสดุอุปกรณ ์และสิ่งก่อสร้างบนแนวเข่ือนกันตลิ่งเดิมออกจาก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง, ควบคุมการติดตามและตรวจสอบ การทรุดตัว และการเคลื่อนตัวของเขื่อนกัน
ตลิ่งเดิมต้ังแต่เร่ิมงานจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ, ควบคุมงานก่อสร้างท้ังหมดภายในโครงการ, 
ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของโครงการ, ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการตรวจ
รับงานและการเบิกงวดงานกับเจ้าของโครงการ 

 

ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   (J.1781 และ J.1733) โครงการป้องกันเข่ือนริมตลิ่งบริเวณท่าเทียบเรือ 18A - 18F (Phase 
I, Phase II, Phase III และ Phase IV) 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ท่าเทียบเรือ 18A-18F   โรงกลั่นบางจากและศูนย์จ่ายน้ํามันบางจาก   ถ.สุขุมวิท 64   แขวง
บางจาก   เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ 

เจ้าของงาน  :   Bangchak Petroleum Public Company Limited 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งแบบ Relieving Platform โดยใช้ Concrete Corrugated Sheet Pile 
ยาว 80 ม. และระบบป้องกันดินพัง (ชั่วคราว) พร้อมระบบเสริมเสถียรภาพเข่ือน 

มูลค่าโครงการ  :   94,497,924.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานเก็บกู้ ร้ือถอนทําลาย และขนย้าย เข่ือนกันตลิ่งเดิมซ่ึงได้รับความเสียหายออกจาก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้างกําแพง Steel Sheet Piles ป้องกันดินพังชั่วคราว, 
ควบคุมงานก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่ง PC Corrugated Sheet Piles พร้อมงาน Pile Cap 
คอนกรีตเสริมเหล็ก, ควบคุมงานก่อสร้าง Relieve Platform, ควบคุมงานเสริมเสถียรภาพ
ดินลาดตลิ่งตลอดแนวด้านหน้าเข่ือนกันตลิ่ง 
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ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2551 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   (J.1711) โครงการปรับปรุงเข่ือนกันตลิ่ง โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ฝั่งห้องอาหารศาลาริมน้ํา ถ.เจริญนคร แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

เจ้าของงาน  :   โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งยาว 53 เมตร ใต้ระเบียงริมน้ํา 

มูลค่าโครงการ  :   9,849,169.71 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานร้ือถอนทําลายโครงสร้างเดิมท่ีกีดขวางการปฏิบัติงาน พร้อมขนย้ายออกจากพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง, ควบคุมงานตอก PC Corrugated Sheet Piles พร้อมก่อสร้าง Pile Cap คอนกรีต
เสริมเหล็ก, ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ือคืนพ้ืนท่ีสู่สภาพเดิม 

 

ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 

บริษัท   :   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   (J.1660) โครงการปรับปรุงหลักผูกเรือกลางนํ้าหมายเลข 1 และหมายเลข 8 พ้ืนท่ีบางหัวเสือ    
จ.สมุทรปราการ 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   แนวร่องน้ํากลางแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ   ต.บางหัวเสือ   อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ 

เจา้ของงาน  :   การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดของโครงการ :   ร้ือถอนหลักผูกเรือเดิมก่อนติดต้ังหลักผูกเรือใหม่ โดยใช้เสาเหล็กม้วนขนาด ø 2.15 ม. ยาว 
30.70 ม. และ ø 1.30 ม. ยาว 32.70 ม.ตามลําดับ พร้อมเทคอนกรีต ทําสี ติดต้ังระบบ
สัญญาณ, Fender, Mooring Dolphin และ Zinc Anode 

มูลค่าโครงการ  :   17,880,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานเก็บกู้ ร้ือถอน และขนย้ายหลักผูกเรือเดิมซ่ึงได้รับความเสียหายออกจากพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง, ควบคุมงานตอก Steel Pipe Pile พร้อมประกอบและติดต้ัง Dolphin Head 
Jacket, ควบคุมงานประกอบและตดิต้ัง Accessories เหนือน้ําและใต้น้ํา 
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ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 

บริษัท   :   ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหมิตร อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   โครงการก่อสร้าง ทางว่ิง ทางขับ ด้านทิศเหนือ ภายในเขตกองทัพอากาศ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ท่าอากาศยานเชียงใหม่   อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และไหล่ทาง พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ระบบนําทาง และระบบฉุกเฉินท้ังหมด บริเวณหัวทางว่ิง 18 ด้านทิศเหนือ 

มูลค่าโครงการ  :   109,574,420.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างทางว่ิง ทางขับ คอนกรีตเสริมเหล็ก, ควบคุมงานซ่อมแซมทางขับ พร้อม
งานก่อสร้างและซ่อมแซมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
พร้อมกําแพงปากท่อ 

 

ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 

บริษัท   :   ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหมิตร อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   โครงการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคตามแผนแม่บท ร.ร.ช่องฟ้า-ซินเซิง วานิช
บํารุงวิทยา 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ร.ร.ช่องฟ้า-ซินเซิง วานิชบํารุงวิทยา   อ.สารภี   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   ร.ร.ช่องฟ้า-ซินเซิง วานิชบํารุงวิทยา 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเดิน ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ ตามแผนแม่บท 

มูลค่าโครงการ  :   125,480,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน, ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ํา, ควบคุมงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546 

บริษัท   :   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ เชียงใหม่วิศวการ 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 ชั้น 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ถ.โชตนา   ต.ช้างเผือก   อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   วิภานันท์แมนชั่น 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 ชั้น (152 ห้อง) ระบบพ้ืน Post-Tension พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ 

มูลค่าโครงการ  :   25,000,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พร้อมระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ 

 

ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2545 

บริษัท   :   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ เชียงใหม่วิศวการ 

ตําแหน่ง   :   วิศวกรโยธา 

ชื่อโครงการ :   ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

สถานท่ีต้ังโครงการ :   ถ.เชียงใหม่-ลําพูน   ต.หนองหอย   อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของงาน  :   ใจดีอพาร์ตเมนท์ 

รายละเอียดของโครงการ :   ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (67 ห้อง) พร้อมระบบสาธารณูปโภค และลานจอดรถ 

มูลค่าโครงการ  :   8,500,000.00 บาท 

งานท่ีรับผิดชอบโดยสังเขป :   ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พร้อมระบบสาธารณูปโภค และลานจอดรถ 

 

 




