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PROFESSIONAL INSTRUCTOR
ประวัติการศึกษา

ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญีEปน,
ุ่ ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศซษนักกฎหมายธุรกิจ ม. รามคําแหง
ปริ ญญาเอก

ดุษฎีบณ
ั ฑิตคณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยปริ ญญาโท

ปริ ญญาโท

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ปริ ญญาตรี

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางานในปั จจุบนั : เป็ นทีEปรึกษาและวิทยากรรับเชิญในด้ านการขาย บริ การ หัวหน้ างาน ให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอชน
และสถาบันฝึ กอบรม เป็ นวิทยากรและอาจารย์พิเศษให้ แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็ นวิทยากรอิสระรับจัดฝึ กอบรมและบรรยาย
วิชาการ เป็ นปี ทีE 37 เป็ นทีปE รึกษา ด้ านการพัฒนาบุคลากร บริ ษัท สมาร์ ทวิชนัE จํากัด เป็ นนักจัดรายการ ทอล์คโชว์โซไซตี X วิทยุ อส
มท. FM 100.5 เวลา 21.00-23.00 น. และเป็ นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้ พระสงฆ์ ฟรี ทัวE ประเทศ เป็ นปี ทีE 27 ตัวอย่างเช่น
ปตท. , 7-11, ปูนซีเมนต์ , EGAT, CMG, บ. ยูนลิ เี วอร์ , DTAC, Chevron Offshore Thailand , บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมัน
มีท โปรดัคท์, บ. ซินเท็ค คอนสตรัคชันE , ธนาคารแห่งประเทศไทย , ธนาคารกสิกรไทย , บ.คอนกรี ต , ESSO , TOA , บ. เสริ มสุข
PEPSI, ฮอนด้ า , โตโยต้ า , มาสด้ า , อีซูซุ , มิตซูบชิ ิ , วอลโว่ , นิสสัน, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร์ , ม. จุฬา , ม. ราคําแหง , ม.
สงขลานคริ นทร์ , ม. อุบลุ ราชธานี , ม.มหิดล, AIA , ไทยประกันชีวิต , อาคเนย์ประกันชีวิต, AACP, บ. พลูเด็นเชียล , นิวยอร์ ค
ไลฟ์ , ไทยสมุทร, กรุงไทย-แอกซ่า ฯลฯ กิจกรรมสังคม: ได้ รับ โล่ บัณฑิตดีเด่ นด้ านการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัย
รามคําแหงปี 2542 - 2543 เป็ น ทีEปรึกษากิตติมศักดิa ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจํา สภา
ผู้แทนราษฎร, ปี 2545 ได้ รับ โล่ เกียรติคุณทางด้ านบุคคลผู้มีความกตัญ3ูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคมส่งเสริ มเอกลักษณ์
ของชาติ เนืEองจากเป็ นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้ พระสงฆ์ฟรี ตังแต่
X พ.ศ. 2531 ต่อเนืEองจนถึงปั จจุบนั , ปี 2546 ได้ รับ
เครืองราชย์ อิสริยาภรณ์ ชัน6 ที 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ , ปี 2546 ได้ รับ เข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จาก กองทัพเรื อ,
ปี 2547 เป็ น ทีEปรึกษากิตติมศักดิa ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจํา สภาผู้แทนราษฎร, ปี 2548 ได้ รับ เข็มเชิดชูเกียรติ
นักเหินเวหากิตติมศักดิ; จาก กองทัพอากาศ, ปี 2548 เป็ น ทีEปรึกษากิตติมศักดิa ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร, ปี 2551 ได้ รับ เสาเสมาธรรมจักร จาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะทีเE ป็ นผู้ทําคุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา, ปี 2552 เป็ น ทีEปรึกษากิตติมศักดิa ของ
คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดหารายได้ เข้ าประเทศ ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร, ปี 2555
ได้ รับรางวัล “ระฆังทอง: บุคคลแห่ งปี ” สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น จาก สว.นท. หรื อ สมัชชา นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ปี 2557 ได้ รับรางวัล “ญาณสังวร” เป็ น บุคคลตัวอย่าง สาขา วิทยากร นักบรรยายดีเด่น จาก สว.
นท. หรื อ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ปี 2558 ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ “อาสาตามหาคนดี”
จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนาและสังคม
การติดต่ อ
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