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ประกาศนียบัตร - ผู้นําการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้ า
- ผู้นําแห่งการเปลีย่ นแปลง สถาบันปลูกรัก
- บัตรรับรองการผ่านการทดสอบเป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระกาศ จากกรมประชาสัมพันธ์
- บัลเล่ต์ระดับ Advance 1 จากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
- Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน Contemporary dance association
- ประเทศออสเตรเลีย
- แจ๊ สแดนซ์ ระดับ 6 จากสถาบัน Contemporary dance association ประเทศ
- ออสเตรเลีย
- บัลเล่ต์ระดับ Elementary จากสถาบัน Commonwealth Society of teacher of
- dancing ประเทศออสเตรเลีย
- Modern Jazz ระดับ4 จากสถาบัน Commonwealth Society of teacher of
- dancing ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ การทํางานด้ านการเมือง
• โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สมัยรัฐมนตรี ฯ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์)
• รองโฆษกพรรคชาติไทย
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรงวัฒนธรรม(นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)
ประสบการณ์ ด้านการสอน
• อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาการสือ่ สารผ่านอวัจนภาษา, วิชาการแสดงเบื ้องต้ น , วิชาการเป็ นพิธีกรและผู้ประกาศ,
วิชาจิตวิทยาการพูดและผู้ฟัง, วิชาการสือ่ สารเชิงจิตตปั ญญา, วิชาหลักและการปฎิบตั ิทางวาทนิเทศ
และ วิชาการสือ่ สารของมนุษย์
• อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วิชา TV Performance

• อาจารย์สอนศิลปะการเต้ น (บัลเล่ต์และแจ๊ ส) สถาบันบางกอกแดนซ์
• อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุรนารี
วิชาการแสดงและการสร้ างสรรค์ละครเวที
• วิทยากร หัวข้ อ “การพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่” สําหรับผู้จดั การของบริ ษัท SCG
• วิทยากร หัวข้ อ “การสือ่ สารเพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ผ้ นู ํายุคใหม่” สําหรับผู้บริ หารระดับกลางของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
• วิทยากร หัวข้ อ “เทคนิคการเป็ นพิธีกรขันสู
้ ง” จัดโดยบริ ษัทเนชัน่
• วิทยากร หัวข้ อ “เทคนิคการสือ่ สารเพื่อการนําเสนอ” จัดโดยบริษัทสิงห์ คอร์ ปอเรชัน่ ร่วมกับเนชัน่ กรุ๊ป
• วิทยากร หัวข้ อ “ทักษะการรับสาร: ศิลปะการฟั งอย่างลึกซึ ้ง ขันต้
้ นและขันสู
้ ง” สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน
SCG Packaging
• วิทยากร หัวข้ อ “ผู้นํายุคใหม่กบั เทคนิคการฟัง” จัดโดยบริ ษัทกรุงเทพธุรกิจ
• วิทยากร หัวข้ อ “การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้ าถึงใจลูกค้ า” สําหรับพนักงานขาย บริ ษัท CP ALL
• วิทยากร หัวข้ อ “การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ” ของผู้บริ หารระดับต้ น-กลาง
ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• วิทยากร หัวข้ อ “การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพและการเข้ าใจถึงใจผู้รับบริ การ” จัดโดย ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ สภากาชาดไทย
• วิทยากรประจําบรรยาย เรื่ อง”สปส.ยุคใหม่ หัวใจรักบริการ” ของสํานักงานประกันสังคม
• วิทยากร โครงการ to be number one
• วิทยากร โรงเรี ยนการเมืองสนามบินนํ ้า หลักสูตรภารกิจทางการเมือง และพัฒนาทางการเมืองรุ่นที่ 6,7
• วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้ อ “วัยรุ่นกับยาเสพติด” ในโครงการหัวใจไร้ สาร จัดโดย ป.ป.ส.
• วิทยากรรับเชิญ รายการ hot line คลายเครี ยด ทางช่อง 11 ในหัวข้ อ “วัยรุ่นกับยาเสพติด
• ฯลฯ
ประสบการณ์ ด้านการเป็ นพิธีกร
• ผู้ประกาศข่าวรายการทีวี 360 องศา ทางไทยทีวีสชี ่อง 3
• พิธีกร รายการโทรทัศน์ รายการซุปเปอร์ คอนเสิร์ตทางไทยทีวีสชี อ่ ง 3
• พิธีกร รายการยู้ฮทู มี รายการมายาทีวี รายการโลกสวยวันอังคาร ในสังกัดอาร์ เอส โปรโมชัน่
• พิธีกร รายการวากุวากุ รู้สตั ว์โลก ทางไอทีวี
ปั จจุบัน
• อาจารย์ประจําภาควิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์สอนศิลปะการเต้ น (บัลเล่ต์และแจ๊ ส) สถาบันบางกอกแดนซ์
• วิทยากรบรรยายพิเศษด้ านการสือ่ สาร, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การให้ บริ การ, การฟังอย่างลึกซึ ้ง และ
จิตวิทยาการสือ่ สาร ให้ กบั สถาบันต่างๆ อาทิ SCG, สภากาชาดไทย, สํานักงานอัยการ, CP ALL, ,
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย(ทอท), กรุงเทพธุรกิจ, รพ.กรุงเทพ ฯลฯ

รางวัลประกาศเกียรติคุณต่ างๆ
• รางวัลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น ด้ านส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ปี พทุ ธศักราช 2550 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม
• เข็มตราสัญลักษณ์ อักษรย่อในพระองค์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เนื่องในงานพระชันษา 51 เหล่าอาสาฯ น้ อมใจถวายพระพร
• เข็ม “to be number one” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี
• เข็ม”พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ” จากกิจกรรมสายรุ้งแห่งความรัก
• โล่พระราชทาน จากพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เนื่องในโอกาส
สนับสนุนงานกาล่าดินเนอร์ ช่วยทารกน้ อยพ้ นเอดส์
• เข็ม “พัชรกิติยาภา” จากพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ จากโครงการช่วย
สมทบทุนมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กป่ วย
• เข็ม “กัลยาณิวฒ
ั นา” จาก สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาชราชนคริ นทร์
เนื่องในโอกาสการร่วมงาน เขียนสีบนผืนผ้ า

