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ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขต ดอนเมือง 10210
เกิดวันที่ 10 มิ.ย. 2522
E-mail : nathakornkhi@gmail.com
เบอร^ติดต:อ : 095-249-1016

การทำงาน : มีประสบการณ^การทำงานมากกว:า 21 ป‚ ในดkานการออกแบบ, พัฒนา และผลิตสื่อมัลติมีเดีย
o อาจารยIพิเศษและวิทยากรพิเศษ
o ควบคุมการผลิตรายการและหนังสือพิมพIฝ”กปฏิบัตขิ องนักศึกษา
o ดูแลบริหารหgองสตูดิโอและหgองคอมพิวเตอรI iMAC
o ถiายภาพ – วีดีโอ และตัดตiอ
o ออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพI, สื่อประชาสัมพันธIและมัลติมีเดีย, 3D และเว็บไซตI, Social Media
o ผลิตรายการโทรทัศนI
การสอน : บรรยาย และสอนในดkานที่เกี่ยวขkองกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียต:างๆ
o การสอนหลักการใชgโปรแกรมดgานกราฟnกในการผลิตสื่อประชาสัมพันธIและมัลติมีเดีย
o การสอนหลักการถiายทำ การเขียนบท และการผลิตหนังสั้น, พรีเซนเทชั่นและมัลติมีเดีย
o วิทยากรบรรยายดgานการผลิตสื่อประชาสัมพันธIและมัลติมีเดีย
o ที่ปรึกษาการทำรายการฝ”กปฏิบัติสถานี PIM Station เพื่อทำรายการของนักศึกษา
o ที่ปรึกษาหนังสือพิมพIฝ”กปฏิบัติ The Prototype ดgานการออกแบบรูปเลiม
รายวิชาทีส่ อนในป†จจุบัน :
o พาณิชยIศิลป–เพื่อการสื่อสาร
o การสือ่ สารดgวยภาพและอินโฟกราฟnก
o การอบรมการผลิตสื่ออินโฟกราฟnก
o การอบรมหลักการผลิตสื่อพรีเซนเทชัน่ เพื่อการประชาสัมพันธIและมัลติมีเดีย
o การอบรมโปรแกรมตัดตiอเพื่อการประชาสัมพันธI
o การอบรมการถiายภาพแบบ Mobile Journalism

ทักษะและความชำนาญโปรแกรมคอมพิวเตอร^ : มีความชำนาญในการใชkงานโปรแกรมดkานการออกแบบ กราฟmก และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
o ระบบสตูดิโอ เชี่ยวชาญในระบบ Digital Video Switcher Tricaster8000, DATAVideo, การวางผังโครงสรgางระบบ, ระบบถiายทอดสด,
ที่ปรึกษาดgานระบบสตูดิโอและอุปกรณI
o โปรแกรมเฉพาะทาง : โปรแกรมกราฟnกที่ใชgสำหรับผลิตสื่อมัลติมเี ดีย (Premiere Pro, After effect, Flash/Audition/Illustrator,
Photoshop, Indesign/3Dsmax, Maya, 3D animation, etc.)
o โปรแกรมพื้นฐาน: Window, Microsoft office (word, Excel, etc.)
การศึกษา :

2552 - 2556
2541 - 2545

ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา ภาพนิ่งและภาพยนตรI

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงงานวิจัย

ระดับปริญญาโท เรื่องความตgองการแบบจำลอง 3 มิติ ความจริงเสมือนโบราณสถานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี เรือ่ งการเจาะเบื้องหลังการทำภาพยนตรIอมิเนชั่น 3 มิติ ดgวยโปรแกรม 3D Studio Max

ประสบการณ^การทำงาน :
2557 - ป…จจุบัน
ผูgจดั การ ศูนยIผลิตสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตรI สถาบันการจัดการป…ญญาภิวัฒนI ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และออกแบบกราฟnก ที่
ปรึกษาดgานนวัตกรรมการศึกษา และอาจารยIพิเศษสอนในรายวิชาการออกแบบกราฟnก และวิทยากรบรรยาย การทำสื่อประชาสัมพันธIและ
มัลติมีเดีย
2553 – 2557
เจgาหนgาที่พัฒนาสื่อ (งานสื่อยุคใหมi, สื่อดิจิทัล และ สื่อประชาสัมพันธI) ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตรIและเทคโนโลยีแหiงชาติ (สวทช.)
• หนgาที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบ, พัฒนา และผลิตสื่อมัลติมีเดีย
(ผูgผลิตและผูgกำกับรายการโทรทัศนI, คอมพิวเตอรIกราฟnก, อนิเมชั่น 3 มิติ, ถiายภาพ – วีดีโอ และตัดตiอ)
2546 – 2553
เจgาหนgาทีส่ ารสนเทศ ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตรIและเทคโนโลยีแหiงชาติ (สวทช.)
• หนgาที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบ, พัฒนา และผลิตสื่อมัลติมีเดีย (สื่อสิ่งพิมพI, เว็บไซตI)
2545 – 2546
เจgาหนgาที่ออกแบบกราฟnก ที่ บริษัท BD Graphic & Production House จำกัด
• หนgาที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบ, พัฒนา และผลิตสื่อมัลติมีเดีย (สื่อสิ่งพิมพI, เว็บไซดI) ตามความตgองการของลูกคgา
2543 – 2548
ผูgชiวยสอนออกแบบกราฟnก และออกแบบตกแตiงภายในแบบสามมิติ ศูนยIอบรมคอมพิวเตอรI 3 มิติ (LEK-3DS Training)

2010 - Present

Media Development Officer (Digital and New Media) at

ผลงานที่ผ:านมา :
o หัวหนgาโครงการดgานการผลิตสื่อ และวิทยากรบรรยายดgานการผลิตสื่อประชาสัมพันธIและมัลติมีเดียดgวยคอมพิวเตอรIและมือถือ, 2557-2561
o ที่ปรึกษาโครงการประกวดภาพยนตรIโฆษณาเพื่อสังคม หัวขgอ “การใหg...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด”, 2558
o ที่ปรึกษาโครงการ ไทยแลนดI อนิเมชั่น คอนเทสตI 2557 โดย อลิอันซI อยุธยา หัวขgอ " 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทย", 2557
o คณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมการจัดการศึกษาทgองถิ่นระดับการศึกษามัธยมตgน และมัธยมปลาย, 2553 – 2558
o ผลิตรายการวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี รายการ JAXA, สวัสดีสาระวิทยI และ Special Interviews ทางชiอง NSTDA Channel, 2553-2556
o ดูแลและออกแบบเว็บไซตI nstda.or.th (สวทช.), 2548-2550
o ดูแลและออกแบบเว็บไซตI nectec.or.th (เนคเทค), 2550-2553
o คณะกรรมการตัดสินโครงการ Bridgestone Tire Safety 3D Animation Contest, 2552
o คณะกรรมการตัดสินโครงการ Thailand Animation Contest, 2551 – 2555
o คณะกรรมการตัดสินโครงการการแขiงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรIแหiงประเทศไทย ครั้งที่ 12
o วิทยากรบรรยายการใชgโปรแกรมการตัดตiอสำหรับนำเสนองาน ณ ศูนยIอบรมคอมพิวเตอรI 3 มิติ (LEK-3DS Training)

ผ:านการอบรม :
o อบรมหลักสูตรโคgชชิ่งและพี่เลี้ยง เพื่องานนวัตกรรมสำหรับครูผูgสอน (Innovation Coaching & Mentoring for Educators Course), 2559
o อบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยI เรียนรูgอยiางครู PIM มืออาชีพ, 2559
o อบรมการผลิตคลิปวีดิโอดgวยมือถือ อสมท. โดยคุณพิภพ พานิชภักดิ์ นักผลิตรายการสารคดี, 2558
o การออกแบบเว็บไซตI Joomla Basic, Advanced และการทำ Template จากบริษัท มารIเวลิค เอ็นจิ้น จำกัด, 2553
o การออกแบบเว็บไซตI สถาบันฝ”กอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) หรือสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy: NSA)
o การทำอนิเมชั่นดgวยโปรแกรม Flash Basic และ Advanced สถาบันฝ”กอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) หรือสถาบันวิทยาการ สวทช.
(NSTDA Academy: NSA)
o การทำเว็บไซตIดgวยโปรแกรม PHP สถาบันฝ”กอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) หรือสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy: NSA)
o การออกแบบตกแตiงภายใน ศูนยIอบรมคอมพิวเตอรI 3 มิติ (LEK-3DS Trainning)

