อนุชา พวงผกา
ANUCHA PUANGPAKA
มือถือ 062-479-9836
อีเมล์ anucha.ppk@icloud.com
99/1 หมู่ 2 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-773-632
โทรสาร 055-773-632 ออโต้

สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
99/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ความสนใจทางวิชาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการสารสนเทศ การสื่อสารทางวิชาการ สารสนเทศศาสตร์ การบริการ การบริหาร
จัดการ การจัดการความรู้

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2546

จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
17 สิงหาคม 2558 - 30 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
บริษัท ทัศนีย์ แอสโซซิเอท ซิสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
29/13 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
พ.ศ. 2553 - 31 กรกฏาคม 2558
ตำแหน่ง Project Manager
พ.ศ. 2550 - 2552
ตำแหน่ง Programer
พ.ศ. 2548 - 2549
ตำแหน่ง System Engineer

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 - 2547

ตำแหน่ง Technical Support

ประวัติการสอน
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน
รายวิชา :
การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสในงานสารสนเทศ
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม
เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ

จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยากร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2556

“โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัพอำเภอเมืองกำแพงเพชร 19 - 20 สิงหาคม 2559
“พัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ ชั้นปีที่ 4” โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
“การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานห้องสมุด ยุคศตวรรษที่ 21” โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 21 พฤศจิกายน 2558
“ห้องสมุดอัตโนมัติ” มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 20 มีนาคม 2556

ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

รางวัลที่ 1 นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา
1633303 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในจังหวัดกำแพงเพชร
นำเสนอบทความประเภทบรรยาย เรื่อง “แรงบรรดาลใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ” การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

^
ปรับปรุงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

หน้า 2^ of ^6

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้โปรแกรมความพิวเตอร์สำนักงานได้ เช่น Microsoft Office
สามารถใช้โปรแกรมออกแบบสื่อผสมได้ เช่น Adobe InDesign, Adobe Photoshop และอื่นๆ
สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C#, VB, Java, HTML, PHP และอื่นๆ
สามารถใช้โปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมได้ เช่น Editplus, Sublime Text, Visual Studio, Eclipse,
Xcode เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น Innopac, Khoha, Openbiblio, UlibM, iLiB
มีประสบการณ์บริหารและจัดการฐานข้อมูล เช่น SQL Server, MySQL Server เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์บริหารจัดการ และวางแผนงานห้องสมุด
มีประสบการณ์ คิด วิเคราะห์ ระบบงานห้องสมุด
มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การพัฒนาระบบโดยใช้ MARK Format
มีประสบการณ์การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
มีความรู้เกี่ยวกับ Electronic Commerce
มีความรู้ด้านการจัดการความรู้
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
อื่นๆ

ประสบการณ์บริหาร
บริษัท ทัศนีย์ แอสโซซิเอท ซิสเต็มส์ จำกัด
พ.ศ. 2553 - 31 กรกฏาคม 2558

กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง Project Manager

ประสบการณ์พัฒนาระบบ
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ระบบสมาชิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ARIT-ST)
https://lis.kpru.ac.th/kpru-arit/
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (HUSO-TQF)
https://huso.kpru.ac.th/main/tqf.php
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Evaluation)
https://lis.kpru.ac.th/evaluation/
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
(Stratigic Planing Report : e-spr)
http://e-par.kpru.ac.th/e-spr/
เว็บไชต์สำเร็จรูป (AP-Control)
https://huso.kpru.ac.th/
https://iraa.kpru.ac.th
https://lis.kpru.ac.th/
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา (Activity Management : e-activity)
http://lis.kpru.ac.th/e-activity/
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(Performance Assessment Report : e-par)
http://e-par.kpru.ac.th/
ระบบบริหารจัดการ Hardware MiKroTik Router (Admin Control : mcontrol)
บริษัท MiKroTik (ประเทศไทย) จำกัด
http://netinfotech.net/mcontrol/
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
http://emis.phayuha.ac.th/
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาน
http://emis.namhom.ac.th
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Kamphaeng Phet Rajabhat University Library
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พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

Automation System : KPRULib)
ห้องสมุด คณะครุศาสตร์
http://kprulib.kpru.ac.th/kprulib-edu/
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เรือนไทย จังหวัดกำแพงเพชร
http://kprulib.kpru.ac.th/museum-kpp/
ห้องสมุด โรงเรียนวัดคูยาง
http://kprulib.kpru.ac.th/watkuyang/
ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
http://kprulib.kpru.ac.th/kpru-huso/
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System : lib)
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
http://library.phayuha.ac.th
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Infomation Library : iLiB)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
http://library.pit.ac.th/
สถาบันการบินพลเรือน
http://library.catc.or.th
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
http://lib.ddn.ac.th
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
http://library.satitchula.org
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
http://lib.pnu.ac.th
ระบบถ่ายทอดสัญญาณสด - วิดีโอออนดีมานด์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องสมุด สถาบันการบินพลเรีอน
ศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยนเรศวร
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

RFID Technology
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

Mobile Application
Android Developer
https://play.google.com/store/search?q=อนุชา%20พวงผกา

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

Apple Developer
ลงชื่อ
…………….………………………………………….
(นายอนุชา พวงผกา)
วันที่ ………………………………………………..
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