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ประสบการณ์การท างาน 

พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมและ
ผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ก.ย. 2562  – 2563 เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา อ.เมือง จังหวัดชุมพร 

มี.ค. 2562 – 2563 ครู สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ จินตคณิต ที่โรงเรียนกวดวิชากฤติมา 
อ.เมือง จ.ชุมพร (part-time) 

ก.ค. 2557 – ก.ค. 2559 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
ม.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

10 เม.ย. – 31 ต.ค.2556  ผู้ประสานงานโครงการและเจ้าหน้าที่ วิ เคราะห์ภัยพิบั ติดินถล่ม 
“โครงการโครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 
2555” ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ 

มี.ค. – พ.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล “โครงการศึกษาป่าชายเลนบ้านหัวเขา 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา” โดยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.สงขลานครินทร์ 

1 ธ.ค. 2553 - 2554 ผู้ช่วยวิจัยโครงการ “โครงการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ของ 
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) 

 โดยมี ดร.นิสากร กล้าณรงค์ ม.ทักษิณ เป็นหัวหน้าโครงการ 
มิ.ย.–ก.ย. พ.ศ. 2553  ผู้ช่วยสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 

to Geographic Information System: GIS) 
อาจารย์ประจ าวิชา คือ ผศ.ดร.สัญญา  สราภิรมย์ 

1 ก.ค. 2552– 27 มี.ค. 2553 เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล “โครงการน าเข้าข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่
รายแปลง มาตราส่วน 1:4,000” (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

    โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง เป็นผู้หัวหน้าโครงการ 
24 พ.ย. 2551- 20 ก.ย. 2552 ผู้ประสานงาน “โครงการศึกษาเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานระบบภูมิ

สารสนเทศISO 19107: Spatial Schema” (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)) 

    โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง เป็นผู้หัวหน้าโครงการ 



24 พ.ย. 2551- 20 ก.ย. 2552 ผู้ประสานงาน “โครงการศึกษาเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานระบบภูมิ
สารสน เทศ ISO 19108: Temporal Schema” (ส านั กงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)) 

    โดยมี ผศ.ดร.สัญญา  สราภิรมย์ เป็นผู้หัวหน้าโครงการ 
28 เม.ย.2551- 7 ม.ค. 2552 ผู้ประสานงาน “โครงการศึกษาเบื้องต้นมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

ISO 19144-1Classification systems --Part1:  Classification 
system structure” (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)) 

    โดยมี ผศ.ดร.สัญญา  สราภิรมย์ เป็นผู้หัวหน้าโครงการ 
28 เม.ย.2551- 7 ม.ค. 2552 ผู้ประสานงาน “โครงการศึกษาเบื้องต้นมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

ISO19144-2 Classification systems -- Part 2: Land Cover 
Classification system LCCS” (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)) 

    โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง เป็นหัวหน้าโครงการ 
พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล “การจัดท าฐานข้อมูลธรณีวิทยาในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์” บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2550 ผู้ ช่ ว ยสอน  “ ร าย วิช า ร ะบบสา รสน เ ทศภู มิ ศ าสตร์ เ บื้ อ ง ต้ น 

(Introduction to Geographic Information System: GIS)” 
อาจารย์ประจ าวิชา คือ ผศ.ดร.สัญญา  สราภิรมย์ 

พ.ย. 2549 –มี.ค. 2550 คณะท างาน “โครงการ SUT Internet GIS" (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
    โดยมี ผศ.ดร.สัญญา  สราภิรมย์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
มี.ค. – พ.ค. 2548 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม “โครงการการใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล

และสารสนเทศภูมิศาสตร์ส ารวจและประเมินผลผลิตทุเรียนและมังคุดปี
การผลิต 2546/2547 14 จังหวัดภาคใต้” ของ กรมพัฒนาที่ดิน 
โดยมี รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

เม.ย. 2547 – ก.พ. 2548 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศทางสังคม”  
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

มี.ค. – พ.ค. 2546  ฝึกงาน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร 

 

 


