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ประวติั 

 

   นายอดิศร  นิลวิสทุธ์ิ    
 199/164 ซอยท่าอฐิ อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000 

E: mail: aj-adisorn@live.com โทร 084-511-8885 Facebook page: https://www.facebook.com/tech4thaiedu  
 

ประวติัการศึกษา    ปริญญาตรี - อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์ 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

     ปริญญาโท – วศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร  
     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
ต าแหน่งปัจจบุนั    ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ  บรษิทัฟิฟธ ์อเีลฟเว่น อนิทเิกรชัน่ จ ากดั 
     ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด  บรษิทัสมาร ์โมชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
     อาจารยพิ์เศษ มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     ผูต้รวจประเมินศนูยส์อบ ดา้น H/W และ Security สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี(องคก์ารมหาชน) 

  ผูท้รงคณุวฒิุ วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและ 
ดจิติอลคอนเทนต ์สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี(องคก์ารมหาชน) 

      
 
       
ประสบการณ์ / บรรยาย 

 บรรยาย การเรยีนรูย้คุดจิทิลั ในงาน WUNCA ครัง้ที ่34 ม.แมฟ้่าหลวง 

 บรรยาย Advance Smart Classroom งาน WUNCA ครัง้ที ่33  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บรรยาย Digital Education มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

 ผูต้รวจประเมนิ สถานทีท่ีใ่ชท้ดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชพี สาขาวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและ

ดจิติอลคอนเทนต ์ ของ สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)  

 คณะท างานเพื่อจดัท าหน่วยสมรรถนะ โครงการจดัท ามาตราฐานอาชพีและคุณวฒุวิชิาชพี สาขาวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารและดจิติอลคอนเทนต ์ระยะที ่2 โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 บรรยาย Internet of Things มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 กรรมการวพิากษ ์หลกัสตูร อสบ.อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรอ์ุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 ประธานกรรมการ สอบโปรเจค ปี 2557-2558 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ม.ศรปีทุม 

 บรรยาย การท าธุรกจิแอพ  ม.ศรปีทุม 2558 

https://www.facebook.com/tech4thaiedu
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 กรรมการ กติตมิศกัดิ ์ งานแขง่ขนัพฒันาโปรแกรม ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา Imagine Cup Thailand 2015 

 บรรยาย Smart Software for Smart Education ในงาน Smart WiFi for Smart School โดย Aruba Network Thailand 

 บรรยาย ระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อการวดัและประเมนิผล ในงาน Education Week, Microsoft Thailand 

 บรรยาย คนไอทกีบั Technology trend 2014 - 2015 & AEC  ม.ศรปีทมุ 

 กรรมการ กติตมิศกัดิ ์ งานแขง่ขนัพฒันาโปรแกรม ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา Imagine Cup Thailand 2014 

 บรรยาย Technology Trend 2013 vs 2014 & IT & Engineer Salary 2014  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 บรรยาย เทคโนโลยกีบัการเรยีนการสอนยุคดจิติอล งานประชุมวชิาการ 2556 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 

 บรรยาย Innovative Technology for Future Education , Thai Samsung Electronic 

 ประธานกรรมการ สอบโครงงาน นกัศกึษา สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ปีการศกึษา 2555 – 2558 ม.ศรปีทมุ 

 บรรยาย IT in Future Education มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

 บรรยาย การประยุกตใ์ชง้าน eBook & Virtual Library ในสถานศกึษา สมาคมอเีลริน์น่ิงแหง่ประเทศ 

 บรรยายเรื่อง m-Learning โครงการบ่มเพาะและเตรยีมความพรอ้มบุคลากรป้อนสูอุ่ตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ของ SiPA 

 บรรยายเรื่อง Cloud Day คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

 บรรยายเรื่อง Cloud Computing กบังานหอ้งสมุด ชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

 บรรยายเรื่อง Cloud Computing กบังานหอ้งสมุด ชมรมบรรณารกัษ์สถาบนัอุดมศกึษา สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

 บรรยายเรื่อง การประยุกตใ์ช ้Web Conferencing ในองคก์ร  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 บรรยายเรื่อง การใช ้Tablet กบัการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 บรรยายเรื่อง การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ดว้ย Moodle มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 บรรยายเรื่อง การใช ้Tablet กบัการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

 บรรยายเรื่อง การสรา้ง eBook ดว้ย โปรแกรม I Love Library  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 บรรยายเรื่อง การสรา้ง eBook ดว้ย โปรแกรม I Love Library มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 บรรยายเรื่อง การออกแบบระบบเครอืขา่ย  บรษิทัสามารถ เทเลคอม 

 บรรยายเรื่อง การประกอบและแกปั้ญหาคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอก  

 บรรยายเรื่อง ความส าเรจ็ในสายงานดา้นไอท ีงานปัจฉมินิเทศมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สอนวชิาวศิวกรรมโทรศพัท,์ วศิวกรรมสายอากาศ, วศิวกรรมเครอืขา่ยโทรคมนาคม, วชิาการเขยีนโปรแกรมระดบัสงูส าหรบังาน

ควบคุม  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 บรรยายเรื่องการสรา้ง eBook ดว้ยโปรแกรม I Love Library มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 บรรยายเรื่อง การสรา้งหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยโปรแกรม I Love Library  มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

 บรรยายเรื่อง Work without limit ดว้ย Microsoft SharePoint งาน Windows IT Pro 2010 

 บรรยายเรื่อง จดัการงานเอกสารไดอ้ย่างมัน่ใจดว้ย Microsoft SharePoint  มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

 บรรยายเรื่อง การสรา้ง eBook ดว้ยโปรแกรม I Love Library  มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
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ประสบการณ์ท างาน 

 ออกแบบ พฒันาระบบ e-Payment และ Mobile Wallet 
 ออกแบบและตดิตัง้ระบบ Cloud ส าหรบัธุรกจิและภาคการศกึษา 
 ออกแบบและตดิตัง้ระบบ Interactive Whiteboard ทัง้ภาครฐั เอกชน และสถานศกึษา  
 ออกแบบและตดิตัง้ระบบ Streaming ส าหรบัการชมวดีโีอแบบ  
 ออกแบบ ตดิตัง้ ระบบ e-Learning ดว้ย Moodle 
 ออกแบบและตดิตัง้ ระบบ eBook ส าหรบั Tablet บนระบบปฏบิตักิาร Android และ iOS (iPhone & iPad) 
 ระบบหอ้งเรยีนแทบ็แลต็ 
 การพฒันา Mobile Application ดว้ย Android, Window, iOS (iPad, iPhone) 
 ออกแบบและตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไรส้ายและมสีาย ตาม พรบ คอมพวิเตอร ์ของประเทศไทย 
 ออกและตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV และ IP Camera 
 ตดิตัง้และออกแบบระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์
 ตดิตัง้และออกแบบระบบคอมพวิเตอรส์ าหรบัองคก์รขนาดและการเชื่อมเครอืขา่ยระหว่างประเทศ 
 ตดิตัง้และออกแบบระบบโทรศพัทแ์บบไอพ ีIP Telephony 
 ตดิตัง้และออกแบบระบบจดัการเอกสารอตัโนมตั ิระบบคน้หาเอกสาร เวบ็อนิทราเน็ตภายในดว้ย Microsoft  
 ตดิตัง้และออกแบบระบบจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
 ตดิตัง้และดแูลระบบ ERP: Enterprise Resource Planning 
 วทิยากร อบรมผลติภณัฑ ์Microsoft Server product เช่น Microsoft Windows Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Cloud, 

Office 365 for Business & Education 
 
ประกาศนียบตัร  

 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Solution Associate: Office 365 (Cloud) 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Managing Office 365 Identities and Requirement (Cloud) 

 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Office 365 Deployment (Cloud) 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Technology Specialist (MCTS): Microsoft Office SharePoint 2010 จาก Microsoft 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Technology Specialist (MCTS): Microsoft Office SharePoint server 2007 จาก 

Microsoft 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Enterprise Desktop 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Technology Specialist (MCTS): Windows SharePoint Service 3.0 จาก Microsoft 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2003 Hosting จาก Microsoft 
 ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ Microsoft Certify Professional(MCP) : Window XP จาก Microsoft 

  


