
แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

 

ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

1 นางสาวมลฤดี  กี่เอี่ยน - บช.ม. (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550 
- บธ.บ. (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548 

- งานวิจัยเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2553 
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปกับงานบัญชี 
เพื่อออกงบการเงินภาครัฐ พ.ศ.2552 
- พนักงานบัญชี บริษัท อิตัลเทค (ประเทศไทย) 
จํากัด พ.ศ.2549 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 
- รายวิชาที่เคยสอนการบัญชี 1 การบัญชี 2 
การบัญชีเพื่อการจัดการ การวางแผนละการ
ควบคุมกําไร การบัญชีต้นทุน 1 การบัญชี
ต้นทุน 2 การบัญชีชั้นกลาง 1 การออกแบบ
ระบบบัญชี  และการสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวหน้างานบัญชีและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(การบัญชี) 
- รายวิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

2 นายกิตติวัฒน์  รัตนดิลก 
                     ณ ภูเก็ต 

- ปรด. สหวิทยาการ (กฏหมาย
มหาชน) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 
2550 
- รปม. (การบริหารยุติธรรม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2538 
- นบ. (นิติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2528 

- วิทยากรบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
การท่องเที่ยว ของสํานักธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2549 
- อาจารย์ช่วยสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยดุสิต
ธานี และวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจํา 
มหาวิทยาลัยทองสุข 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชากฎหมาย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

3 นายวิเชียร   แดงสว่าง - ค.บ. (การบรหิารโรงเรียน) 
 วิทยาลัยครูจนัทรเกษม, 2529 

ประสบการณก์ารทํางาน 
- โรงแรมฮลิตัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ  
พ.ศ. 2525 
- โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขมุวิท  
พ.ศ.2538-2544 
- โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 
- Mandarin International Hotels Limited 
Certificate of Training , May, 1981 
- Sheraton Grand Sukhumvit  F&B Up 
Selling Programmer , April, 1999 
- Hilton International Lessons in 
Teaching Effective Supervision 
,January,1985 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา
เกี่ยวกับการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชา 
   1. การดําเนินงาน
จัดการห้องพัก 
   2. การบริหารด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม 
   3. ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

4 นายวิรัต  บางเจริญทรัพย ์ -บธ.ม. (การจดัการ ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2538 
- บธ.บ. (การจดัการ)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2547 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
วิชาธุรกิจการบิน  พ.ศ. 2549–ปัจจุบัน 

- อาจารย์พิเศษประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- รายวิชาธุรกิจการบิน,การจัด
จําหน่ายตั๋วเครื่องบินและการ
สํารองที่นั่ง 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชาการบริหาร
และควบคุมด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม 

5 นางประภัศรา  แดงเอียด - ร.ม. (ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 
- ค.บ. (สังคมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518 
- ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกอ์าชีพ
ทั่วไป, 2513 

- อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
พ.ศ.2519-2523 
- มัคคุเทศก์สังกัด World Travel Service  
พ.ศ. 2523-2527 
- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรงัสิต พ.ศ.2523-2527 
 -ที่ปรึกษา บรษิัท หนุ่มสาวทวัร์  
พ.ศ. 2523-2527 
- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
พ.ศ.2538-2544 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
- กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ทราเวลสตรีท จํากัด พ.ศ.2545-ปัจจุบัน 

- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต  พ.ศ. 2528-2537 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยั
เกษมบัณฑิต สอนรายวิชา
หลักการมัคคุเทศก์  
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ทราเวลสตรีท จํากัด 
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชาศิลปะไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

5 นางประภัศรา  แดงเอียด - ร.ม. (ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 
- ค.บ. (สังคมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518 
- ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกอ์าชีพ
ทั่วไป, 2513 

- อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
พ.ศ.2519-2523 
- มัคคุเทศก์สังกัด World Travel Service  
พ.ศ. 2523-2527 
- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรงัสิต พ.ศ.2523-2527 
 -ที่ปรึกษา บรษิัท หนุ่มสาวทวัร์  
พ.ศ. 2523-2527 
- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
พ.ศ.2538-2544 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
- กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ทราเวลสตรีท จํากัด พ.ศ.2545-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต  พ.ศ. 2528-2537 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยั
เกษมบัณฑิต สอนรายวิชา
หลักการมัคคุเทศก์  
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ทราเวลสตรีท จํากัด 
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชาศิลปะไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

6 นายไพฑูรย์  ชาญณรงค ์ - Ramkhamhaeng University 1973-
1979  Bachelor of Arts 
The Institute of Skills 
Development/Labor Department 
21-30 January 1991 
 
National institute of Development 
Aministration (NIDA) 1988 Personal 
Management  
 

- Director of Human Resources ,Deloitte 
Touche Tohmtsu Jaiyos Co,Ltd. , 2006 
- Waiter TheOriental Hotel , 1980 

- Self-Employed   
To Provide Human 
Resources Consultant,  
2006-Present 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรม 3 

7 นายสถิตย์  เพชรสุวรรณ - ร.ม. (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ศ.บ. (เชิงปริมาณ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รัฐสภา  สถาบนัพระปกเกล้า 
 
 
 
 

- พนักงานบริษัทดีแทค ตําแหน่งบริการลูกค้า 
- พนักงานทรู ตําแหน่งการตลาด 
- อาจารย์พิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคเสาร์ -อาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- ประกอบอาชีพส่วนตัว 
- ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
ให้กับพรรคประชาธิปปัตย์ 
พ.ศ.2553- ปัจจุบัน 
 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชามรดกไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

8 นายธนาทร  กาญจนะ - ศศ.ม. (จัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2541 

- อาจารย์พิเศษประจําวิชาการบริการ 
โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาล  
พ.ศ. 2553 –ปัจจุบัน 
- Vice President  
บริษัท ท ีเอส ที เซอร์วิส จํากัด  
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 

- Account manager 
บริษัท ไอ อาร ์ที ซี จาํกัด
(มหาชน) พ.ศ. 2551-2552 
- Vice President  
บริษัท ท ีเอส ที เซอร์วิส จํากัด
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 
 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- รายวิชา 
   1. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  
   2. สมัมนาปญัหาธุรกิจ
โรงแรม   
   3. การจัดการโรงแรม 
 

9 นางสาวกันตินันท์   
                เนติบันลือฤทธิ์ 

- ศศ.ม. (การสือ่สารพัฒนาการ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552 
- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์) 
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2539 

ประสบการณก์ารทํางาน 
- Managing Director 
บริษัท แอดอิชั่น จํากัด พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 
- Marketing Manager  
บริษัท จ-ีเดย์ครีเอชั่น จํากัด พ.ศ. 2546-2547 
- หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและคอลัมน์นิสต์
หนังสือพิมพ์ บริษัท เมคกิ้งส์ มีเดีย จํากัด 
พ.ศ. 2545-2546 
 
 
 

- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอดดิชั่น จํากัด           
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- รายวิชาหลักนิเทศ
ศาสตร์ และรายวิชา 
วาทวิทยาการโฆษณา 
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วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
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สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

10 นางสาวนงฤดี  วงษ์จันทร ์ - ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548 
- ศศ.บ. (วารสารศาสตร์)  
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2545 
 
 

- อาจารย์พิเศษ สาขานิเทศศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 

- ฝ่ายการตลาด  
บริษัท เอ็มเค เอ็ดูเคชั่น จํากัด 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- รายวิชาการบรรยาย
สรุปและเทคนคิการ
ประชุม 

11 นายอนันท์  จนัทร์อ่วม - ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546 
-ศษ.บ. (โสตทศันศึกษา ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533 
 
 

- Head Producer (Sr.Sport Programme) 
บริษัท ไอทีวี จาํกัด พ.ศ. 2545-2546 
 

- รีไรเตอร์และบรรณาธิการ 
สถานีโทรทัศน ์ไทยพีบีเอส 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- รายวิชาหลักและ
ทฤษฏีนิเทศศาสตร์ 

12 นางสาวฐิติภรณ์   
                 พงษ์ประเสริฐ 

- น.ม.( กฎหมายธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 
- น.บ. (กฎหมาย)   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542 

- อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะมนุษย์ศาสตรและ
สังคมศาสตร์  และ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

- นิติกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
- รายวิชาการจัดการ
แรงงาน และรายวิชา 
กฎหมายธุรกิจสําหรับ
ผู้ประกอบการ 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และ ป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
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ในปัจจุบนัและระยะเวลา 
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สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

13 รศ.ปราณี  สุรสิทธิ์ - กศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2527 
- ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2536 
-กศ.บ.(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 
2517 
 

- อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. 2517-2555 

ข้าราชการบํานาญ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2556 
 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- รายวิชาการโน้มน้าวใจ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

14 รศ.ธิติ  รักชาติ - ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 
- ศศ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2535 
- ค.บ. (ภาษาไทย)  
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2521 
 

- อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. 2523-2555 

- ข้าราชการบํานาญ              
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2556 
  

- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- รายวิชาการเขียนบท
โฆษณา และรายวิชา 
การวางแผนสื่อโฆษณา  

 


