
แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ปีการศึกษา 2557-2558 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  

ตําแหน่งปัจจุบัน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

1 นายภราดา  ภู่ศิริ - วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2545 
-  บธ.ม. (การบญัชี)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542 
-  ศ.ม. (การวิเคราะห์และจัดการโครงการ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540 
-  บธ.บ. (การบญัชี)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537 
-  ร.บ. (บริหารรัฐกจิ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 
 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ สอนรายวิชาทางด้าน 
การบัญชแีละเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2547–2553 
- อาจารยพ์ิเศษ สอนรายวิชาทางด้าน 
การบัญชี WESTERN UNIVERSITY 
พ.ศ. 2546-2547 
ประสบการณ์การทํางาน 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  สํานักงานตรวจสอบบญัช ี
D.I.A พ.ศ. 2542 
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจบัญชีต่างประเทศ 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา สํานักงานใหญ ่
พ.ศ. 2538-2542 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินสายต่างประเทศ 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา สํานักงานใหญ ่
พ.ศ. 2536-2538 
 
 
 
 
 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชํานาญการ  สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ง
จราจร พ.ศ.2544–ปัจจุบัน 

- ปริญญาตร ี  
- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
- รายวิชาการเงนิธุรกจิ 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  

ตําแหน่งปัจจุบัน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

2 นางสาวสุพัตรา  กันนุช - บธ.ม. (การบญัชี)  
มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2547 
- บธ.บ. (การบญัชี) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2543 

ผลงานวจิัย/ผลงานทางวิชาการ 
- เรื่องต้นทุนในการผลิตอิฐมอญของประชาชน 
ในเขตอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- เรื่องการจัดทาํหลักสูตรบัญชบีัณฑิตของ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา, 2553. 
- เรื่องการจัดทาํหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตการบญัชี และได้รับการรับรองจากสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556. 
ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยอ์ัตราจ้าง มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2543-2549 
- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณของ
วิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2551-2552 
- อาจารย์ TA ในรายวิชาบัญชี สถาบันปัญญา
ภิวัฒน์ พ.ศ. 2556  
 
 
 
 

- หัวหน้าสาขาวชิาบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
อโยธยา  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
- คณะกรรมการในการจดัทํา
การประกันคุณภาพของ 
คณะบริหารธรุกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งอโยธยา  
พ.ศ.2552–ปัจจุบัน 
 

- ปริญญาตร ี  
- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
- รายวิชาการบญัชีชั้นต้น 2 
และรายวิชาการเงินธุรกิจ 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  

ตําแหน่งปัจจุบัน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

3 นายกฤษณ์ชาณัฏฐ์    
                      จันทะว ี

- บธ.ม. (การจดัการการท่องเที่ยว)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 
-  ศศ.บ. (การทอ่งเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี, 2551 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. 2555 

- อาจารยพ์ิเศษ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 
- ไกด์อิสระ 

- ปริญญาตร ี  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
- รายวิชาการวางแผนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และรายวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
 

4 นางสาวกล้วยไม้  สุมังค์ - ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 
-ศศ.บ. (การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2545 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
-  นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรือ่งแนวทางการพัฒนา
เว็บไซต์ของบรษิัทนําเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ 
- อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2556 
- อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ศูนย์ขอนแก่น พ.ศ. 2557 
ประสบการณ์การทํางาน 
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  บรษิัท ฟาร์อีส จํากดั 
พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 

-  Senior tour operation & 
sales  บริษัท เนเจอร์ไมล์ 
จํากัด  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- ปริญญาตรี   
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
- รายวิชาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว  และรายวิชา 
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  

ตําแหน่งปัจจุบัน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

5 ดร.สุชาติ  จรประดิษฐ ์ ปร.ด. (สาขาบรหิารธรุกิจ)  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ 2556 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2547 
ศศ.บ. (บริหารรฐักิจ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2536 
 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 
 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่ายผลิต
บริษทั NXP ประเทศไทย
จํากัด พ.ศ.2540-ปัจจุบัน 
 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
- รายวิชาการจดัการแรงงาน 
 

6 นายนรินทร์  ยนืทน ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์ศิลปะ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,. 2549 

ผลงานวจิัย/ผลงานทางวิชาการ 
- เรื่อง การศึกษาทุนวัฒนธรรมของตลาดน้ํา 
บางน้อย ตําบลกระดงังา อําเภอบางคนที 
จังหวดัสมุทรสงคราม  เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อ
ความหมายในการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม, 
2556. 
ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
 

- ปริญญาตรี   
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 
- รายวิชามรดกไทยเพือ่ 
การท่องเที่ยว 
 

 


