
  

  

  

  
  

 
 
 

หลักสูตรมัคคุเทศกท์ั่วไป (ต่างประเทศ)   
มหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอร์ด 

รุ่นที่ 9 

 

 

 
                
  

  
 หลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ภาษาอังกฤษ อบรมรวม 384 ชั่วโมง (มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการพูด
ภาษาอังกฤษ 113 ชั่วโมง) อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
และเอกชน  
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไม่ต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร 
 3. ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบส่าเนาใบ 
  เทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ต้องสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
 1. ส่าเนาใบประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  จ่านวน 1 ชุด  
 2. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบส่าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ  
  จ่านวน 1 ชุด  
 3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวน 1 ชุด 



 
 4. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จ่านวน 1 ชุด 
 5. รูปถ่าย (สีหรือขาวด่า) ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาด่า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 4 รูป 
ค่าสมัครสอบ  500.- บาท 
ค่าธรรมเนียมการอบรม 45,000.-บาท  (สามารถแบ่งช่าระได้ 2 งวด) 
ค่าธรรมเนียมนี้รวม - เอกสารระหว่างการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวันทุกมื้อแบบปุฟเฟ่ต์ระหว่างการอบรม 
    ในมหาวิทยาลัย 

- ค่าพาหนะเดินทางระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานท่ี ค่าท่ีพักระหว่างการออกทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ค่าอาหารบางมื้อ ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าประกันอุบัติเหตุ  

 

 
 
ระยะเวลาการอบรม รวม 384 ชั่วโมง 
  วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
  เร่ิมอบรม  วันที่ 2 เมษายน 2554 ถึง 4 ธันวาคม 2554  
 

ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติหลักสูตร ถึง 25 มีนาคม 2554 
 สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด – กรุงเทพฯ 
   เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม.2) แขวงประเวศ เขตประเวศ 
   กทม.10250 โทร. 02-769 4000 

 

สถานท่ีอบรม มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด – กรุงเทพฯ 
   เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม.2) แขวงประเวศ เขตประเวศ 
   กทม.10250 โทร. 02-769 4000 

 



 

    
 

 

        

        ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบการแล้ว     
จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 1.  สอบข้อเขียน วันเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2554 
    - วิชาความรู้ทั่วไป - วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
    -  วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 2.  สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2554 
    - ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
   -  บุคลิกภาพ และทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 
 ผู้สมัครสอบต้องน่าใบเสร็จรับเงินหรือบัตรประจ่าตัวสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ 
 กรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์ และสมาคมธุรกิจน่าเที่ยว  คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมในการสัมภาษณ์ 
 

 

 

 
1. ภาคความรู้ทางวิชาการ รวม 171 ช่ัวโมง 
 1.1 หมวดวิชาความรู้เฉพาะพื้นฐาน 102 ชั่วโมง   ประกอบด้วย 
  ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 16 วิชา ดังนี ้
 1.  การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล  3 ชั่วโมง 
 2. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 12  ชั่วโมง 
 3. พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย  6  ชั่วโมง 
 4. สังคมไทย   6 ชั่วโมง 



 
 5. วัฒนธรรมไทย  6 ชั่วโมง 
 6. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 18 ชั่วโมง 
 7. วรรณคดีไทย เพื่อการท่องเที่ยว  6 ชั่วโมง 
 8. นาฏศิลป์และดนตรีไทย  6 ชั่วโมง 
 9. เทศกาลและงานประเพณีไทย  6 ชั่วโมง 
 10. อาหาร ขนมและผลไม้ไทย  6  ชั่วโมง 
 11. มรดกและภูมิปัญญาไทย  6 ชั่วโมง 
 12. ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  6 ชั่วโมง 
 13. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน  3 ชั่วโมง 
 14. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย  6 ชั่วโมง  
 15. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม  3 ชั่วโมง 
  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ (MICE) 
 16. การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว  3 ชั่วโมง 
 

 1.2 หมวดวิชาความรู้เฉพาะอาชพี 69 ชั่วโมง  ประกอบด้วย 
  ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 10 วิชา ดังนี ้
 1. บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป  18 ชั่วโมง 
 2. จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์   6 ชั่วโมง 
 3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ    6 ชั่วโมง 
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วไป   3 ชั่วโมง 
 5. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส่าคัญของไทยและการอนุรักษ์   6 ชั่วโมง 
 6. หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   6 ชั่วโมง 
 7. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว   9 ชั่วโมง 
 8. วาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน)   6 ชั่วโมง 
 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร   6 ชั่วโมง 
 10. พิธีการเข้า ออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร   3 ชั่วโมง 

 
2. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 113 ช่ัวโมง 
 2.1 การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 77  ชั่วโมง 
  ประกอบด้วยเนื้อหาจากภาคความรู้ทางวิชาการ(ความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะอาชีพ) 
   -   เน้นให้มีการฝึกพูดในภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ให้มากที่สุด  
    เช่น การเจรจาต่อรอง / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / การบรรยาย 
    แหล่งท่องเที่ยว / ภูมิศาสตร์ / ประวัติศาสตร์ / สังคมไทย / กีฬาการ 
    ละเล่นของไทย / อาหาร ขนม ผลไม้ น้่าผลไม้ไทย / พุทธศาสนา / 
    หัตถกรรมไทย / นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ฯ ล ฯ 
 2.2 การฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 36 ชั่วโมง 



 
    - ทบทวนหลักภาษา / ทบทวนการเขียน / การแนะน่าตัว / การสนนทนา /  
     มารยาทในการใช้ภาษาต่างๆ (การรับโทรศัพท์, การนัดหมาย ฯลฯ)       

 เน้นให้มีการฝึกพูด การสนทนาในภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา  
 

3. ภาคการศึกษานอกสถานที่ รวม 4 เส้นทาง  ทัง้หมด  8 ทริป 
 เส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดส่าคัญในกรุงเทพมหานคร 
 เส้นทางที่ 2 จังหวัดอยุธยา  ลพบุรี   
 เส้นทางที่ 3 จังหวัดก่าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ล่าปาง ล่าพูน เชียงใหม่และเชียงราย 
 เส้นทางที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานีและอ่านาจเจริญ 

 
    
 
 

 4.1  ในกรุงเทพฯ   ศึกษาความส่าคัญและสิ่งท่ีมัคคุเทศก์ต้องรู้ของพระบรมหาราชวังและวัดพระแก้ว 1 วัน  
 

 
 

 

 



 
4.2   ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปะกรรมต่างของวัดโพธิ์  วัดอรุณฯ  วัดสุทัศน์เทพวรารามฯและวัด
ไตรมิตร 1 วัน 

 

พระนอนวัดโพธิ์ที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของไทย 

 

 

 

 

 

เจดีย์ 4 รัชกาลกาลที่ความหมายส่าคัญยิ่ง
ของวัดวัดโพธิ์ 

 

        
 

 พระปรางค์วัดอรุณ 

 

 



  วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ 

     ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระทองวัดไตรมิตร
จากวิทยากร 

 

4.3  ฟังบรรยายศึกษาที่วัดบวรนิเวศน์ วัดเบญจมบพิตรฯ  และพระที่นั่งวิมานเมฆ 1 วัน 

  ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ส่าคัญ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ปติมากรรม ของวัด
บวรนิเวศน์ 



 

  วัดเบญจมบพิตร 

  พระที่นั่งวิมานเมฆ 

 

4.4  พระราชวังบางปะอินจังหวัดอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  พระราชวังโบราณวัดพระศรีสรรเพชญ์และวิหาร
มงคลบพิตร  ช่วงบ่ายน่าชม วัดหน้าพระเมรุ และวัดชัยวัฒนาราม 1 วัน 

   

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ในพระราชวังบางปะอิน 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=8432962&id=797059347


 

   วัดใหญ่ชัยมงคล 
 

  วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
 

  ท่านจะได้พบกับการน่าชมศึกษาความเป็นมาของ
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ่ที่งามที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่หนึ่งเดียวในอยุธยา 

 



 

   
 

สุดท้ายของทริปนี้จะเป็นการน่าชมวัดชัยวัฒนารามโบราณสถานที่งามเป็นเลศของอยุธยา 

 
 

4.5   สถานท่ีส่าคัญของพระนครศรีอยุธยา เริ่มจากวัดพนัญเชิง  วัดมหาธาตุ  วัดราฎบูรณะ และพระนารายณ์
ราชนิเวศน์จังหวัดลพบุรี  1วัน 

  หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง 

  เศียรพระพุทธรูปวัดมหาธาตุ 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=8432962&id=797059347


 

 พระปรางค์วัดราชบูรณะวัดที่เคยพบเจอเคร่ืองราช
กุธภัณฑ์โบราณเป็นจ่านวนมาก 

  พระที่นั่งดุสิตสรรค์ธัญมหาปราสาทในพระนาราย
ราชนิเวศน์ 

 

 

 

 

 

 



4.6   ทัศนศึกษานอกสถานท่ีเร่ิมจากจังหวัดก่าแพงเพชร สุโขทัย  พิษณุโลก  สิงห์บุรี  อ่างทอง  2 คืน 3  

   

  ฟังบรรยายศึกษาความส่าคัญของวัดพระสี่                
อิริยาบท 

   วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์ก่าแพงเพชร 

 



          วัดมหาธาตุในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ต่อด้วยพิธีใหว้ครูช่ึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่เป็นไฮไลด์ของการอบรมมัคคุเทศก์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องท า
กิจกรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มัคคุเทศก์รุ่นก่อนๆ ประทับใจโดยไม่มีวันลืม มีการแต่งชุดราชประแตน
ตามแบบที่แต่ละคนชอบ 

 

     

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=8442117&id=797059347
http://www.facebook.com/photo.php?pid=8442117&id=797059347


     

 

  เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ฟังบรรยาย
วัดช้างรอบ 

   วัดมหาธาตุเชลียง 

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=8433322&id=797059347


   ไปจังหวัดพิษณุโลกเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก และพระพุทธชินราช 

   อนุสาวรีย์วีรชน บ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

 

   พระนอนที่ยาวเป็นที่สุดของไทยที่วัดขุนอินทประมูล จ. อ่างทอง 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=8442150&id=797059347


         4.7   เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  – สุรินทร์ – ศรีษะเกษ – อุบลราชธานี – นครราชศรมีา 2 คืน 3วัน 

   ศึกษาประวัติศาตร์ความเป็นมาของปราสาทหินพนม
รุ้ง  จ. บุรีรัมย์ 

   ฟังบรรยายที่ปราสาทเมืองต่่า จ. บุรีรัมย์ 

    

เดินทางไปอ่าเภอศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์ เพื่อศึกษาปราสาทศรีขรภูมิ 



 

  ปราสาทสระก่าแพงใหญ่ จ. ศรีษะเกษ 

   ปราสาทหิยพิมาย จ. นครราชศรีมา 

   ปราสาทพนมวัน 

 

 

 



4.8   เดินทางไปทัศนศึกษาภาคเหนือตอนบน จังหวัดล่าปาง – จังหวัดล่าพูน – เชียงใหม่ – เชียงราย   3 คืน 4
วัน 

                    

ฟังบรรยายประวัติศาสตร์และควมส่าคัญของวัดพระธาตุล่าปางหลวง จังหวัดล่าปางจากวิทยากร 

             วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ล่าพูน 

 

  วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่ 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=8433032&id=797059347


 

    

ศึกษาประวัติศาสตร์ความส่าคัญของเจดีย์หลวง เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ 

   ฟังบรรยายวัดพระสิงห์ ศึกษาประวัติศาสต์ 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม พร้อมกับถือโอกาสกราบนมัสการพระพุทธสิหิงค์ 

   ศึกษาความส่าคัญของวัดเจ็ดยอด 

 



     
 

วัดสวนดอก จ. เชียงใหม่ 

    

เที่ยวชมสามเหลี่ยมทองค่า พร้อมกับนั่งเรือไปเชียงแสน 

    



 

    

ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ส่าคัญของวัดวัป่าสักและอาณาจักรเชียงแสน 

    
 

 
 
 
 
 



 

 
  
 1.  ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.  ดร.ละเอียด ศิลาน้อย ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 3.คุณขจร วีระใจ  ผู้อ่านวยการส่านักทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ  
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 4. คุณธนาธรณ์ ทองหอม อดีตผู้อ่านวยการส่านักทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ 
 5.คุณร่าไพพรรณ แก้วสุริยะ อดีตผู้ช่วยผู้อ่านวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวฯ (ททท.) 
 6.  คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อ่านวยการกองวิชาการ (ททท.) 
 7.  คุณพรหมเมธ นาถมทอง  ผู้อ่านวยการกองแผนงานการลงทุน (ททท.) 
 8.  ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 9.  ผศ.นงเยาว์ ปิฎกรัชต์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส่านักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 10. อาจารย์สุภาพร บ่ารุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
                                                            ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 11. คุณกันตบัณฑิต ฉันทศักดา บริษัท See World Travel จ่ากัด 
 12. คุณบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ Sales & Marketing Supervisor, Galileo (Thailand) Co., Ltd. 
 13. พ.ต.ท. ดร.พงษ์นคร นครสันติภาพ   รองผู้ก่ากับการ งานอ่านวยการกองบังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 
 14. คุณเดโชภณ กมลฉัตรกุล Sales & Customer Services Manager บริษัทการบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 
 15. Mr. Denis Richer อาจารย์ประจ่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 16. อาจารย์รุ่งแก้ว เกตุแก้ว อาจารย์ประจ่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 17. อาจารย์ธนสิน จันทเดช อาจารย์ประจ่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 18.  ดร.ถนอมพงษ์ พานิช อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
  19. อาจารย์ณัฐพรรษ รอบคอบ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนานาชาตแสตมฟอร์ด 
 20.  อาจารย์ดนัย วินัยรัตน์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 21. คุณไชยยงค์ เจริญเมือง มัคคุเทศก์อาชีพ 
 22. คุณทนันชัย สิทธิเกษร มัคคุเทศก์อาชีพ  
 23.  คุณสุระชาติ สวนทรัพย์ มัคคุเทศก์อาชีพ  
 24.  คุณวรางกูร สุพรรณสาร มัคคุเทศก์อาชีพ 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
ชื่อ – นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การศึกษา - ศศ.บ.(โบราณคดี) เกียรตินิยม 
 -  ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
 -  Diplome d’Etudes Approfondies en Etudes Indiennes (Historie et Archelologie) 
  (Mention Tres Bien), Universite de Paris 111 (Sorbonne-Nouvelle) Paris, FRANCE 
 -  Doctorat de 3ecycle en Etudes Indiennes (Historie et Archeologie),  
  (Mention Tres Bien), Universite de Paris 111 (Sorbonne-Nouvelle) Paris,  
  FRANCE 
 - ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ศิลปวัฒนธรรม) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บัตรสี 
  แดง) เป็นบุคคลแรกของประเทศไทย 
ประวัติการท างาน - เป็นผู้ถวายค่าบรรยายเกี่ยวกับโบราณวัตถุ-โบราณสถาน แด่สมเด็จพระเทพ  
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
 - เป็นอาจารย์ถวายค่าบรรยายเกี่ยวกับศิลปะในประเทศไทยและศิลปะประเทศใกล้เคียง 
  แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ และน่าเสด็จทอดพระเนตร   
 โบราณวัตถุ-โบราณสถานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
 -  เป็นผู้ถวายค่าบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ส่าคัญของชาติแด่พระราชวงศ์ ระดับ 
  มกุฎราชกุมาร ของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และพระราชธิดาของ สมเด็จพระ   
 จักรพรรดิแห่งประเทศญ่ีปุ่น 
 - เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติ แด่ประมุขประเทศต่างๆ ระดับ 
  ประธานาธิบดี ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราช 
  อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 - เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติ แด่ผู้น่าของประเทศต่างๆ ระดับ 
  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะอาคันตุกะของ  
 รัฐบาล 
 - เป็นผู้น่าชมทางด้านประวัติศาสตร์ – โบราณคดี แด่องคมนตรี 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติแด่นายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติแด่รองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติแด่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติแด่ราชเลขาธิการ 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมโบราณวัตถุสถานแด่นายกราชบัณฑิตยสถาน 



 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมโบราณวัตถุสถานที่ส่าคัญของชาติแด่เอกอัครราชทูตของประเทศ 
  ต่างๆ ที่ประจ่าอยู่ที่ประเทศไทย 
 -  เป็นผู้บรรยายน่าชมสถานที่ส่าคัญของชาติแก่แพทย์และนักสาธารณสุข ชาวต่างชาติที่ 
  เดินทางเข้ามารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จากพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัวเป็นประจ่าทุกปี 
 - เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศสเพื่อไปศึกษา (ประวัติศาสตร์ 
  โบราณคด)ี ณ มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ กรุงปารีน สาธารณรัฐผร่ังเศส (ส่าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเอก เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 - เป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญาโทของ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหิดบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
  มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
 -  รองคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิปลากร 
 -  เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ส่าคัญแก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้ง 
  ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ในองค์การ 
  รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) 
 -  ได้รับรางวัลดีเด่นในการเขียนหนังสือ เร่ืองปราสาทเขาพระวิหาร : ศาสนบรรพตที่โดด 
  เด่นที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  เป็นกรรมการช่าระประวัติศาสตร์ ส่านักนายกรัฐมนตรี 
 -  เป็นกรรมการผู้ประเมินนักวิจัยดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ 
 -  เป็นกรรมการผู้ประเมินต่าแหน่งทางวิชาการของทบวงมหาวิทยาลัยและ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 -  เป็นที่ปรึกษาการปรับปรุงค่าบรรยายทางวิชาการของพระที่นั่งวิมานเมฆส่านักพระราชวัง 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษวิทยาลัยในวังชาย ส่านักพระราชวัง 
 -  เป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) ประเทศสหราช  
  อาณาจักร 
 -  เป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีแก่ผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
  สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัย   

 



  เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช   
 มงคลวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ มหาวิทยาลัยเอเชียเอคเนย์ เป็นต้น 
 -  เป็นผู้เขียนต่าราร่วมวิชา “ไทยศึกษา” สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษของศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี และค่ายทอง ฑีฆายุ  
  จังหวัดนครปฐม 
 -  เป็นวิทยากรของชมรมพุทธธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
 - เป็นกรรมการโครงการพัฒนาตร คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
 -  เป็นผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -  เป็นกรรมการสมาคมโบราณคดีแห่งประเทศไทย 
 -  เป็นกรรมการสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษของสมาคมครูภาษาฝรั้งเศสแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 -  เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล 
 -  เป็นวิทยากรโครงการอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ ส่านักโบราณคดีพิพิธภัณฑสถาน 
  แห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษของส่านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร 
 -  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 -  อาจารย์พิเศษของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -  วิทยากรพิเศษของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 -  เป็นผู้น่าชมโบราณวัตถุสถานแด่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 -  เป็นวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 -  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
  เจ้าอยู่หัวของวัดปทุมวนาราม 
 -  เป็นองค์ปาฐก ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 -  เป็นผู้บรรยายเร่ืองกระบวนพยุหยาตราชลมารคแก่ประชาชน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่ง 
  ประเทศไทย 
 -  เป็นกรรมการพิจารณาโบราณวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของกรม 
  ศิลปากร 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย 
 -  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ชมรมท่องเที่ยวของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 -  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจ่าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 



 
 -  เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่โรงเรียนจิตรลดา 
 -  เป็นวิทยากรให้แก่พิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 
 -  เป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
 -  เป็นกรรมการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 -  เป็นกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 -  เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 -  เป็นกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝร่ังเศส 
 -  เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 - เป็นบรรณาธิการของหนังสือท่องอารยธรรมของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล 
 -  เป็นกองบรรณาธิการของวารสารเมืองโบราณ 
 -  เป็นที่ปรึกษาของหนังสือหลายเล่มของส่านักพิมพ์ริเวอร์บุคส์ 
 -  เป็นที่ปรึกษาในการจัดนิทรรศการประจ่าปีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  
  กระทรวงวัฒนธรรม 
 -  เป็นผู้ได้รับสัมภาษณ์ประวัติและผลงานในนิตยสาร Hi-Class, นิตยสาร Life & Decor และ 
  นิตยสารอ่ืนๆ อีกหลายเล่ม 
 -  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมสถานีวิทยุ BBC กรุงลอนดอน ประเทศสหราช 
  อาณาจักร และทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์อีกหลายแห่งภายในประเทศ 
 -  เป็นผู้เขียนบทความและหนังสือของส่านักพิมพ์เมืองโบราณ ส่านักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม 
  ส่านักพิมพ์เวอร์บุคส์ ฯลฯ 
 -  เป็นที่ปรึกษาของละครทางโทรทัศน์ เร่ือง “กษัตริยา” และภาพยนต์อิประวัติศาสตร์ เร่ือง  
  “ทวิภพ” 
 -  เป็นผู้ด่าเนินรายการ (พิธีกร) ผู้เฉลยค่าตอบและเป็นที่ปรึกษารายการและเขียนบทเร่ืองราว 
  ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-โบราณวัตถุสถาน ทางสถานีโทรทัศน์หลายช่อง เช่น รายการ  
  “รอยไทย” และ “จดหมายเหตุกรุงศรี” เป็นต้น 
 -  เป็นผู้สอนวิชาด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ศึกษานอกสถานที่ 
 -  เป็นกรรมการอ่านวยการจัดงานสมโภชน์ 200 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพ  
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547 
 -  เป็นกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุสถานทั่วพระราชอาณาจักรเพื่อเฉลิม 
  ฉลองในวาระครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 -  เป็นอนุกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุสถาน  
  ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อเฉลิมฉลองในวาระทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 -  เป็นอนุกรรมการจัดท่าหนังสือรวบรวมข้อมูลในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุ  
 สถานทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อเฉลิมฉลองในวาระทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



 
ชื่อ – นามสหุล ดร.ละเอียด ศิลาน้อย 

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ระดับ 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การศึกษา -  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  M.B.A. Californi University, USA 
 - Ph.D. Business Administration, California Coast Univrsity, USA 
ประวัติการท างาน 2547-2550  นายทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพฯและด่ารงต่าแหน่ง  
 หัวหน้าส่านักงานทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพฯ 
 2546 ผู้อ่านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 2543 ผู้อ่านวยการสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว การ 
  ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และช่วยราชการรัฐมนตรีประจ่าส่านัก 
  นายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) (10 กันยายน 2544 – 3 ตุลาคม 2545) 
  และปฏิบัติงานช่วยราชการส่านักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
  (17 ตุลาคม 2545 – 30 มิถุนายน 2546) 
 2541 ผู้อ่านวยการกองนิติการ ทะเบียน ส่านักงานทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวและ 
  มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 2538 ผู้ช่วยผู้อ่านวยการส่านักงาน ททท.ภูมิภาคอเมริกา นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 2535 ผู้อ่านวยการส่านักงาน ททท.ภาคกลางเขต 7 จังหวัดลพบุรี 
 2532 หัวหน้างานพัฒนาบริการทั่วไป กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ฝ่ายวางแผนและ 
  พัฒนา 
ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 
ปัจจุบัน อาจารย์ประจ่าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การศึกษา - อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  Ph.D. (Comparative Literature) University of Michigan-Ann Arbor 
ประวัติการท างาน -   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 
  เปรียบเทียบ 

 - คณะกรรมการบ(หลักสูตรนานาชาติ) 
 - กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 - กรรมการประจ่าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 -  ประธานกรรมการก่ากับคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
 -  บรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ 
 -  ผู้อ่านวยการสถาบันไทยศึกษา 
 



 
                        -    บริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 

 ชื่อ – นามสกุล นายพรหมเมธ นาถมทอง 
ปัจจุบัน ผู้อ่านวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว  ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว 
                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
                        Director,Service Promotion Division.  Thailand Tourism Product Promotion, 
                        Tourism Authority of  Thailand.                    
  การศึกษา           -  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผนภาค) ภาควิชาการวางแผนภาค    
                       และการวางผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประวัติการท างาน   2532      นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
                        2534  พนักงานวางแผน กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
                        2538 หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองวางแผนโครงการ ททท. 
                        2540 หัวหน้างานวางแผนท้องถิ่น กองวางแผนโครงการ ททท. 
                        2546 หัวหน้างานส่ารวจและประเมินโครงการ กองแผนงานการลงทุน ททท. 
                        2548 หัวหน้างานวิเคราะห์โครงการ  กองแผนงานการลงทุน ททท. 
                        2549  ผู้อ่านวยการกองแผนงานการลงทุน กองแผนงานการลงทุน ททท. 
                         2553  ผู้อ่านวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว  กองส่งเสริมการบริการ 
    ท่องเที่ยว ททท.   
ชื่อ – นามสกุล     ผศ.นงเยาว์ ปิฎกรัชต์ 
ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส่านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การศึกษา - ปริญญาโท สังคมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน - อาจารย์พิเศษ มูลนิธิพระดาบส 
  สอนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / วัฒนธรรม / ประเพณีไทย / วิธีไทย 

- อาจารย์พิเศษ บรรยายความรู้ด้านวัฒนธรรม / ประเพณีไทย / วิธีไทย 
ของการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ยุวดี นิรัตน์ตระกูล  
ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ่านวยการกองวิชาการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การศึกษา - ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (2530) 

- Master in Tourism Specialization, Italy, 1999 
ประวัติการท างาน  2543 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ่านวยการกองวิชาการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
                       2542 หัวหน้างานพัฒนาภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 2540 หัวหน้างานประสานงานองค์กรสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฯ 
 2540 หัวหน้างานอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวฯ 
 2538 หัวหน้างานประสานอนุรักษ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวฯ 
 2536 หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฯ 
 



 
ชื่อ – นามสกุล พ.ต.ท. ดร.พงษ์นคร นครสันติภาพ 
ปัจจุบัน รองผู้ก่ากับการ ฝ่ายอ่านวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา - ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  อบรมนายต่ารวจสัญญาบัตร หลักสูตร นบ./รบ. รุ่น 17 
 -  อบรมหลักสูตรฝ่ายอ่านวยการต่ารวจ รุ่น 20 
 -  ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  หลักสูตร CRIME AGAINSE CHILD จาก F.B.I. 
 - หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (Counter Terrorism) F.B.I. 
 

ชื่อ – นามสกุล นายธนาธรณ์ ทองหอม 
การศึกษา -  ก.ศบ. (พลศึกษา) 
 -  ป.ชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส่าหรับนักบริหารระดับสูง (ป.ศส.) 
 -  นักบริหารระดับสูงผู้น่าที่มีวิสัยทัศน์ (นบส) 
ประวัติการท างาน -  อดีตนายทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวกลาง  
 -  อดีตผู้อ่านวยการส่านักทะเบียนธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 -  อดีตผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 -  อดีตผูอ่้านวยการ กองกลาง 
 -   อดีตผู้อ่านวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดระนอง 
  

ชื่อ – นามสกุล นายเดโชภณ กมลฉัตรกุล 
ปัจจุบัน Sales & Customer Services Manager 
 กองการตลาด (2R) ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (2N) บริษัทการบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 
การศึกษา -  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน 
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - วุฒิบัตร English for Business communication มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  วุฒิบัตร Computer Based Training สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประวัติการท างาน - วิทยากรประจ่าฝ่ายฝึกอบรมบริการภาคพื้น บริษัทการบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 

- นายสถานีฝึกหัดต่างประเทศ (Candidates) บริษัทการบินไทย จ่ากัด (มหาชน)  
- ผู้จัดการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (Ground Flight Manager) บริษัทการบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 
- พนักงานต้อนรับภาคพื้น บริษัทการบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและบริหาร บริษัท มินีแบไทย จ่ากัด 

 



 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สุภาพร บ ารุงวงศ์ 
ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
การศึกษา -  ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 -  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 2534 – 2548 อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 2532 – 2534 นักโบราณคดี (ลูกจ้างชั่วคราว) กองโบราณคดี กรมศิลปากร 
 

ชื่อ – นามสกุล นางบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ 
ปัจจุบัน Sales and Marketing Supervisor, Galileo (Thailand) Co., Ltd. 
การศึกษา -  Bachelor Degree of Education, Songkhla Teacher College 
 -  Master Degree of Education, naresuan University 
ประวัติการท างาน -  Training Manager, Galileo Thailand Co., Ltd. 
 - Part-time Lecturer 
 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวร าไพพรรณ แก้วสุริยะ 
ปัจจุบัน นักเขียนและนักวิชาการอิสระ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา -  วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  ประกาศนียบัตรอบรมผู้บริหารชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน -  ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.สุวิทย์ ยอดมณี) 
 -  คณะกรรมการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งชาติ 
 -  คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
 -  คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม 
 -  คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สุระชาติ สวนทรัพย์ 
ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายงานทัวร์ บริษัท See World Travel จ่ากัด 
การศึกษา - ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
  มงคล รัตนโกสินทร์ 
 -  ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทร์เกษม 
 -  ประกาศนียบัตรงานอาคันตุกะสากลโรงแรม  
  Union International Concierge Organization 



ประวัติการท างาน -  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
  เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
  มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ 
 -  ผู้จัดการฝ่ายการดูแลและประสานงาน Duty Manager โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 -  หัวหน้างานฝ่ายอาคันตุกะสากลโรงแรม Chief Concierge โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
 -  ผู้จัดการฝ่ายงานทัวร์ บริษัท See World Travel  จ่ากัด 
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ไชยยงค์ เจริญเมือง 
ปัจจุบัน -  กรรมการผู้จัดการบริษัท C.Y. Tour จ่ากัด 
 -  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทัวร์ในประเทศ บริษัท สุพีเรียทัวร์ อเมริกันเอ๊กซ์เพรส ทราเวล  
  เซอร์วิส จ่ากัด 
การศึกษา -  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  วุฒิบัตร นักบริการระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จาก NIDA 
ประวัติการท างาน -  อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
 -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติ 
  แห่งชาติ  
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ของ ททท. 
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ทนันชัย สิทธิเกษร 
ปัจจุบัน มัคคุเทศก์อาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 
การศึกษา ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ประวัติการท างาน -  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัย ฯลฯ 
 -  ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมมรกตคอนโดเทล จังหวัดระยอง 
 -  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเรืองวา สแตนดาส อินดัสทรี 
 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์กันตบัณฑิต ฉันทศักดา 
ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท ซี เวิลด์ ทราเวล 
การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 -  ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                        - Hotel Management Trainin Course, Cornell University 
 - Travel Industry Management Training Course, University of Hawaii 
ประวัติการท างาน -  Past President and Advisor of Professional Guide Association Thailand 
 - Public Relations of Association of Domestic Tour Operation 
 - Hon. Advisor of Concierge Society of Bangkok Thailand 
 - Hon. Secretary Genera of Professional Tourism Trainer Club 
 

 



 
  
 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์วรางกูร สุพรรณสาร 
ปัจจุบัน มัคคุเทศก์อาวุโส บริษัท LS & H Travel 
การศึกษา -  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ประวัติการท างาน -  หัวหน้ากองเลขานุการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
 -  วิทยากรตรี กองแผนงานและงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล ดร.ถนอมพงษ์ พานิช 
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
การศึกษา 2008  DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Marketing), University of  
   South Australia, Adelaide, Australia 
  1998  MASTER OF ARTS (Media & Marketing), Deakin University, Melbourne,  
    Australia 
           1996   POST GRADUATE DIPLOMA (Mass Communication), Chulalongkorn  
   University, Thailand 
          1995  BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS, Sukhothai Thammathirat Open  
   University, Thailand 

1992 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Management)  
 Rajamangala Institute of Technology, Thailand 

           1990   ASSOCIATE DIPLOMA (Advertising), Rajamangala Institute of Technology,  
   Bangkok Commercial Campus,Thailand  
ประวัติการท างาน - Lecturing in Marketing, International Business, Communication, and Management areas 
 - Subjects: Marketing, Promotion, Consumer Behaviour, Advertising & Public  
  Relations, Management, Research, International Business, etc. 
 - Guest Speaking in Marketing, International Business and Management (in Thailand  
  and Australia) 
 - Market research 
 - Client liaison and trafficking 
 - Planning, coordinating and facilitation project 

 



ชื่อ –นามสกุล Mr.Denis Richer 
ปัจจุบัน อาจารย์ประจ่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
การศึกษา 2007 M.Sc., Geography, University de Montreal, Canada 
  1997 Certificate, Private Airplane Pilot, VFR Fix Wing, St. Hubert, Canada 
 1994 Certificate, Accounting and Management Techniques, College 
  Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada 
 1993 B.Sc., Arts and Sciences, University de Montreal, Canada 
 1993 NAUI Diving Course, Atlantis Diving-Aqua Future, Canada 

1993 Cardiopulmonary Resuscitation Course (CPR), Royal Life Saving Society,  
Canada 

ประวัติการท างาน Tourism Development and Promotion 
  - Evaluate possibilities for development of tourism products and services for a locality. 
  -    Establish strategies for development and commercialization of specific projects. 
       Set up activities in conjunction with representatives of private and public sectors. 
  -     Manage human and financial resources or programs and promotional activities. 
  -     Organize and animate presentations on trips and destinations. 
Guiding 
 - Provide tourist information and appropriate technical advice 
 - Provide historical and cultural information on the sites visited 
 - Be aware of technical formalities for different services (hotels, restaurants,transports,etc.) 
 

        ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ รุ่งแก้ว เกตุแก้ว 
ปัจจุบัน - Senior Academic Support and Q.A. coordinator 
 -  อาจารย์ประจ่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
การศึกษา 1999  Master Degree of Science in Organization Management in major of Managerial        
  Communication , Dominican University, River Forest, Illinois, U.S.A.  
 1997 The Tutorium in Intensive English, University of Illinois at Chicago, Illinois, U.S.A.  
      1990 Bachelor Degree of Political Science in Major of International Relations, 
       Thammasat University 
ประวัติการท างาน - Senior Passenger Service agent, Japan Airline, Chicago Illinois, U.S.A.  
        July 2005 – October 2008 

Coach , Business & First Class Check- in, Gate Control, Lost and found Assistant, 
Ramp Control, Ticketing Operation (Collecting paper and e-ticket), Senior Lounge  agent, 
Expediting service senior agent for Royal family members and VIP passengers, Trainer for new 
check-in agent   



 
 - Senior Manager of Thai Restaurant, Yam Thai Restaurant Forest Park, Il U.S.A. 

  February 1998 – At present 
  Restaurant management, Control and evaluate 15 staffs, Development novel seasonal  
  menus in consultation with chef 

                                - Passenger service, Thai Airways International Airline August 1995 – November 1997 
Customer Service, Coach, Business and First Class Check - in 

 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ธนสิน จันทเดช 
ปัจจุบัน -  Academic Support Manager, Stamford International University 
 - อาจารย์ประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
การศึกษา 2005 Master of Business Administration, Naresuan University (Bangkok Campus) 
 2002  Bachelor of Liberal Arts, Naresuan University 
 2546 ศึกษาวิชาดนตรีและการขับร้อง โรงเรียนดนตรีวาทินี 
ประวัติการท างาน 2006 Academic Support Staff, Stamford International University 
 2004-2006   Assistant Manager, HR.and Administrator, AMTAR Co., Ltd. 
 2002-2004  Receptionist, President Hotel and Tower Co., Ltd. 
Extra Ex[eroemce - Coordinator of Vatinee Music School 

 - Broadway Play “CAT” 
 - ร่วมร่าละครถวายพระพร คอนเสิร์ตวันแม่ กรมประชาสัมพันธ์ 
 -  ร่วมร่าละครถวายพระพร คอนเสิร์ตหน้าพระทีน่ั่ง เทิดไทเ้หนือเกล้าชาวสยาม กรมประชาสัมพันธ์ 

 

ชื่อ – นามสกุล นายณัฐพรรษ รอบคอบ 
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 
ประวัติการท างาน -  คณะกรรมการ การตัดสินการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาพ 

- ที่ปรึกษาหลักสูตรพัฒนาเทคนิคการร้องเพลงเพื่อการแข่งขัน สถาบันมีฟ้า (งามวงศ์วาน) 
- ผู้ฝึกสอนการขับร้องเพลง 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค 
- ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกิจกรรมโครงการ การแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค 

 

ชื่อ – นามสกุล นายดนัย วินัยรัตน์ 
ปัจจุบัน อาจารย์ระดับ 7 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
การศึกษา 2531 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แผนกการท่องเที่ยว 

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 
 2541 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 เชียงใหม่ 
 2551 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา-พพิิธภัณฑ์ศึกษา) 



 
  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  นครปฐม 

ประวัติการท างาน2531-ปัจจุบัน  มัคคุเทศก์อิสระ 

    2550-2552 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ประจวบคีรีขันธ์ 
    2552-2553 รองคณบดีงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการ 

  โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 
 2553-ปัจจุบัน รองคณบดีงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

  และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  
คุณสุธาทิพ แก้วเกตุ                                                                 คุณพิสุทธิพัธ  คลังทรัพย์   
ผู้จัดการศูนย์มัคคุเทศก์                                                            ผู้ช่วยผู้จัดการศนูย์มัคคุเทศก ์

โทร.02-769 4000 ต่อ 1050                                                      โทร. 084-9261002หรือ 02-769 4000 ต่อ 1049 
Email: suthathipk@stamford.edu                        Email: phisutthiphat@stamford.edu 

 
  
 



 


