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ปจจุบัน    

-  อาจารยประจำสาขาวิชา การจัดการการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-  ประธานหลักสูตรการจัดการการทองเท่ียว คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

-  อนุกรรมาธิการการทองเท่ียว ในคณะกรรมาธิการการทองเท่ียว วุฒิสภา 

-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมิน รางวัลอุตสาหกรรมการทองเท่ียว Tourism Awards 2560 

- กรรมการตรวจประเมินการประกาศเขตพื้นท่ีทองเท่ียวทองถ่ินหรือชุมชน 2560 ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียว

และมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

- วิทยากรของ Global Sustainable Tourism Council 

-  ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

การศึกษา  

-  ปริญญาเอก  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-  ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-  ปริญญาตรี   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย  

ประสบการณในการทำงาน  

-  ผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา ดานการวางแผนและประยุกตใช Carrying Capacity อยางมีสวนรวม องคการบริหาร

การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

-  ผูเชี่ยวชาญประเทศไทย ดานการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนในพื้นท่ีอนุรักษ การจัดการพื้นท่ีมรดกโลก และ

การทองเท่ียวโดยชุมชน โครงการความรวมมือรัฐบาลไทย-เปรู ป 2556 

-  ประธานคณะทำงานดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยในคณะอนุกรรมาธิการ

ทองเท่ียว วุฒิสภา ป 2554 - 2556 

-  ผูแทนประเทศไทยดานการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ – การทองเท่ียวโดยชุมชน โครงการความรวมมือรัฐบาล

ไทย-ฟลิปปนส ป 2554 - 2555 

-  ผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โครงการสำรวจศักยภาพเสนทางสายไหม ประเทศ จีน รัสเซีย 

คาซัคสถาน ปากีสถาน มองโกเลีย ป 2553 - 2555 
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-  อาจารยประจำ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  และผูกำกับดูแลโครงการสงเสริมธุรกิจและการทองเท่ียวภาคใต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ป 2544 – 2547 

-  อาจารยผูชวยสอน สาขาวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ ป 2540 - 2544 

-  อาจารยผูชวยสอน สาขาวิชามนุษยสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2535 – 2540 

-  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท Integrated Advisory จำกัด ป 2536 – 2539 

-  ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท P.C.Group จำกัด ป 2535 -2536 

-  รองผูจัดการฝายบริหารการผลิต บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำกัด ป 2534 - 2535 

-  อาจารยพิเศษ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร  

          คณะพยาบาลศาสตร ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชามนุษยสัมพันธ  คณะมนุษยศาสตร   

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : วิชานันทนาการและการจัดการคายพักแรมเชิงอนุรักษ 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  

     มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วิชาการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว สำนักวิชาวิทยาการจัดการ 

-  ท่ีปรึกษา โครงการความรวมมือเพื่อฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีประสบเหตุธรณีพิบัติชายฝงอันดามัน UNWTO และ

สถาบันคีนันแหงเอเชีย 

-  อัจฉริยะขามคืน ลานท่ี 29 (อนุสรณสถานแหงชาติ) บริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด 

-  ท่ีปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษทางดานการบริหาร การวางแผน และการพัฒนาบุคลากร ใหแกหนวยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ มูลนิธิโครงการหลวง การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การ

ไฟฟาฝายผลิต กระทรวงสาธารณสุข การสื่อสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพท องคการบริหารการพัฒนา

พื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน เปนตน) 
 

รางวัลที่ไดรับ 

-  บุคคลดีเดน ดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ การแกไขปญหายาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ป 2550 

-  บุคคลดีเดน ดานการสงเสริม และสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย           

งานประชุมการทองเท่ียวเชิงนิเวศนานาชาติ  PATA ECOTOURISM CONFERRENCE ป 2541  
 

ประสบการณในงานวิจัย 

-  ผูอำนวยการแผนงานวิจัย : การทองเที่ยวอยางรับผิดชอบในประเทศไทย กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 

แมฮองสอนและสตูล โดยงบประมาณของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2562) 

-  หัวหนาชุดโครงการวิจัย : การกำหนดนโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตรอยางมีสวนรวมของภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใตโครงการวิจัยทาทาย

ไทย โดยงบประมาณของ สภาวิจัยแหงชาติ (2562) 

-  ผูอำนวยการแผนงานวิจัย : การพัฒนาแนวทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินคาการทองเที่ยวเชิงประสบการณ

ทองถ่ิน (Local Experience) ของประเทศไทย ภายใตโครงการ The LINK โดยงบประมาณของ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (2560-2561) 
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-  หัวหนาชุดโครงการวิจัย : การสรางเครือขายความรูภาคประชาชนและการบูรณาการดำเนินงานของหนวยงาน

ทองถ่ินในการปองกันการปนเปอนและการไดรับสารพิษบนพ้ืนที่ตนน้ำนาน โดยงบประมาณของ สภาวิจัย

แหงชาติ (2559) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : โครงการศึกษาแนวทางการประกาศพ้ืนที่ทองเที่ ยวทองถ่ินหรือชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 โดยงบประมาณของ กรมการทองเท่ียว กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา (2559) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือขายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนในพ้ืนที่

พิเศษเลย งบประมาณองคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) พ.ศ.

2557 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการตลาดทองถ่ินสลักเพชร โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่พิเศษหมูเกาะชางและพ้ืนที่เช่ือมโยง งบประมาณองคการบริหาร

การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) พ.ศ.2557 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : โครงการศึกษาแนวทางการประกาศพ้ืนที่ทองเที่ยวชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำ

เที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 โดยงบประมาณของ กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(2556) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : มาตรฐานการใชประโยชนอุทยานแหงชาติทางทะเลเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย

งบประมาณของ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) และ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : โครงการศึกษากรณีตัวอยางการแกไขปญหาชุมชนจากผลกระทบน้ำทวมป พศ.2554 

โดยงบประมาณของ JICA (Japan International Cooperation Agency) (2555) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : แผนพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมขอม: นครชัยบุรินทร (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 

สุรินทร) โดยงบประมาณของ กลุมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร(2553) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : เครือขายการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนพ้ืนที่ภาคใต โดย

งบประมาณของ สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2552) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดโครงสรางการปฏิบัติงานกองบังคับการตำรวจทองเที่ยว

โดยงบประมาณของ กรรมาธิการทองเท่ียววุฒิสภา (2552) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : โครงการวิจัยสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับตำบลแบบมีสวนรวม โดยงบประมาณของ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (2550) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือการอนุรักษทรัพยากร   การ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยงบประมาณของ สำนักพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2549) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : ศักยภาพการจัดการและการรองรับไดของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ กลุมจังหวัด

ภูมิภาคตะวันตก และภาคใตตอนบนบางสวน   โดยงบประมาณของ สถาบันคลังสมองของชาติ (2548) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : จุดยืนภาพลักษณการทองเที่ยวกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศไทย   

โดยงบประมาณของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2548) 
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-  หัวหนาโครงการวิจัย : แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภาคกลางตอนลาง โดยงบประมาณของ เครือขาย

สถาบันการศึกษาภูมิภาคตะวันตก สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (2547) 

-  หัวหนาโครงการวิจัย : การวิเคราะหศักยภาพการจัดการและการรองรับฯเพ่ือจัดทำทำเนียบแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศ พื้นท่ีนำรอง 24 จังหวัด โดยงบประมาณของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2545) 

-  นักวิจัย : ศึกษาบริบทและทุนที่สำคัญที่สามารถยกระดับสูการจัดการตลาดทองถ่ินสลักเพชร โครงการสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีพิเศษ หมูเกาะชางและพื้นท่ีเชื่อมโยง พ.ศ.2557 

-  นักวิจัย : โครงการสรางมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมเพ่ือการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดย

สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) ภายใตโครงการความรวมมือในหวงโซอุปทานการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

ยุโรป -ไทยเพื่อเขาถึงตลาดและยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility and Market Access Partnerships: CSR-MAP) (2552) 

-  นักวิจัย : โครงการแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุร ีรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (2551) 

-  นักวิจัย :  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษาการมีสวนรวมการบริหารจัดการศูนยอุตสาหกรรมชุมชน

ทองถ่ินเพ่ือการทองเที่ยว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พื้นท่ีนำรอง 20 จังหวัด โดย

งบประมาณของ   Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (2547) 

-  นักวิจัย : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางรายไดและแกไขปญหาสภาพแวดลอมโดยการถายทอด 

เทคโนโลยีการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใหแกประชาชนในทองถ่ิน ในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติ หวย

น้ำดัง จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน (2543) 

-  นักวิจัย : โครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ภายใตแผนงานดานชุมชน ใน

โครงการกองทุนกระตุนเศรษฐกิจ พื้นท่ีภาคใต โดยงบประมาณของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(2550) 

-  ท่ีปรึกษา : โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งชุมชนใหแกชุมชน ท่ีดำเนินการทองเท่ียวเชิงนิเวศพื้นท่ี

ภาคเหนือ และภาคใต  

-  ท่ีปรึกษา : โครงการวิจัยทางดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใหแก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

-  ผลงานวิจัยภาค oral presentation และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เร่ือง “THE STUDY OF APPLICABLE 

PATTERNS OF SALAKPHET LOCAL MARKET MANAGEMENT FOR TOURISM IN TRAT PROVINCE, 

THAILAND” จัดโดย  Tourism Research Institute, ณ ประเทศกรีซ, June 19-21, 2014 

-  ผ ล งา น วิ จั ย ภ า ค  oral presentation แ ล ะ บ ท ค ว าม ฉ บั บ เต็ ม  (Full Paper) เ ร่ื อ ง  “The Study and 

Development of the Proceeding of the Proclaiming Designated Community Tourism Areas 

According to an Act of Tourism Business and Tour Gride Establishing B.E.2551” จั ด โ ด ย  Asia 

Pacific Tourism Association (APTA) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA), ณ ประเทศไทย, July 

4, 2013 
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-  ผลงาน วิจัยภาค oral presentation และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เร่ือง “Leeled community’s 

potential in Ecotourism management” จัดโดย Asia Pacific Tourism Association (APTA), ณ ประเทศ

ไตหวัน, June 26-29, 2012 

-  บทความวิชาการ เร่ือง “การศึกษาดูงาน ไมใชแคดูงาน: Volunteer Tourism ในมติิการทองเท่ียวโดยชุมชน”  

หนังสือบอกเลาเร่ืองราวชาวชุมชน ประสบการณ บทเรียน การเรียนรูจากชุมชน : การบูรณาการ ประสบการณ 

การวิจัย การศึกษาชุมชน การเรียนการสอน สูการเรียนรูในมิติหลากหลาย โครงการตำราและหนังสือ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 หนา 18-36 

-  หนังสือ “แผนพัฒนาการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และแผนปฏิบัติการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคพื้นท่ีพิเศษ

เลย อำเภอเชียงคาน” งบประมาณองคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการ

มหาชน) สำนักงานพื้นท่ีเลย พ.ศ.2557 

-  หนังสือ ถอดองคความรู “รูจักเชียงคาน สืบสาน...สรางสรรค” งบประมาณองคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ

เพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) สำนักงานพื้นท่ีเลย พ.ศ.2557 

-  บทความวิจัย เร่ือง “การเพิ่มศักยภาพการเรียนรูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา ของสถาบันคลัง

สมองของชาติ พ.ศ.2552” (The Study of Enhancing Potential in Learning the Sufficiency Economy 

Concept in Higher Education) วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 3 (มิ.ย.-ก.ย.55) 

-  บทความทางวิชาการ เร่ือง “การทองเท่ียวโดยชุมชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาคนของชุมชน” CBT มีมิติ: 

พื้นท่ีทางสังคมของชุมชนในการกำหนดทิศทางการทองเท่ียว สรางการเรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน 

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กรุงเทพฯ: วนิดาการพิมพ, 2554) 

-  ผลงานวิจัยภาค oral presentation และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เร่ือง “การศึกษาและพัฒนาเครือขาย

การทองเท่ียวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม ประเทศไทย The Research and Development of Thailand 

Community Based Tourism Network by Participation of Communities”  ศิ ล ป า ก ร วิ จั ย  จั ด โด ย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 

-  คูมือเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน เอกสารเผยแพรเพื่อการพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนเผยแพรใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน “ขับเคลื่อนเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนแหงประเทศไทย: แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา” วันท่ี 6 

- 7 กันยายน  2550 ท่ีบานผูหวาน จังหวัดนครปฐม 

-  Best Practice : Community Business Groups for Eco-tourism to Krung Ching Community 

Participation and Eco-tourism Management เอกสารเสนอตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเพื่อ

ตีพิมพในเอกสารประชุมประจำปนานาชาติ ของสมาคมธุรกิจและการทองเท่ียวแหงเอเชียแปซิฟค ( PATA : The 

Pacific Asia Travel  Association )  วันท่ี 14 -18 เมษายน 2545 ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย  

-  Local Community and Ecotourism : A Case Study of Ban Wang Lung   เอกสารเสนอตอการ

สัมมนาทางวิชาการ ดานการทองเท่ียวเชงินิเวศ ( IMT – GT ) วันท่ี 12 – 14 ตุลาคม  2546 ท่ีมหาวิยาลัยอุตระ 

ประเทศมาเลเซีย  

-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  บทความทางวิชาการ  วารสารอีโคนิวส  .ยวแหงประเทศการทองเท่ี

ไทย 
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-  กลยุทธและกระบวนการทางการตลาดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  บทความทางวิชาการลงใน จุฬาลงกรณ

วารสาร ปท่ี 56 ฉบับท่ี 14 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2545 

กิจกรรมขณะศึกษา 

-  ประธานฝายสวัสดิการงานประเพณี 4 จอบ คร้ังท่ี 4 ป 2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-  ประธานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร  ชั้นปท่ี 1,2 และ 3 ป 2530 – 2532 

-  ประธานนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดย สมาคม YMCA  

     และ มหาวิทยาลัย  MEIJI KAKUIN ประเทศญี่ปุน ป 2531 

-  อุปนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2532 

-  นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2533 

-  ประธานนักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2535 

การฝกงานและการฝกอบรม 

-  ฝกงานดานเมล็ดพันธุพืช  บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ จ.สระบุรี ป 2532 

-  ฝกงานดาน Promotion & Extension บริษัท May & Baker พื้นท่ี จ.เชียงใหม ป 2532 

-  ฝกอบรม อาสาสมัครอนุรักษสิ่งแวดลอม ป 2533 

-  ฝกอบรม ดูงาน และฝกงานทางดาน เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technology),  

    เคร่ืองจักรกลการเกษตร (Farm Machinery), ระบบนิเวศเกษตร (Agro – Ecology System),  

    การบริหารฟารมเกษตร (Farm Management) และการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร  

    (Agro – Ecotourism Management) ภายใตโครงการ International Association of Agricultural 

    Student (IAAS) ณ. ประเทศเยอรมัน   ป 2533 – 2534 

-  Training Courses:   Human Resource Development         Training for the Trainer 

                                   Training in Organization Strategic Management 

                                   Leadership Development  Conflict Management 

                                   Life Skills Technique Creative thinking 

 

งานทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

สถาบันพระปกเกลา 

-  วิทยากรการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  วิทยากรการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน หลักสูตรผูนำและนวัตกรรมการ

เปลี่ยนแปลงสูการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หลักสูตรการสรางการมีสวนรวม และ หลักสูตรการสรางการมีสวนรวม

เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมิน รางวัลอุตสาหกรรมการทองเท่ียว Tourism Awards 2560 
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-  รวมงานดานการพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  การวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ   

-  รวมประสานงานกับกองอนุรักษ ในการดำเนินการอนุรักษพื้นท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ การวางแผนการรองรับฯของ

พื้นท่ีเปราะบาง และความหลากหลายทางธรรมชาติ 

-  รวมเปนคณะกรรมการในการจัดงานสัมมนา PATA ECOTOURISM CONFERRENCE ป 2541 

-  รวมงานวิจัยการทองเท่ียวเชิงนิเวศกับกองอนุรักษทางดานการจัดทำทำเนียบแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  รวมวางแผน,เปนวิทยากรและประเมินผล ในหลักสูตรอบรมมัคคุเทศกวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมกับกองวิชาการและ

ฝกอบรม และ สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห 

-  รวมวางแผน,เปนวิทยากรและประเมินผล ในหลักสูตรอบรมมัคคุเทศกไทย(เฉพาะพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช)  

-  รวมประเมินผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมในโครงการตางๆในพื้นท่ีท่ี

มีการดำเนินการทางดานทองเท่ียว 

-  รวมเปนคณะกรรมการเตรียมความพรอมของชุมชนในการรองรับนโยบายการพัฒนาการทองเท่ียว 

-  รวมศึกษาความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

-  วิทยากร บรรยายพิเศษทางดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สัมมนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนานาชาติ ป 2545 

-  วิทยากร บรรยายพิเศษทางดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สัมมนาสภาราชภัฏ ป 2545 ณ. หอประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  วิจัยการยกระดับรูปแบบการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติทางทะเลในประเทศไทย 

-  วิทยากรหลักสูตรยกระดับและเสริมสรางประสิทธิภาพหัวหนาอุทยานแหงชาติทางทะเล และรวมวางแผนการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติ 

-  คณะกรรมการจัดต้ังและบริหารจัดการอุทยานแหงชาติอาวสยาม 

-  วิจัยและสำรวจความเปราะบางและความหลากหลายทางธรรมชาติในเขตอุทยานแหงชาติ 

-  สำรวจและวิเคราะหพื้นท่ีในเขตอุทยานแหงชาติเพื่อกำหนดแนวทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  วิทยากรบรรยายพิเศษทางดานการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ, การวางแผนและการวิเคราะหการรองรับได

(Carrying Capacity), การปลูกฝงจิตสำนึกในการอนรัุกษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม, การมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  รวมการวิจัย, สำรวจ, วางแผนและแกปญหาการทองเท่ียวท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในพื้นท่ี 

-   อุทยานแหงชาติ หมูเกาะตะรุเตา, อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา จ.สตูล 

-   อุทยานแหงชาติเกาะระ - พระทอง อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร อุทยาน

แหงชาติลำป - ทายเหมือง จ.พังงา  

-   อุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม, อุทยานแหงชาติ หวยน้ำดัง จ.เชียงใหม และ จ.แมฮองสอน 

-   อุทยานแหงชาติ เขาหลวง อุทยานแหงชาติเขานัน อุทยานแหงชาติน้ำตกโยง อุทยานแหงชาติหาดขนอมและ

หมูเกาะทะเลใต  จ.นครศรีธรรมราช   

-   อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบ่ี   

-   อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด, อุทยานแหงชาติ กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ   

-   อุทยานแหงชาติ แกงกระจาน จ.เพชรบุรี  
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-   อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จ.สุราษฎรธานี 

-   อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จ.พิษณุโลก และ จ.เพชรบูรณ 

-   เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี  

-  รวมงานโครงการอนุรักษพันธุสัตวปาและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนสื่อเพื่อปลูกฝง

จิตสำนึกใหแกเยาวชนและนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

-  รวมงานวิจัยทางดานมาตรฐานความพรอมในการดำเนินการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

-  รวมงานวิจัยทางดานความพรอมและความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

-  รวมวิเคราะหและประเมินโครงการวิจัยทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  คณะกรรมการประเมินความกาวหนาและสัมฤทธิผลของโครงการวิจัยทางดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  รวมผลักดันในการทำงานวิจัยเพื่อทองถ่ินโดยอาศัยกลไก และความเขมแข็งของชุมชน เชน บานแมกำปอง บานแม

กลางหลวง บานผาหมอน จ.เชียงใหม ชุมชนคีรีวง ชุมชนกรุงชิง ชุมชนวังลุง และเครือขายการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติรอบเขาหลวง  จ.นครศรีธรรมราช  ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง ชุมชนบานถ้ำผึ้ง จ.สุราษฎร

ธานี ชุมชนบานพเุข็ม จ.เพชรบุรี ชุมชนบานสลักคอก จ.ตราด ชุมชนบานโตนปาหนัน จ.สตูล เปนตน 
 

ความถนัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

-  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ : การศึกษาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดูนก ดูแมลง ศึกษาทองฟาและดวงดาว

การ  สำรวจและจัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจและศึกษาถ้ำ การเดินปา การศึกษารองรอยและชีวิต

สัตวปา การถายภาพธรรมชาติ และการสื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

-  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย : Mountain Biking, Rock Climbing, Canoe, Kayak, Skin Diving, Scuba 

Diving, Rubber Boat Rafting, Bamboo Rafting and Mountaineering  

-  กิจกรรมนันทนาการ : การจัดการคายพักแรมเชิงอนุรักษ ประโยชนการใชงานเต็นทชนิดตางๆ การยังชีพในปา  

กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม Walk Rally 
 

ความถนัดทางวิชาการที่เก่ียวของกับวิชาการทองเที่ยว 

กลุมวิชาทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

-  นโยบายและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

-  การวางแผนพัฒนาและจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

-  การทองเท่ียวสวนภูมิภาค 

-  การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

-  การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธทางการทองเท่ียว 

-  จิตวิทยาการทองเท่ียวและพฤติกรรมนักทองเท่ียว 

-  การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเท่ียว 

-  หลักมัคคุเทศก และการจัดนำเท่ียว 
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กลุมวิชาทางดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

-  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียว 

- การวางแผนจัดการและการประยุกต ศักยภาพการรองรับได(Carrying Capacity) 

-  การทองเท่ียวเชิงผจญภัยในพื้นท่ีอนุรักษ 

-  กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  การทองเท่ียวเชิงผจญภัย 

-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  การสำรวจและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 

-  การสื่อความหมายทางธรรมชาติ เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  การวิเคราะหและประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

-  การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

-  การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
 

ความถนัดการบรรยายในหัวขอทางวิชาการดานตาง ๆ 

-  จิตวิทยาการพัฒนาบุคลิกภาพ  

-  จิตวิทยาการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

-  จิตวิทยาในการสื่อสารการบริการ 

-  จิตวิทยาในการจัดการการฝกอบรม 

-  การเสริมสรางทักษะในการดำเนินชีวิต 

-  กระบวนการทางความคิดสรางสรรค 

-  การบริหารและจัดการกับความขัดแยง 

-  กลยุทธการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

-  การวางแผนการควบคุมงานและการประเมินผล 

-  การเสริมสรางการทำงานเปนทีม 

-  ความคิดสรางสรรคสูการพัฒนางาน 

-  มนุษยสัมพันธในการทำงาน 

-  การวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ 

-  การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต 

-  เทคนิคการบริหารเวลา 

-  การบริหารจัดการกับความเครียด 

-  ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 

-  ศิลปะการเจรจาตอรอง 

-  กิจกรรมกลุมสัมพันธ และ Walk Rally 
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