
 

ข"อมูลประวัต ิ 
 

1. ประวัติ 

1.1 ช่ือ – นามสกุล .........ดร..พิมพ9ระวี...โรจน9รุ=งสัตย9.................... 

1.2 ตำแหน=งทางวิชาการ.........รองศาสตราจารย9..................................................................................... 

1.3 ตำแหน=งบริหาร........ประธานสาขาวิชาการท=องเท่ียวและการโรงแรม.............................................. 

1.4 สถานท่ีทำงาน............คณะ...มนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9.......มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

.............................................................................................................................................................. 

1.5 โทรศัพท9...........0626287955..................................................................... 

1.6 E-mail : ..........Pimstudy@yahoo.com.......................................................................... 

2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา ปkท่ีสำเร็จ สถาบัน 

PhD.  (Tourism) 2548 James Cook 

University, Australia 

M.S.  (Hospitality and Tourism)    2541 University of 

Wisconsin-Stout, 

U.S.A. 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   2537 จุฬาลงกรณ9

มหาวิทยาลัย 

         

    3.   ประสบการณ9 และตำแหน=งอ่ืน ๆ  

 - รองอธิการบดีฝ�ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 - เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ การท=องเท่ียวทางทะเล (วุฒิสภา) 

 - รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 - ผู�แทนคณาจารย9  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- นักวิจัยและพัฒนาด�านการท=องเท่ียว  

- ท่ีปรึกษาด�านการพัฒนาการท=องเท่ียว และงานวิจัย เช=น ผู�ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา กองวิชาการ สำนัก

พัฒนาการท=องเท่ียว   กระทรวงการท=องเท่ียวและกีฬา   

- อาจารย9พิเศษ เช=น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก=น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  



- วิทยากรการฝ�กอบรมบุคลากรทางการท=องเท่ียวและการโรงแรม  

-  ท่ีปรึกษาข�อมูลด�านการท=องเท่ียว Travel Information Center (Hudson), Wisconsin Department 

of Tourism, Wisconsin, USA 

4. ความชำนาญ/เช่ียวชาญ 

..........ด�านการท=องเท่ียว ตัวอย=างงานให�คำปรึกษาดังตารางต=อไปน้ี 
วันที่ ให้คำปรึกษา องค์กร 

กุมภาพันธ* 2557 ผู1ตรวจเครื่องมือวิจัย นางสาวจันทร*พร ชAวงโชติ (ป.เอก) สาขาวิชา

การจัดการบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการทAองเที่ยว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในเขตอุทยานแหAงชาติภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 กุมภาพันธ* 2557 คณะกรรมการสอบไลAภายนอก สาขาวิชาการโรงแรม  คณะศิลปะศาสตร* 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

25 กุมภาพันธ* 2557 ผู1ตรวจเครื่องมือวิจัย นางสาวปาณิภัส ติปะวรรณา  (ป. โท) 

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  เรื่อง “ปYจจัยที่สAงผลตAอ

ความสำเร็จของตลาดเกAาในฐานะแหลAงทAองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

กรณีศึกษาตลาดบ1านใหมAและตลาดคลองสวน 100 ป_ จ. ฉะเทริงเท

รา” 

จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย 

11 มีนาคม 2557 ผู1ตรวจเครื่องมือวิจัย นางสาวลัคนา ชูใจ (ป.เอก) สาขาวิชาการ

จัดการบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง “คุณภาพการบริหารจัดการ

ประสบการณ*ลูกค1าธุรกิจที่พักแรมเพื่อการทAองเที่ยว” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14 มีนาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาให1ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบชุดโครงการ 

ประจำป_งบประมาณ 2557 

มหาวิทยาลันราชภัฏธนบุรี 

8 พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาการทAองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูAบ1าน

จอมบึง 

2 กรกฎาคม 2557 ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย*คณะมนุษยศาสตร*ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

23 กรกฎาคม 2557 พิจาณาบทความ 

1. พฤติกรรมการแสวงหาขAาวสารเพื่อการตัดสินในทAองเที่ยว

ภายในประเทศของผู1สูงอาย ุ

2. คุณภาพการให1บริการของผู1ประกอบการธุรกิจทAองเที่ยว

ภายในประเทศของผู1สูงอาย ุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



สิงหาคม 2557 พิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

เพชรบุรีวิจัย เพือ่แผAนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ตุลาคม 2557 ผู1วิพากษ*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทAองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏร1อยเอ็ด 

3 มีนาคม 2558 ประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหนAงผู1ชAวยศาสตราจารย* ของ

อาจารย*ทัศนีย* นาคเสนีย* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูAบ1าน

จอมบึง 

10 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสอบไลAภายนอก 

สาขาวิชาการโรงแรม  

คณะศิลปะศาสตร* 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

 

12 มีนาคม 2558 ผู1ทรงคุณวุฒิพิจารณาข1อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูAบ1าน

จอมบึง 

11 มกราคม 2559 ผู1ประเมินบทความวารสารคณะมนุษยศาสตร*ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

กรกฎาคม 2559 ผู1ทรงคุณวุฒิพิจารณาข1อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มีนาคม-มิถุนายน ผู1ทรงคุณวุฒิสอบเค1าโครงวิทยานิพนธ* สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร* 

10 เมษายน 2560 ประเมินการสอนอาจารย*สูAตำปหนAงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

11 เมษายน 2560 พิจารณาบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4 พฤษภาคม 2560 ผู1ทรงคุณวิฒวิิพากษ*ชุมชนบ1านนาขุนแสนจังหวัดราชบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูAบ1าน

จอมบึง 

28 ธันวาคม 2560 ประธานสอบเค1าวิทยานิพนธ*หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

ตAอเนื่อง สอบวิทยานิพนธ*ระดับปริญญาโท และเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร* 

10 มีนาคม 2561 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2561 โครงการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ 

ต. หนองจอก จ. เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ตAอเนื่อง – ปYจจุบัน พิจารณาบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษให1หลายสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ*ฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* 

มรท. สุวรรณภูมิ อยุธยา 

 

 

 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนำเสนอการศึกษาดูงานด1านการทAองเที่ยวชุมชน บ1านนาต1น

จั่น จ.สุโขทัย (จากการเข1าอบรม LFC 10 มูลนิธิสัมมาชีพ) แกA

ผู1ทรงคุณวุฒิ และรัฐมนตร ี

มูลนิธิสัมมาชีพ 

 

5. รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

...................................................................................................................................................................... 

วันที ่ รางวัล องค*กรที่ให1 หมายเหต ุ

มกราคม 2552 นักเขียนประจำ เพชรปริทัศน* มรภ. เพชรบุร ี  

 18 สิงหาคม 2552 นักวิจัยดีเดAน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ในงานสัปดาห*

วิทยาศาสตร* 

16 มกราคม 2553 เกียรติบัตรผู1ทำคุณประโยชน*

ทางด1านการศึกษา  

สำนักงานสAงเสริมสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

วันครู  

รับจากรัฐมนตรีวAาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

มีนาคม 2553 นักเขียนดีเดAน เพชรปริทัศน* มรภ. เพชรบุร ี  

...................................................................................................................................................................... 

6. งานแต=งและเรียบเรียง 

a. หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน 

เรื่อง แหลAงทุน ระยะเวลา 

พฤติกรรมนักทAองเที่ยว มรภ. เพชรบุรี  



 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

b. บทความวิชาการ 

มกราคม 2553 Myanmar สำนักพัฒนาการทAองเที่ยว

ไทย สกว. 

บทหนึ่งในหนังสือ ASEAN 

Travel Guide Book 

มกราคม 2553 Indonesia สำนักพัฒนาการทAองเที่ยว

ไทย สกว. 

บทหนึ่งในหนังสือ ASEAN 

Travel Guide Book 

 เก็บตกสัมมนา: กรอบการวิจัยด1านการ

ทAองเที่ยว มองไปในอนาคต (1) 

 

มรภ.เพชรบุร ี

 

เพชรปริทัศน* 

ฉบับที่ 24 เดือน มกราคม 

2553 

 เก็บตกสัมมนา: กรอบการวิจัยด1านการ

ทAองเที่ยว มองไปในอนาคต (2) 

 

มรภ.เพชรบุร ี

 

เพชรปริทัศน* 

ฉบับที่ 25 เดือน กุมภาพันธ* 

2553 

ขั้นตอนการพัฒนาการทAองเที่ยว

ยั่งยืน (แปล) 

มรภ. เพชรบุรี  

การทAองเที่ยวชุมชน สำนักพิมพ*โอเดียนสโตร*  

หนังสือนำเที่ยว “รสเด็ดที่

เพชรบุร”ี 

สAวนตัว และ ททท. 6 เดือน 

หนังสือนำเที่ยว “เที่ยวหัวหิน 

กินที่ไหนดี” 

สAวนตัว  6 เดือน 

หนังสือเรื่องสั้น 

“แบบฝ�กหัดผAาตัดหัวใจ” 

สำนักพิมพ*โอเดียนสโตร* 6 เดือน 

หนังสือเรื่องสั้น 

“เป�นครูไมAใชAข1างๆคูๆ” 

สำนักพิมพ*โอเดียนสโตร* 6 เดือน 

เส1นทางทAองเที่ยวเมืองพริบพร ี ททท. (เพชรบุรี) 8 เดือน 

คูAมือสำหรับอาสาสมัครนำเที่ยว

พระนครครีี 

สกว. และ ททท. (เพชรบุรี) 1 ป_ 



 เก็บตกสัมมนา: การมีสAวนรAวมของ

ชุมชนและผู1มีสAวนเกี่ยวข1องด1านการ

ทAองเที่ยว (1) 

 

มรภ.เพชรบุร ี

 

เพชรปริทัศน* 

ฉบับที่ 26 เดือน มีนาคม 

2553 

 เก็บตกสัมมนา: การมีสAวนรAวมของ

ชุมชนและผู1มีสAวนเกี่ยวข1องด1านการ

ทAองเที่ยว (2) 

 

มรภ.เพชรบุร ี

 

เพชรปริทัศน* 

ฉบับที่ 27 เดือน เมษายน

2553 

 เก็บตกสัมมนา: เดินทางไกลไปสัมมนา 

ประสบการณ*ที่ได1มาเกินคาด 

 

มรภ.เพชรบุร ี

 

เพชรปริทัศน* 

ฉบับที่ 28 เดือน พฤษภาคม

2553 

 เก็บตกสัมมนา: ความรู1เรื่องไทยในโลก

ไร1พรมแดน 

 

มรภ.เพชรบุร ี

 

เพชรปริทัศน* 

ฉบับที่ 32 เดือน กันยายน

2553 

2555 บทสังเคราะห*บทความวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาการทAองเที่ยวชุมชน เรื่อง

การทAองเที่ยวชุมชน: หลายเรื่องรAวม

คิด 

สกว. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่ ป_ที ่4 ฉบับที่ 3 

มกราคม-กุมภาพันธ* 2555 

2561 กรณีศึกษาจากชุมชนสูAชุมชน มรภ.เพชรบุร ี

 

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน* 

(คณะมนุษยศาสตร* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

ป_ 2561 ฉบับที่ 1 (มกราคม 

– มิถุนายน) 

...................................................................................................................................................................... 

c. บทความวิจัย 

...................................................................................................................................................................... 

2556    

1-4 กรกฎาคม 2556 Perspectives of Communicative 

Learning through Thai Food 

Tourism 

APTA Conference APTA 2013 



19th Asia Pacific Tourism 

Association Annual 

Conference 

Integrated Tourism and 

Hospitality Management: 

Innovation Development 

for Asia and Pacific 

2556 ความสำคัญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรู1

จากการทAองเที่ยว “อาหาร” 

สำหรับนักทAองเที่ยวกลุAมตลาดผู1หญิง

ชาวตAางประเทศของไทย 

สมาคมนักวิชาการการ

ทAองเที่ยวแหAงประเทศไทย 

วารสารการบริการและการ

ทAองเที่ยวไทย ป_ที่ 8 ฉบับที่ 1 

มกราคม-มิถุนายน 2556 

2561 บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการ

จัดการภาพลักษณ*อาหารท1องถิ่นเพื่อ

เสริมสร1างความจงรักภักดีของ

นักทAองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุร ี

(p.152-167) 

Vol.14 No.1 ป_ 2561 

(ธันวาคม) 

วารสารวิชาการการทAองเที่ยว

ไทยนานาชาติ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร* 

(นิด1า) 

...................................................................................................................................................................... 

7. งานวิจัย(ถ�ามี) 

เวลาเริ่มงาน เรื่อง แหลAงทุน ระยะเวลา 

2548- 2550 ASEAN Image Positioning 

(Case study of Myanmar ) 

สกว.  1 ป_ 

2548-2550 ASEAN Image Positioning 

(Case study of Indonesia) 

สกว.  1 ป_ 

2550 การพัฒนาบุคลกรผAานศูนย*ฝ�กปฏิบัติการ

ทางการโรงแรมและการทAองเที่ยว 

คณะกรรมการการวิจัย

แหAงชาต ิ

1 ป_ 

2551 ภาพลักษณ*ทางการทAองเที่ยวของจังหวัด

เพชรบุร ี

มรภ. เพชรบุรี 6 เดือน 

 วิจัยเอกสารเรื่องพฤติกรรมนักทAองเที่ยวตลาด

รอง 

ททท. (บริษัท 

Excellence) 

4 เดือน 

2551 ผู1ประสานงานในการวิจัย สกว. 1 ป_ 



โครงการยุววิจัยการทAองเที่ยว: การบูรณาการ

การศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ1มกันความเป�น

ชมุชน 

 การศึกษาเส1นทางแหลAงทAองเที่ยวทางอาหาร

ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุร ี

ททท (สำนักงานเพชรบุรี) 1 ป_ 

2552 ผู1ประสานงานในการวิจัย 

โครงการยุววิจัยการทAองเที่ยว: การบูรณาการ

การศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ1มกันความเป�น

ชุมชน 

สกว. 1 ป_ 

2552 ผู1ประสานงานในการวิจัย 

โครงการยุววิจัยการทAองเที่ยว: การบูรณาการ

การศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ1มกันความเป�น

ชุมชน 

สกว. 1 ป_ 

2553-2554 กระบวนการสื่อสารเรียนรู1จากการทAองเที่ยว

อาหาร สำหรับนักทAองเที่ยวกลุAมตลาดผู1หญิง

ชาวตAางประเทศของไทย (วาระชาติ) 

สกว.  1 ป_ 

2554-2555 โครงการวิจัย “การศึกษาแหลAงทAองเที่ยว

ประวัติศาสตร*ด1วยตัวเอง จังหวัดเพชรบุรี 

กรณีศึกษาเขาวัง” 

สกว. 1 ป_ 

2556 การศึกษาแหลAงทAองเที่ยวประวัติศาสตร*ด1วย

ตัวเอง จังหวัดเพชรบุรี (เขาวัง วัดใหญAฯ วัด

มหาธาตุ) 

คณะกรรมการการวิจัย

แหAงชาต ิ

1 ป_ 

2556 Mining and Equitable Employment for 

women in Lao PDR and Thailand 

AusAID 2 ป_ 

2559 แนวทางการสAงเสริมการทAองเที่ยวโดย

การศึกษาและตAอยอดภาพลักษณ*การ

ทAองเที่ยวที่เหมาะสม ของจังหวัดเพชรบุร ี

มรภ. เพชรบุรี 1 ป_ 

2562 การศึกษาศักยภาพทางการทAองเที่ยวของ

ตำบลหนองจอก อำเภอทAายาง จังหวัด

เพชรบุร ี

คณะกรรมการการวิจัย

แหAงชาต ิ

1 ป_ 

 



......................................................................................................................................................................  

8. การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ถ�ามี) 

...................................................................................................................................................................... 

9. 21 ก.ย. 48 ASAEN Toruism Roadmap Conference องค*การสหประชาชาติ กทม.  

26 ก.ย. 49 รAวมประชุมวิชาการการพัฒนาการทAองเที่ยว

เชิงพื้นที่อยAางยั่งยืนบนฐานการวิจัยทAองเที่ยว

ไทย 

ศูนย*การประชุมองค*การ

สหประชาชาติ กทม. 

 

27-28 กรกฏาคม 

2552 

อบรมผู1ประเมินแหลAงทAองเที่ยว สำนักพัฒนาการทAองเที่ยว 

กระทรวงการทAองเที่ยวและ

กีฬา 

 

14 มกราคม 2553 ประชุมรายงานความก1าวหน1า คณะกรรมการ

การกำกับโครงการจัดทำแผนกลยุทธ*และ

แผนปฏิบัติงาน พัฒนาการทAองเที่ยวเพื่อ

การบูรณาการการปฏิบัติงานชAวงป_ 2551-

2554 และการมองไปข1างหน1าป_ 2555-2558 

สำนักพัฒนาการทAองเที่ยว 

กระทรวงฯ 

กองวิชาการ 

สำนักพัฒนาการ

ทAองเที่ยว 

 

เมษายน 2553 รAวมสัมมนาและนำเสนองานวิจัย 

‘Phetchaburi’ Destination Analysis for 

Routing Food Tourism ในงานสัมมนา 

American Association of Geography 

2010 Annual Meeting 

Washington DC, 

USA 

Americam 

Association of 

Geography 

มีนาคม 2555 International Asia-Europe Conference 

on Enhancing Balanced Mobility 

โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ 

1-4 กรกฎาคม 2556 สัมมนานานาชาติ APTA Conference 2013 โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 ลงช่ือ.....พิมพ9ระวี  โรจน9รุ=งสัตย9.... 

(.....รศ. ดร. พิมพ9ระวี  โรจน9รุ=งสัตย9..........) 

หน=วยงานต�นสังกัด..........มรภ. เพชรบุรี............. 

 


