
 
แบบประวตัิและผลงาน 

   
๑. ช่ือ นางสาวกัญณภัทร  สกุล นิธิศวราภากุล 

    

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สถานที่ติดต่อ ๕๗/๑๑๘ ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๐๙๘-๙๒๘-๓๓๕๕  
E-mail address kannaphat@pnru.ac.th 
ID LINE: plakanni82 
 

๓. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๐ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
อื่นๆ 
๑. ประกาศนียบัตร Certificate of English for Speakers of Other Languages    



๒ 
 

    (Intermediate Level), Massey University, Palmerston North, New Zealand  
 ๒. วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  

    จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓. วุฒิบัตร English Academic Writing (Advance Level) 
    จาก สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔. วุฒิบัตร Phonetics for Better Pronunciation  
     จาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร Overcoming the Challenges in English Medium     
     Instruction (EMI) in Higher Education จาก British Council Thailand 
๖. วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร English Teaching Pedagogy: Techniques and Material      
    จาก National University of Singapore ทุนสนับสนุน โดย Temasek Foundation  
๗. วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
    จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๘. วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร Bilingual Classroom in 21st Century: Startup Project 
     จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๙. วุฒิบัตร การอมรบหลักสูตรผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
     (ส าหรับผูไมมีประสบการณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
๑๐. วุฒิบัตร การอมรบหลักสูตรผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
     (ส าหรับผู้มีประสบการณ) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
๑๑. วุฒิบัตร การอมรบหลักสูตรผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร       
     (ส าหรับผูไมมีประสบการณ) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
๑๒. หลักสูตร Think Twice Spotlight on the Media โดย โรงเรียนสอนภาษาสมาคม   
     นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center)  

 ๑๓. หลักสูตร Teaching English through the Concentrated Language Encounter 
Approach Model I & II โดย สโมสรโรตารีสากล ประเทศไทย 
 ๑๔. หลักสูตร Getting Grammar Off the Page โดย Cambridge University Press 
(Online Edition) 
 

๔. ประวัติการท างานและประสบการณ์   
๔.๑ ประวัติการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๑  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 



๓ 
 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๐ อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 
 

๔.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีเคยได้รับ  
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย: ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก: จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
 

๔.๓ รางวัลเกียรติคุณท่ีได้รับ 
 ๔.๒.๑ ด้านการวิชาการ 

 อาจารย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔.๒.๒ ด้านการวิจัย 

 นักวิจัยดีเด่น สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 รางวัล Best Paper Award ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง Improvements in Thai 

Students’ Learning of English Through a Sequenced Model Course: A 
Case Study of English Communication for Thai Music Performing Arts 
and Thai Music Performance Management Courses ณ  the International 
Conference on Education and Psychology (ICEAP 2015) โ ด ย  Higher 
Education Forum ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น 

 ๔.๒.๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ได้รับคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นตัวแทนประเทศ

ไทยในฐานะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ในงาน Arts 
and Culture Festival 2016 (Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and 
Vietnam) ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  

๔.๓ ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ล าดับ ประสบการณ์ด้านการบริหาร ระยะเวลา 

๑ ผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ปัจจุบัน 

๒ รักษาการแทน รองผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓ รองผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
มกราคม ๒๕๖๔ 



๔ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านการบริหาร ระยะเวลา 
๔ รองผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายงานข้อมูลและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐ 

๕ รักษาการรองผูอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๕๙  

๖ กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     

พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน 

๗ กรรมการและเลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐- ๒๕๕๗  
 

 
๔.๔ ประสบการณ์การบริการวิชาการ  
ล าดับ หัวข้อ หน่วยงาน 
ด้านการบริการวิชาการและที่เกี่ยวข้อง 

๑ เป็นกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแ ห น่ ง (ภ าค  ข ) ต าแ ห น่ งค รู ผู้ ช่ ว ย  (ส าข าวิ ช า
ภาษาอั งกฤษ ) ในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

๒ เป็นผู้ประสานงานและด าเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี 2563 - 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กับธนาคารออมสิน 

๓ กองบรรณาธิการและเลขานุ การวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ท่ี ๐๐๐๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔ รองบรรณาธิการวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ท่ี ๐๐๑๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๕ กอ งบ รรณ าธิ ก า ร แ ล ะ เล ข านุ ก า ร ว ารส าร วิ จั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



๕ 
 

ล าดับ หัวข้อ หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๖ เป็ น ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก ล่ั น ก ร อ ง บ ท ค ว าม ป ร ะ จ า
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

๗ เป็นคณะอนุกรรมการกล่ันกรองดุษฎีนิพนธ์  ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมยั่งยืน
รัตนโกสินทร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐-ปัจจุบัน 

๘ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความของการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ RSU International Research 
Conference on Social Science and Humanity, 
Education, Management, and Arts (RSUSOC) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ต้ังแต่ปี ๒๐๒๐–๒๐๒๑ 

๙ เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ท่ี ๑๘๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑๐ เป็นคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดผังการสร้างข้อสอบ
สมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและความรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบั ติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Test Blueprint) 
รายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ท่ี ศธ ๕๑๐๑.๑/๗๐๐ 
ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑๑ เป็นผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมเพื่อน าคณะนักแสดง
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน Aswan 
International Festival for Culture and Arts ครั้งท่ี ๓ 
และครั้งท่ี ๔ (ปี ๒๐๑๕ และ ปี ๒๐๑๗) 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศ
ไทย และกระทรวงวฒันธรรม 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  

๑๒ เป็นวิทยากรฝึกอบรม เตรียมพร้อมด้านภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมอาเซียน ให้กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

๑๓ เป็นวิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับ
กรมการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น 

 ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 



๖ 
 

ล าดับ หัวข้อ หน่วยงาน 

 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนองาน ระดับ
ผู้บริหาร 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบรรยายสินค้า OTOP 
๑๔ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ่าวไทยและ
ชายฝ่ังอันดามัน ให้กับจังหวัดต่างๆ 

-ส านักงานการท่องเท่ียวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
-ส านักงานการท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบุรี 
-ส านักงานการท่องเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 

๑๕ เป็นที่ปรึกษาและคณะท างานพัฒนาหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศให้กับมัคคุเทศก์แบบออนไลน์ รูปแบบ ๓ 
ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) ระยะเวลาท างาน ๖ เดือน  
 ปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ 

กรมการท่องเท่ียว  
กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

๑๖ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมการศิลปะและวัฒนธรรม
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ จัดโดย ศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัย
พระนครและคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๕ –
๒๕๕๖ 

ศูนย์ภาษาและอาเซียน 
มหาวิทยาลัยพระนครและคุรุ
สภา กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๗ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ด้าน
การท่องเท่ียว กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา (ต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙)  

กรมการทองเท่ียว  
กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

๑๘ เป็นหัวหน้าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศระยะ ๓ ป 
(๒๕๕๙-๒๕๖๑) และองคความรูดานการทองเท่ียว กรม
การทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ต้ังแตวันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)  

กรมการทองเท่ียว  
กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

๑๙ เป็นที่ปรึกษาโครงการคาใชจายในการพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวตามกรอบ Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs ๒ ๕ ๕ ๘  โ ด ย 
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการท่องเท่ียว ส านักงาน

กรมการทองเท่ียว  
กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 



๗ 
 

ล าดับ หัวข้อ หน่วยงาน 
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกับส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาต้ังแต เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)  

๒๐ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน   Drama Contest 
(Final Round) EP/MEP Competition 2014 Central & 
Eastern Region ณ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ปี
การศึกษา ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 

โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 

๒๑ เป็นล่าม (ภาษาอังกฤษ) ประจ ากลุ่ม ในงานสัมมนา
วิชาการนานาชาติ สมาคมส่งเสริมสุขภาพโลก (สสส.โลก) 
ระหว่างวนัท่ี ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พีช (Royal 
Cliff Hotel Group) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

สมาคมส่งเสริมสุขภาพโลก  
(สสส.โลก) 

๒๒ เป็นล่าม (ภาษาอังกฤษ) ประจ ากลุ่ม  ในงานสัมมนา
วิชาการนานาชาติ สมาคมส่งเสริมสุขภาพโลก (สสส.โลก) 
ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ ์กรุงเทพฯ 

สมาคมส่งเสริมสุขภาพโลก  
(สสส.โลก) 

๒๓ เป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ 
ผ่าน Tablet ระดับช้ันประถมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๔ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมการใช้ภาษาไทยให้กับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ หลักสูตร Thai Culture จัดโดย 
ศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัยพระนครและคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ 

ศูนย์ภาษาและอาเซียน 
มหาวิทยาลัยพระนครและคุรุ
สภา กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
และดนตรีไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) ให้กับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ หลักสูตร Thai Culture จัดโดย ศูนย์ภาษา
และอา เซี ยน  ม ห าวิท ย าลัย พ ระน ครและ คุ รุ สภ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ 

ศูนย์ภาษาและอาเซียน 
มหาวิทยาลัยพระนครและคุรุ
สภา กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๖ เป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษส าหรับต ารวจตรวจคนเข้า
เมือง จัดโดย ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมืองและ ศูนย์
ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัยพระนคร ปี ๒๕๕๒ -
๒๕๕๖ 

ศูนย์ภาษาและอาเซียน 
มหาวิทยาลัยพระนคร 

๒๗ เป็นวิทยากร หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อม วิทยาลัยการฝึกหัดครู 



๘ 
 

ล าดับ หัวข้อ หน่วยงาน 
สู่ประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๒๘ เป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เสริมสร้างนิสัย....สู่วัยเรียน โดย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๓ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒๙ เป็นวิทยากร การสัมมนา เรื่อง การศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนด์ โดย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๒ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓๐ เป็นผู้ประสานงานและพธิีกรบรรยายการแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ Missouri, USA , 
Australia, Bali, Indonesia, นครเวียงจันทร์ หลวงพระ
บาง สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ เป็นต้น 

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
ในต่างประเทศ 

๓๑ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

๓๒ เป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์(กรม
ศิลปากร) กรุงเทพฯ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง/ 
ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรีไทยและครูนาฏศิลป์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
(กรมศิลปากร) กรุงเทพฯ 

๓๓ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 

๓๔ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาจรรณยาบรรณ
วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  

วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 

๓๕ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 
ให้กับภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ และ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ 
๒๕๖๓ 

๓๖ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลคะแนนและผลการเรียนของ
นักศึกษา ให้กับภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลป
ศาสตร์ และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ 
๒๕๖๓ 

๓๗ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
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ล าดับ หัวข้อ หน่วยงาน 
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว  

Stamford หัวหิน ปี ๒๕๖๐ 

๓๘  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย ให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม ปี 
๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

๓๙ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิชาการ ของครูหมวด
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า เพื่อเสนอขอเล่ือนวิทยฐานะ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ปี ๒๕๖๑ 

๔๐ เป็นกรรมการสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

สมาคมหลักสูตรและการสอน
แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑-
ปัจจุบัน 

๔๑ เป็นกรรมการและหัวหน้าคณะในการปรับปรุงหลักสูตร 
EP โดยเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะและกรอบ CEFR 

โรงเรียนดอนบอสโก จังหวัด
อุดรธานี 

๔๒ เป็นที่ปรึกษาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด 

๔๓ เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรและวิทยากรฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

สถาบันคุรุพัฒนา TPDI 

๔๔ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูจังหวัด
นนทบุรีเร่ือง “การพัฒนาและผลิตส่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูประถมศึกษา”วันเสาร์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร งบศาสตร์พระราชา 

๔๕ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการ
อ่าน –เขียนและวิเคราะห์แบบ Active Learning” เมื่อวันเสาร์ท่ี 
๒๙ กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร งบศาสตร์พระราชา 

 
๔.๕ ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านการวิจัย  
๑  กัญณภัทร นิธิศวราภากุล.(ก าลังด าเนินการตีพิมพ์). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 เพื่อการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ



๑๐ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านการวิจัย  
นคร) 
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๑๑ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านการวิจัย  
แบบห้องเรียนกลับด้าน. น าเสนอในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๑๖ ระหว่างวันท่ี ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
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๑๑ Kannaphat Nihitwaraphakun. (2019). Designing and Implementing an English 
Training Course for Local Wisdom Inheritance of One Tambon (Village) One 
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ล าดับ ประสบการณ์ด้านการวิจัย  
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รายวิชาหลักการโรงแรมกับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
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๔.๖ ประสบการณ์การฝกอบรมและศึกษาดูงานพอสังเขป   
ล าดับ หัวข้อและสถานท่ีฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 

๑ อบรม เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย  
๒ ศึกษาดูงานและร่วมโครงการนักวิจัยแลกเปล่ียน ณ Plymouth University, England ปี 

๒๐๒๐ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ด้วยทุน Marie Curie สนับสนุนจาก EU  
๓ ศึกษาดูงานและร่วมโครงการนักวิจัยแลกเปล่ียน ณ Chalmers University, Sweden ปี 

๒๐๑๘ เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และ ปี ๒๐๑๙ เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ด้วย
ทุน Marie Curie สนับสนุนจาก EU 

๔ ศึกษาดูงาน ณ Missouri University, USA เมื่อปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๙ 
๕ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
๖ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ Pangasinan State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
๗ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ Iceland ปี ๒๕๕๔ 



๑๓ 
 

ล าดับ หัวข้อและสถานท่ีฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 
๘ ศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศ Russia 
๙ ศึกษาดูงาน ณ Shenzhen University, China 

๑๐ ศึกษาดูงาน ณ Udayana University, Indonesia 
๑๑ ศึกษาดูงาน ณ National University of Singapore, Singapore 
๑๒ ศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ปี ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๖ 
๑๓ ศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง Canberra ประเทศ Australia ปี ๒๕๕๓ 
๑๔ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อปี ๒๐๑๕ 
๑๕ ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ เมือง Can Tho และ โฮจิมินท์ สาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อปี 

๒๐๑๕ และ ๒๐๑๖ 
๑๖ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๗ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๘ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๙ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๒๐ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๒๑ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๒๒ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๒๓ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
๒๔ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๕ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๖ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๒๗ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๒๘ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๒๙ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย- MOCA บรรยายโดย หม่อม

ราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๓๐ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๓๑ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓๒ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว นครเวียงจันท์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๓๓ อบรมสัมมนา อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว: กรณีศึกษาประเทศไทยและอียิปต 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
๓๔ ศึกษาดูงานดานการโรงแรม การทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 



๑๔ 
 

ล าดับ หัวข้อและสถานท่ีฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 
จัดโดย กรมการท่องเท่ียวร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๕๖) 

๓๕ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการแลกเปล่ียนความร่วมมือ ณ National University of 
Arts and Culture, เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (๒๕๕๗) 

๓๖ ศึกษาดูงานด้านการศิลปะและวัฒนธรรม ณ เมือง Hanoi, Vietnam (๒๕๕๕) 
๓๗ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ Can Tho 

University, Vietnam (๒๕๕๕) 
๓๘ ศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ณ Hanoi, Vietnam (๒๕๕๖) 
๓๙ ศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับตาง ๆ ณ ประเทศ New 

Zealand (๒๕๕๒) 
๔๐ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว ณ October 6 University, Egypt (๒๕๕๑) 
๔๑ อบรมสัมมนา “Doing Classroom Discourse Research in 2020 and Beyond” by 

Assoc. Prof. Dr.Christopher Jenks จัดโดย CULI-IRW 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๔๒ อบรมสัมมนา “Embracing Online Language Teaching” by Prof. Dr.Carla Meskill 

จัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๓๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐) 

 
๔.๗ ประสบการณด์้านการสอน 
ล าดับ ประสบการณ์ด้านการสอน รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

๑ ระดับปริญญาตร ี
 
 
 
 
 
 

วาทการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 
วาทการ (Diction and Speech) 
การผลิตส่ือเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
วิธีสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนองาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับดนตรีไทย ๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรีไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงดนตรีไทย 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑ และ ๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ 



๑๕ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านการสอน รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 
การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ ๑ และ ๒ 
รปูและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ๑ และ ๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 
การเขียนตามรูปแบบ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ และ ๒ 

๒ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 

ภาษาและวัฒนธรรม 
 

๓ ระดับปริญญาโท 
 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
สัมมนาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในช้ันเรียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางการศึกษา 
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

๔ ระดับปริญญาเอก ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ 

 
เอกสารประกอบการสอน   

กัญณภัทร นิธิศวราภากุล. (2556). ภาษาไทยส าหรับครูต่างชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. 

กัญณภัทร นิธิศวราภากุล. (2557). วาทการ (Diction and Speech). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. 

กัญณภัทร นิธิศวราภากุล. (2560). การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร. 

กัญณภัทร นิธิศวราภากุล. (2561). English for Industrial Products Design. กรงุเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

กัญณภัทร นิธิศวราภากุล. (2562).English for Thai Music. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. 



๑๖ 
 

เอกสารประกอบการสอน   
กัญณภัทร นิธิศวราภากุล. (2563).วาทการส าหรับครูภาษาอังกฤษ (Speech for Teachers of 

English). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

  
๕. ผลงานและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมพอสังเขป 
ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 

๑ เป็นผู้ด าเนินการและประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิเช่น 
 ๑. ลงนามความร่วมมือเครือข่าย ๑๕ สถาบัน 
 ๒. ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 ๓. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๔.ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย October6 กรุง
ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
 ๕. ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม สภาศิลปและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ท่ัวประเทศ  ๓๘  แห่ง 
           ๖. ลงนามความร่วมมือกับ National University of Arts 
and Culture, Yangon, Myanmar  
           ๗. ลงนามความร่วมมือกับการท่องเท่ียวไทยและสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยใน Sydney ออสเตรเลีย 
           ๘. ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ Udayana 
University บาหลี อินโดนีเซีย 
           ๙.ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ Pangasinan 
State University ฟิลิปปินส์ 

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒-
ปัจจุบัน 

๒ เป็นผู้ประสานงาน ผู้ด าเนินการหาเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตลอดจน  เป็นผู้ด าเนินการจัดท า 
Proposal และ Portfolio  เก่ียวกับประวัติ ข้อมูลพื้นฐานและ
รายล ะเอี ย ดการแสดงของส านั กศิ ลป ะแ ละ วัฒ น ธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จนได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนมีเครือข่ายกับกระทรวง

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒-
ปัจจุบัน 



๑๗ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
วัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูตไทย ท่ีประจ าอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ให้ ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในหลายครั้ง ท้ังในและ
ต่างประเทศ (พอสังเขป) อาทิเช่น  
เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ ๒๐๑๔  
• ปี ๒๐๑๕ ท าให้คณะหุ่นละครเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ถูกบันทึกในท าเนียบคณะหุ่นของกระทรวงวัฒนธรรม 
• เทศกาลหุ่นโลก ณ จังหวัดกระบี่ ๒๐๑๘ 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในประเทศเกาหลีใต้  
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในเกาะบาหลี, Indonesia 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ กระทรวงการท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  
• การ เผยแพร่ ศิลปะการแสดง  ณ  มหาวิทย าลัย  National 
University of Arts and Cultures (เมืองย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา)  
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ กระทรวงวัฒนธรรม (สาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชา)  
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ รัฐ Missouri, USA 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Canberra, Australia 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Sydney, Australia 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Melbourne, Australia 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Moscow, Russia 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Aswan, Egypt 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Abu Simbel, Egypt 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Cairo, Egypt 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ เมือง Reykjavík, Iceland 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ Opera House, Austria 

๒ 
(ต่อ) 

• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ Festival in Karditsa, Greece 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ Hong Kong Film Festival 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ กระทรวง
แถลงข่าวและวัฒนธรรมและกองศิลปะ กระทรวงป้องกันประเทศ 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ งานเปิดตัวช่อง NBT World โดยมี

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒-
ปัจจุบัน 



๑๘ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
คณะทูตจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลกร่วมงาน 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงทางนิตยสารคู่สร้างคู่สม  
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงทางรายการยกทัพข่าวเช้า ช่วงคุยกับ
ด ารงทางช่อง PPTV 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงทางรายการบ่ายนี้มีค าตอบทาง ช่อง 
๙ อสมท. 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 
๒๓๕ ปี และ ๒๓๖ ปี 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ  เวที Siam Center ท่ีจัดขึ้นทุก
สัปดาห์โดย กระทรวงวัฒนธรรม 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ  เวที สีลมถนนคนเดิน โดย 
กระทรวงวัฒนธรรม 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
• สาธิตภูมิปัญญาการผลิตดอกไม้จากดินไทย ณ  ท่าอากาศยานดอน
เมือง 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงและสาธิตการแสดงหุ่นละครเล็ก ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงทาง ช่อง ๗ 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาทุกปี 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานสายใยรัก 
• การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว 
• การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ตลาด
วัฒนธรรม คลองผดุงกรุงเกษม 

๓ เป็นผู้ประสานงานลงนามความร่วมมือสถาบันเครือข่าย (MOU) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย : Me Thai 
Contest 2019 ภายใต้แนวคิด "จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อ
ยอดการท าความดีเพื่อแผ่นดิน"  กลุ่มมหาวิทยาลัย ๑๑ แห่ง ณ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒-
ปัจจุบัน 



๑๙ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
และประเพณี ได้ด าเนิน งานจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทุกคณะ 
 ๒.  กิจกรรมท าบุญ ใส่บาตรทุกวันต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับคณะทุก
คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
 ๓.  กิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ ท าร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
คณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ๔.  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๕. กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุ
วงศ์ 

๕ เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนา และ ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ 
งบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมกิจ
รัตน์ภร๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๓ 

๖ เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษหลักสูตรพัฒนานักส่ือความหมายภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนอ Street Food: อาหารและวัฒนธรรมเส้นทาง
ปากคลองตลาด-เยาวราช ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพและลง
พื้นท่ีเส้นทางปากคลองตลาด – ตลาดน้อย และเยาวราช โดยส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ 
สมาคมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ และ 
๒๕๖๒ 

๗ เป็นผู้ด าเนนิงาน ประสานงานและพิธีกร โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะทุกคณะ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตส านึกด้านมารยาทไทย และการส่ือสาร
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พะ
เยาว์ พัฒนพงศ์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ หอประชุม
ภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒   

๘ เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และจัดประชุมวิชาการในระดับภูมิภาค หัวข้อเรื่อง 
"การเพิ่มศักยภาพ ประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

เมื่อวันท่ี ๒๐- ๒๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 



๒๐ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
วัฒนธรรม" โดยคณะวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม
จากสถาบันการศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร และจังหวัดนครนายก 

๙ เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินโครงการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "การร้อยมาลัย
ดอกไม้สดตามวิถีชาววัง" เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้ัน ๕ ส านักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี  

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๐ เป็นผู้ด าเนนิการ ประสานงาน และพธิีกรกิจกรรมการแสดงโขน-หุ่น
ละครเล็กงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดนครนายก
ร่วมกับส านักวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก แสดงโดยสาขานาฏศิลป์
และการละคร ในวันท่ี ๒๓ พ.ค.๖๒ ณ เวทีลานกิจกรรมเทศบาล
เมืองนครนายก 

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๑ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมการแสดงโขน แสดงโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์และการละคร ร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม วันท่ี ๒๒ 
มี.ค.๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ 

๑๒ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรกิจกรรมการแสดงโขน
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี ๑๐ แสดงโดยนักศึกษาสาขานาฏศิลปะ
และการละครร่วมกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานหน้า
อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 

วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรด าเนินการจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๙ ภายใต้ช่ืองาน  “ศิลปะ วัฒนธรรมบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์   (The International 
Conference of Arts and Culture on Creative Economy)  
ครั้งท่ี ๙  ภายใต้หัวข้อ “Thawarawadee : Local Life, Way of 
Dhamma, and Leading Knowledge to Economy Creation” 

ระหว่างวนัท่ี ๑๑ - 
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 



๒๑ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ช้ัน 
๒ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๑๔ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรกิจกรรมการแสดงโขน-
หุ่นละครเล็ก หน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุทยานพระบรมราชา
นุสรณ์ (อุทยาน ร.๒) อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรการเข้าร่วมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๙ 
“สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่ง
แผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระหว่างวันท่ี ๓ – ๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกร กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงโขนหุ่นละครเล็ก จัดโดยกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยนักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์และการละครร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม วันท่ี ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

วันท่ี ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๗ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรกิจกรรมเข้าร่วมเผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรมการแสดงโขน – หุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรต์ิ ชุด
จองถนน การแสดงระบ าพัทธวิสัย และการแสดงชุดร าโนรา ในงาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต  วันท่ี ๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม    

เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒      

๑๘ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรให้ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เข้าร่วม
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสัญจร การแสดงโขน เรื่อง 
รามเกียรต์ิ ตอน “ท้าวมาลีวราชว่าความ” ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอย
สวนพลู กรุงเทพมหานคร วันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๒ 

๑๙ ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์  การผลิตบัวประดิษฐ์ด้วยดินไทย วันท่ี ๒๖ – 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโคกสว่าง ต าเขาเพิ่ม อ าเภอ

ระหว่างวนัท่ี ๒๖ – 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑ 



๒๒ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
บ้านนา จังหวัดนครนายก 

๒๐ ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษการ
น าเสนอภาษาอังกฤษและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เส้นทางการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ 
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  และชุมชนในเขตอ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

วันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๑ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครเล็กในงานเทศกาลหุ่นโลก  ให้
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่าง
วันท่ี ๓๑ ตุลาคม–๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกระบี่  
และจังหวัดภูเก็ต 

ระหว่างวนัท่ี ๓๑ ต.ค. 
–  ๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๒ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  เพื่ อแลกเป ล่ียนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและถ่ายทอดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
การแสดงโขน – หุ่นละครเล็ก ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันท่ี ๑๒ -๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ระหว่างวนัท่ี ๑๒ -๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๓ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรกิจกรรมการแสดงหุ่น
ละครเล็กงาน  “เทศกาลหุ่ นอยุธยานานาชาติ” (Ayutthaya 
Harmony International Puppet Network) ระหว่างวันท่ี ๒๒-
๒ ๔  มิ ถุ น ายน  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑  ณ  วั ด ไชยวัฒ น าราม  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

ระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๔ เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๘ 
ภายใต้ช่ืองาน “มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  (World Heritage : Intangible Cultural to Creative 
Economy) ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ระหว่างวนัท่ี ๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒๕ เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นุ่งซ่ินอินเทรนด์ 
รักษ์ผ้าไทยอัตลักษณ์ไทย โดย ผศ.ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส เป็น
วิทยากรผู้บรรยาย และในช่วงท่ีสองเป็นการสาธิตการนุ่งผ้าไทยให้
สวยเก๋ โดยคณะวิทยากรจากเพจสามใบเถารัก ผ้าไทย คุณเพ็ญ
พรรณ แหลมหลวง ผู้ประกาศข่าวช่อง ๙ อสมท. คุณประไพจิตร 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 



๒๓ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
โภชน์พันธ์  และคุณจันทนา เชิงกล ณ อาคารบูรณาการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ช้ัน ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๒๖ เป็นผู้รับผิดชอบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมส าหรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ณ 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงราย 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ เป็นผู้ รับผิดชอบจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบั ติการทักษะการ
ถ่ายทอดภู มิปัญ ญ า “การผลิต -จ าหน่ าย สิน ค้าท้องถิ่ น ด้ วย
ภาษาอังกฤษ” ณ เส้นทางแม่กลอง ตลาดน้ าด าเนินสะดวก จ.
ราชบุรี และ ตลาดน้ าอัมพวา  จ.สมุทรสงคราม โดยร่วมกับสมาคม
มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๘ เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา การผลิตบัวประดิษฐ์ด้วยดินไทย และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน ณ 
โรงเรียนโคกสว่าง ต าบลเขาเพิ่ม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙ เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะกรรมการตัดสินการประกวด
ศิลปะการแสดงระดับนานาชาติ  ในงาน  Arts and Culture 
Festival 2016 (Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and 
Vietnam) ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศในฐานะกรรมการตัดสินการ
ประกวด  

พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน 
๑๕ วัน 

๓๐ เป็นผู้ประสานงานและด าเนนิงานเครือข่ายวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับ ช่อง NBT World 

พ.ศ. ๒๕๕๘ –ปัจจุบัน 

๓๑ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวฒันธรรม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ –ปัจจุบัน 

๓๒ เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กับ กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ –ปัจจุบัน 

๓๓ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครกับ British Council Thailand 

พ.ศ. ๒๕๕๙ –ปัจจุบัน 

๓๔ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน และพิธีกรระหว่างมหาวิทยาลัยราช พ.ศ. ๒๕๕๖ –ปัจจุบัน 



๒๔ 
 

ล าดับ ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 
ภัฏพระนครกับกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ส่ง
นั ก แ สด ง ไท ย ไป เผย แ พ ร่ ศิ ลป วั ฒ น ธร รม ใน งาน  Aswan 
International Festival for Culture and Arts ท่ี จั ด ขึ้ น เป็ น
ประจ าทุกปี  

๓๕ เป็นผู้ประสานงานและด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครกับ เครือข่ายด้านวัฒนธรรมขององค์กร International 
Council of Organizations of Folklore Festival and Folk Art 
– (CIOFF) หรือ CIOFF ประเทศไทย และ CIOFF สากล 

พ.ศ. ๒๕๕๖ –ปัจจุบัน 

๓๖ เป็นผู้ด าเนินงานและประสานงาน เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ ช่ือ International 
Conference of Arts and Cultures ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒ ถึงปัจจุบัน 
ท้ังในด้านวิชาการ ด้านพิธีการ ด้านนิทรรศการ ด้านข้อมูลและ
เครือข่ายต่างประเทศ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจากเดิมมี ๕ มหาวิทยาลัยปัจจุบันมี
สมาชิกรวมเป็น ๑๕ มหาวิทยาลัย 

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒ -
ปัจจุบัน 

๓๗ เป็นผู้ประสานงานและน านักศึกษาแสดง ศิลปวัฒนธรรมและ
ออกบูธสาธิตการผลิตหัวโขนจ๋ิว ณ ตลาดวัฒนธรรม คลองผดุงกรุง
เกษม  

๑-๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

๓๘ เป็ นผู้ ด าเนิ นการประสานงาน ด้าน วัฒ นธรรม  กั บ  สถาน
เอกอัครราชทูตอินโดนีเชีย ประจ าประเทศไทย  

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒ -
ปัจจุบัน 

๓๙ เป็ นผู้ ด า เนิน การประสานงาน ด้าน วัฒ นธรรม กับ  สถาน
เอกอัครราชทูตลาว ประจ าประเทศไทย  

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒ -
ปัจจุบัน 

๔๐ เป็ นผู้ ด า เนิน การประสานงาน ด้าน วัฒ นธรรม กับ  สถาน
เอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจ าประเทศไทย  

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๒ -
ปัจจุบัน 

๔๑ เป็นผู้ด าเนินการประสานงานด้านวัฒนธรรม กับ ศูนย์วัฒนธรรม
เกาหลี ประจ าประเทศไทย 

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๖ -
ปัจจุบัน 

๔๒ เป็นผู้ด าเนินการประสานงานเครือข่ายสมาคมโรงแรมแห่งประเทศ
ไทย 

ต้ังแต่ปี ๒๐๑๔ -
ปัจจุบัน 

 
 

 
 


