ประวัติการศึกษาและการทางาน
อาจารย์ ดร. รุ่ งรวี จิตภักดี
ที่อยูบ่ า้ น : 53 หมู่ 7 ต. ควนรู อ.รัตภูมิ จ. สงขลา โทรศัพท์ : 0859078576
ที่ทางานปัจจุบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานักวิชาการจัดการ
สาขาการท่องเที่ยวและการบริ การ
222 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรี ธรรมราช 80160
โทรศัพท์ :
075672246
อีเมลล์ : jrungraw@wu.ac.th, rungrawee.wms@gmail.com
การศึกษา:
2552-2555
2546-2548
2542- 2544
2531 -2535
2530 -2532

Ph.D. (Rural and Regional Planning and Development) จาก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Master of Business Administration (International Tourism and Hospitality
Management) จาก มหาวิทยาลัยกริ ฟฟิ ท ประเทศออสเตรเลีย
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ศิลปศาสตร์บณั ฑิต เอกภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย เอกภาษาฝรั่งเศส

ประสบการณ์ ทางาน:
2554-ปัจจุบนั
2555-2557
2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
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รองคณบดีสานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มวิจยั นวตกรรมการจัดการและพันธกิจเพื่อสังคม
ผูจ้ ดั การศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
รองประธานการจัดประชุมวิชาการะดับชาติประจาปี WMS Management Research
National Conference สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ รกิจ
อาจารย์ที่ปรึ กษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก 2 คน

1

ห้วข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกที่ดูแล:
1.

ศึกษาความยัง่ ยืนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. นครศรี ธรรมราช สู่ การเป็ นมรดกโลก
2. ศึกษาความยัง่ ยืนของการจัดการธุ รกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

2548-ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาสาขาการท่องเที่ยวและการบริ การ
วิชาที่สอน
Project Management
Community Based Tourism Management
Ecotourism Activities
Ecotourism Impact Assessment
Principals of Conducting Outbound Tours
Tourist Behaviors
Independent Study in Tourism and Hospitality Management
Tour Operation
Tourism and Hospitality Marketing
Sustainable Tourism
Ecotourism Management
Human Resources Management for Tourism
Strategic Management for Tourism
Inter-cultural Business Management
2548-2550
2544- 2551
2541-2551
2537– 2545
2536
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หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและการบริ การ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
ผูจ้ ดั การบริ ษทั Nature Gate Tour Company (บริ ษทั ครอบครัว)
ไกด์นาเที่ยวต่างประเทศ บัตรบรอนด์เงิน
เจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์ คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
Airport Representative: โรงแรมเจบี หาดใหญ่
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งานวิจัย:
2560-61

2560

หัวหน้าโครงการ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครื อข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
อาเภอลานสกาสู่ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวไทยแลนด์ 4.0
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากโครงการนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ แนวทางยกระดับพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ การพัฒนาอาชีพ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน “ต้นจาก” ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั สกว. เชิงพื้นที่

2560

หัวหน้าโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่ การสร้างอัตลักษณ์สินค้า
ของที่ระลึกชุมชนขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากโครงการ “การสร้างความมัน่ คงด้านอาชีพใน
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช” ประจาปี 2560

2559

หัวหน้าโครงการวิจยั : ศึกษาอัตลักษณ์วถิ ีขา้ วพื้นเมืองของชาวนาลุ่มน้ าปากพนัง
สนับสนุนโดย สกว. และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2558

หัวหน้าโครงการวิจยั : รู ปแบบที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ปแบบ Active Learning ของ
การศึกษาในภาคสนามของรายวิชากิจกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนโดยส่ วน
ส่ งเสริ มวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557

หัวหน้าแผนโครงการวิจยั : การพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริ มศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (สปาฮาลาล)อย่างยัง่ ยืน สนับสนุนโดย งบประมาณแผ่นดินปี
พ.ศ. 2557
หัวหน้าโครงการวิจยั : พัฒนาต้นแบบสปามุสลิมชุมชนสู่ สปาฮาลาล: กลุ่มชุมชนส
ปามุสลิมบางคณฑี หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต : กลุ่มชุมชนมุสลิมไสยวน หาดราไวย์
จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนโดย งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2557
นักวิจยั ร่ วม: ศึกษาความต้องการและเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวต่อมุสลิมสปา
จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนโดย งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2557

2556

หัวหน้าโครงการวิจยั : การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวเดิมและ
ใหม่ในพื้นที่จงั หวัดภาคใต้ สนับสนุนโดย สกว พ.ศ. 2556

2553

หัวหน้าโครงการวิจยั : การจัดการการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สนับสนุนโดยสานักวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2553
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2551

หัวหน้าโครงการวิจยั : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเยือนของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล: กรณี ศึกษาอาเภอขนจังหวัดนครศรี ธรรมราช สนับสนุนโดย สกอ. ภาคใต้
ตอนบน พ.ศ. 2549
นักวิจยั ร่ วม: กลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล: กรณี ศึกษา
อาเภอขนอมจังหวัดนครศรี ธรรมราช สนับสนุนโดยสกอ. ภาคใต้ตอนบน พ.ศ.
2551

2550

หัวหน้ากลุ่มหลักด้านการท่องเที่ยว: โครงการวิเคราะห์ความเปราะบางของการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของพื้นที่ชายฝั่งบ้านดอน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สนับสนุน โดย
กรมประมง พ.ศ. 2550

หัวข้ อวิจัยระดับปริญญาโท (ภาคนิพนธ์ )
บทบาทองค์กรส่ วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ: กรณี ศึกษาองค์การ
บริ การส่ วนตาบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา, ภาคนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หัวข้ อวิจัยระดับปริญญาเอก
Sustainability of Ecotourism on Yao Noi Island Community, Pang Nga
Province, Thailand, Dissertation of Asian Institute of Technology.
ผลงานตีพมิ พ์
Jitpakdee, R. (2006). Human Resources Management in Hospitality and Tourism
Industries. Thai and International Tourism and Hospitality Journal, Vol. 2, Page15-27.
Jitpakdee, R. and Thapa, G. (2012). Sustainability Analysis of Ecotourism on the Yao
Noi Island, Thailand. the Asia Pacific Journal of Tourism Research. Volume 3, Issue 2, Taylor
and Francis Publication.
Jitpakdee, R. (2014). The Potential Management in Community Based Ecotourism of
Liled Community, Surathani Province, Thailand. Rethink Asian Tourism: Culture, Encounters
and Local Response (Book Chapter), Page 233-246. Cambridge Scholars Publising,UK.
Thongsamak, J., Jitpakdee, R., Euarjirapongpan, S. (2013). Creative Tourism: Tends of
Sustainable Tourism Development. Journal of Thai Hospitality & Tourism. Volume 8, Issue 2.
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Jitpakdee, R. (2016). Economic Value Assessment of the Existing Tourism Routes and the
New Tourism Routes in Southern Province. Proceeding of the 4th Tourism and Hospitality
International Conference, “Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development”. 17th
November 2016, Prince of Songkhla University, Surat Thani Campus.

ส.ศิริชยั นาคอุดม และ รุ่ งรวี จิตภักดี (2560). ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อ
สังคมของประเทศไทย. วารสารบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร. ปี ที่ 13:2 พฤษภาคมสิ งหาคม 2560.
รุ่ งรวี จิตภักดี และ ศันสนีย ์ วงศ์สวัสดิ์. (2559). การมีส่วนร่ วมของชาวนาลุ่มนา้ ปากพนัง
ในการธารงอัตลักษณ์ ข้าวพันธุ์พืน้ เมือง. วารสารการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปี ที่ 8:2. เมษายน-มิถุนายน
2559.
รุ่ งรวี จิตภักดี. (2559). รู ปแบบที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ปแบบ Active Learning ของ
การศึกษาในภาคสนามของรายวิชากิจกรรมการท่ องเที่ยว. Proceeding ของการประชุมระดับชาติ
การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก “Active Learning: Challenges and Innovations” 5-6 สิ งหาคม 2559. จัดโดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่ งรวี จิตภักดี. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการท่องเที่ยวชุมชน พิมพ์
โดย ศูนย์หนังสื อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
งานบริการวิชาการ:
2561 หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาการเรี ยนการสอนรู ปแบบโดยการใช้
การทางานเป็ นฐาน ( Work integrated Learning) ของมหาลัยในภาคใต้
(งบประมาณ 2.7 ล้านบาท)
2560 หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ ยกระดับพืน้ ฐานการศึกษาด้ านภาษาสู่การพัฒนาา
อาชีพของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ (งบประมาณ 1 ล้านบาท)
วิทยากร หัวข้อ Local Community and Tourism in Southern Thailand ใน
โครงการ Project of SEU Documentary Photography, Global Studies Program &
Marine Biology 2016 in Thailand for The students from St. Edward’s
University. USA.
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หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิ งบูรณาการของโฮมส
เตย์ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช (บ้ านแหลมโฮมสเตย์ เพชรครี โฮมสเตย์ เขาเหลีย้ ม
โฮมสเตย์ ) (งบประมาณ 537,500 บาท)
หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาการเรี ยนการสอนรู ปแบบโดยการใช้
การทางานเป็ นฐาน ( Work integrated Learning) ของมหาลัยภาคใต้ ตอนบน
(งบประมาณ 1.5 ล้านบาท)
2559

หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ ยกระดับสิ นค้ าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช (งบประมาณ 5 แสนบาท)
หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ The Students’ Exchange Summer Programme
between Walailak University, Thailand and Universiti Teknologi MARA,
Malaysia. (งบประมาณ 2 แสนบาท)

2558

ที่ปรึ กษาด้านการท่องเที่ยวชุ มชน ของบริ ษทั มหานคร ในโครงการจัดทาผังเมือง
จังหวัดสตูล
ผูจ้ ดั การหลักสู ตรผูจ้ ดั การโรงแรม จัดให้กบั บุคลากรโรงแรมในเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ (งบประมาณ 4 แสนบาท)
หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสู่ อาเซี ยนของ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้: จังหวัดสตูล พัทลุง สงขลา กระบี่ และ
นครศรี ธรรมราช (งบประมาณ 6 แสนบาท)

2556

วิทยากร หัวข้อ Community based Tourism ในโครงการ for Southeast Asia
Studies (SEAs): Multicultural Society and Religions Project. จัดให้กบั St.
Edward’s University, USA. และ Ritsumikan Asia Pacific University, Japan

2549

วิทยากรอบรม ไกด์เยาวชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช

2548-2556 ผูจ้ ดั การหลักสู ตร The International Intensive Course on Ecotourism for
Ritsumikan Asia Pacific University, Japan
2547

หัวหน้าโครงการบริ การวิชาการ โครงการพัฒนา หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว จัดให้กบั กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว
กรุ งชิง ( 2 แสนบาท)
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รางวัล:
2561

โล่รางวัลบริ การวิชาการดีเด่น ในโครงการ การพัฒนาการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
โดยการใช้การทางานเป็ นฐาน ( Work integrated Learning) ของมหาลัยภาคใต้
ตอนบน จาก: สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2560

โล่รางวัลบริ การวิชาการดีเด่น ในโครงการยกระดับสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จาก: สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2560

โล่รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดีเด่นด้านความเป็ นครู
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2559

โล่รางวัลบริ การวิชาการดีเด่น จากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสู่ อาเซี ยนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้:
จังหวัดสตูล พัทลุง สงขลา กระบี่ และนครศรี ธรรมราช

2557

ที่ปรึ กษานักศึกษากลุ่ม สองบวกสามท่องวิถีชุมชน โครงการประกวด
ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ในโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดโดย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

2556

ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการในกลุ่มอาจารย์ ในระดับ ดีเยีย่ ม จากสานักวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ปรึ กษานักศึกษากลุ่ม Crazy Five โครงการประกวดระดับประเทศ รางวัล
ชนะเลิศ ในโครงการท่องเที่ยวไทยหัวใจสี เขียว จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

2555

ผลการปฏิบตั ิติงานด้านการบริ หารในกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัย
ในระดับ ดีเยีย่ ม จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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การอบรมและประชุ มวิชาการ:
2560

นาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่ อง Economic Value Assessment of the
Existing Tourism Routes and the New Tourism Routes in Southern Province.
Proceeding of the 4th Tourism and Hospitality International Conference,
“Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development”. 17th November
2016, Prince of Songkhla University, Surat Thani Campus.

2559

อบรมโครงการ นักวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship for
Academic) ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2559 และ 21-25 มีนาคม 2559 จัดโดย
สถาบันคลังสมอง
เข้าร่ วมการประชุมระดับนานาชาติ the International Conference 2016 Engagement
ณ เมืองซิตนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง 18-22 กรกฎาคม 2559

2558

อบรมโครงการ Planning Institute for High Impact Cooperative and WorkIntegrated Education at Phuket, ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558 จัดโดย
มหาวิทยาลัยสุ รนารี
อบรม ธรรมมาภิบาล ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม 2558 จัดโดย สถาบันคลังสมอง

2557

อบรมผูบ้ ริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean for Change Course # 4) ณ ประเทศ
เยอรมัน ระหว่าง 10-15 มีนาคม 2557และประเทศไทย ระหว่างเดือน มีนาคมตุลาคม จัดโดย สถาบันคลังสมอง
นาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่ อง The Potential Management in
Community Based Ecotourism of Liled Community, Surathani Province,
Thailand. ในการประชุม International Conference on Tourism and Culture in Asia
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติ: รุ่ งรวี จิตภักดี

8

ประสบการณ์อื่นๆ :
2559

ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตรการท่องเที่ยวและบริ การ ของ ราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยา
เขตขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตรการจัดการท่องเที่ยว ของ ราชภัฎนครศรี ธรรมราช

2558

ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษา ของ ราชภัฎนครศรี ธรรมราช.

2555-ปัจจุบนั

ผูป้ ระเมินงานวิจยั ภายนอก ของสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2554-ปัจจุบนั

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของคณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2555-2556

หัวหน้าโครงการ PHC Siam in side of Walailak University for Inter-University
Partnership Agreement between University Paul-Valery Montpellier III, French.

2556

วิทยากรรับเชิ ญให้กบั Master of Tourism Students at University Paul-Valery
Montpellier III, French on the topic of “World heritage, Regional and Local
Tourism Sustainability: Nakorn Si Thammarat Province”.

2555

วิทยากรรับเชิ ญให้กบั Master of Tourism Students at University Paul-Valery
Montpellier III, French on the topic of “New orientations of Tourism in Thailand:
Ecotourism Project of Leeled”.

2551

ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตรการท่องเที่ยว ของ มหาวิทยาลัยเทคโนยีภาคใต้

2550

ดูงาน Problem Based Learning มหาวิทยาลัยนันยาง ณ ประเทศสิ งคโปร์ ระหว่าง
17-19 เมษายน
วิทยากรรับเชิญหัวข้อ “Ecotourism Management” ณ Ritsumikan Asia Pacific
University, ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2007.

2544

คณะกรรมการ และเลขานุการจัดงาน International Workshop on Managing
Sustainable Ecotourism จัดโดย คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2538 – 2541

คณะกรรมการ และเลขานุการจัดงาน International Workshop on Environmental
Impact Assessment supported by UNESCO UNITWIN and DTEC.
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