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ประวัติการศึกษา 
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก; สาขา และสถาบัน) 
คุณวุฒิ      ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.บ. (ปรชัญา)     2550  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศศ.ม. (การบรหิารงานวฒันธรรม)  2554  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปร.ด. (การจดัการท่องเทีย่วแบบบูรณาการ) 2561  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
B.A. (Philosophy)    1997  Thammasat University 
M.A. (Cultural Management)   2011  Thammasat University 
 
ประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน) 

พ.ศ. ชื่อบริษัท /หน่วยงาน ตำแหน่ง 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขานุการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ 
อาจารย์ประจำ 

พ.ศ. 2552 – 2554 Global wireless บรรณาธิการ และนักพากษ์เสียง 
พ.ศ. 2551 – 2552 Pagoda tour Assistant manager 
พ.ศ. 2550 A day magazine ฝึกงาน A team junior กองบรรณาธิการ 

อาจารย ์ดร.ปณุณฑรีย ์สนัติสภุาพร 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

CONTACT  
TEL : 0898958914 email :punnatree_pat@hotmail.com 
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ความเชี่ยวชาญ 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
 การบริหารงานวัฒนธรรม (Cultural Management) 
 จริยศาสตร์ประยุกต์ (Applied Ethics) 
 ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion ) 
 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ต าร า/หนังสือ/เอกส ารประกอบก ารสอน (2557-ปัจจบุนั) 
ปัณฉัตร หมอยาดแีละปุณณฑรยี์สนัตสิุภาพร. (2557). หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกบัศลิปะกบัสงัคมไทย. 

ใน เอกสารการสอนชุดวชิาศลิปะกบัสงัคมไทย หน่วยที ่1-8 (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2, น. 1-1 – 
1-51). นนทบุร:ี สาขาวชิาศลิปศาสตรม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปุณณฑรีย์ สนัติสุภาพร และวรินาฐ พิทกัษ์วงศ์วาน. (2559). หน่วยที่ 13 สาธารณรฐัสิงคโปร์. ใน
เอกสารการสอนชุดสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน หน่วยที ่11-15. นนทบุรี สาขาวิชาศิลป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปุณณฑรีย์ สนัติสุภาพร. (2561). หน่วยที่ 11 อาหารกับการท่องเที่ยว. ในเอกสารการสอนชุดวิชา
วัฒ น ธ ร ร ม กับ ก า ร ท่ อ ง เ ที ่ย ว  ห น่ ว ยที่  8-15. นนทบุ รี  ส า ข า วิ ช า ศิ ล ปศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปุณณฑรยี ์สนัตสิุภาพร และวงศว์ภิา โถสุวรรณจนิดา. (2561). หน่วยที ่13 พพิธิภณัฑก์บัการท่องเทีย่ว. 
ในเอกสารการสอนชุดวชิาวฒันธรรมกบัการท่องเทีย่ว หน่วยที ่8-15. นนทบุร ีสาขาวชิาศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปุณณฑรยี ์สนัตสิุภาพร. (2563). หน่วยที ่10 การปรบัประเทศดา้นสงัคมและวฒันธรรม.ในเอกสารการ
สอนชุดไทยกบัการปรบัประเทศให้ทนัสมยั หน่วยที่ 8-15. นนทบุร ีสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปุณณฑรีย์ สนัติสุภาพร. (2563). หน่วยที่ 12 การปรบัประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ใน
เอกสารการสอนชุดไทยกบัการปรบัประเทศให้ทนัสมยั หน่วยที่ 8-15. นนทบุร ีสาขาวิชา
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปุณณฑรยี ์สนัตสิุภาพร. (2563). หน่วยที ่10 ทกัษะการท างานในศตวรรษที ่21 ในเอกสารการสอนชุด
ทกัษะชวีติ หน่วยที ่8-15. นนทบุร ีสาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
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งานวิจยั (2554-ปัจจบุนั) 
ปุณณฑรยี ์สนัตสิุภาพร. (2554). สทิธทิางวฒันธรรมในการจดัการทรพัยากรวฒันธรรม: กรณีศกึษา

เมอืงฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์. ผูค้นและวถิ ีวฒันธรรมอดตี-ชวีติ
ปัจจุบนั ในวารสารไทยคดศีกึษา. Vol 8 No2. 

ภิสันติ ์ตินะคัต ; ณิชา ชวลิต ; วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา และปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร . (2556). 
วฒันธรรมชุมชนบ้านชากแง้วเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ . งานสมัมนา
วชิาการ “วฒันธรรมและภาษาทีส่ามกบัประชาคมอาเซยีน” 20 กนัยายน 2556 บรษิทั การ
บนิไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

Punnatree Suntisupaporn ; Kanokkarn Kleawnuch and Poonpong Suksawang. ( 2019) . 
Adoption Competencies Factors in Festival Coorinators. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การ
เรยีนรูท้างไกลเชงินวตักรรม. ปีที ่9 ฉบบัที ่2: กรกฎาคม-ธวัาคม 2562. 

บทความวิชาการ 

Punnatree Suntisupaporn & Kanokkarn Kleawnuch. ( 2019) . Marketing Competencies for 
Festival Coordinator in 21th Century. Dusit thani College Journal. Vol13. No (3). pp 
476-490. 

 
การอบรมพัฒนาตนเอง 
 Media ethics and Governance. Online non-credit course authorized by University of 
Amsterdam and offered through Coursera. 
 การออกแบบเพื่อทุกคน. Online non-credit course authorized by Chula Mooc. 
 
ภาระงานในปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
รับผิดชอบการสอน จำนวน 5 รายวิชา 
10164 Society and Culture in The ASEAN Community 
12305 Thai Arts and Society  
10151 Thai study 
12409 ประสบการณ์ไทยคด ี
12402 วฒันธรรมกบัการท่องเทีย่ว 
12311 โลกทศัน์ไทย 
10103 ทกัษะชวีติ 
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