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RESUME  

กิตตนินัต์  พิศสวุรรณ(Kittinant Phitsuwan)  

99/6  RAMA II Resident Soi 38 RAMA  II Road  Chomtong Bangkok Thailand 10150  

Tel.092-580-9381 วนัเดือนปีเกิด 23 ตลุาคม 2523   อาย ุ36 ปี e-mail kittinantp@gmail.com   

ต าแหนง่งาน : ท่ีปรึกษาและวิทยากร, นกัพฒันาการเศรษฐกิจ พฤตกิรรมศาสตร์ 

                    Trainer ด้าน บญัชี การจดัการกลยทุธ์ การตลาด ส่ือสารแบรนด์  

                     ธุรกิจและการตา่งระหวา่งประเทศ พฒันาทนุมนษุย์ 

Education : 

    สาขา การค้าระหวา่งประเทศ และ การบญัชีระหวา่งประเทศ 

University of    Northern Philippines  

รองศาสตราจารย์ .  สาขา ปรด การบญัชี(การสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน) 

       Illinois State University  

    สาขา ปรด การบญัชี(บญัชีนิตเิวชและบญัชีบริหาร) 

    สาขา ปรด เศรษฐศาสตร์  (พฒันาการเศรษฐกิจ)   

       Atlantic International University  USA. 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต(การเงินและการลงทนุ) 

                                                                         University of Illinois USA. 

บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต(การตลาดดจิิทลัและการเป็นผู้ประกอบการ)

     University of Southampton UK 

mailto:kittinantp@gmail.com


 

 

CODE PHET NJ 

2 

1. 17 กมุภาพนัธ์ 2561 

บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต(การตลาดระหวา่งประเทศและการจดัการธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ 

       University of London UK 

บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขา บริหารธุรกิจ 

       University of Northern Philippines   

ปรด.(การเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน)  

IIC University of Technology  

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(ก ากบัดแูลกิจการ- ตรวจสอบภายใน) 

   จฬุาลงกรณ์กรณ์มหาวิทยาลยั 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การบญัชี)  

       Ramkhumheng University of Thailand. 

    ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต(กฎหมายเศรษฐกิจ) 

Chulalongorn University of  Thailand. 

    เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์การจดัการ) 

 Srinakarinwirot University of  Thailand. 

                                        บญัชีบณัฑิต(บญัชีการเงิน) 

 Srinakarinwirot University of  Thailand. 

   บญัชีบณัฑิต(การสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน)   

Bangkok University of Thailand 

เศรษฐศาสตรบณัฑิต(ประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจ)   
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       Ramkhumheng University of Thailand. 

Mini MBA and Mini MPA Office of the Public sector     Development 

Commission. 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สมาคมนกับญัชีสหรัฐอเมริกา 

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 

Experience :  

2002-2007      Accountancy ,Siam Cement Group  

       CP Group(China) 

       Deloite (Vietnam)    

       E & Y(Philippines)  

2012-2015      Lecturer,of  Phetchaburi  Rajabhat   

       University. 

2016-Current  Faculty of Business Administration  

  Institute of Technology Ayothaya  

  CPA American Associate of USA 

       IIA American  Internal Associate of USA 

2016-Current      ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพฒันา 

       สถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธา 

      ฝ่ายวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  

วิทยาลยัจิตลดา 
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      ท่ีปรึกษา และ วิทยากร  

ป่ินทองกรุ๊ป 

      ประธานหลกัสตูร MBA 

       วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

      ศนูย์วิจยัและศกึษาการเป็นผู้ประกอบการ 

       วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

      อาจารย์พิเศษ คณะบญัชี 

       มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

      อาจารย์พิเศษวิทยาลยัการเป็นผู้ประกอบการ 

 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

      ผู้อ านวยการศนูย์พฒันาสินค้าและสินค้าเกษตร 

       จงัหวดัสกลนคร และ อิสานตอนบน 

      นกัวิจยัและพฒันา 

       สถาบนัการจดัการคลงัความรู้ 

และภมูปัญญาไทย 

      ประธานกรรมการอิสระ 

       บริษัท บอ่น า้มนัแหง่ประเทศกาต้าร์ จ ากดั 

       บริษัท บอ่น า้มนัแหง่ประเทศดไูบ จ ากดั 

       บริษัท บอ่น า้มนัแหง่ประเทศกาต้าร์ จ ากดั 
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บริษัท บอ่น า้มนัแหง่ประเทศบรุไน จ ากดั 

       บริษัท สกลนครเกษตร จ ากดั 

      ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและข้อมลูธุรกิจ  

บริษัท สกลนครการเกษตร จ ากดั 

      ฝ่ายวจิยัและพฒันาสนิค้า 

       บริษัท บอ่พลอย (กาญจนบรีุ) จ ากดั 

Academic performance 

Hand out  

1. Economics in everyday life 

2. Economics for Public Administration 

3. Monetary and fiscal policies 

4. The accounting for the business community. 

5. Conflict Management (for graduate students). 

6. Social, economic and political (for graduate students). 

7. Public Management and Finance (for graduate students). 

8. Political and economic relations in the region. 

9. Monetary Theory and Policy for Public Administration 

10. Public seminar 

11. Each community enterprise marketing management. 

12. Corporate Governance  
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13. Profit Planning and Control Accounting 

14. Auditing I 

15. Auditing II 

16. Seminar in Financial Accounting 

17. Managerial Accounting 

18. Investing Principle 

19. Business Finance  

20. Internal Audit and Assurance 

Articles and Research 

 - The availability of an open free trade area in the border district Singkhon. Prachuap 

Khiri Khan Province 

 - Motivation of students to use the case study in subjects with economic content of 

Phetchaburi Rajabhat University. 

 - Welfare needs of employees Lanna Industrial Co. case study. 

 - The habit of selling below cost in order to limit competition. Case study industrial crops 

used as animal feed. 

- Economic crisis that affects Thai economic system leads to innovation under the 

pressure of economic system : Case study 5 entrepreneurs who succeed under the 

critical world economy  in 2013 

- The relationship between risk management and remuneration to the performance of 

companies listed on The Stock Exchange MAI. 
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Articles and Research Other  

 (ตามเอกสารแนบ) 

Specialty 

 - Market and economic system 

 - The accounting, audit, internal audit, management and international business 

 - Economic and economics with a specialization in ASEAN market as a consultant to  

  Vvarious companies. 

 - Rural Development Because love and attention on rural education and poverty. 

 - Economy and business structure in ASEAN. 

 - Promotion of market research done by the Department of Business Administration, 

University. To develop products and services to keep pace with ASEAN 

On the other side, a lecturer with the Department of Labor as follows. 

- The effectiveness and efficiency of production. 

- Organization Leadership 

- Attitude of employees 

- Human capital in the organization 

- The cost of production and workforce planning. 

- The effective marketing communications to customers. 

- Services products to enter the competitive market. 

- The organization's Social Media. 

- Productivities Cost 

- Motivation of Worked 
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- EVM Economics Value Management 

- Lo Cost by ABC (วิเคราะห์ต้นทนุด้วยฐานกิจกรรม) 

- ระบบสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 

- การตดัสินใจลงทนุในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

Habits and Privacy 

 A simple man can work well with others. And an effort to write a book of instruction for 

students to gain knowledge up to date and get back to the homeland. 

หมายเหต ุ

 ต้องการงานประจ าตา่งจงัหวดั นิคมอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

  Routine to various industrial estates in Provinces and foreign countries. 

  

   

  

 


