
 

 
 
 
 

นาวาอากาศเอก อธิคณุ คงม ี
ผู้อำนวยการ อพท. 

 

ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด 8 พฤศจิกายน 2511 อาย ุ 53 ปี 
 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านมาตรฐานความปลอดภัย 
และความเป็นธรรมของนักท่องเที่ยว 
 กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประเทศไทย 
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
 คณะอนุกรรมการประเมินการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบ 
ต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 คณะกรรมการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
(Tourism Professional Certification Board : TPCB) 
 คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
และกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด – 19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 คณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกาย 
และการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIESS CATDIT CHALLENGE) 

 

ประวัตกิารศึกษา 
 พ.ศ. 2530 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 โรงเรียนเตรียมทหาร  
 พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนายเรืออากาศ  
 พ.ศ. 2541 นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 91 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  
 พ.ศ. 2544 ปริญญาโทรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 พ.ศ. 2547 นักเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 82 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
 พ.ศ. 2556 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 9 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 48 วิทยาลัยการทัพอากาศ   
 พ.ศ. 2561 นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดระดบัสูง รุ่นที่ 1 สำนักงาน ป.ป.ส.  
 พ.ศ. 2563 กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  



ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ 
 พ.ศ. 2538 – 2545 ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ กองบิน 56 
 พ.ศ. 2547 – 2548 นายทหารยุทธการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศฯ 
 พ.ศ. 2548 - 2551 ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ 
 พ.ศ. 2552 - 2556 หัวหน้ากองควบคุมและรักษาความปลอดภัยฯ 
 พ.ศ.2556 – 2557 เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศฯ  
 พ.ศ. 2557 – 2560 รองผู้บังคับการทหารสารวัตรทหารอากาศฯ 
 พ.ศ. 2560 - 2562 ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศฯ 
 15 ก.พ. 2560 – 15 ส.ค. 2562 เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 

 
ราชการพิเศษ 

 พ.ศ. 2556 – 2557 ฝ่ายเสนาธิการประจำส่วนสารวัตรทหารอากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพ้ืน ศปก.ทอ. 
 พ.ศ. 2557 – 2558 รองหัวหน้าส่วนสารวัตรทหารอากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพ้ืน ศปก.ทอ. 
 พ.ศ. 2559 – 2560 ราชองครักษ์เวร 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ขั้นสูงสุด) 

 ทช. เมื่อ 28 กรกฎาคม 2561 
 ทม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2553 
 ต.ช. เมื่อ 5 ธันวาคม 2548 
 ต.ม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2543 
 จ.ช. เมื่อ 5 ธันวาคม 2539 
 จ.ม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2535 

 
ประสบการณ์การบริหาร 

ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
 พ.ศ. 2560 - 2562 ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง (กลุ่มงานผู้บังคับบัญชา, เสนาธิการและ
ทั่วไป) อัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ ในตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
 พ.ศ. 2560 - 2562 หัวหน้าคณะทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด สำนักงานผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทัพอากาศ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ 
 พ.ศ. 2560 - 2562 อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ  
 พ.ศ. 2557 - 2561 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
 พ.ศ. 2561 - 2562 เป็นหัวหน้ากรรมการส่วนสารวัตรทหาร ในการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของ
กองบินและโรงเรียนการบิน  

 
 
 
 



ด้านการรักษาความปลอดภัย 
 พ.ศ. 2535 - 2562 ควบคุมการถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์ การรักษาความปลอดภัยบุคคล
สำคัญ การป้องกันรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร การำอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการ
ควบคุมการผ่านเข้า - ออก ในเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศ รวมถึงการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิด 
ทั้งทางวินัย และทางอาญาต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลทหาร  

 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด 

 พ.ศ. 2560 - 2562  เจ้าพนักงาน ปปส. และอนุกรรมการและเลขานุการด้านการปราบปรามและการข่าว 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ผ่านการศึกษษหลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นท่ี 1 เมื่อ 23 มี.ค. 2561 
 พ.ศ. 2560 - 2562  อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ 
 พ.ศ. 2560 - 2562  หัวหน้าคณะทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด สำนักงานผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง 
 พ.ศ. 2561 – 2562  คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดกองทัพอากาศ  
 พ.ศ. 2560 - 2562  ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน  
 พ.ศ. 2560 - 2562  อำนวยการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมจับกุม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 

 
ด้านการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมชุมชน 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมของนักท่องเที่ยว 
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (Tourism Professional 
Certification Board : TPCB)  
 คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 คณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกายและการ
เล่นกีฬาของประชาชน (CALORIESS CATDIT CHALLENGE) 
 รองประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Big Cleaning Day) ณ จังหวัดชุมพร  
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จังหวัดและท้องถิ่น ในการพัฒนาเนินทราย  
(Sand Dune) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จังหวัดและท้องถิ่นในการพัฒนาประตูสู่ภาคใต้  
(Southern Gate Way) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

  



ด้านวิชาการ งานวิจัย/ที่ปรึกษา 
 เอกสารวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกรมทหารสารวัตร 
ทหารอากาศ (หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 9 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) 
 เอกสารทางวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่าง ไทย -กัมพูชา 
ล าว  แล ะ เวี ยดน าม  ปี พ .ศ . 2557 – 2559 (Thailand Look East Strategy 2014 – 2016 : 
Security Cooperation between Thailand and Cambodia – Laos - Vietnam) 
 เอกสารทางวิชาการเรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตประเทศไทยปี 2559  
(Thailand Strategic Outlook 2016) 
 เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่อง “แนวทางการพัฒนาทหารสารวัตรทหารอากาศหญิง” 
หลักสูตรกองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2547 
 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการโลจิสต์ติกของการท่องเที่ยวชุมชน 
บ้านเกาะเสม็ด จังหวัดชุมพร 

 
 ด้านการศึกษาดูงานและร่วมประชุมต่างประเทศ 

 ศึกษาดูงานตามหลักสูตรการศึกษากำหนดในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 
 ศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน Military Police Exchange 2016 Indonesia Airforce Base 
 ศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน Air Criminal Investigation Group Japan Air Self-Defense 
Force ; Japan (2017&2018) 

 ร่วมเป็นองค์ประกอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ครั้งท่ี 5 และการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 2 ระหว่าง วันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2562  
ณ กรุงมนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
ด้านกีฬา 

 เป็นนักกีฬากองทัพอากาศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2561 เป็นผู้เล่นและจัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากองทัพไทย, พระเก้ียวทองคำ, EGAT Invitational Golf Cup, Navy Invitational Golf Cup 
 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติความสามารถด้านกีฬากอล์ฟชั้นที่ 2 จากผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2560 

 
    

 


