
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาการจดัการ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
1. อาจารยนิ์ตติกร  สุวรรณศิลป์,บธ.ม.(การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์จนีย ์ดวงปัญญา, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  2536 
3. อาจารยว์ญิชยั อุ่นอดิเรกกลุ,  บช.ม.(การตน้ทุน),  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2535 
4. อาจารยสิ์ทธ์ิชยั  ลิมาพร, วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบสารสนเทศทางการบญัชี)), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2545 
5. อาจารยอ์รอนงค ์  สตัยารักษ,์  บช.ม.(การบญัชี),  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2547 

 
 
 

                                                            รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
 

(ลงช่ือ)      
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบง ชยัเจริญวฒันะ) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
วนัท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.2561 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาการจดัการ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการเงิน     
 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ          หลกัสูตรนานาชาติ          หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
1. ดร.กลางใจ  แสงวจิิตร, DBA.(Finance), Alliant International University, U.S.A., 2557 
2. อาจารยพ์เนิน  อินทะระ, บธ.ม.(การเงิน), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552 
3. อาจารยพ์รทิพย ์ จิระธ ารง,  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  2542 
4. อาจารยภู์มิ ช้ีเจริญ, M.Sc.(Finance), University of  Portsmouth UK, 2559 
5. อาจารยศ์รรสนีย ์ สงัขสุ์วรรณ, วท.ม.(การก ากบัดูแลกิจการ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด 
 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ         หลกัสูตรนานาชาติ          หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
1. ดร.จนัทวรรณ  ปิยะวฒัน์,  Ph.D.(Information  Systems),  University of   Maryland  at  Baltimore  County,  U.S.A.,  

2545 
2. ดร.จิตติมา  วเิชียรรักษ,์ Ph.D.(Accountancy), RMIT University, Australia, 2561 
3. อาจารยเ์ยาวเรศ เลขะกลุ  พรหมอินทร์,  M.B.A.( Marketing), City University, U.S.A.,  2538      
4. อาจารยล์ภสัวฒัน์  ศุภผลกลุนนัทร์, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัรังสิต,  2550 
5. อาจารยสุ์ธีรา  ล้ิมรสเจริญ, MSc.(International Accounting and Finance), University of  Strathclyde, UK, 2559 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ          หลกัสูตรนานาชาติ          หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ราวรรณ  ส าอางศรี,  วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  2541 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รวฒัน์  หงัสพฤกษ,์ วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  2541 
3. ดร.ณฐัธิดา  สุวรรณโณ,  Ph.D.(Computer and Mechanical information system Engineering),  University of 

Yamanashi,  Japan,  2550 
4. ดร.อารีย ์ ล้ิมวฒิุไกรจิรัฐ, Ed.D.(Applied  Educational Study), Oklahoma State University, U.S.A.,  2552 
5. อาจารยรุ์ชดี  บิลหมดั,  M.Phil.(Computer Science),  Christ University Bangalore, India,  2554 

 
 



หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ          หลกัสูตรนานาชาติ          หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
1. ดร.ณติกา  ไชยานุพงศ,์  Ph.D.( Organizational Psychology), Alliant International University, U.S.A., 2559 
2. อาจารยก์าญจนาถ  จงภกัดี,  M.A.(Human Resource Management), Middlesex  University, UK., 2556 
3. อาจารยเ์กศราพรรณ ไข่แกว้, MBA.(Human Resource Management), Lincoln University, USA, 2558 
4. อาจารยพ์ลัลภชั  เพญ็จ ารัส, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 
5. อาจารยว์รีะวรรณ ศิริพงษ,์ บช.ม. (การบญัชี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ          หลกัสูตรนานาชาติ          หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2553     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิราภรณ์  จนัทร์โพธนุกลุ,  บธ.ด.(บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต), มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2561 
2. ดร.ศรัณย ู กาญจนสุวรรณ, Ph.D.(Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia, 2561 
3. อาจารยธ์นภทัร์ ธชพนัธ์, บธ.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน), มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2559 
4. อาจารยธ์ญัดา  แสงวไิล,  M.Sc.(International Transport), Cardiff  University, UK,  2555 
5. อาจารยสุ์ริยนัต ์ จอมธนชยั, วศ.ม.(การจดัการอุตสาหกรรม), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  2558 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ          หลกัสูตรนานาชาติ         หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2553     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
1. ดร.พชัราภรณ์  บุญเล่ือง, Ph.D. (Tourism and Hotel Management), Griffith University, Australia, 2017 
2. ดร.เอกฤทธ์ิ แกว้ประพนัธ์, D.B.A.(Accounting), Argosy University, USA, 2553 
3. อาจารยท์รงสิน  ธีระกลุพิศุทธ์ิ, บธ .ม. (การจดัการการท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555 
4. อาจารยณ์ฐักานต ์ รัตนพนัธ์ุ, ศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว),  มหาวทิยาลยันเรศวร,  2551 
5. อาจารยด์วงธิดา  พฒัโน, M.T.M.( Tourism Management), Curtin University of Technology, Australia, 2547 

 

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

(ลงช่ือ)      
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
วนัท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. 2562 



 

รายช่ืออาจารย์ประจาํหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาการจดัการ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

หลกัสูตร/สาขาวชิา. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต/สาขาวชิาการจดัการ (ภาษาองักฤศ)  

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

1. ดร. กลุกานต ์เมเวส, Ph.D. (Management), RMIT University, Australia, 2557 

2. อาจารยสุ์พิชชา เอกอุรุ, MLitt (International Business), University of St. Andrews, UK, 2556 

3. Mr. Tareq Bin Hossain, M.B.A. (Banking and Finance), International Islamic University, Malaysia, 2550 

4. Dr. Yoshifumi Harada, D.B.A. (International Business), Kanagawa University, Japan, 2547 

5. Mr. Arno T Immelman, M.Sc. (Business with Entrepreneurship), Northumbria University, UK, 2559 



เอกสาร 2 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาการจดัการ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์       
ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจุ์ฬาลกัษณ์  พฒันศกัด์ิภิญโญ, พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2529 
2.  ดร.ฆายนีย ์ช. บุญพนัธ์,  Ph.D. (Political Science), U. of  Waikato, New Zealand, 2558 
3.  ดร.ธญัรดี ทวกีาญจน,์ Ph.D. (Social Science), RMIT University, Australia, 2557 
4.  ดร.สิริวทิ อิสโร, ร.ด. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558 
5.  ดร.ฤๅชุตา เทพยากลุ, ปร.ด. (การจดัการ), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
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