
เอกสาร 2 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎาภรณ์ จนัทร์อุดม,Ph.D.(English as an International Language),จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2553 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาดา ทิพยม์นตรี,ศศ.ม.(ภาษาองักฤษ),ม.สงขลานครินทร์,2546 
3. นายรภสัศกัย ์เหตุทอง,ศศ.ม.,(การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ),ม.สงขลานครินทร์,2555 
4. นางปิยนุช แกว้กสิ,ศศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ),ม.สงขลานครินทร์,2557 
5. นายชวาลิน  เพง่บุญ, ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร), ม.ธรรมศาสตร์, 2548 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาพฒันาธุรกิจ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. ดร.สิริภทัร์ โชติช่วง, Ph.D. (Marketing), University of  Science Malaysia,  Malaysia ,2557 
2. ดร.รพี  พงษพ์านิช,Ph.D.( Agricultural Economic and Management), National Pingtung University of Science and 

Technology, Taiwan,2559 
3. นางสาวชมพนุูท ดว้งจนัทร์, Ph.D.( Management (Management Science and Engineering), Huazhong University of 

Science and Technology, China, 2561 
4. นางสาวปิยาภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร, M.ED(Leadership and Management), Queensland University of  Technology, 

Australia, 2553 
5. นางสาวนงครั์ตน์ แสนสมพร,บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),นางสาวขนิษฐา พฒันสิงห์,บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),ม.วลยัลกัษณ์, 2553 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. ดร.ณฐัมน ราชรักษ,์ Ph.D.( Architectural Heritage Management and Tourism),ม.ศิลปากร, 2556 
2. ดร.วชิชุตา  มาชู, Ph.D.( TourismHotel and Tourism), Griffith U.,Australia,2555 
3. ดร.ชูศกัด์ิ ชูศรี,ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการจดัการท่องเท่ียว),ม.นเรศวร,2551 
4. นางสาวปทิดา  โมราศิลป์,ศศ.ม.(การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว),ม.เชียงใหม่,2548 
5. นางสาวป่ินฤทยั  คงทอง, ปร.ด.(การจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2559 

 
 



 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิจิตต ์เชิงทอง, Ph.D.( Agricultural Economics), University of Missouri Columbia, 

U.S.A.,2542 
2. ดร.ภาสกร ธรรมโชติ, Ph.D.( Economics), Claremont graduate U., U.S.A. ,2554 
3. ดร.วรีะศกัด์ิ คงฤทธ์ิ,ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),ม.เกษตรศาสตร์,2552 
4. ดร.อารีรัตน์ ทศดี, Ph.D (Agricultural Economic), Ehime U.,2556 
5. นางณฐัยา ยวงใย, ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์การพฒันา), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2560 
 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎา พรรณราย, ปร.ด. (การจดัการ) มหาวทิยาลยัศิลปากร,2561 
2. วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ธนภณ ภู่มาลา,ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์),ม.บูรพา,2547 
3. ดร.พิเชตวฒิุ  นิลละออ, Ph.D(Public Management), Universiti Utara Malaysia,2557 
4. วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์,ร.ด.(การบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณ),มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2559 
5. ดร.วฒันา นนทชิต,รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์),ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์,2557 
 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2557   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .................    
1. ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง, Ph.D.(Accounting and Finance), University of Newcastle, Australia, 2556 
2. ดร.ระพีพนัธ์  เผา่ชู , Ph.D.( International Business), University of Science Malaysia, Malaysia, 2559 
3. นายจิรยทุธ์ จนัทนพนัธ์, บธ.ม.(การเงิน), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
4. นางสาวสุภาวดี สุทธิรักษ,์ Ph.D.(การจดัการ), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 
5. นายสมนึก  เลิศแกว้, บช .ม. (การบญัชี), มหาวทิยาลยับูรพา, 2556 
 

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

     (ลงช่ือ) 
                                                     (ดร.ชูศกัด์ิ  ชูศรี) 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
วนัท่ี  .........  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 


