
เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

 
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. ดร. ชมพูนุท ดว้งจนัทร์, Ph.D. (Management Science and Engineering), Huazhong University of Science and Technology, 

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

2553 
5. อาจารยน์งครั์ตน์ แสนสมพร, บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2554 
 
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), มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556 
2. ดร. วชิชุตา มาชู, Ph.D. (Tourism Management), Griffith University, Australia, 2555 
3. ดร. ชูศกัด์ิ ชูศรี, ปร.ด. (การจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2558 
4. ดร. ป่ินฤทยั คงทอง, ปร.ด. (การจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2559 
5. อาจารยป์ทิดา โมราศิลป์, ศศ.ม. (การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548 
 
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. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภาสกร ธรรมโชติ, Ph.D. (Economics), Claremont graduate University, U.S.A. , 2554 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรีะศกัด์ิ คงฤทธ์ิ, ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552 
4. ดร. อารีรัตน์ ทศดี, Ph.D. (Agricultural Economic), The United Grauate School of Agricultural Sciences, Ehime University, 

Japan, 2556 
5. ดร. ณฐัยา ยวงใย, ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์การพฒันา), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2560 
 



หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ 
 ภาคปกติ             ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นิติ มณีกาญจน์, ร.ด. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 
2. ดร. กรวทิย ์เกาะกลาง, Ph.D (Public Management), Universiti Utara Malaysia, 2559 
3. ดร. วฒันา นนทชิต, ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557 
4. ดร. พิเชตวฒิุ นิลละออ, Ph.D (Public Management), Universiti Utara Malaysia, 2557 
5. ดร. ศิริพร เพง็จนัทร์, Ph.D. (Administrative Management), Huazhong University of Science and Technology, China, 2562 

 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 ภาคปกติ             ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ..........          หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
1. ดร. บุญฑริกา ใจกระจ่าง, Ph.D. (Accounting and Finance), University of Newcastle, Australia, 2556 
2. ดร. สุภาวดี สุทธิรักษ,์ ปร.ด. (การจดัการ), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 
3. อาจารยจิ์รยทุธ์ จนัทนพนัธ์, บธ.ม. (การเงิน), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
4. อาจารยส์มนึก เลิศแกว้, บช .ม.  (การบญัชี), มหาวทิยาลยับูรพา, 2556 
5. อาจารยด์วงใจ ตนัติวตัรกลุ, บช.ม. (การบญัชี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 
 


