
เอกสาร 2 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ มณีมยั, Doctor of Applied Economics, University of Antwerp, ประเทศเบลเยี่ยม, 

2013 
2. อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์, บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
3. อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศริิวัฒน,์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) แขนงรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี,  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
4. อาจารย์รัชนี ชุมนิรตัน์, บธ.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553 
5. อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล, บธ.ม. (การบัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2549 

 
 
.  

                                                      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

      (ลงช่ือ)           

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ          หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ, วท.ม. (การพัฒนาซอฟต์แวร์ดา้นธุรกจิ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
2. Miss Anny Mardjo, Master of Information Technology (Database for Client-Server), Swinburne 

University of Technology, Australia, 1999 
3. อาจารย์แสงนภา หิรญัมุทราภรณ,์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  

ลาดกระบัง, 2547 
4. อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช, วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) แขนงรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี,  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
5. อาจารย์จริวัฒน์ สินไชย, วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550 

 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

(ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ...........    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ........2562........ 

 
1. ดร. จุไรรตัน์ พุทธรักษ์, Ph.D. (Computer Science),  La Trobe University, Australia, 2016 
2. ดร. สุพัฒธณา สุขรตัน,์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี, 2561 
3. อาจารย์ศภุโชค สุขเกษม, วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2548  
4. ดร. สปิปกานต์ กลดัสวสัดิ,์ วท.ด. (ภูมสิารสนเทศ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2559         
5. อาจารย์บานเย็น แซ่หล,ี วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2548 

 

 

                รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  

      (ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์, Ph.D. (Risk Management and Insurance),  

Feng Chia University, Taiwan, 2011  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต เช้ือข า, วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554 
3. ดร. กฤติยา ดวงมณี, Doctor of Applied Economics (Ph.D.) Economics and Applied Economics 

(Mathematics, Statistics and Actuarial Sciences), Universiteit Antwerpen (University of Antwerp), 
Belgium, 2015 

4. ดร. สิปปวิชญ์ วงศส์ุวัฒน์, Ph.D. (Management), สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร,์ 2562 
5. อาจารย์วิสุทธ์ิ เหมหมัน, วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและ 

การบริหารความเสี่ยง, สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2554 

 

 

 

               รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

      (ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด     

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
1. ดร. ปิยะนุช ปรีชานนท์, Ph.D. (Marketing), Nottingham Trent University, UK, 2009 
2. ดร. วรางคณา ตันฑสันตสิกุล, D.B.A., Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2015 
3. อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ, บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
4. อาจารย์ปยิะกาญจน์ สุพรรณชนะบรุี,  M.A. (Business Management), Kingston University, UK, 2006 
5. อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์, บธ.ม., มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2561 

 

 

            รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

      (ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว    

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา  หลีกภัย, ปร.ด.(การจดัการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 
2. ดร.เมธาวี ว่องกิจ, D.HTH., The Hong Kong Polytechnic University ประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  

สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2012  
3. ดร.นฤบาล ยมะคุปต์, D.B.A., Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2014  
4. ดร. วิภาดา  เถาธรรมพิทักษ์, ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ), สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2561 
5. อาจารย์กานต์พิชชา ดลุยะลา, บธ.ม.(การจดัการการท่องเที่ยว) , มหาวทยิาลัยสงขลานครินทร,์ 2558 

 
  

            รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

      (ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

  



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกจิ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ    

 หลักสูตรใหม ่         หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร, ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยบรูพา, 2552  
2. ดร.วิสุทธณิี  ธานีรัตน์ , รป.ด. (นโยบายสาธารณะ), สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 
3. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธ์ิกลุ, รป.ด. (นวัตกรรมการบรหิารจดัการรัฐกิจ),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร,์ 

2558 
4. ดร. ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง, Ph.D. (Public Administration),Universiti Utara Malaysia, 2019 
5. อาจารย์พฤฒ ยวนแหล, รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์, สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, 2542 
 

 

                รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

      (ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
1. ดร. สดุาทิพย์ ประพันธ์, Ph.D. (Educational Psychology & Pedagogy), Victoria University of Wellington, New 

Zealand, 2017 
2. ดร. สติมา  โรจนวงศ์ชัย, Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Languages), University of York , 

United Kingdom, 2020 
3. ดร. ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์, Ph.D.(Educational Psychology & Pedagogy), Victoria University of Wellington,  

New Zealand, 2012 
4. ดร. อภิญญา มาโนชญ์ภญิโญ, Doctor of Education. (TESOL), Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2016 
5. อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์, ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2552 

 
 

          รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

      (ลงช่ือ)            

              (ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร)  

ต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

วันท่ี...................เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ  

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ           หลกัสูตรนานาชาติ        หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ........    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
1. ดร. สมโภชน์  เกตุแก้ว, ปร.ด. (การวิจัยทางด้านศลิปกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558 
2. ดร. จุติกา  โกศลเหมมณี, ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
3. ดร. ทิพวรรณ จันทมณีโชติ, D.B.A., Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2015 
4. อาจารย์ฑลิฎา คงพัฒน์, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2554 
5. อาจารย์เสาวณยี์ บางโรย, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
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