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ตารางท่ี 6 คณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า อาจารย ์ ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)   
สถาบันราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน,ี 2547. 

2. ผศ.ประพันธ์พงษ ์
ชิณพงษ ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ศศ.ม.(การจดัการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2546. 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)             
สถาบันราชภฏัภูเกต็, 2541. 

 3. ผศ.เจษฎา  
ความคุ้นเคย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2540. 
ศษ.บ.(บริหารธรุกิจ)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535. 

 4. อ.ดร.รัตนา  สีด ี
 

อาจารย ์ Ph.D.(Strategic Management) 
University Sains, Penang, 
Malaysia. 2552. 
Post. Grad. Dip. Of Science 
(Interdisciplinary) Edith Cowan 
University, Perth, Australia, 2543. 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2539. 
บธ.บ.(การตลาด)  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2533.  

 5. อ.ปวริศา 
เลิศวิรยิะประสิทธ์ิ 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2550. 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) สถาบันราชภฏั 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
จังหวัดปทุมธาน,ี 2547. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานเิทศศาสตร์               

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.อุทัย ยะร ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

นศ.ม.(การโฆษณา) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537. 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณ        
ราชวิทยาลัย, 2534. 

2. ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

นศ.ม.(ประชาสัมพันธ์) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2537. 
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วิทยาลัยครูพระนคร, 2527. 

 3. ผศ.ประสิทธิ ์สุขสมุิตร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร์)  

คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2534. 
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วิทยาลัยครูพระนคร, 2530. 

 4. ผศ.ประกอบเกยีรต ิ     
อิ่มศิร ิ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2543. 
นศ.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยสยาม, 
2536. 
ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์) มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตสงขลา, 
2534. 

 5. อ.จันทิมา ศิริ 
 

อาจารย ์
 

ศศ.ม.(สื่อสารพัฒนาการ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2556. 
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
ราชูปถมัภ์ จังหวดัปทมุธาน,ี 2550. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1. อ.กิตติ อัปสรภาสกร 

 
อาจารย ์

 
ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555. 
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน,ี 2551. 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดร.มนสิชา  อนุกูล อาจารย ์ กจ.ด.(การจดัการธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2558. 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีมหานคร, 2543. 
บธ.บ.(บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย, 2540. 



46 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. ผศ.วรพจน์ บุษราคัมวดี          ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บัณฑิตย์, 2544. 
บธ.บ.(การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 

 5. อ.พวงเพชร             
สุขประเสริฐ 
 

อาจารย ์
 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัพายพั, 2546. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. 

 4. อ.ศิริวรรณ ค าด ี อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดองค์การ) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย,์ 2543. 
บช.บ.(บัญช)ี มหาวิทยาลัยธรุกิจ -
บัณฑิตย,์ 2532. 

 5. ผศ.ศิริพงษ ์ ฐานมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ .ม. (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2538. 
กศ บ.  (คณิตศาสตร)์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2534. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี ้
 1. ผศ.กานต์  ทองทวี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.B.A.(General Business)  

City University, Seattle, 
Washington, U.S.A., 2536. 
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2531. 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   - แขนงวิชาการตลาด 
   - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
   - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ชวาลา ละวาทิน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การบริหารองค์การและการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2546. 
บธ.บ.(บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541. 

2. ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Com.(Marketing) Wollongong,       
New South Wales, Australia. 2539. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย, 2537. 

 3. อ.ดร.วรีรัตน์       
สัมพทัธ์พงศ์   

อาจารย ์ บธ.ด.(การบรหิารธรุกิจ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2559. 
บธ.ม.(การตลาด) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2544. 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รังสิต, 2541. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2541. 
บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2534. 

 5. ผศ.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. 
บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2527. 

 6. อ.อุบล ไม้พุ่ม อาจารย ์ บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538. 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2531. 

 7. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ ์ 
นาคภิบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ด.(การบรหิารธรุกิจ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2558. 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์, 2539. 
กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2534. 

 8. อ.นิรินธนา  บุษปฤกษ์ อาจารย ์ บธ.ม.(การเงิน) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2551. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
อันดับ 1 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2545. 

 9. อ.ภัทรภร 
พุฒพันธ ์

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธาน,ี 2553. 
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)แขนงวิชาการ
ตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 9 คน  
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ศุภมล คงทน อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2550. 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2547. 

2. อ.ดร.ไอลดา อรณุศร ี อาจารย ์ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556. 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547. 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2539. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 3. อ.ดร.ณตัตยา เอีย่มคง อาจารย ์ ปร.ด.(นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง

เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549. 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2545. 

 
 

4. ผศ.อาทิมา        
แป้นธัญญานนท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 
2538. 
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2534. 

 5. อ.ชลียา ยางงาม อาจารย ์ M.I.T.(Web Engineering and 
Design) University of Western 
Sydney, Sydney, Australia.,  2547. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม, 2544. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ศรินธร ไชยรตัน ์  อาจารย ์ บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2544. 
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2540. 

2. อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์   อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2542. 
นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น, 2537. 

 3. อ.อัญชลี เยาวราช   อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2548. 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี 2546. 

 4. อ.ดร.ธันยธร ตณิภพ อาจารย ์ บธ.ด.(การบริหารธรุกจิ) มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2559. 
บธ.ม.(การจดัการทั่วไป) มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีมหานคร, 2546. 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบนัราชภัฏ 
จันทรเกษม, 2538. 

 5. อ.ร้อยตรีสมชาย 
ประกิตเจรญิสุข   

อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2547. 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ปรญิ วรีะพงษ ์ อาจารย ์ บธ.ม.(การจดัการโลจสิตกิส์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552. 
ศศ.บ.(อตุสาหกรรมท่องเที่ยว)    
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม, 2549. 

2. อ.กิตินันธ์ มากปรางค ์ อาจารย ์ วศ.ม.(วศิวกรรมโลจสิติกสแ์ละการจดัการ   
โซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัย เชียงใหม,่ 2557. 
วท.บ.(อัญมณีวิทยา) มหาวิทยาลัย    
เชียงใหม,่ 2553. 

 3. อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ อาจารย ์ วศ.ม.(วศิวกรรมโลจสิติกสแ์ละการจดัการ   
โซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2556. 
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)       
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2550. 

 4. อ.พิชญ์ณี ตรีณากรณ ์ อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจสิติกส์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุร,ี 2554. 
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2557. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
ธนบุร,ี 2551. 

 5. อ.ธนิษฐ์นันท ์จนัทร์แย้ม อาจารย ์ บธ.ม.(การจดัการโลจสิตกิส์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2549. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  และเพ่ิมเติมจ านวน 2 คน ดังนี ้
 1. อ.นิศากร  มะลิวลัย ์

 
อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจสิติกส)์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2545. 

 2. อ.วัชรพล  วงศ์จันทร ์
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การจัดการโลจสิติกส์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2557. 
ทล.บ.(การจดัการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี, 2553. 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดวงมณี ชักน า อาจารย ์ บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2546. 
บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2543. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบนั/ปีทีจ่บการศึกษา 
 2. อ.ปริยากร สว่างศร ี อาจารย ์

 
บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2556. 
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ, 2552. 

 3. อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ อาจารย ์ บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2546. 
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2533. 

 4. อ.อภิชาติ การะเวก อาจารย ์ บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม, 2542. 
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม, 2539. 

 5. อ.ภารดี นึกชอบ อาจารย ์ บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2546. 
บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ, 2543. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ศกัดิ์ชาย  นาคนก 

 
อาจารย ์ ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง, 2556.  
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกริก, 2540. 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2535.  

 2. รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Economics) Universiti of 
Utara Malaysia, Malaysia, 2551. 
ศ.ม.(เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยเกริก, 2535. 
วท.บ.(การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2532. 

3. รศ.วรุณี เชาวนส์ุขุม รองศาสตราจารย ์ ศ.ม.(พัฒนาทางเศรษฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกริก, 2532. 
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2518. 

 4. ผศ.อาภา ไสยสมบัต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2540. 
วท.บ.(บริหารธุรกจิ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532. 

 5. ผศ.อจัฉราวรรณ      
สุขเกดิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกริก, 2543. 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์พัฒนาประเทศ) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2540. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน เพ่ิมเติม 1 คน ดังนี้  

 1. อ.เอกสิทธิ์  คงทอง 
 

อาจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556. 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




