
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563
2. สภามหาวทิยาลัยไดอนุมัตกิารปรบัปรงุแกไขครัง้นีแ้ลว ในการประชุมครัง้ที ่9/2564 เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2564
3. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เริ่มใชกับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม

และการพัฒนาธุรกิจ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข

 เนื่องดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิยม กําลังดี ลาออกจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารงานหลักสูตรฯ 
เปนไปดวยความตอเนื่อง และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. หลักสูตรฯ จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข
แกไขรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (ศูนยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎรธานี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิยม กําลังดี 1. อาจารย ดร.กนกวรรณ มีสุข
2. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ 2. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
3. อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง 3. อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ 1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานแกวตา ลัคนาวานิช 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานแกวตา ลัคนาวานิช
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน นวลนุม 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน นวลนุม
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี จติภักดี
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจนิตนา คุมภัย 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจินตนา คุมภัย
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค เฉียบแหลม 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค เฉียบแหลม
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพลภสั พงศกรรังศิลป 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูลรีัตน คงเรือง 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูลีรตัน คงเรือง
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา แชมชาง 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา แชมชาง
12. อาจารย ดร.ชลกานต  เบ็ญจศักดิ์ 12. อาจารย ดร.ชลกานต  เบ็ญจศักดิ์
13. อาจารย ดร.ญาณินี ทรงขจร 13. อาจารย ดร.ญาณินี ทรงขจร
14. อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง 14. อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง
15. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ 15. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
16. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย 16. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรพัย
17. อาจารย ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา 17. อาจารย ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
18. อาจารย ดร.พงศพันธุ คําพรรณ 18. อาจารย ดร.พงศพันธุ คําพรรณ
19. อาจารย ดร.เยีย่มดาว ณรงคะชวนะ 19. อาจารย ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิยม กําลังดี (ลาออก) 20. อาจารย ดร.กนกวรรณ มีสุข

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง
(เกษียณอายุ)

สมอ.08 



รายละเอียดอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ สกุล  

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

3101801019898 รองศาสตราจารย 1. นายสมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ 
 

Ph.D. (Technopreneurship and 
Innovation Management) 
บช.ม. (การบัญชีตนทุน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2553 
 

2533   
   2530 

2530 
2530 

3700500557461 รองศาสตราจารย  2. นายศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป  Ph.D. (Management Studies in 
Marketing) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

University of Exeter, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2553 
 

2542 
2539 

3969800212490 ผูชวย
ศาสตราจารย 

3. นางปานแกวตา ลัคนาวานิช Ph.D. ( Accounting) 
บช.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Universiti Utara Malaysia 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
2545 
2543 

3900200312258 ผูชวย
ศาสตราจารย 

4. นายไพโรจน นวลนุม Ph.D. (Environmental Strategy) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง) 

University of Surrey 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2557 
2547 
2545 

3900900348212 ผูชวย
ศาสตราจารย 

5. นางรุงรวี จิตภักดี Ph.D. (Regional and Rural   
Development Planning),  
M.B.A. (International Tourism & 
Hospitality Management)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Asian Institute of Technology 
 
Griffith University,Australia 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2554 
 

2548  
 

2543 
2536 

3810500187541 
ผูชวยศาสตราจารย 6. นายนิยม กําลังดี 

 
Ph.D. (Molecular Genetic) 
M.Sc. (Biotechnology) 
B.Sc. (Biology) 

The University of Adelaide 
ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2550 
2537 
2533 

3160100525842 ผูชวย
ศาสตราจารย 

7 นางสาวสมจินตนา คุมภัย  รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมุษย)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2553  
2536 
2531 

3800500165723 ผูชวย
ศาสตราจารย 

 8. นางภัทรวรรณ แทนทอง  Ph.D. (Marketing and International 
Business)  
M.B.A. (Marketing) 
M.B.A. (Business Administration) 
B.A. (Laws) 
B.A. (Economics) 

Old Dominion University, 
(U.S.A) 
 
Old Dominion University, 
(U.S.A) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2546 
 

2540 
2538 
2535 
2523 

3411700456505 ผูชวย
ศาสตราจารย 

9. นางอรอนงค เฉียบแหลม Ph.D. (Natural Resources Management)  
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)    
วท.บ. (วนศาสตร)  

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2557 
2548 
2545 

5550500470843 ผูชวย
ศาสตราจารย 

10. นางพิมพลภัส พงศกรรัง
ศิลป  
 

Ph.D. (Management Studiesin 
Tourism)  
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) 
วท.บ. (วนศาสตร) 

University of Exeter, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2554 
 

2545 
2539 

3800600285941 ผูชวย
ศาสตราจารย 

 11. นางชูลีรัตน คงเรือง Ph.D. (Economics) 
M.Econ. (Economics) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

Nagoya University, Japan 
Wakayama University, Japan 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2544 
2539 

3900400011430 ผูชวย
ศาสตราจารย 

12. นางสาวจรรยา ชาญชัยชูจิต Ph. D. (Logistics  and Supply 
Chain Management) 
M.Sc. (Operational Research) 
 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

Curtin University, Australia 
 
University of Hertfordshire,  
United Kingdom 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
    

2540 
 

2540 

3101600027982 ผูชวย
ศาสตราจารย 

 13. นางพนิดา แชมชาง  Ph.D. (Operations Research) 
 
M.S. Management Science  
 
M.S. (Operations Research)  
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

Case Western Reserve 
University ,(U.S.A) 
Case Western Reserve 
University,  (U.S.A) 
University of Delaware, 
(U.S.A) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2543 
 
    2541 
 

2539 
2536 

 

 



 
รายละเอียดอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ สกุล  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

3800800705928 อาจารย 14. นางสาวชลกานต   
เบ็ญจศักด์ิ 

Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรและการเงินระหวาง
ประเทศ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

University of Hull 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2562 
2551 

 
2549 

3102002254293  

00678631 

อาจารย 15. นางสาวญาณินี  
ทรงขจร 

 

 

Ph.D. (Technopreneurship and 
Innovation Management) 
วท.ม. (Technology Management) 
ศ.บ. (Communication Arts) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
Assumption University 
Assumption University 

 

2555 
 

2538 
2535 

3800900246381 อาจารย 16. นางนีรนาท แกวประเสริฐ 
ระฆังทอง* 

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร) 
พบ.ม. (การเงิน/อุตสาหกรรม/แรงงาน) 
ศ.บ.  (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2537 
2534 

3580400028158 อาจารย 17. นางจินตนีย รูซื่อ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร อุตสาหกรรม และ
ระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2556 
2548 
2545 

3101600678631 อาจารย 18. นายปยะ ปานผูมีทรัพย  Ph.D. (Energy Economics and Finance) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

Heriot–Watt University, United 
Kingdom 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 
 

2538    
2535 

3829900029426 อาจารย 19. นางสาวพรเพ็ญ ทิพยนา  Ph.D. Finance 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)     
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 
2542  
2535 

3810500142898 อาจารย 20. นายพงศพันธุ คําพรรณ ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตรการศึกษา) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการศึกษา) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2558  
2547 
2545 

3579900101553 อาจารย 21. นางเย่ียมดาว ณรงคะชว
นะ 

Ph.D. (Human Environmental Sciences) 
 
ศศ.ม. (Tourism and Hospitality 
Management) 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) 

Oklahoma State University, 
(U.S.A) 
Bournemouth University, 
United Kingdom 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2550 
 

2542 
 

2540 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ สกุล  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

3101801019898 รองศาสตราจารย 1. นายสมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ 
 

Ph.D. (Technopreneurship and 
Innovation Management) 
บช.ม. (การบัญชีตนทุน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2553 
 

2533   
   2530 

2530 
2530 

3700500557461 รองศาสตราจารย  2. นายศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป  Ph.D. (Management Studies in 
Marketing) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

University of Exeter, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2553 
 

2542 
2539 

3969800212490 ผูชวย
ศาสตราจารย 

3. นางปานแกวตา ลัคนาวานิช Ph.D. ( Accounting) 
บช.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Universiti Utara Malaysia 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
2545 
2543 

3900200312258 ผูชวย
ศาสตราจารย 

4. นายไพโรจน นวลนุม Ph.D. (Environmental Strategy) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง) 

University of Surrey 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2557 
2547 
2545 

3900900348212 ผูชวย
ศาสตราจารย 

5. นางรุงรวี จิตภักดี Ph.D. (Regional and Rural   
Development Planning),  
M.B.A. (International Tourism & 
Hospitality Management)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

Asian Institute of Technology 
 
Griffith University,Australia 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2554 
 

2548  
 

2543 
2536 

 

 



เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ สกุล  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

3160100525842 ผูชวย
ศาสตราจารย 

6 นางสาวสมจินตนา คุมภัย  รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมุษย)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2553  
2536 
2531 

3411700456505 ผูชวย
ศาสตราจารย 

7. นางอรอนงค เฉียบแหลม Ph.D. (Natural Resources Management)  
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)    
วท.บ. (วนศาสตร)  

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2557 
2548 
2545 

5550500470843 ผูชวย
ศาสตราจารย 

8. นางพิมพลภัส พงศกรรังศิลป  
 

Ph.D. (Management Studiesin 
Tourism)  
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) 
วท.บ. (วนศาสตร) 

University of Exeter, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2554 
 

2545 
2539 

3800600285941 ผูชวย
ศาสตราจารย 

 9. นางชูลีรัตน คงเรือง Ph.D. (Economics) 
M.Econ. (Economics) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

Nagoya University, Japan 
Wakayama University, Japan 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2544 
2539 

3900400011430 ผูชวย
ศาสตราจารย 

10. นางสาวจรรยา ชาญชัยชูจิต Ph. D. (Logistics  and Supply 
Chain Management) 
M.Sc. (Operational Research) 
 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

Curtin University, Australia 
 
University of Hertfordshire,  
United Kingdom 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
    

2540 
 

2540 

3101600027982 ผูชวย
ศาสตราจารย 

 11. นางพนิดา แชมชาง  Ph.D. (Operations Research) 
 
M.S. Management Science  
 
M.S. (Operations Research)  
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

Case Western Reserve 
University ,(U.S.A) 
Case Western Reserve 
University,  (U.S.A) 
University of Delaware, 
(U.S.A) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 
 
    2541 
 

2539 
2536 

3800800705928 อาจารย 12. นางสาวชลกานต   
เบ็ญจศักด์ิ 

Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรและการเงินระหวาง
ประเทศ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

University of Hull 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2562 
2551 

 
2549 

3102002254293  

00678631 

อาจารย 13. นางสาวญาณินี  
ทรงขจร 

 

 

Ph.D. (Technopreneurship and 
Innovation Management) 
วท.ม. (Technology Management) 
ศ.บ. (Communication Arts) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
Assumption University 
Assumption University 

 

2555 
 

2538 
2535 

3800900246381 อาจารย 14. นางนีรนาท แกวประเสริฐ 
ระฆังทอง 

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร) 
พบ.ม. (การเงิน/อุตสาหกรรม/แรงงาน) 
ศ.บ.  (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2537 
2534 

3580400028158 อาจารย 15. นางจินตนีย รูซื่อ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร อุตสาหกรรม และ
ระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2556 
2548 
2545 

3101600678631 อาจารย 16. นายปยะ ปานผูมีทรัพย  Ph.D. (Energy Economics and Finance) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

Heriot–Watt University, United 
Kingdom 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 
 

2538    
2535 

3829900029426 อาจารย 17. นางสาวพรเพ็ญ ทิพยนา  Ph.D. Finance 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)     
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 
2542  
2535 

3810500142898 อาจารย 18. นายพงศพันธุ คําพรรณ ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตรการศึกษา) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการศึกษา) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2558  
2547 
2545 

3579900101553 อาจารย 19. นางเย่ียมดาว ณรงคะชวนะ Ph.D. (Human Environmental Sciences) 
 
ศศ.ม. (Tourism and Hospitality 
Management) 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) 

Oklahoma State University, 
(U.S.A) 
Bournemouth University, 
United Kingdom 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2550 
 

2542 
 

2540 
3809900020984 อาจารย 20. นางสาวกนกวรรณ มีสุข Ph.D. ( Regional and Rural 

Development Planning) 
บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Asian Institute of Technology 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2563 
 

2545 
2542 

 

 



6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี 

หมวดวชิา 

แผน ก 2 แผน ข 
เกณฑ สกอ. 
(หนวยกิต
ทวิภาค) 

โครงสรางเดมิ 
(หนวยกิตไตรภาค) 

โครงสรางใหม 
(หนวยกิตไตรภาค) 

เกณฑ สกอ. 
(หนวยกิตทวภิาค) 

โครงสรางเดมิ 
(หนวยกิตไตรภาค) 

โครงสรางใหม 
(หนวยกิตไตรภาค) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน* - 12* 12* - 12* 12* 
หมวดวิชาบังคับ - 36 36 ไมนอยกวา 12 36 36 
หมวดวิชาเลือก - - - - 8 8 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 15 15 ไมนอยกวา 12 - - 
หมวดคนควาอิสระ - - - - 7 7 
หนวยกิตรวม 
ไมนอยกวา 

36 51 51 36 51 51 

หมายเหตุ  *หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตสําหรับทกุแผนของหลักสูตร 

 

             รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
      
                 (รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน) 
               รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
         ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                 วันท่ี.................................................... 
 

 

 

 



ประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางสาวกนกวรรณ มีสุข 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุร ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 246 
075 672 202 
mkanokwa@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Regional and Rural Development Planning 
Asian Institute of Technology 

2563 

บช.ม. บัญชีการเงิน/จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
บธ.บ. การบัญชี/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  
ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 02/12/2562 - ปจจุบัน 
อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ  29/05/2545 - ปจจุบัน 

 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) การบัญชีการเงิน 
2) การวางระบบบัญชี 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวิชาการจัดการ การบัญชีเบื้องตน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวชิาการจัดการ การบัญชีข้ันสูง 2 

 
5.  ผลงานท่ีขอสําเร็จการศึกษา/ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

- 
 5.2 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ถามี) 

   - 



 5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 
   - FINANCIAL RESOURC ES AND MANAGEMENT OF RURAL LOCAL GOVERNMENT IN THAILAND 
 

 5.4 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก (ถามี) 
- Rural Local Government Finance and Its Management in Thailand Reflections and    

Prospective through Tambon Administrative Organizations 
 
6. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

6.1 บทความวิจัย  
สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ กนกวรรณมีสุข อรทัย เถาชู. (2560). การจัดการการเงินสวนบุคคลกับความสุขทางการ

เงินของบุคลากร มทร.ศรีวิ ขัย  Personal financial management and financila happiness of 
personnel Rajamangala University of Technology Srivijaya. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 
12(29), 1-12. 

 
6.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
ธีระพันธ เทือกสุบรรณ สุพิศ ฤทธิ์แกว นิยม กําลังดี กนกวรรณ มีสุข. (2562). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิค จํากัด ในเขตพื้นที่
ภาคใต (บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกต และระบบบสารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการหประชุมวิชาการระดาัติ
ดานบริหารธุรกิจ, 197-201. 

จีราพา ทองปาน, พงศพันธุ คําพรรณ, นิยม กําลังดี, กนกวรรณ มีสุข. (2562). ปจจัยที่สงผลตอขีดความสามารถ
กําลังแรงงานวิชาชีพทองเที่ยว แผนกแมบานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมโรงแรมยังหวัดสุราษฎรธานี 
(บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกตและระบบสารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ, 218-222. 

ชัยรัตน ชิดจุย, พงศพันธุ คําพรรณ, นิยม กําลังดี, กนกวรรณ มีสุข. (2562). ความตองการดานสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดของแรงงานในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง จังหวัดสุราฏรธานี 
(บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกตและระบบสารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ, 202-206. 

 รัชดา ฉิมวารี, สุพิศ ฤทธิ์แกว, นิยม กําลังดี, กนกวรรณ มีสุข. (2562). พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยา
แผนปจจุบันของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกตและระบบ
สารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติดานบริหารธุรกิจ, 223-227. 

 
6.3 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน   

             - 



7. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

- - 
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