



ท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ



ท่ี พ้ืนท่ี จ ำนวนท่ีปรึกษำ

1 เชียงใหม่ 32

2 เชียงราย 7

3 ล าปาง 4

4 น่าน 14

5 ตาก 17

6 พิษณุโลก 6

80
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คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

รวม



ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ

ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1)  
 
  

ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา

ปริญญาเอก ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน

ปริญญาตรี Ph.D. Organization Development

ปริญญาโท M.B.A. Business Administration

ปริญญาเอก ร.บ. การเมืองและการปกครอง

ปริญญาตรี พธ.บ. จิตวิทยา

ปริญญาโท ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา

081-8834102

063-592-6359

086-1967359

085-8661441

1.การจัดการ
2.การพัฒนาโครงการ
3.พฤติกรรมโองการ

4.ภาวะผู้น า
5.การจัดการข้ามวัฒนธรรม
6.ธุรกิจระหว่างประเทศ

7.การจัดการเชิงกลยุทธ์

1.สังคมกับพระพุทธศาสนา
2.การท่องเท่ียวเชิงศาสนา

3.วัฒนธรรม

3 รองศาสตราจารย์พิชาภพ  พันธ์ุแพ

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  พืชทองหลาง

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

ประวัติกำรศึกษำ

เอกการจัดการส านักงาน Nisaraj09@gmail.com

ภาษาและการส่ือสาร ptkhwan@gmail.com

หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต pichaphob.pla@gmail.com

กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ Khun_jedrin@hotmail.com

รองศาสตราจารย์พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์2 1.การสอนภาษาอังกฤษ
2.การศึกษา
3.การวิจัยและประเมินผลทางการ

ศึกษา
4.การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

5.การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
6.งานวิจัยในช้ันเรียน/งานวิจัยและ

พัฒนา และงานวิจัยทางสังคมวิทยา

การจัดการองค์กร1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข

mailto:Nisaraj09@gmail.com
mailto:ptkhwan@gmail.com
mailto:pichaphob.pla@gmail.com
mailto:Khun_jedrin@hotmail.com
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081-8834102
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ประวัติกำรศึกษำ

เอกการจัดการส านักงาน Nisaraj09@gmail.comการจัดการองค์กร1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข ปริญญาตรี บช.บ บัญชี

ปริญญาโท พบ.ม (สถิติประยุกต์) สถิติ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ

ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ การตลาด

ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาฝร่ังเศส

ปริญญาโท Applied Linguistics

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ ระบบสารสนเทศ

ปริญญาโท วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
Database

ปริญญาเอก Ph.D Information Management

ปริญญาตรี บธ.บ ระบบสารสนเทศ

บธ.ม บริหารธุรกิจ

วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก ปร.ด เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท คอ.ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ 1.การวิเคราะห์ข้อมูล
2.การบริหารโครงการ
3.การค้นคืนสารสนเทศ

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์ 1.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.การเขียนหนังสือและต ารา

083-0909284

081-7833518

1.พฤติกรรมองค์การ
2.การจัดการ

1.บริหารธุรกิจ
2.การบัญชี

081-8838108

ภาษาอังกฤษ

1.การตลาดเกษตร
2.การจัดการตลาด

1.optimization problem
2.Evolutionary Algorithm

ระบบสารสนเทศ

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  มัลลวงค์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์

089-4328046

การบัญชี

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักด์ิ  อาษากิจ

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร ปุกแก้ว

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

setasuda@hotmail.com

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ manitmallawong@hotmail.com

การตลาด asakitpremsak@gmail.com

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ppp1781005@gmail.com

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ chadcha.pk@rmutl.ac.th

093-3477998

089-4292536

087-3026082

wannaporn@rmutl.ac.th

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ a_sajjathum@yahoo.com

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ aeharuethai@gmail.com

mailto:Nisaraj09@gmail.com
mailto:setasuda@hotmail.com
mailto:manitmallawong@hotmail.com
mailto:asakitpremsak@gmail.com
mailto:ppp1781005@gmail.com
mailto:chadcha.pk@rmutl.ac.th
mailto:wannaporn@rmutl.ac.th
mailto:a_sajjathum@yahoo.com
mailto:aeharuethai@gmail.com
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ประวัติกำรศึกษำ

เอกการจัดการส านักงาน Nisaraj09@gmail.comการจัดการองค์กร1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสต์การกีฬา

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศศ.บ. พลศึกษา

ปริญญาโท ค.ม.

พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(วิทยาการบริหารจัดการกีฬาและ

นันทนาการ)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี รบ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ปริญญาโท รม. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

ปริญญาเอก สด.ม. สังคมศาสตร์ (มานุษยวิทยาประยุกต์)

ปริญญาตรี ศษ.บ. วิชาภาษาไทย

ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาและ ว.ล้านนา

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บช.บ การบัญชี บัญชี

ปริญญาโท บช.ม บัญชี

ปริญญาเอก ปร.ด การบัญชี บัญชี

witsite@hotmail.com

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิสายันต์ ใยสาม
เสน

1.รัฐศาสตร์
2.สังคมวิทยา

19

084-151353813 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ 
เศวตนันทน์

ภาษาอังกฤษ

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร  ปรมาธิกุล

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  พ่ึงธรรม สังคมวิทยา

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา  ชมิดท์ พลศึกษาและนันทนาการ

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์  ศรีป่าซาง ล้านนาคดี

ดร.วรวิทย์   เลาหะเมทนี การบัญชี สอบบัญชี

083-6545629

081-0247575

089-90532276

081-7847067

081-6713074

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล kanlayarat.s@hotmail.com

กลุ่มวิชาสุขภาพ พลศึกษาและนันทนาการ 083-8608530 -

กลุ่มวิชาสุขภาพ anatta65@hotmail.com

กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ Watchai2506@gmail.com

กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ saksayan@yahoo.com

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร wiluck1@gmail..com

mailto:Nisaraj09@gmail.com
mailto:witsite@hotmail.com
mailto:kanlayarat.s@hotmail.com
mailto:anatta65@hotmail.com
mailto:Watchai2506@gmail.com
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ประวัติกำรศึกษำ

เอกการจัดการส านักงาน Nisaraj09@gmail.comการจัดการองค์กร1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ

ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก ป.ร.ถ. นวัตกรรมการจัดการ

ปริญญาตรี ศศบ.การจัดการ การจัดการ

ปริญญาโท บธ.ม.การตลาด การตลาด

ปริญญาเอก Ph.D HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา

ปริญญาเอก ศศ.ด. จิตวิทยาการปรึกษา

ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี

ปริญญาโท บช.ม. การบัญชี

ปริญญาเอก Ph.D Knowledge Management

ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี/การจัดการ

ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก Ph.D. Management

21 ดร.กัญญ์วรา   สมใจ การจัดการ 1.การพัฒนาองค์กร
2.การพัฒฯทรัพยากรมนุษย์

3.HRM.

097-9635500 hrd.kanwara@gmail.com

23 ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต 1.การจัดการความรู้ 
2.การจัดการปัญหาฝุ่นควัน 
3.การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
4.การจัดการเมือง 

5.การจัดการชุมชน

081-8836690 drpaipan@gmail.com

22 ดร.ตะวัน   วาทกิจ 1.จิตวิทยา
2.โมเดลสมการ โครงสร้าง
3.สถิติ

099-2954656

20 ดร.ลัดดา    ปินตา

ดร.ธนศักด์ิ  ตันตินาคม 1.เศรษฐศาสตร์ 
2.การเงิน

3.การจัดการธุรกิจค้าปลีก

24 081-6713473

1.สาขาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
2.การจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชน

3.การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ

4.การจัดการท่องเท่ียว
5.การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ

ด้วยโปรแกรม SPSS for windows
6.การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: 

SEM) แบบโปรแกรม AMOS และ 
โปรแกรม PLS

084-8073320วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์

lemon_2910@hotmail.com

dr.tawan@gmail.com

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ra0901@hotmail.com

mailto:Nisaraj09@gmail.com
mailto:hrd.kanwara@gmail.com
mailto:drpaipan@gmail.com
mailto:lemon_2910@hotmail.com
mailto:dr.tawan@gmail.com
mailto:ra0901@hotmail.com


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

081-8834102

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

ประวัติกำรศึกษำ

เอกการจัดการส านักงาน Nisaraj09@gmail.comการจัดการองค์กร1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข ปริญญาตรี BBA. IBM (Inter)

ปริญญาโท MBA. IBM (Inter)

ปริญญาเอก DBA. การจัดการ

ปริญญาตรี บช.บ. การตลาด

ปริญญาโท MIM Internationnal Maketing

ปริญญาเอก Ph.D. Business Administration

ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ

ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการ

ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการธุรกิจ

ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก Ph.D. Education

ปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเท่ียวและการโรงแรม

ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม

ปริญญาเอก DBA. Tourism Management

ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย

ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย

ปริญญาเอก ปร.ด. พัฒนาทรัพยากรชนบท

097-9207119

30 ดร.พิศาพิมพ์  จันทร์พรหม 1.การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา
2.การจัดการทรัพยากรชุมชน
3.การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา

098-7478942

28 ดร.สุภรพรรณ  คนเฉียบ

29 ดร.นวรัตน์   พรหมอุปถัมภ์ การท่องเท่ียวและการบริการ / 
การจัดการการท่องเท่ียว 

(นานาชาติ)

1.การจัดการการท่องเท่ียว  
2.การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
3.มาตรฐานการท่องเท่ียว
4.การพัฒนาอย่างย่ังยืน

087-3991551

ภาษาอังกฤษ

084-4834966

27 ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ 1.การเป็นผู้ประกอบการ
2.บริหารธุรกิจ

098-9862498

26 ดร.พีรยา  สมศักด์ิ 1.การส่งเสริมการขาย
2.พฤติกรรมผู้บริโภค
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และราคา

4.การบริหารการตลาด
5.ตลาดบริการ
6.การตลาดระหว่างประเทศ

061-66549441.บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
2.การจัดการ 
3.กลยุทธ์ 

4.การจัดการข้ามวัฒนธรรม 

5.การตลาด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

25 ดร.ภาคภูมิ  ภัควิภาส artpakphum@gmail.com

yu502@hotmail.com

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร phisaphim@gmail.com

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ peerayacm@yahoo.com

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ rinrmutl@gmail.com

navarat@rmutl.ac.th

mailto:Nisaraj09@gmail.com
mailto:artpakphum@gmail.com
mailto:yu502@hotmail.com
mailto:phisaphim@gmail.com
mailto:peerayacm@yahoo.com
mailto:rinrmutl@gmail.com
mailto:navarat@rmutl.ac.th


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

081-8834102

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

ประวัติกำรศึกษำ

เอกการจัดการส านักงาน Nisaraj09@gmail.comการจัดการองค์กร1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. Psychology

31 ดร.ธัญวดี  สุจริตธรรม 1.เศรษฐศาสตร์เกษตร
2.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
3.พัฒนาเศรษฐกิจ

32 ดร.ธัญญลักษณ์  บุญลือ 1. จิตวิทยา                
2. สังคมวิทยา           

3. สังคมสงเคราะห์

081-9600562

081-6811802

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

thanyalak_boonlue@hotmail.com

กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์ thonyawadee@gmail.com

mailto:Nisaraj09@gmail.com
mailto:thanyalak_boonlue@hotmail.com
mailto:thonyawadee@gmail.com


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา

ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy  การพัฒนาการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  การจัดการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) การจัดการ ม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปริญญาเอก - -

ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  อุตสาหกรรม

ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีการส่ือสารการศึกษา

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจ

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการธุรกิจ

ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต การบัญชี

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร์

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์

ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy ภาษาศาสตร์

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การบัญชี

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  การบัญชี

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  บริหารธุรกิจ

5 ดร.โสภา   เภสัชพิฒกุล 1.ด้านการจัดการ
2.ด้านบัญชี

095-3966-953

6 ดร.อุสิธารา  จันตาเวียง ด้านภาษาศาสตร์

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี ด้านการโลจิสติกส์ 064-5251-535

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ด้านการจัดการ

1 รองศาสตราจารย์สิริโฉม  พิเชษฐบุญ
เกียรติ

084-378-7289

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย

ประวัติกำรศึกษำ

sirichom12@gmail.com

t_wasana@hotmail.com083-141-5660

ด้านสังคมศาสตร์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  ทิพย์ศรี

kendosung@hotmail.com

haripon_t@hotmail.com

phannipha-p@hotmail.com

089-9865-5598

gig_latrobe@hotmail.com

7 ดร.แววดาว   พรมเสน ด้านบัญชี 091-851-9589 waewdao@rmutl.ac.th

084-612-1449

mailto:sirichom12@gmail.com
mailto:t_wasana@hotmail.com
mailto:kendosung@hotmail.com
mailto:haripon_t@hotmail.com
mailto:phannipha-p@hotmail.com
mailto:gig_latrobe@hotmail.com
mailto:waewdao@rmutl.ac.th


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย โท ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศษ.บ บริหารการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎล าปาง ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา naravittom@gmail.com

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ naravittom@rmutl.com

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี วิทยาลัยโยนก ล าปาง การตลาด

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตลาด

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามค าแหง บริหารธุรกิจ

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์  ความหม่ัน สาขาคอมพิวเตอร์ - การพัฒนาระบบงานด้วย

ภาษา Ms-Visual Basic และภาษา php 

ฐานข้อมูล MySQL และ Ms SQL Server

หลักสูตรการจัดการ

4 ดร.อัจฉราพร  แปลงมาลย์ 1.พฤติกรรผู้บริโภค 

2.การตลาดชุมชน 

3.การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  นพนาคร การจัดการ

หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ

หลักสูตรการตลาด

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง

ประวัติกำรศึกษำ

หลักสูตรการจัดการ kooktan@hotmail.com834753887

acheraporn@gmail.com

841517164

866581827

861813103

1.รูปแบบการจัดการ

2.ห่วงโซ่อุปทาน

3.ห่วงโซ่คุณค่า
Potjanart_eat@hotmail.com

mailto:naravittom@gmail.com
mailto:naravittom@rmutl.com
mailto:kooktan@hotmail.com
mailto:acheraporn@gmail.com
mailto:Potjanart_eat@hotmail.com


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี)

ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชี)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี)

ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชี)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี)

ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชี)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บช.บ.(บัญชี)

ปริญญาโท บธ.ม.(การจัดการองค์กร)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษศาสตร์)

ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ปริญญาเอก ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์)

ปริญญาตรี ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)

ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด)

ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)

ปริญญาโท กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา)

ปริญญาเอก

tawatchai@rmutl.ac.th

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตร
กำรตลำด

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  ซ้อนยนต์ การตลาด 080-5004222

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช  พรหมวีระไชย ระบบสารสนเทศ 082-1859680 nn-2500@hotmail.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตร
ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์

chutisornk@gmail.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตรกำร
จัดกำร

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย การจัดการ 089-4313985 kung_do@hotmail.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตรกำร
จัดกำร

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร  เรืองนาราบ เศรษฐศาสตร์ 081-4521585

angle_yun79@hotmail.com

สำขำกำรบัญชี / หลักสูตรกำร
บัญชี

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล การจัดการ 091-1434293 duangpikul25@gmail.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตรกำร
จัดกำร

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจราภรณ์ พูลย่ิง การบัญชี 081-7962530

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  กุมาร การบัญชี 084-3782627 boon_kumarn@hotmail.com

สำขำกำรบัญชี / หลักสูตรกำร
บัญชี

เศรษฐศาสตร์ 081-9929572

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน

ประวัติกำรศึกษำ

085-2468415 nanminmin@hotmail.com

สำขำกำรบัญชี / หลักสูตรกำร
บัญชี

penchanraw@yahoo.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตรกำร
จัดกำร

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์  กุมาร การบัญชี

1 รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์

mailto:tawatchai@rmutl.ac.th
mailto:chutisornk@gmail.com
mailto:kung_do@hotmail.com
mailto:boon_kumarn@hotmail.com
mailto:nanminmin@hotmail.com
mailto:penchanraw@yahoo.com


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail
เศรษฐศาสตร์ 081-9929572

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน

ประวัติกำรศึกษำ
penchanraw@yahoo.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตรกำร
จัดกำร

1 รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ ปริญญาตรี ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี คบ.(บรรณารักษ์)

ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี)

ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชี)

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี คอ.บ.(อิเลคทรอนิกส์)

ปริญญาโท คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ)ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ปริญญาโท ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ปริญญาเอก ศศ.ด.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

katawutk@gmail.com

สำขำบริหำธุรกิจ / หลักสูตร
ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักด์ิ เช่ียวชาญ ภาษาไทย 089-7589886 dorakeng@hotmail.co.th

สำขำศิลปศำสตร์ / แผนกวิชำ
ภำษำไทย

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คทาวุธ แก้วบรรจง การบัญชี 081-5313403

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิภา ปานศุภวัชร การจัดการสารสนเทศ 081-7683724

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร บรรณารักษศาสตร์ 089-5558538 noknanta_t@hotmail.com

สำขำศิลปศำสตร์ / แผนกวิชำ
ศึกษำท่ัวไป

citra_acc@hotmail.com

สำขำกำรบัญชี / หลักสูตรกำร
บัญชี

พลศึกษาและนันทนาการ 094-7634559 ajsanae@yahoo.com

สำขำศิลปศำสตร์ / แผนกวิชำ
พลำนำมัย

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ สวัสด์ิ

mailto:penchanraw@yahoo.com
mailto:katawutk@gmail.com
mailto:dorakeng@hotmail.co.th
mailto:noknanta_t@hotmail.com
mailto:citra_acc@hotmail.com
mailto:ajsanae@yahoo.com


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี) การบัญชี

ปริญญาโท กจ.ม.(การเงิน) การเงิน

ปริญญาเอก ปร.ด.(การบัญชี) การบัญชี

ปริญญาตรี บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)/บช.บ(การบัญชี) ธุรกิจศึกษา , การบัญชี

ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชี) การบัญชี

ปริญญาเอก ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) ธุรกิจศึกษา

ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชี) การบัญชี

ปริญญาเอก บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) การบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์

ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(บัญชี) บัญชี

ปริญญาโท บธ.ม(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาจีน) ภาษาจีน

ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) การตลาด

ปริญญาโท บธ.ม.(การตลาด) การตลาด

ปริญญาเอก Ph.D.Strategic Marketing Strategic Marketing

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซินเนีย  รัติภัทร์

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 081-8817961

6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวลักษณ์       

เอ้ือพิชญานนท์

การจัดการ

กำรจัดกำร

081-5342492

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ  ทุกข์สูญ

การตลาด 081-6804687

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธิภา เพชรบุญมี

1.ระบบฐานข้อมูล 

2.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.คลังข้อมูล 

4.เหมืองข้อมูล

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย

1.บัญชีการเงิน  

2.ระบบบัญชี  

3.บัญชีต้นทุน  

4.บัญชีบริหาร

081-8889658

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ฤทธ์ิขุน

เศรษฐศาสตร์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  มีใจเจริญ

1.บัญชีการเงิน  

2.ระบบบัญชี  

3.บัญชีต้นทุน  

4.บัญชีบริหาร

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว

090-5645355

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก

ประวัติกำรศึกษำ

กำรบัญชี

c_ditkaew@hotmail.com

กำรบัญชี

Kumpa_pun@hotmail.com081-7849221

1.บัญชีบริหาร  

2.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

3.การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

naowaluckna@gmail.com

กำรตลำด

p_tooksoon@hotmail.com

ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์

gift_2492@hotmail.com

กำรบัญชี

sineenatwong@gmail.com

กำรจัดกำร

r_kunnika@hotmail.com

กำรจัดกำร

rzinzin@yahoo.com

081-9715549

081-4742756

mailto:c_ditkaew@hotmail.com
mailto:Kumpa_pun@hotmail.com
mailto:naowaluckna@gmail.com
mailto:p_tooksoon@hotmail.com
mailto:gift_2492@hotmail.com
mailto:sineenatwong@gmail.com
mailto:r_kunnika@hotmail.com
mailto:rzinzin@yahoo.com


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว

090-5645355

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก

ประวัติกำรศึกษำ

กำรบัญชี

c_ditkaew@hotmail.com1.บัญชีบริหาร  

2.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

3.การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปริญญาตรี กศ.บ.(พลศึกษา) พลศึกษา

ปริญญาโท  กศ.ม.(พลศึกษา) พลศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด.การศึกษา แขนงสาขาการจัดการกีฬา

ปริญญาตรี ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์),ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา) บรรณารักษศาสตร์,ไทยคดีศึกษา

ปริญญาโท กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี วทบ.พยาบาบศาสตร์ พยาบาบศาสตร์

ปริญญาโท วทม.จิตวิทยานันนาการ จิตวิทยานันนาการ

ปริญญาเอก กศ.ด.การวิจัยและหลักสูตร การวิจัยและหลักสูตร

ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก Ed.D(TESOL) TESOL

ปริญญาตรี ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ปริญญาโท ศศ.ม.การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

ปริญญาเอก ปร.ด.การจัดการการท่องเท่ียว การจัดการการท่องเท่ียว

ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) การบัญชี

ปริญญาโท บธ.ม.(การบัญชี) การบัญชี

ปริญญาเอก ปร.ด.การบัญชี การบัญชี

ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) การตลาด

ปริญญาโท บธ.ม.(การตลาด) การตลาด

ปริญญาเอก ปร.ด.(การจัดการการตลาด) การจัดการการตลาด

ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการส านักงาน) การจัดการส านักงาน

ปริญญาโท บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) วิทยาการจัดการ

ปริญญาเอก ปร.ด.การจัดการ การจัดการ

ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จิตวิทยา  

2.วิจัยและการพัฒนาหลักสูตร

089-7861646

12

ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ

TESOL/ Sociolinguistic / ESL / EFL

ภำษำอังกฤษ

sawitri_75@hotmail.com

13

ดร.เจนจิรา ฝ้ันเต็ม กำรท่องเท่ียวและบริกำร

การท่องเท่ียว 081-8811829 JanjiraKae2004@hotmail.com

dherddhool@gmail.com

สังคม

mala.194@hotmail.com

สังคม

nuionano@hotmail.com

091-2908970

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล  โตคีรี

1.พลศึกษา 

2.การจัดการกีฬา

089-7075694

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา เทพมณี

บรรณารักษศาสตร์

พลศึกษำ

088-5469938

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ นิยมธรรม

1.การจัดการเชิงกลยุทธ์ิ 

2.การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

3.พฤติกรรมองค์การ

062-3098322 piya_mk@hotmail.com

api_sue@hotmail.com

14

ดร.สรินยา สุภัทรานนท์ ภำษำอังกฤษ

1.บัญชีบริหาร 

2.บัญชีต้นทุน 

3.รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ

การเงิน

081-6052583 kaisirinya@hotmail.com

15

ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย กำรตลำด

การตลาด 089-1183035 somjai.w@acc.msu.ac.th

16

ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ กำรจัดกำร

17

ดร.อภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์

1.ระบบสารสนเทศทางด้านบัญชี 

2.ระบบฐานข้อมูล 

3.คลังข้อมูล

081-7275731

mailto:c_ditkaew@hotmail.com
mailto:sawitri_75@hotmail.com
mailto:JanjiraKae2004@hotmail.com
mailto:dherddhool@gmail.com
mailto:mala.194@hotmail.com
mailto:nuionano@hotmail.com
mailto:piya_mk@hotmail.com
mailto:api_sue@hotmail.com
mailto:kaisirinya@hotmail.com
mailto:somjai.w@acc.msu.ac.th


ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด สำขำ/หลักสูตร สำขำวิชำท่ีจบ สำขำท่ีช ำนำญ/เช่ียวชำญ หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail

ปริญญาตรี บช.บ การบัญชี

ปริญญาโท บธ.ม การบัญชี

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี บธ.บ การตลาด

ปริญญาโท บธ.ม บริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี ศศ.บ การจัดการท่ัวไป(บัญชี) 1.การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ปริญญาโท บธ.ม บริหารธุรกิจ 2.การจัดการเชิงกลยุทธ์

ปริญญาเอก ปร.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 3.นวัตกรรมองค์การ

ปริญญาตรี บธ.บ การจัดการธุรกิจ

ปริญญาโท ศ.ม เศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก Business Administration Marketing

ปริญญาตรี วท.บ พลศึกษา

ปริญญาโท กศ.ม พลศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด การศึกษา

ปริญญาตรี บธ.บ การจัดการธุรกิจ

ปริญญาโท บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาเอก ปร.ด โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สำขำบริหำรุรกิจ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรัตน์  ทองฟัก 866038126

แบบฟอร์มท ำเนียบท่ีปรึกษำ/พ่ีเล้ียงนักวิจัย ประจ ำปี 2563
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก

ประวัติกำรศึกษำ

สำขำบริหำรุรกิจ supornrat478@gmail.com1.การเงิน

2.การบัญชี

kantteraaom@gmail.com2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธ์ิปาน การตลาด 096-6624466

สำขำบริหำรุรกิจ modxnaka@hotmail.com

4 ดร.เนตรนภางค์  ทองศรี สำขำบริหำรุรกิจ 1.การตลาด

2.กลยุทธ์

3.SME

083-3302112 nate_1218@hotmail.com

086-59108813 ดร.กาญจนา   ทวินันท์

nonjuynipon@gmail.com

6 ดร.ปวีรัฐ    ภักดีณรงค์ สำขำบริหำรุรกิจ 1.โซ่อุปทาน

2.โลจิสติกส์

3.HRM

085-7311116 paveeratpp@gmail.com

5 ดร.นิพล   โนนจุ้ย สำขำศิลปศำสตร์ 1.พลศึกษา

2.กิจกรรมนันทนาการ

081-9538623

mailto:supornrat478@gmail.com
mailto:kantteraaom@gmail.com
mailto:modxnaka@hotmail.com
mailto:nate_1218@hotmail.com
mailto:nonjuynipon@gmail.com
mailto:paveeratpp@gmail.com

