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รายนามอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 
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ล าดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  

หัวข้อ Thesis/IS ที่สนใจ 
E-mail ส าหรับให้นิสติรหสั 65 

ติดต่อเบื้องต้น 
1. ผศ.ดร.กิติยา  ทัศนะบรรจง 

รหัสอาจารย์  S1034 
Linkผลงาน  

ธุรกิจระหว่างประเทศ  
ธุรกิจขนาดย่อม-ครอบครัว 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การลงทุน 

kitiya.tha@ku.th 
 
 

2. อ.ดร.จารุพร  ตั้งพัฒนกิจ 
รหัสอาจารย์ S1105 
Linkผลงาน 
 

การตลาดหรูหรา  
พฤติกรรมผู้บรโิภค  
Social Media Marketing 
การตลาดแบบยั่งยืน  
สังคมผูสู้งอาย ุ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายไดด้ีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

jaruporn.tan@ku.th 

3. ผศ.ดร.จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ ์
รหัสอาจารย์  S1004 
Linkผลงาน 
 

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
การจัดการนวัตกรรม 
การพัฒนาองค์การ 
การสื่อสารในองค์การ 
การจัดการ 

jutamard.t@ku.th 
 

4. อ.ดร.จุมพฏ  บริราช 
รหัสอาจารย์  S1059 
Linkผลงาน 

International Economics 
International Trade 
International Business 

ajjumb@hotmail.com 
 

5. อ.ดร.เจษฎา  วงศ์แสนสุขเจรญิ 
รหัสอาจารย์  S1082 
Linkผลงาน 
 

ผู้ประกอบการ 
การตลาด  
การลงทุน  
การจัดการ  

Jedsada.w@ku.th 
 

6 อ.ดร.ชยพจน์ ลีอนันต*์/** 
รหัสอาจารย์  S1106 
Linkผลงาน 

การจัดการท่องเที่ยวและธรุกิจบรกิาร 
การจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
การจัดการธุรกิจการบินและขนส่ง 
 

chayapoj.l@ku.th 

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=500156
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=640003#Publish1
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480637#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=530161#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=570172#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=630117#Publish1
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ล าดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  

หัวข้อ Thesis/IS ที่สนใจ 
E-mail ส าหรับให้นิสติรหสั 65 

ติดต่อเบื้องต้น 
7. ผศ.ดร.ฐิติมา  ไชยะกุล 

รหัสอาจารย์  S1021 
Linkผลงาน 
 

Operations Management 
การจัดการการผลติ  
การเงิน  
การลงทุน 
การจัดการสินเช่ือ 

thitima.src@gmail.com 
 

8. ผศ.ดร.ถิตรตัน์ พิมพาภรณ ์
รหัสอาจารย์ S1042  
Linkผลงาน 

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
กลยุทธ์การจดัการความสุขในองคก์าร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

thittarat.p@ku.th 

9. อ.ดร.นริศรา ภาควิธ ี
รหัสอาจารย์ S1104 
Linkผลงาน 

Marketing 
Consumer Behavior 
Brand 
Country of Origin 
Management 

narissara.par@ku.th 

10. อ.ดร.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม 
รหัสอาจารย์ S1072 
Linkผลงาน 

การบริหารจัดการนวัตกรรม 
ภาวะผู้น า 
การพยากรณ์ธุรกิจ 
ความเป็นผูป้ระกอบการ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

nuanluk.s@ku.th 

11. ผศ.ดร.นิภา  นิรตุติกลุ 
รหัสอาจารย์  S1008 
Linkผลงาน 
 
 

การตลาดและการตลาดดิจิทลั 
ห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์ 
การท่องเที่ยวและคณุภาพการบรกิาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

nipa.niruttikul@gmail.com 

12. ผศ.ดร.พงศ์ภัค  บานช่ืน 

รหัสอาจารย์  S1029 
Linkผลงาน 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
Quality Management 

pongpak.student@gmail.com 

13. ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค ์ 
รหัสอาจารย์  S1020 
Linkผลงาน 
 
 

การท่องเที่ยว  
การโรงแรม  
การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
การจัดน าเที่ยว 
อุตสาหกรรมบริการ 
คุณภาพการบริการ 
การบริหารธุรกิจ 

pimphun.su@ku.th 
 

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480648#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=570124#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=630043#Publish1
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=570195#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480271#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=550104#Publish2
mailto:pongpak.student@gmail.com
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480640#Publish2
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ล าดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
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ติดต่อเบื้องต้น 
14. อ.ดร.เพ็ญพมิล เสรีวัฒน ์

รหัสอาจารย์ S1091 
Linkผลงาน 

Cross Cultural Management 
Leadership 
 

fmspms@ku.ac.th 

15. ผศ.ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจรญิ 
รหัสอาจารย์  S1041 
Linkผลงาน 
 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ 
การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร ์
โลจสิติกส์ค้าปลีก 
โลจสิติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

waraporn.tun@ku.th 

16. ผศ.ดร.ศิรินุช อินละคร 
รหัสอาจารย์  M0018 
Linkผลงาน 

การเงินธุรกิจ 
การเงินบุคคล 
Personal Financial Planning 
 

sirinuch.in@ku.th 

17. อ.ดร.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต ์
รหัสอาจารย์  S1061 
Linkผลงาน 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
การบริหารจัดการลูกค้า 
การวัดผลการด าเนินงาน 
โลจสิติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน  

siriwan.chai@ku.th 

18. ผศ.ดร.สมบูรณ์  สาระพัด 
รหัสอาจารย์  S1060 
Linkผลงาน 
 
 
 

การวัดผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการควบคุมทางการบริหาร  
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์  
การบริหารต้นทุนและการลดต้นทนุอุตสาหกรรม  
รายงานเพื่อการบริหาร /ระบบสารสนเทศ 
การก ากับดูแลกิจการ  
การตรวจสอบภายใน  
การสอบบัญชี  
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  
จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

somboonsaraphat@gmail.com 
 

19. อ.ดร.สติาภา บัวเกษ 
รหัสอาจารย์  S1026 
Linkผลงาน 

การเงินธุรกิจ 
สถาบันการเงิน 
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

sitapa.b@ku.th 

20. ผศ.ดร.สิทธิเดช บ ารุงทรัพย ์
รหัสอาจารย์  S1076 
Linkผลงาน 

การเงิน 
เศรษฐศาสตร ์

sitthidejb@gmail.com 

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=610095#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=590100#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480645#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=590101#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=530138#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480647#Publish2
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=580179#Publish2
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ล าดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 
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ติดต่อเบื้องต้น 
21. ผศ.ดร.สุนทรี  เหล่าพดัจัน 

รหัสอาจารย์  S1012 
Linkผลงาน 

การตัดสินใจทางการเงิน 
การลงทุน 
การก ากับดูแลกิจการ 
การเงินเชิงพฤติกรรม 

suntharee.l@ku.th 

22. ผศ.ดร.อัควรรณ์  แสงวิภาค 
รหัสอาจารย์  S1017 
Linkผลงาน 
 

ธุรกิจระหว่างประเทศ  
การตลาดระหว่างประเทศ  
โลจสิติกส ์

akkawan@hotmail.co.uk 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม   
* อยู่ระหว่างเสนอเพิม่รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาโท  
** อยู่ระหว่างเสนอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอก  

- ดูข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในระบบสืบค้นข้อมูลงานวจิัย มก.  ได้ที ่Linkผลงาน 

- ดขู้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย มก.  คลิ๊กท่ีนี่ 
- อีเมลในตารางใช้ส าหรับการติดต่อขอค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเบื้องต้น กรณีส่งค าร้อง/เอกสาร ให้นิสิตตดิต่ออาจารย์ทาง

อีเมล @ku.th เท่านั้น 
 
 

 

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=520097
https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=480636#Publish2
https://regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/index.php

