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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่ 
  

    ผลงานทางด้านวิชาการ 
พิเชษฐ์  พรหมใหม่. 2557. การสื่อสารการตลาด. เอกสารประกอบการสอน. สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย, 138 หน้า. 
พิเชษฐ์  พรหมใหม่. 2557. การตอบสนองของผู้บริโภคต่อกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของบริษัทตัวแทน

จ าหน่ายรถยนต์ในภาคใต้ ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 26-28 
มีนาคม พ.ศ. 2557. 

พิเชษฐ์  พรหมใหม่. 2558. ความตั้งใจซื้อสินค้าท่ีมีตราฮาลาลของลูกค้ามุสลิมในประเทศไทย. วารสารฝ่าย
กิจการฮาลาล, หน้า 18-19. 

นาฎนิดา  จันทรัตน์ และพิเชษฐ์  พรหมใหม่. 2558. ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสุ
นาวีรีสอร์ท. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์         ครั้งที่ 2. 16 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. หน้า 86. 

ภัสสร  สังหาญ และพิเชษฐ์  พรหมใหม่. 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 “บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน” 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. หน้า 348. 

ณิชกานต์  ขวัญเย็น  พิเชษฐ์  พรหมใหม่ และเยาวพา  ณ นคร. 2558. พฤติกรรมและแนวโน้มการเลือกซ้ือ
สินค้าของฝากของผู้ใช้บริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ่. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 “บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน” 11 กรกฎาคม       พ.ศ.2558 ณ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. หน้า 355. 

 
  



2. รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร 
    ผลงานทางด้านวิชาการ 
กุลธีรา ทองใหญ่ นวรัตน์ ผิวนวล จุฑามาศ บุญรัศมี และเยาวพา ณ นคร 2557. ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                  
ครั้งที่ 1 เรื่อง บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน, 26–28 มีนาคม พ.ศ. 2557, หน้า 
100-101. 

เยาวพา ณ นคร. 2558. พฤติกรรมการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับพฤติกรรมการออมเงินของข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา. งานวิจัยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย. 

 

  



3. ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์ 
ผลงานทางด้านวิชาการ 

อรพรรณ  จันทร์อินทร์วรรณา แก้วคงรัตติยา  สุตระกฤติกา  จินาชาญ และปิยภรณ์  คงศรีทอง.  
 2555. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่ 2 
เรื่อง วิชาการก้าวหน้าพัฒนาชุมชนยั่งยืน, 31 มีนาคม พ.ศ. 2555,  
หน้า 278-289 

อรพรรณ  จันทร์อินทร์  เกิดศิริ  เจริญวิศาล  เยาวพา ณ นคร  สุวรรณี  โภชากรณ์  จันทิรา  ภูมา นลินี  จินา
และชัญญานุช  โมราศิลป์. (2555).  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาล 
ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย. The Proceeding of 53rd KASETSART UNIVERSITY 
ANNUAL CONFERENCE, วนัที่ 3-6 กุมภาพันธ์  2558 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 652-
659 

Chanin. O., & Jaroenwisan. K,. (2012).  The effect of Marketing Mix Functions on Success of 
homestay community based tourism in Thailand. International Journal of Business 
and Management Studies. 1 (2), pp. 235-241. 

Chanin.O., Chanthong. A., & Sriprasert. P., (2013).  Sustainable Tourism Industry Management 
in Nakhon Si Thammarat, Thailand. Proceeding in Economic, Marketing and 
Management, Dubai United Stated of Emirate, January, 19-20, 2013. pp. 154-158.            

Chanin, O. Duangchinda, P. & Sriprasert. P., (2013). A Model of halal tourism Business 
Management Andaman Gulf at Thailand. TSU-AFBE International Academic 
Conference 2014. 5-6 November 2014. pp. 275-281 

Chanin. O.,  Khunchumnan. P., Amphansookko. S., Thongyai. J., Rodneum. Sriprasert. P. 
(2015). Guidelines on Health Tourism Management for Middle Eastern Tourists in 
Phuket Province.  Procedia Computer Sciences. 65 (2015).               pp. 1146-1153. 

 
  



4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน ์
ผลงานทางด้านวิชาการ 

ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์. 2557. รูปแบบความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา กับผู้มีส่วนได้เสีย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่องบริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน,  26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 
2557, หน้า 97-98. 

ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ 2558. กระบวนการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สู่การพัฒนาสมรรถนะของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้ง
ที่ 2, 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, หน้า 15-16. 

ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์. 2557. การจัดการเชิงกลยุทธ์. สงขลา: เทมการพิมพ์, 320 หน้า. 
  



5. ดร.วัลลภา พัฒนา 
ผลงานทางด้านวิชาการ 

วัลลภา พัฒนา 2555. แนวทางการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างยั่งยืนในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทร่วมทุนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย                Thai TIMA The 4th 

Annual Conference on Technology and Innovation Management, 19-20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555. หน้า 382. 

วัลลภา พัฒนา 2555. Preparation of Personnel in the Marketing Department to ASEAN 
Community. การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The Inter-
University Cooperation Program เรื่อง เครือข่ายความรู้เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 2012, 8–12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555. 
หน้า 29. 

 


