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2554 เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ (นักศึกษำฝึกงำน) กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ส ำนักงำนนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

2552  Public Relations – PR (Part-time)  ซีพี เฟรชมำร์ท  
สาขาการวิจัยท่ีเชี่ยวชาญ 
องค์กำรและกำรจัดกำรธุรกิจ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรขนส่ง กำรจัดกำร
ระหว่ำงประเทศ กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล 
 
ผลงานตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2561 Pengman, H. and Kettapan K. (2018). The Development of a Single Window  

       Integrated with Transportation Management in ASEAN. Veridian  
       E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts),  
       11(4), 879-888. 

2559 หรรษมน  เพ็งหมำน. (2559). จริยธรรมทำงธุรกิจเพ่ือควำมยั่งยืนของธุรกิจค้ำปลีก.  
       วารสาร Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9(1), 815-828. 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2562 Pengman, H. (2019). The Problem of Cross-border logistics between  

       Thailand – Malaysia in Sadao Border post. Proceedings of The 4th RSU  
       International Research Conference on Science and Technology, Social  
       Science, and Humanities 2019. (pp.1325-1333). Bangkok:  
       Rangsit University. 

2559 Pengman, H. (2016). The study of Delayed Problems on Concentrated  
       Latex Transportation From Thailand to Malaysia. In Proceedings of  
       The 7th Hatyai National and International Conference (pp.921-932),  
       Songkhla: Hatyai University. 
 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 



2562 ซำรีนำ  เบ็ญสะอิ และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2562). ทัศนคติและกำรยอมรับเทคโนโลยี 
       ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนแอพพลิเคชั่นโมบำยแบงก์ก้ิง (Mobile Banking)  
       ของผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60-80 ปี ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ. ใน การประชุม 
       วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ 
       ยั่งยืน (น.117-127), ตรัง: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง. 

2562 วิภำพร  สุวรรณขำว และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2562). กลยุทธ์กำรปรับตัวเพ่ือควำมอยู่ 
       รอดของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ. ใน การ 
       ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพ่ือการ 
       พัฒนาที่ยั่งยืน (น.507-518), ตรัง: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง. 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2562 สุธำรักษ์ ศรีสุวรรณ และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2562). กลยุทธ์กำรปรับตัวเพ่ือควำมอยู่ 

       รอดของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ. ใน การ 
       ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพ่ือการ 
       พัฒนาที่ยั่งยืน (น.497-506), ตรัง: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง. 

2562 อัสมำวำตี ฮำแว และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2562). ควำมไว้วำงใจและปัจจัยส่วนประสม 
       ทำงกำรตลำดต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนเฟสบุ๊คของนิสิตมหำวิทยำลัยทักษิณ  
       วิทยำเขตสงขลำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง  
       วิจัยก้าวใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (น.315-325), ตรัง: มหำวิทยำลัย 
       สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง. 

2562 อรทัย ทิพย์กล่อม และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2562). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม 
       ไว้วำงใจกับพฤติกรรมกำรซื้อเสื้อผ้ำแฟชั่นผ่ำนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัย 
       ท ำงำนในอ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง  
       วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (น.327-336), ตรัง:  
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง.  

2561  หรรษมน  เพ็งหมำน. (2561). กำรศึกษำสมรรถนะพนักงำนองค์กรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่  
       ในจังหวัดสงขลำ. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย 
       บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4  
       เรื่องบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (น.593-609), ล ำปำง:  
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง. 



2560 หรรษมน  เพ็งหมำน. (2560). องค์กรสุขภำวะสู่กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม 
       ของพนักงำน. ในการประชุมวิชาการประดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมในงานวิจัยด้าน 
       ธุรกิจในยุค 4.0 ครั้งที่ 1 (น.79-90) กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย. 

2560 สุพรรษำ  สมำนสุหลง และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2560). ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ 
       ส่งผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรประเภทบ ำรุงสมองของ 
       นสิิต คณะเศรษฐศำสตร์ และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ. ใน การประชุม 
       วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 12 เรื่อง ผลงานวิจัย 
       และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (น.1075-1085). กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย 
       ศรีปทุม. 

2560 อัจฉรำ  ทองอ่อน และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2560). กลยุทธ์กำรปรับตัวเพ่ือควำมอยู่ 
       รอดของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในเส้นทำงถนนรำษฎร์อุทิศ 1 อ ำเภอ 
       เมือง จังหวัดสงขลำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ 
       ยั่งยืน (น.976-986). กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยศรีปทุม. 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ (ต่อ)  
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2559 หรรษมน  เพ็งหมำนและ ยุพำวดี สมบูรณกุล (2559). ปัญหำควำมล่ำช้ำในกระบวนกำร 

       ขนส่งของกำรส่งออกน้ ำยำงข้นไปประเทศมำเลเซียโดยรถ Lorry-Tanker. ในการ 
       ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAMP) ครั้งที่ 8 (น.665-674).  
       สงขลำ: คณะวิทยำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.  

2559 หรรษมน  เพ็งหมำน. (2559). ปัญหำควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรขนส่งน้ ำยำงข้นจำก 
       ประเทศไทยไปประเทศมำเลเซียโดยรถ Lorry-Tanker. ใน การประชุมวิชาการ 
       และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่องสร้างเสริม 
       สหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC (น.603-614).  
       อุบลรำชธำนี: มหำวิทยำลัยรำชธำนี.  

2559 หรรษมน  เพ็งหมำน. (2559). แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ควำม 
       ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ 
       นานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6 (น.1496-1509). เชียงใหม่:  
       มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น. 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
รายวิชาที่สอน : หลักกำรจัดกำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำษำอังกฤษธุรกิจ กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำ
สมัยใหม่พฤติกรรมองค์กร เครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำรธุรกิจร่วมสมัย พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดกำรธุรกิจค้ำ
ปลีกระหว่ำงประเทศ กำรวิจัยและสัมมนำทำงกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 
 
ความสามารถอ่ืนๆ   
- กำรแปลภำษำไทย-อังกฤษ  
- กำรเป็นผู้ด ำเนินรำยกำร พิธีกร ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
- กำรเป็นวิทยำกรบรรยำยด้ำนวิสำหกิจชุมชน และกิจกรรมนิสิต 
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ 
ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล สถาบันที่มอบ 
2554 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองำน

ส่วนรวมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
คณะศิลปะศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 

2552 ผู้น ำกิจกรรมเพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 
รางวัล Award of Outstanding Research 
Pengman, H. (2016). The study of Delayed Problems on Concentrated Latex Transportation  
       from Thailand to Malaysia. Proceedings of The 7th Hatyai National and International     
       Conference, 23rd June 2016 (pp.921-932). Songkhla: Hatyai University.  
 
รางวัลผลงานดีเด่น (Best Paper) 
ซำรีนำ  เบ็ญสะอิ และหรรษมน  เพ็งหมำน. (2562). ทัศนคติและกำรยอมรับเทคโนโลยีในกำรท ำธุรกรรม 
       ทำงกำรเงินผ่ำนแอพพลิเคชั่นโมบำยแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) ของผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60-80 ปี ในเขต 
       อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่ 
       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (น.117-127), ตรัง: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง. 
 



ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน หรือ สัมมนา ณ ต่างประเทศ 
ปี พ.ศ. กิจกรรมด าเนินการ/ ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
2562 อบรมหลักสูตร กำรจัดกำรและกำร

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข / 
ระยะเวลำฝึกอบรม 2 วัน  

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) ร่วมกับมหำวิทยำลัย
ทักษิณ 

2562 อบรม IELTS Preparation course /  
20 lessons 

Mee Fah English School, Songkhla 

2561 อบรมหลักสูตร กำรใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ / 
ระยะเวลำฝึกอบรม 2 วัน 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 

2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ AUN-QA /  
ระยะเวลำฝึกอบรม 2 วัน 

ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ 

2560 อบรมหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรองค์
ควำมรู้สู่ควำมสุขในกำรท ำงำน  
ระยะเวลำฝึกอบรม 2 วัน 

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

2560 อบรมหลักสูตร สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  
รุ่นที่ 4 /ระยะเวลำฝึกอบรม 5 วัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(วช.) ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

2560 อบรมนักสร้ำงสุของค์กร (นสอ.) ประจ ำปี 
2559 /ระยะเวลำฝึกอบรม 3 วัน 

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) ร่วมกับมหำวิทยำลัย
ทักษิณ และสถำบันวิจัยสังคม 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน หรือ สัมมนา ณ ต่างประเทศ (ต่อ) 
ปี พ.ศ. กิจกรรมด าเนินการ/ ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
2560 อบรมหลักสูตร  กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ AUN-QA /  
ระยะเวลำฝึกอบรม 1 วัน 

ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ 



2559 อบรมหลักสูตร คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ  
รุ่นที่ 6 / ระยะเวลำฝึกอบรม 3 วัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ และ
เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคใต้
ตอนล่ำง 

2558 อบรมหลักสูตร Internal Audit for 
OHSAS 180001:2007/ 
ระยะเวลำฝึกอบรม 2 วัน 

ISET (Thailand) Limited, Member of 
SGS group 

2557 อบรมหลักสูตร Hazard Identification 
and Risk Assessment/ 
ระยะเวลำฝึกอบรม 1 วัน 

ISET (Thailand) Limited, Member of 
SGS group 

2554 IMT-GT Leader Camp ประเทศมำเลเซีย 
ระยะเวลำสัมมนำ 5 วัน 

Universiti Utara Malaysia 

2554 Cultural Exchange Camp ประเทศจีน 
ระยะเวลำสัมมนำ 14 วัน 

งำนวิเทศสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมกับ 
Jiangsu University of Science and 
Technology 
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