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2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
สำนักงานนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งธุรการ  
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ประชาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 
หลักการจัดการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
รางวัลเชิดชูเกียรติ 
ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล สถาบันที่มอบ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล  
2564: รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
นพัสวรรณ พุทธมาตย์, สุชาวดี ยินดี, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (น. 197-260). วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564. ออนไลน์: 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 

ณัฐมล ขุนหมาด, อมิตดา นพรัตน์, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ทัศนคติและคุณภาพการบริการที่ส่งผลทำ
ให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อการเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (น. 183-196). วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2564. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.  

2562: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper) 
ซารีนา  เบ็ญสะอิ และหรรษมน  เพ็งหมาน. (2562). ทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีในการทำธุรกรรม

ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-80 ปี ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 (น. 117-127). วันที่ 
29 มีนาคม 2562. ณ อาคารเรียนรวม 1. ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 

2559:  รางวัล Award of Outstanding Research 
Pengman, H. (2016). The study of Delayed Problems on Concentrated Latex Transportation from 

Thailand to Malaysia. Proceeding of The 7th Hatyai National and International Conference 
(pp. 921-932). Date 23rd June 2016. at HBS Building. Songkhla: Hatyai University.  
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2554:  รางวัลผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ระดับคณะ  
มอบโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2552:  รางวัลผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
มอบโดย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาการวิจัยท่ีสนใจ 
การจัดการ, การตลาดออนไลน์, การท่องเที่ยวชุมชน, การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการขนส่ง, การ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ผลงานตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2022 Pengman, H., Melan, M. & Hanan, S. A. (2022 ) .  Logistics service providers’ capabilities 

and roles of government towards cross-border logistics performance between 
Thailand and Malaysia. ABAC Journal, 4 2 ( 1 ) .  2 0 2 - 2 2 1 .  
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/ 

         article/view/6083/3344 
2021 Pengman, H., Melan, M. B. & Hanan, S. A. (2021 ) .  Measuring the logistics performance 

and government administration in cross-border operations. GIS Business, 16 ( 2 ) . 
106-126. https://gisbusiness.org/ 

        index.php/gis/article/view/20322 
2021 Pengman, H., Melan, M. B. & Hanan, S. A. (2021 ) .  Reviews in cross-border logistics; 

problem and contribution toward the global supply chain. Multicultural 
Education, 7(11). 268-277. http://doi:10.5281/zenodo. 

        5679077 

วารสารวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2565 นฤมล ชูกันภัย, หุสนา มุกดา, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2565). ทัศนคติและส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์เทสโก้โลตัส ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 14 (1), 83-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ 



 

           ecbatsu/article/view/250935/169692 
2564 อนุวัต สงสม, วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์, โกมลมณี เกตตะพันธ์, หรรษมน เพ็งหมาน, และ

สมเกียรติ สายธนู. การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย. (2564). วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 8 (2), 147-163. 
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/249973 

2563 กชกร ธัชวดีกิตติฤกษ์,  ณัฐพันธ์ แก้วสุรพล   และหรรษมน เพ็งหมาน. (2563). ปัจจัยที่ 
       ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ 
       อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา.วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
       มหาวิทยาลัยทักษิณ, 12(1), 65-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ 
       ecbatsu/article/view/238287/164541 

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. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-  
       E-Journal/article/view/134997 

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

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2563 Pengman, H. (2020). Capabilities of Logistics Service Providers towards Cross-

Border Operations between Thailand and Malaysia. Proceeding of The 
11th International Academic Conference (pp. 38-48). Date 27th March 
2020. at Suan Sunandha Rajabhat University. Bangkok: Suan Sunandha 
Rajabhat University. 

2562 Pengman, H. (2019). The Problem of Cross-border logistics between Thailand 
– Malaysia in Sadao Border post. Proceeding of The 4th RSU 
International Research Conference (pp. 1325-1333). Date 26th April 
2019. at Student Center no.6. 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 
2564 ณัฐมล ขุนหมาด, อมิตดา นพรัตน์, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ทัศนคติและคุณภาพการบริการที่

ส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อการเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ (น. 183-196). วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.  

2564 นพัสวรรณ พุทธมาตย์, สุชาวดี ยินดี, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (น. 197-260). วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2564. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 

2564 สลิลทิพย์ เดชภักดี และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาหลังยุคโควิด -19. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (น. 700-710). วันที่ 20-21 
พฤษภาคม 2564. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

2564 ปูริดา สินสุพันธ์, กาญจนา แกล้วกล้า, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลตอ่
การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอนของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. 
ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3. (น. 599-610). 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2564. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.  

2564 ดาเนียลร์ หมื ่นระย้า และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชมงคลสุรินทร์ ครั ้งที ่ 12”. (น. 818-828). ว ันที ่ 16-17 กันยายน 2564. ออนไลน์: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

2564 ณัฐวดี เจะอาหลี, ชุติกาญจน์ เรืองนุ้ย, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2564). ปัจจัยความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัด
สงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12”. (น. 153-164). วันท่ี 
16-17 กันยายน 2564. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

2563 ศิวกร รุ่งสุข, กาญจนา ทวนดำ, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2563). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
ใช้บริการไปรษณีย์ไทยของผู้ใช้บริการที่ขายสินค้าออนไลน์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8. (น. 290-



 

301). วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE). 
ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 

2563 นันทชัย พรหมดวง, วาสนา ปลอดเถาว์, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2563). แรงจูงใจและพฤติกรรมการ
มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ:์ กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้ง
ที ่ 8. (น. 302-315). วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
ขอนแก่น (KICE). ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 

2563 วาสนา ปลอดเถาว์, นันทชัย พรหมดวง, และหรรษมน เพ็งหมาน. (2563). พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ:์ กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. 
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ประจําปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 1 
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(Facebook) ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยี
ภาคใต้วิจัย ครั ้งที ่ 10 (น. 140-147). วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. ณ อาคารเอนกประสงค์. 
นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.  

2563 นรเศรษฐ์  ศรีมณี, อรกช บัวชัย และหรรษมน  เพ็งหมาน. (2563). ความไว้วางใจและทัศนคติที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่ม Generation Y อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งท่ี 10 (น. 104-113). วันที่ 
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ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8           (น. 315-325). วันที่ 29 มีนาคม 
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2562 อรทัย ทิพย์กล่อม และหรรษมน  เพ็งหมาน. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรม
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ส่งออกน้ำยางข้นไปประเทศมาเลเซียโดยรถ Lorry-Tanker. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
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งานบริการวิชาการ 
วิทยากร 
ปี พ.ศ. หัวข้อ โครงการ 
2565 - การจัดการต้นทุนการผลิตพืชกระท่อม การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์วิจยัและพัฒนาสารสกดั

พืชกระท่อม ภาคใต้ตอนกลางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ในโครงการ “พัทลุงเมืองสมนุไพรครบวงจร พ.ศ. 
2566-2570” 

2564 - เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน ์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  
2563 - การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน ์

- การตลาดและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
การจ้างงานประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19  
โดย สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญัญา
ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2563 นักขายออนไลน ์ OTOP Academy ของดีอ่าวไทย  
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวดัพัทลุง 

2562 ปัจจัยและผลสำเร็จของการปฏิบัตสิหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 
โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

2561 แผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   บ้านโคกเมือง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวดัสงขลา 

2561 การพัฒนาครผูู้นำยุคใหม ่ TLA Teammate for camp leader  
โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA 
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง รายละเอียดการประเมิน 
2563 กรรมการ การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร 
2562 กรรมการและเลขานุการ การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร 
2561 กรรมการและเลขานุการ การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร 

ความสามารถอ่ืนๆ 
Thai-English Translation, Moderator, MC 
ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน หรือ สัมมนา ณ ต่างประเทศ 
ปี พ.ศ. กิจกรรมดำเนินการ/ ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สำหรับ
นักวิจัย/ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

2565 AUN-QA Implementation and Gap Analysis 
version 4/ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2564 อบรมการใช้สถิตสิำหรับงานวิจัย โปรแกรม AMOS และ 
Smart PLS/ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 

อบรมรูปแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom โดย 
อาจารย์ ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเช้ือ 

2563 อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมลูทางการวิจัยโดยใช้
โปรแกรม LISREL/ ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 

2563 อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ประจำปี 2559 /
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2562 อบรมหลักสูตร การจดัการและการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข /ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2562 อบรม IELTS Preparation course / 20 lessons Mee Fah English School, Songkhla 
2561 อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ใน

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ / ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 



 

2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
AUN-QA / ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม Outcome-Based Education 
และ Backward Design/ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2560 อบรมหลักสูตร การบริหารจดัการองค์ความรู้สู่ความสุขใน
การทำงาน /ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

2560 อบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  
รุ่นที่ 4 /ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน 

สำนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ประจำปี 2559 /
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2560 อบรมหลักสูตร  การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA 
/ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 อบรมหลักสูตร คณาจารย์นเิทศสหกิจศึกษา  
รุ่นที่ 6 / ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน 

สำนักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา และเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

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

ISET (Thailand) Limited, Member of SGS group 

2557 อบรมหลักสูตร Hazard Identification and Risk 
Assessment/ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 

ISET (Thailand) Limited, Member of SGS group 

2554 IMT-GT Leader Camp ประเทศมาเลเซีย 
ระยะเวลาสัมมนา 5 วัน 

Universiti Utara Malaysia 

2554 Cultural Exchange Camp ประเทศจีน 
ระยะเวลาสัมมนา 14 วัน 

งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 
Jiangsu University of Science and Technology 
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