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แบบประวติัส่วนตวั 

นายสมพล   ทุ่งหว้า 

 

1. วนั เดือน ปีเกิด 

       19  กุมภาพนัธ ์  

2. ศาสนา  

        อสิลาม 

3. ตาํแหน่งทางวิชาการ ปัจจุบนั 

รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 

ภาควชิาการบรหิารทัว่ไป  คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง   

4. ตาํแหน่งบริหาร (ปัจจบุนั) 

• ประธานกรรมการบรหิารโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เพือ่ความเป็นเลศิ 

• ประธานกรรมการบรหิารโครงการบรหิารธุรกจิบณัฑติ เพือ่ความเป็นเลศิ 

• ประธานกรรมการบรหิารโครงการบรหิารธุรกจิบณัฑติ จงัหวดัสงขลา 

5. ตาํแหน่งบริหาร (อดีต) 

• รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปฏบิตัหิน้าทีร่องอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัพงังา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• รกัษาการรองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• รกัษาการคณบดคีณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ประธานกรรมการบรหิารโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จงัหวดัสมุทรสาคร 

6. ประวติัการศึกษา 

      พศ.บ. (การจดัการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2527 

บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2532 

D.B.A. (Business Administration) University of Northern Philippines 2015 

 ปร.ด. (วจิยั วดัผล และสถติกิารศกึษา) มหาวทิยาลยับูรพา สงิหาคม 2560 

ปร.ด. (การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน) ปีการศกึษา 2560 

7. วฒิุบตัร 

        -  Certificate of Completion of APICS CPIM Course Curricular on  

            Basics of Supply Chain Management November 22, 2011 
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8. ประวติัการทาํงาน ประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การบริหาร 

  ประวตักิารทาํงาน 

  -  26 พ.ค. 2527 – 15 ม.ีค. 2537  ตําแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3 – ระดบั 5  

        ทีท่าํงาน วทิยาลยัอาชวีศกึษานครศรธีรรมราช 

  -  16 ม.ีค. 2537 – 15 ธ.ค. 2537  ตําแหน่ง อาจารย ์ระดบั 5  

     ทีท่าํงาน วทิยาลยัชุมชนภูเกต็ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

  -  16 ธ.ค. 2537 – ปัจจุบนั ตําแหน่ง อาจารย ์ระดบั 5 – รองศาสตราจารย ์ระดบั 9  

        ทีท่าํงาน คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  ประสบการณ์การสอน 

  -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการจดัการการดําเนินงานและโซ่อุปทาน 

  -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณขัน้สงูเพือ่การตดัสนิใจทางธุรกจิ 

  -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการพยากรณ์ทางธุรกจิ 

     -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการจดัการธุรกจิดว้ยปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการวจิยัธุรกจิ 

     -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการวจิยัคุณภาพ 

     -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาสมัมนาการจดัการ 

     -  สอนระดบัปรญิญาตร ีวชิาการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

  -  สอนระดบัปรญิญาโท วชิาการจดัการการดําเนินงาน 

     -  สอนระดบัปรญิญาโท วชิาการวจิยัทางธุรกจิ 

     -  สอนระดบัปรญิญาโท ประเดน็สําคญัทางการจดัการ 

  8. ผลงานตีพิมพ ์บทความวิชาการ 

-  สมพล ทุ่งหวา้. (2556). “การจดัการความสมัพนัธ์กบัผู้ส่งมอบ : กรณีศึกษา บมจ. 

ไทยยูเน่ียน  โฟรเซ่น โปรดกัส”์ วารสารมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ฉบบัพเิศษ, ม.ค. – 

ม.ีค. 2556 

-  สมพล ทุ่งหวา้. (2556). “DEAR Model : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน” วารสาร

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ม.ค. – ม.ิย. 2556, หน้า 113-126 
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9. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (proceeding) 

-  พระดารณั ศริริตัน์ และ สมพล ทุ่งหวา้. (2564). ความสมัพนัธร์ะหว่างโลจสิตกิสก์าร

ท่องเทยีวชุมชน OTOP นวตัวถิ ีตําบลเกาะยอ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา กบัความพงึ

พอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทย, ในคณะกรรมการกองบรรณาธกิาร การจดัการประชุม

วชิาการ (RTBEC 2021) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

พฤษภาคม 2564 (บ.ก.) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิTHE 8   RMUTT GLOBAL 

BUSINESS AND ECONOMICS NATIONAL CONFERENCE RTBEC 2021 (น.366-

367). ปทุมธานี, ประเทศไทย 

- ฟ้ามุ่ย จนัทรมณี และ สมพล ทุ่งหวา้. (2564).ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นบุคคลของ

ลูกคา้กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งของโรงแรมในอําเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา, ในคณะกรรมการกองบรรณาธกิาร การจดัการประชุมวชิาการ (RTBEC 

2021) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีพฤษภาคม 2564 

(บ.ก.) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิTHE 8   RMUTT GLOBAL BUSINESS AND 

ECONOMICS NATIONAL CONFERENCE RTBEC 2021 (น.434-447). ปทุมธานี, 

ประเทศไทย 

- นภคั ชนิพงศ ์และ สมพล ทุ่งหวา้. (2564).ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติในการ

ทาํงานกบัความพงึพอใจในการทํางานของบุคลกรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา, ใน

คณะกรรมการกองบรรณาธกิาร การจดัการประชุมวชิาการ (RTBEC 2021) คณะ

บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีพฤษภาคม 2564 (บ.ก.) การ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิTHE 8   RMUTT GLOBAL BUSINESS AND 

ECONOMICS NATIONAL CONFERENCE RTBEC 2021 (น.586-603). ปทุมธานี, 

ประเทศไทย 

- เจรญิศร ีเทพไชย และ สมพล ทุ่งหวา้. (2564).สมรรถนะหลกัในการปฏบิตังิานทีส่ง่ผล

ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ของพนกังานบรษิทั ไฮ-แครไ์ทยลฟัส ์จํากดั, ใน

คณะกรรมการกองบรรณาธกิาร การจดัการประชุมวชิาการ (RTBEC 2021) คณะ

บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีพฤษภาคม 2564 (บ.ก.) การ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิTHE 8   RMUTT GLOBAL BUSINESS AND 

ECONOMICS NATIONAL CONFERENCE RTBEC 2021 (น.77-88). ปทุมธานี, 

ประเทศไทย 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w3N1jeaKTr_YY7iFyL7hBi55XK2D4Xya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3N1jeaKTr_YY7iFyL7hBi55XK2D4Xya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3N1jeaKTr_YY7iFyL7hBi55XK2D4Xya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3N1jeaKTr_YY7iFyL7hBi55XK2D4Xya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4J7XcjTdb7vTXHeKe-ph7-LsQXmC-at/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4J7XcjTdb7vTXHeKe-ph7-LsQXmC-at/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4J7XcjTdb7vTXHeKe-ph7-LsQXmC-at/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4J7XcjTdb7vTXHeKe-ph7-LsQXmC-at/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcmvdZDMdIHWyS18_0vNHrdrAbomn1JO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcmvdZDMdIHWyS18_0vNHrdrAbomn1JO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcmvdZDMdIHWyS18_0vNHrdrAbomn1JO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpqUYjx7o-pQEdzuKAA-MzJLbMyuZGkp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpqUYjx7o-pQEdzuKAA-MzJLbMyuZGkp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpqUYjx7o-pQEdzuKAA-MzJLbMyuZGkp/view?usp=sharing
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9. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (proceeding) (ต่อ) 

- อรมรตันา บุญสวน และ สมพล ทุ่งหวา้. (2562). การศกึษาตน้ทุนโลจสิตกิสข์องการ

สง่ออกมะพรา้วน้ําหอม กรณีศกึษากลุ่มวสิาหกจิชุมชนผูผ้ลติผลไมส้ง่ออก อ.ดาํเนิน

สะดวก จ.ราชบุร ีใน ภคัรดา เกดิประทุม (บ.ก.) การประชุมวชิาการและนําเสนอ

ผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัง้ที ่15 “เรือ่ง “บูรณาการงานวจิยั ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยดว้ย

นวตักรรม”  (น.496-506). ปทุมธานี, ประเทศไทย. 

- บณัฑิต พนัธุมะบาํรุง และ สมพล ทุ่งหวา้ (2562) .การยอมรับเทคโนโลยแีละความ

ไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการชาํระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ Rabbit Line Pay ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, ใน คณะกรรมการกองบรรณาธิการจดัทาํรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ปอมท. ประจาํปี พ.ศ. 2562 (บ.ก.) การ

ประชุมวชิาการและการนําเสนอวจิยัระดบัชาต ิอนาคตอุดมศกึษาไทยภายใตบ้รบิทโลก 

(น.530-538). ชลบุร,ี ประเทศไทย. 

- พรพรรณ ปัญญาเลิศ และ สมพล ทุ่งหวา้ (2562) .ปัจจยัในการคดัเลือกผูส่้งมอบ

วตัถุดิบเหลก็ ในอตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์อาํเภอบางพลี, ใน คณะกรรมการ

กองบรรณาธิการจดัทาํรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ ปอมท. 

ประจาํปี พ.ศ. 2562 (บ.ก.) การประชุมวชิาการและการนําเสนอวจิยัระดบัชาต ิอนาคต

อุดมศกึษาไทยภายใตบ้รบิทโลก (น.558-564). ชลบุร,ี ประเทศไทย. 

- ภูษณิศา บูรณสรรค ์ทองฟู ศริวิงส ์และสมพล ทุ่งหวา้ (2562). การเปรียบเทียบ

สมรรถนะการทาํงานของบุคลากร Generation X และ Generation Y ของ บริษทัเอกชน

แห่งหน่ึง ในเขต กรุงเทพมหานคร, ใน รุจิระ โรจนประภายนต ์(บ.ก.), การ

ประชุมสมัมนาวชิาการระดบัชาต ิ“นวตักรรมเพือ่สงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นยุคดจิทิลั” (น.

744-752). นครปฐม, ประเทศไทย. 

- สมพล ทุ่งหวา้ และ สุรวชิช ์เจรญิกุล. (2560). ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเครียดใน

การทาํงานด้านวิศวกรรมของพนักงานฝ่ายปฏิบติัของอตุสาหกรรมพลงังาน ใน

จงัหวดัสงขลา วารสารการ ประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิมหาวทิยาลยั

พายพั พ.ศ. 2560 โดย มหาวทิยาลยัพายพั ร่วมกบั เครอืขา่ยการบรกิารการวจิยั

ภาคเหนือตอนบน สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 

2560 ณ หอ้งประชุมอาคารศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูส้รินิธร มหาวทิยาลยัพายพั อําเภอ

เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่, หน้า 1088-1098 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CBrUk-idd5tCu5-5V3Ds8evqgUQk9-nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBrUk-idd5tCu5-5V3Ds8evqgUQk9-nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBrUk-idd5tCu5-5V3Ds8evqgUQk9-nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBrUk-idd5tCu5-5V3Ds8evqgUQk9-nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyYO1w6mNSWKvoMA0J0O9LVsR3J_6aOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyYO1w6mNSWKvoMA0J0O9LVsR3J_6aOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyYO1w6mNSWKvoMA0J0O9LVsR3J_6aOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyYO1w6mNSWKvoMA0J0O9LVsR3J_6aOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih0B-2Jk7IHszyW9o_hD4kXYiRyogTi-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih0B-2Jk7IHszyW9o_hD4kXYiRyogTi-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih0B-2Jk7IHszyW9o_hD4kXYiRyogTi-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShKm9AOfUO_IaUol2kDHQFJ3RPv3RVB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShKm9AOfUO_IaUol2kDHQFJ3RPv3RVB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShKm9AOfUO_IaUol2kDHQFJ3RPv3RVB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShKm9AOfUO_IaUol2kDHQFJ3RPv3RVB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CChq8DIUzeTI5qMOSyTWV8GCIgFFs8M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CChq8DIUzeTI5qMOSyTWV8GCIgFFs8M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CChq8DIUzeTI5qMOSyTWV8GCIgFFs8M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CChq8DIUzeTI5qMOSyTWV8GCIgFFs8M9/view?usp=sharing
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9. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (proceeding) (ต่อ) 

- สมพล ทุ่งหวา้ และ ขจรศกัดิ ์จารุลกัขณา. (2560). แรงจงูใจในการทาํงานและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานในธรุกิจคนกลางท่ีเก่ียวข้องกบัยางพารา 

วารสารการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ ครัง้ที ่6 “วทิยาการจดัการวชิาการ 2017:การวจิยั

ยุคประเทศไทย 4.0” โดย เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือ เมื่อ วนัที ่27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวทิยาลยั ราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย, หน้า 449-456 

- สมพล ทุ่งหวา้. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ของ ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม (โชห่วย)  วารสารการประชุมวชิาการเสนอ

ผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครัง้ที ่41 และนานาชาต ิครัง้ที ่5 วนัที ่8-9 

ธนัวาคม 2559 ณ หอ้งประชุมราชนครนิทร ์ชัน้ 5 อาคาร 100 ปี  สมเดจ็พระศรนีครนิทร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี, หน้า 143-156 

- Sompon Thungwha. (2016). Retail Logistics Service Quality of Supermarket in 

Bangkok, Thailand The journal of 41st National and 5th International Graduate  

Research Conference 2016 Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 

Royal Patronage Pathum Thani, Thailand December 8-9, 2016, pp. 92-101 

- Siripong Jungthawan, Sompon Thungwha, Walailak Atthirawong, Wanchai 

Leelakaweewong. (2014). The Assessment of Potential in supply Chain 

Management and Logistics in the Gem and Jewelry Industry of Thailand. The 

journal of The 5th International Conference on Transportation and Logistics (T-

LOG) Towards Seamless Transportation and Logistics Connectivity, July 28-30, 

2014, Bangkok, Thailand, A81, pp. 1-13 

 

10. บทความวิจยั 

- สมพล ทุ่งหวา้ (2563). การดาํเนินงานด้านการบริการของธุรกิจขนส่งพสัดท่ีุส่งผลต่อ 

การใช้บริการซํา้: กรณีศึกษา บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั. วารสารวชิาการการตลาด

และวชิาการ ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธญับุร,ี หน้า 115 – 126 

- สมพล ทุ่งหวา้ (2563). การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเคร่ืองมือวดัส่วนประสม

การตลาดบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส:์ ข้อมูลเชิงประจกัษ์จาก บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ีปีที ่9 ฉบบัที ่1 มกราคม – 

มถิุนายน 2563 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร,ี หน้า 108 – 121 

 

https://drive.google.com/file/d/1nBOQJA7vlLdRfmwZRGuX88RweGKojWHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBOQJA7vlLdRfmwZRGuX88RweGKojWHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBOQJA7vlLdRfmwZRGuX88RweGKojWHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RITPq1NljROQpHsPJX9421oGVQ30guF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RITPq1NljROQpHsPJX9421oGVQ30guF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RITPq1NljROQpHsPJX9421oGVQ30guF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGS8KNWUsRYXjeanCuJw_LyoVUUKAq3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGS8KNWUsRYXjeanCuJw_LyoVUUKAq3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGS8KNWUsRYXjeanCuJw_LyoVUUKAq3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsdo4traNZzeC2KtwDVT4weWr_Nj42S2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsdo4traNZzeC2KtwDVT4weWr_Nj42S2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsdo4traNZzeC2KtwDVT4weWr_Nj42S2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsdo4traNZzeC2KtwDVT4weWr_Nj42S2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_Ht_pLGOv2Y2EpCsivZJiys39-Yqdby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_Ht_pLGOv2Y2EpCsivZJiys39-Yqdby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_Ht_pLGOv2Y2EpCsivZJiys39-Yqdby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4MVGge7j5ceYXsCdUAE5khzDb9iiUnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4MVGge7j5ceYXsCdUAE5khzDb9iiUnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4MVGge7j5ceYXsCdUAE5khzDb9iiUnh/view?usp=sharing
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10. บทความวิจยั (ต่อ) 

- ประทปี แสงแพร, ทองฟู ศริวิงศ ์และ สมพล ทุ่งหวา้ (2562). ภาวะผู้นํามีความสมัพนัธ์

กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานราชการ กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์

ไทยแห่งหน่ึงในเขตสาทร. วารสารนกับรหิาร ปีที ่39 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 

2562 มหาวทิยาลยักรุงเทพ, หน้า 66 – 83 

- กฤษดา เชยีรวฒันสุข และ สมพล ทุ่งหวา้. (2562). ผลของคณุภาพการให้บริการต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการซํา้ของผู้ให้บริการขนส่ง. วารสารเกษมบณัฑติ ปีที ่20 ฉบบัที ่2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ, หน้า 93 – 105 

- สุธนา นาคฉาย และ สมพล ทุ่งหวา้. (2562). การประยุกต์ปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสาํหรบัการจดัการธรุกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในจงัหวดัสงขลา. วารสารการวจิยักาสะลองคาํ ปีที ่13 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – 

ธนัวาคม 2562 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย, หน้า 50 – 60 

-  จุฑาทพิย ์เดชยางกูร, ระพพีรรณ พริยิะกุล และ สมพล ทุ่งหวา้. (2561). ตวัแบบส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อส่ิงแวดล้อมเชิงรกุ วารสารดุษฏบีณัฑติทางสงัคมศาสตร ์ปีที ่

8 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2561 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หน้า 251-264 

- สมพล ทุ่งหวา้ และ วรพล วงัฆนานนท์. (2561). กลยุทยก์ารจดัการความสมัพนัธก์บั

ลูกค้าเพื่อสร้างความจงรกัภคัดี ของลูกค้าซูเปอรเ์ซน็เตอรใ์นประเทศไทย. วารสาร

ดุษฏบีณัฑติทางสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2561  มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, หน้า 198-213 

-  สมพล ทุ่งหวา้, พงศเ์ทพ จริะโร และ สมศกัดิ ์ลลิา. (2560). การพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพภายในสาํหรบัการจดัการศึกษา หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต วารสาร

ดุษฏบีณัฑติทางสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่3 กนัยายน – ธนัวาคม 2560 มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, หน้า 54-69 

- Dr.Supot Rattanapun, Dr.Rujikarn Sanont, Dr.Tongfu Siriwongse, Dr.Sompon 

Thungwha. (2021). Factors Affecting the Success of Online Bookstore Business in 

Thailand The international Journal of Business Management and Technology. 5(1), 

27-34.   

-  Sutana Narkchai, Faudziah Hanim Binti Fadzil & Sompon Thungwha. (2018). 

Corporate Governance on the Performance of Auditors in Thailand Public 

Limited Company Journal of Business Theory and Practice. June 2018, pp. 118-

132 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VmH-DZG4uxUyCv-uepw7ZGD_XI5AjpYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmH-DZG4uxUyCv-uepw7ZGD_XI5AjpYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmH-DZG4uxUyCv-uepw7ZGD_XI5AjpYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmH-DZG4uxUyCv-uepw7ZGD_XI5AjpYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xcEALlHZTOc-vZyWnkKPqPltKKLI1WJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xcEALlHZTOc-vZyWnkKPqPltKKLI1WJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xcEALlHZTOc-vZyWnkKPqPltKKLI1WJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MGekgMT3r0fyArT-G7el7-CWO-sh99E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MGekgMT3r0fyArT-G7el7-CWO-sh99E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MGekgMT3r0fyArT-G7el7-CWO-sh99E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MGekgMT3r0fyArT-G7el7-CWO-sh99E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMKmyauybZgj-mjPLVMDQc63Xtsf9PEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMKmyauybZgj-mjPLVMDQc63Xtsf9PEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMKmyauybZgj-mjPLVMDQc63Xtsf9PEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1as41I1KAe-oUKlBUlMl3naIyUzLRXK7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1as41I1KAe-oUKlBUlMl3naIyUzLRXK7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1as41I1KAe-oUKlBUlMl3naIyUzLRXK7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDnOpyKTEoil8U22PgSy_nPviUkeEXYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDnOpyKTEoil8U22PgSy_nPviUkeEXYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDnOpyKTEoil8U22PgSy_nPviUkeEXYo/view?usp=sharing
http://www.theijbmt.com/archive/0937/297007067.pdf
http://www.theijbmt.com/archive/0937/297007067.pdf
http://www.theijbmt.com/archive/0937/297007067.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dXKe_ll42cD8RNq8gzuKD7431A1ohvV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXKe_ll42cD8RNq8gzuKD7431A1ohvV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXKe_ll42cD8RNq8gzuKD7431A1ohvV4/view?usp=sharing
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11. ตาํรา / เอกสารคาํสอน / เอกสารประกอบการบรรยาย  

-  ตํารา วชิาการจดัการการดาํเนินงานและโซ่อุปทาน 

-  ตํารา วชิาการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจทางธุรกจิ  

-  เอกสารคาํสอน วชิาการพยากรณ์ธุรกจิ 

     -  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาตร ีวชิาการจดัการธุรกจิดว้ยปรชัญาของ  

        เศรษฐกจิพอเพยีง 

     -  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาตร ีวชิาการวจิยัธุรกจิ 

     -  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาตร ีวชิาการวจิยัคุณภาพ 

     -  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาตร ีวชิาสมัมนาการจดัการ 

     -  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาตร ีวชิาการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

-  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาโท วชิาการจดัการการดาํเนินงาน 

-  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาโท วชิาวธิวีจิยัธุรกจิ 

-  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดบัปรญิญาโท วชิาประเดน็สําคญัทางการจดัการ 

 

 


