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แบบประวัติส่วนตัว 

นายสมพล   ทุ่งหว้า 

 

1. วัน เดือน ปีเกิด 
       19  กุมภาพันธ์   

2. ศาสนา  
        อิสลาม 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ ปัจจุบัน 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

ภาควิชาการบริหารท่ัวไป  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

4. ตำแหน่งบริหาร ปัจจุบัน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5. ประวัติการศึกษา 
      พศ.บ. (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

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

 ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา สิงหาคม 2560 

ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ปีการศึกษา 2560 

6. วุฒิบัตร 
        -  Certificate of Completion of APICS CPIM Course Curricular on  

            Basics of Supply Chain Management November 22, 2011 

7. ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การบริหาร 
  ประวัติการทำงาน 

  -  26 พ.ค. 2527 – 15 มี.ค. 2537  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 – ระดับ 5  

        ท่ีทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

  -  16 มี.ค. 2537 – 15 ธ.ค. 2537  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5  

     ท่ีทำงาน วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  -  16 ธ.ค. 2537 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5 – รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  

        ท่ีทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  ประสบการณ์การสอน 

  -  สอนระดับปริญญาตรี วิชาการจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน 

  -  สอนระดับปริญญาตรี วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณข้ันสูงเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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  ประสบการณ์การสอน (ต่อ) 

  -  สอนระดับปริญญาตรี วิชาการพยากรณ์ทางธุรกิจ 

  -  สอนระดับปริญญาโท วิชาการจัดการการดำเนินงาน 

     -  สอนระดับปริญญาโท วิชาการวิจัยทางธุรกิจ 

  ประสบการณ์การบริหาร 

  -  หัวหน้าภาควิชาการบริหารท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  -  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  -  ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  -  รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

     -  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1 ตุลาคม 2556 –   

ปัจจุบัน) 

  -  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.พังงา (13 มีนาคม  

2559 – ปัจจุบัน) 

8. ผลงานตีพิมพ์ บทความวิชาการ 

-  สมพล ทุ่งหว้า. (2556). “การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ : กรณีศึกษา บมจ. ไทยยู

เน่ียน  โฟรเซ่น โปรดักส์” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับพิเศษ, ม.ค. – มี.ค. 2556 

-  สมพล ทุ่งหว้า. (2556). “DEAR Model : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน” วารสารมหาวิทยาลัย

รามคำแหง, ม.ค. – มิ.ย. 2556, หน้า 113-126 

9. ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัย 

-  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 

-  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 

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

“Corporate Governance on the Performance of Auditors in Thailand Public 
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Limited Company” Journal of Business Theory and Practice. June 2018, pp. 

118-132 

-  สมพล ทุ่งหว้า. (2559). “พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ 

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย)” วารสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 41 และนานาชาติ คร้ังท่ี 5 วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี, หน้า 143-156 

-  สมพล ทุ่งหว้า และ ขจรศักด์ิ จารุลักขณา. (2560). “แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพ

ในการทำงานของพนักงานในธุรกิจคนกลางท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา” วารสารการประชุม

วิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017:การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” 

โดย เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือ เม่ือ วันท่ี 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย, หน้า 449-456 

-  สมพล ทุ่งหว้า และ สุรวิชช์ เจริญกุล. (2560). “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความเครียดในการ

ทำงานด้านวิศวกรรมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา” 

วารสารการ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 โดย 

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายการบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์

ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 1088-

1098 

-  สมพล ทุ่งหว้า, พงศ์เทพ จิระโร และ สมศักด์ิ ลิลา. (2560). “การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” วารสารดุษฏี

บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

หน้า 54-69 

-  จุฑาทิพย์ เดชยางกูร, ระพีพรรณ พิริยะกุล และ สมพล ทุ่งหว้า. (2561). “ตัวแบบส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือส่ิงแวดล้อมเชิงรุก” วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีท่ี 8 

ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หน้า 251-264 

10. โครงการวิจัย 
-  สมพล ทุ่งหว้า. “ศึกษาผลกระทบของวิธีปฏิบัติด้านกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ท่ีมีต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษาลูกค้าของซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ในประเทศไทย”, 2559 
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11. ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการบรรยาย  
-  ตำรา วิชาการจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน 

-  ตำรา วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  

-  เอกสารคำสอน วิชาการพยากรณ์ธุรกิจ 

-  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาโท วิชาการจัดการการดำเนินงาน 

-  เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาโท วิชาวิธีวิจัยธุรกิจ 

 

 


