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แบบประวัติสวนตัว
นายสมพล ทุงหวา
1. วัน เดือน ปเกิด
19 กุมภาพันธ
2. ศาสนา
อิสลาม
3. ตำแหนงทางวิชาการ ปจจุบัน
รองศาสตราจารย ระดับ 9
ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. ตำแหนงบริหาร (ปจจุบัน)
• ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเปนเลิศ
• ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเปนเลิศ
• ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา
5. ตำแหนงบริหาร (อดีต)
• รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปฏิบัติหนาที่รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รักษาการรองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร
6. ประวัติการศึกษา
พศ.บ. (การจัดการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532
D.B.A. (Business Administration) University of Northern Philippines 2015
ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา สิงหาคม 2560
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) ปการศึกษา 2560
7. วุฒิบัตร
- Certificate of Completion of APICS CPIM Course Curricular on
Basics of Supply Chain Management November 22, 2011
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8. ประวัติการทำงาน ประสบการณการสอน และประสบการณการบริหาร
ประวัติการทำงาน
- 26 พ.ค. 2527 – 15 มี.ค. 2537 ตำแหนง อาจารย 1 ระดับ 3 – ระดับ 5
ที่ทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
- 16 มี.ค. 2537 – 15 ธ.ค. 2537 ตำแหนง อาจารย ระดับ 5
ที่ทำงาน วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- 16 ธ.ค. 2537 – ปจจุบัน ตำแหนง อาจารย ระดับ 5 – รองศาสตราจารย ระดับ 9
ที่ทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณการสอน
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการจัดการการดำเนินงานและโซอุปทาน
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการพยากรณทางธุรกิจ
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการจัดการธุรกิจดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการวิจัยธุรกิจ
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการวิจัยคุณภาพ
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาสัมมนาการจัดการ
- สอนระดับปริญญาตรี วิชาการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
- สอนระดับปริญญาโท วิชาการจัดการการดำเนินงาน
- สอนระดับปริญญาโท วิชาการวิจัยทางธุรกิจ
- สอนระดับปริญญาโท ประเด็นสำคัญทางการจัดการ
8. ผลงานตีพิมพ บทความวิชาการ
- สมพล ทุงหวา. (2556). “การจัดการความสัมพันธกับผูสงมอบ : กรณีศึกษา บมจ. ไทยยู
เนี่ยน โฟรเซน โปรดักส” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับพิเศษ, ม.ค. – มี.ค. 2556
- สมพล ทุงหวา. (2556). “DEAR Model : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน” วารสารมหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ม.ค. – มิ.ย. 2556, หนา 113-126
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9. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (proceeding)
- อรมรัตนา บุญสวน และ สมพล ทุงหวา. (2562). การศึกษาตนทุนโลจิสติกสของการสงออก
มะพราวน้ำหอม กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผลไมสงออก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ใน ภัครดา เกิดประทุม (บ.ก.) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่
15 “เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” (น.496-506).
ปทุมธานี, ประเทศไทย.
- บัณฑิต พันธุมะบํารุ ง และ สมพล ทุ่งหว้า (2562) .การยอมรับเทคโนโลยีและความ

ไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ Rabbit Line Pay ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร, ใน คณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน
สื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2562 (บ.ก.) การ
ประชุมวิชาการและการนำเสนอวิจัยระดับชาติ อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใตบริบทโลก (น.
530-538). ชลบุร,ี ประเทศไทย.
- พรพรรณ ปั ญญาเลิศ และ สมพล ทุงหวา (2562) .ปั จจัยในการคัดเลือกผูส้ ่ งมอบ

วัตถุดิบเหล็ก ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อําเภอบางพลี, ใน คณะกรรมการ
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.
ประจําปี พ.ศ. 2562 (บ.ก.) การประชุมวิชาการและการนำเสนอวิจัยระดับชาติ อนาคต
อุดมศึกษาไทยภายใตบริบทโลก (น.558-564). ชลบุรี, ประเทศไทย.
- ภูษณิศา บูรณสรรค ทองฟู ศิริวงส และสมพล ทุงหวา (2562). การเปรี ยบเทียบสมรรถนะ

การทํางานของบุคลากร Generation X และ Generation Y ของ บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขต กรุ งเทพมหานคร, ใน รุ จิระ โรจนประภายนต์ (บ.ก.), การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแหงการเรียนรูในยุคดิจิทัล” (น.744-752). นครปฐม,
ประเทศไทย.
- สมพล ทุงหวา และ สุรวิชช เจริญกุล. (2560). ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการ
ทำงานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา
วารสารการ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 โดย
มหาวิทยาลัยพายัพ รวมกับ เครือขายการบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมอาคารศูนย
ทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, หนา 10881098
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9. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (proceeding) (ตอ)
- สมพล ทุงหวา และ ขจรศักดิ์ จารุลักขณา. (2560). แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพ
ในการทำงานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวของกับยางพารา วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017:การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”
โดย เครือขายความรวมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคเหนือ เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย, หนา 449-456
- สมพล ทุงหวา. (2559). พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย) วารสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ หอง
ประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี, หนา 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 2830, 2014, Bangkok, Thailand, A81, pp. 1-13
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10. บทความวิจัย
- สมพล ทุงหวา (2563). การดำเนินงานดานการบริการของธุรกิจขนสงพัสดุที่สงผลตอ การใช
บริการซ้ำ: กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณียไ ทย จำกัด. วารสารวิชาการการตลาดและวิชาการ ปที่
7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, หนา 115 –
126
- สมพล ทุงหวา (2563). การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเครื่องมือวัดสวนประสมการตลาด
บริการของผูใหบริการโลจิสติกส: ขอมูลเชิงประจักษจาก บริษัท ไปรษณียไ ทย จำกัด.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, หนา 108 – 121
- ประทีป แสงแพร, ทองฟู ศิริวงศ และ สมพล ทุงหวา (2562). ภาวะผูนำมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานราชการ กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่งใน
เขตสาทร. วารสารนักบริหาร ปที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, หนา 66 – 83
- กฤษดา เชียรวัฒนสุข และ สมพล ทุงหวา. (2562). ผลของคุณภาพการใหบริการตอการ
ตัดสินใจใชบริการซ้ำของผูใหบริการขนสง. วารสารเกษมบัณฑิต ปที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
– ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หนา 93 – 105
- สุธนา นาคฉาย และ สมพล ทุงหวา. (2562). การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับการจัดการธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด
สงขลา. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, หนา 50 – 60
- จุฑาทิพย เดชยางกูร, ระพีพรรณ พิริยะกุล และ สมพล ทุงหวา. (2561). ตัวแบบสงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสิ่งแวดลอมเชิงรุก วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปที่ 8 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หนา 251-264
- สมพล ทุงหวา และ วรพล วังฆนานนท. (2561). กลยุทยการจัดการความสัมพันธกับลูกคาเพื่อ
สรางความจงรักภัคดี ของลูกคาซูเปอรเซ็นเตอรในประเทศไทย. วารสารดุษฏีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หนา 198213
- สมพล ทุงหวา, พงศเทพ จิระโร และ สมศักดิ์ ลิลา. (2560). การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วารสารดุษฏี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
หนา 54-69
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10. บทความวิจัย (ตอ)
- 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. 118132
11. ตำรา / เอกสารคำสอน / เอกสารประกอบการบรรยาย
- ตำรา วิชาการจัดการการดำเนินงานและโซอุปทาน
- ตำรา วิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- เอกสารคำสอน วิชาการพยากรณธุรกิจ
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาตรี วิชาการจัดการธุรกิจดวยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาตรี วิชาการวิจัยธุรกิจ
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาตรี วิชาการวิจัยคุณภาพ
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาตรี วิชาสัมมนาการจัดการ
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาตรี วิชาการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาโท วิชาการจัดการการดำเนินงาน
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาโท วิชาวิธีวจิ ัยธุรกิจ
- เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาโท วิชาประเด็นสำคัญทางการจัดการ

