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ระดับการศึกษา     ปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สาขาวชิาพฒันบูรณาการศาสตร์)  

                               มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 2553 

        

ประวตัิการทาํงาน 

ปี 2561-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํวทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

                           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ปี 2559-2561      ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ  

                           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

ปี 2558-2559      ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

                          คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                        

ปี 2554-2558     ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

                          คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

ปี 2546-2553     ตาํแหน่ง นกัวชิาการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
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รางวลัวจัิยและผลงานทางวชิาการทีเ่คยได้รับ   

     1. รางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ: รางวลัวทิยานิพนธ์ระดบัดี ประจาํปี 2554  เร่ือง “การศึกษาประเภท

ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เอื้อต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง” สาขาเศรษฐศาสตร์ 

จากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

      2. รางวลับทความวิชาการดี (ระดับชาติ) ประจาํปี 2553  ด้านพฒันบริหารศาสตร์ สาขา

บริหารธุรกิจ เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจ SMEs”  จาก

โครงการประกวดผลงานทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา จดัโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

               3. รางวลับทความวจิยัชมเชย (ระดบัชาติ) ประจาํปี 2558 ดา้นพฒันบริหารศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจ

พอเพียงเร่ือง “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อแบบแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระบบการผลิต

และการดํารงชีพในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ” จากโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ

ระดบัชาติ จดัโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

               4. รางวลันกัวิจยัระดบัดี (ระดบัสถาบนั) โครงการ “การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี” จาก

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ประจาํปีงบประมาณ 2556 

               5. รางวลันกัวิจยัดีเด่น (ระดบัคณะ) โครงการ“การมีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกและเผยแพร่ต่อเน่ือง” ประจาํปี 2558 ของคณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัอุบลราชธานี 

      6. รางวลัเยาวชนตวัอยา่งของจงัหวดัอุบลราชธานี “ด้านคุณธรรม การช่วยเหลือครอบครัวและ

งานส่วนรวม” ประจาํปี พ.ศ. 2529  ของยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  เม่ือวนัท่ี 28  

เมษายน พ.ศ. 2529 

 

ผลงานวจัิย 

 

ลาํดับ ช่ือโครงการและสถานะ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แหล่งทุนและงบประมาณ 

1 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “กลไกการ

ขบัเคล่ือนการเกษตรในภาคกลางสู่

เกษตรสมยัใหม่ของประเทศไทย” 

15 สิงหาคม 2562- 

14 กนัยายน 2563 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม (สกสว.) 

(งบประมาณ 2,158,178 บาท) 

 

2 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง 

“สถานการณ์การพนนัในผูสู้งอาย ุ

10 สิงหาคม 2560- 

31 ธนัวาคม 2560 

ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ลาํดับ ช่ือโครงการและสถานะ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แหล่งทุนและงบประมาณ 

พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีและ

นครราชสีมา” 

(งบประมาณ 234,300 บาท) 

3 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “มิติดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีเอ้ือ

ต่อการคา้การลงทุนดา้นการเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรของนกั

ลงทุนไทยในลาวในยคุประชาคม

อาเซียน”  

21 กนัยายน 2558-

20 สิงหาคม 2559 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) 

(งบประมาณ 797,530 บาท) 

4 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง 

“สถานการณ์ทางการผลิต และ

สถานการณ์ทางการตลาดของพริก

พื้นเมืองหวัเรือเพื่อการพฒันา

เครือข่ายและสร้างอาชีพอยา่งย ัง่ยนื: 

กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี” 

15 เมษายน 2558 – 

14 มีนาคม 2559 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) 

(งบประมาณ 475,895 บาท) 

5 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “การศึกษา

พฤติกรรมการพนนัของวยัรุ่นใน

บริบทสังคมไทยภาคอีสาน พื้นท่ี

จงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร” 

1 มีนาคม 2558 – 

31 มกราคม 2559 

ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(งบประมาณ 363,300 บาท) 

6 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “การ

ยกระดบัทกัษะแรงงานก่ึงมีฝีมือและมี

ฝีมือระดบักลางท่ีมิไดผ้า่นการศึกษา

จากอาชีวศึกษาขององคก์รธุรกิจตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ของชุดโครงการ “นโยบาย

การยกระดบัทรัพยากรมนุษยข์องไทย

ในกระแสเอเชียระยะท่ี 2” 

2 ธนัวาคม 2556- 

30 พฤศจิกายน 

2557 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) 

(งบประมาณ 633,490 บาท) 

 

7 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “แบบแผน

รายไดแ้ละการใชจ่้ายของครัวเรือน

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วกบัการสร้าง

สมดุลในการดาํรงชีพ: กรณีศึกษา

1 กนัยายน 2556 –

31 สิงหาคม 2557 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) 

(งบประมาณ 489,320 บาท) 
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ลาํดับ ช่ือโครงการและสถานะ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แหล่งทุนและงบประมาณ 

จงัหวดัอุบลราชธานี” ของชุด

โครงการ “งานวจิยัเชิงนโยบายเกษตร

และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจยัเชิง

นโยบาย” 

 

8 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

เสริมสร้างค่านิยมภายใตก้ระแสโลกา

ภิวตัน์ของสังคมเมืองกบัสังคมชนบท

ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง” 

1 ตุลาคม 2556 – 

30 กนัยายน 2557 

งบประมาณแผน่ดิน ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

(งบประมาณ 350,000 บาท) 

9 หวัหนา้โครงการวจิยัยอ่ยเร่ือง “การ

ผลิตขา้มแดนในระบบพนัธะสัญญา

ไทย-ลาวของพืชกะหลํ่าปลี แขวง

จาํปาสัก” ของชุดโครงการ “การผลิต

ขา้มแดนไทย-ลาว   

1 กุมภาพนัธ์ 2555 

-30 พฤศจิกายน 

2555 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) ระยะเวลา

ดาํเนินการ  

(งบประมาณ 679,700 บาท) 

 

10 ร่วมโครงการวจิยัเร่ือง “ตน้ทุนและ

ผลตอบแทนดา้นเศรษฐกิจในกิจกรรม

การเก็บเก่ียวผลผลิตดว้ยการจา้งรถ

เก่ียวขา้ว” 

1 ตุลาคม 2559 – 

30 กนัยายน 2560 

งบประมาณแผน่ดิน ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ระยะเวลา

ดาํเนินการ  

 (งบประมาณ 402,000บาท) 

 

11 ผูร่้วมร่วมโครงการวจิยัเร่ือง “รูปแบบ

การบริหารจดัการองคก์รกลุ่มผลิต

ขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ บา้นราษฏร์

เจริญ ตาํบลท่าลาด อาํเภอวารินชาํราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี” 

มีนาคม 2554-

กนัยายน 2555 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) 

(งบประมาณ 170,000 บาท) 

 

12 หวัหนา้ชุดโครงการวิจยั “การศึกษา

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข

ในการบริหารงานบุคคล คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี”   

1 ตุลาคม 2551- 

30 กนัยายน 2552 

จากมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ปี 2552 
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ลาํดับ ช่ือโครงการและสถานะ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แหล่งทุนและงบประมาณ 

13 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรคณะบริหาร

ศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี” 

1 ตุลาคม 2551- 

30 กนัยายน 2552 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 

2552 

 

14 หวัหนา้โครงการวจิยั เร่ือง  

“ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้ของ

องคก์ารกบัประสิทธิภาพการ

บริหารงานของคณะบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ” 

1 ตุลาคม 2548- 

30 กนัยายน 2549 

คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ประจาํปี 2549 

15 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง 

“ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะ

บรรษทัภิบาลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

SMEs ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี” 

1 ตุลาคม 2551- 

30 กนัยายน 2552 

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 

ประจาํปี 2549  

 

 

งานแต่งหนังสือและตํารา 

                      1. สุภาวดี  ขนุทองจนัทร์. (2563). การจัดการระบบเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 235 หนา้ 

                      2. สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์. (2563). การวิจัยธุรกิจ. (พิมพ์คร้ังท่ี 3) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ 

บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน). ; 309 หนา้  

          3. สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์. (2559). การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ. กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพ ์บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน). 264 หนา้  

                     4. สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์ และวลิารักข ์ อ่อนสีบุตร. (2559).  การยกระดบัทกัษะแรงงานก่ึงมี

ฝีมือและมีฝีมือระดบักลางจากผูท่ี้มิไดรั้บการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาโดยองคก์รธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. บทหน่ึงของหนังสือ .ยั่งยืนจากประโยชน์สุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง. 

กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั สกว.  10 หนา้ จาก 327 หนา้ 

        5. Supawadee Khunthongjan. (2015). Book print “The Contract Farming Thai- 

Lao: Cabbage, Champasak.”  Saarbrucken, Germany:  LAP LAMBERT Academic Publishing ; 113 

pgs. 

หนา้ 5 จาก 13 
 



         6. สุภาวดี  ขนุทองจนัทร์. (2553). “ลกัษณะธุรกจิและผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมที่เอื้อต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง” กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอเดียสแควร์. 166 

หนา้  

 

การตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการในวารสารระดับนานาชาต ิ (International Journal) 

                    1.  Supawadee, Khunthongjan.  ( 2016) .  Pattern of income and spending, Household Rice 

Farmers in Ubon Ratchathani Province, Thailand.  Silpakorn University Journal of Humanities Social 

Science and Arts, 16 (1) : 162-187. (Group 1, TCI Database And ACI Database) 

       2. Supawadee, Khunthongjan and Wiraluk  Onsibutr. (2015).  “Strengthening Thai Social 

Value with the Sufficiency Economy Philosophy” .  Silpakorn University Journal of Humanities Social 

Science and Arts, 14 (3): 153-171. (Group 1, TCI Database) 

       3. Khunthongjan, Supawadee.  (2014). “Benefit and Efficiency of Cabbage Production of 

Lao Farmer Under Thai-Laos Contract Farming” Chaina-USA Business Review,12 (7) : 646-654. 

        4. Khunthongjan, S. and Wiboonpongse, A. (2010). “A Study of Performance of SMEs in 

their Application of Sufficiency Economy Philosophy”  GMSARN International Journal, 4,  (4)   :  177-

182. 

       5. Khunthongjan,  Supawadee. (2010). “A Study of Characteristics Sufficiency Economy 

Leader Style of Small and Medium Size Enterprises” Journal of Global Management Research,5 (1): 15-

24.  

 

การนําเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ(Proceeding) 

                   1. Malinee,  Srimaitree, Piyakanit, Chotikavanich and Supawadee, Khunthongjan. “Factor 

Affecting Organizational Citizenship Behavior” International Conference on Economics and Business 

Management (ICEBM) on 4-5 November 2018., Frankfurt Germany. 

      2. Khunthongjan, Supawadee, Aree, Wiboonponge, Thanongsai,  Soukkhamthad and 

Chadrudee,  Sirilamdaun “Cantract Farming Thai-Laos: Cabbage”  APUGSM Conference  2013 

International Winter Conference on Business & Economic Research, 18-19 January 2013, Ritsumeikan 

Asia Pacific University, Beppu, Oita, Japan  

                    3.  Michel, Plaisent, Prosper, Bernard and Supawadee, Khunthongjan.  “ Managing with 

Western Proverbs and Asian Theories”  2nd Bangkok International Forum on Indigenous Management 

Practices, 28-31 August 2011, Kasetsart University Bangkok, Thailand 

หนา้ 6 จาก 13 
 



      4.  Khunthongjan,  Supawadee.  “ Potentiality  of Medium Enterprises Who Adopting two 

Different Approach in  order to Achieve Different Levels of  Sufficiency Economy :  Employee Oriented 

Approach and  Job Oriented”  Toward Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, 

Environment and Health for the GMS and Asia- Pacific,  6- 10 September 2009, at the University of 

Mumbai, India.  

       5.  Khunthongjan, Supawadee and Aree,  Wiboonpongse.  “ A Study of Performance of 

SMEs in their Application of Sufficiency Economy Philosophy”  The Fourth GMSARN International 

Conference 2009 “Energy Security and Climate Change: Problems and Issues in GMS”, 25-27 September 

2009 in Ha long City, Vietnam. 

 

การตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการในวารสารระดับชาติ (National Journal)  

                  1. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2561). ลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมกบัการสร้าง

โอกาสการคา้การลงทุนและเสถียรภาพการคา้การลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนกั

ลงทุนไทยในแขวงจาํปาสัก สปป.ลาว. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 22 (3) : 84-111. 

(ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

                  2. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2561). การเพิ่มผลิตภาพแรงงานท่ีไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาขององคก์รธุรกิจท่ีดาํเนินงานในรูปแบบองค์กรแห่งความสุข. วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ฉบบัภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์และศิลปะ,  38 (4) : 106-132. (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

และฐานขอ้มูล ACI) 

                   3. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ความสัมพนัธ์ระหว่างโลกาภิวตัน์กบัค่านิยมพื้นฐานใน

สังคมไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 7 (1): 160-185. (ฐานขอ้มูล 

TCI กลุ่มท่ี 1) 

                   4. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ตน้ทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผูป้ลูกพริกพื้นเมืองหวัเรือ

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม. วารสารมหาวทิยาลยัศิลปากร ฉบบัภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์

และศิลปะ, 36 (3 ): 169-185. (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

     5. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแบบแผนการใช้จ่ายของครัวเรือน

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในระบบการผลิตและการดาํรงชีพท่ามกลางสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ. 

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศัน์, 38 (2): 41-63.  (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

                    6. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). การเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกรในการผลิตพริก

พื้นเมืองพนัธ์ุหัวเรือดว้ยมาตรฐานเกษตรปลอดภยัในจงัหวดัอุบลราชธานี. วารสารเกษตร, 32 (2): 209-

221. (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

หนา้ 7 จาก 13 
 



                   7. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). พฤติกรรมการพนันของวยัรุ่นในบริบทสังคมไทยภาค

อีสานพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 5 (9): 

26-38 

       8. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ มาลิณี  ศรีไมตรีและวลิารักข ์ อ่อนสีบุตร. (2560). การเปรียบเทียบ

ตน้ทุนและผลตอบแทนดา้นเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการเก็บเก่ียวผลิตดว้ยการจา้งรถเก่ียวนวดขา้วและ

การจ้างแรงงานของเกษตรกรจังหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษและสุรินทร์. วารสารบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 6 (12): 43-55 (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2) 

      9. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2556).“การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกะหลํ่าปลี

ของเกษตรกรลาวภายใต้ข้อตกลงการผลิตในระบบพนัธะสัญญาไทย-ลาว” วารสารบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 36 (140): 56-70.  (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

       10. ศิริรัตน์  เจนศิริศกัด์ิ สุภาวดี ขุนทองจันทร์ สุขวทิย ์ โสภาพล และสุมาลี  เงยวจิิตร. (2556). 

“การศึกษาบริบทของชุมชนในการคาํนวณตน้ทุนการผลิตขา้วอินทรียใ์นจงัหวดัอุบลราชธานี” วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4 (1) : 106-124. (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

       11. วิริญญา  ชูราษี และสุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2555). “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยันเรศวร, 6 (1): 60-74. 

       12. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ อภิชยั  พนัธเสน และอารี  วิบูลยพ์งศ.์ (2553).  “การศึกษาผลลพัธ์

ท่ีคล้ายคลึงกันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีดาํเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียง” วารสาร

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา, 2 (2): 111-121. (ฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1) 

        13. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์.  (2553).  “มูลเหตุจูงใจในการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม” วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี,12  (2) : 86-91. (ฐานขอ้มูล 

TCI) 

        14. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์.  (2553).  “การศึกษาประเภทธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2 (1): 21-

38.  

       15. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์.  (2553).  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้องค์การกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการดาํเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี” วารสารวิชาการมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี, 12 (1): 104-112. (ฐานขอ้มูล TCI) 

        16. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. อภิชยั  พนัธเสน และอารี  วบูิลยพ์งศ.์  (2551).  “การศึกษาการทาํ

กาํไรและการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” วารสารวจิยั มข. ฉบบัมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์,14 (1): 271-283. (ฐานขอ้มูล TCI) 

หนา้ 8 จาก 13 
 



        17. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์.  (2551).  “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบรรษทัภิบาลกบั

ศัก ย ภาพ ใ นกา รแข่ง ขันข อง ผู ้ป ระ ก อบก า รวิสา หกิ จข นา ดก ล า งแล ะ ข นา ดย่อม ใ นเข ตภา ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี,10 (2): 117-132. (ฐานขอ้มูล TCI) 

       18. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ. (2549).  “บรรษทัภิบาลกับ

ความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฉบบัพิเศษ): 483-489. 

 

การนําเสนอผลงานทางวชิาการ ในการประชุมวชิาการระดับชาติ  (รายงานทีสื่บเน่ืองจากการประชุม) 

                    1. กุสุมาวดี  คงฤทธ์ิ และสุภาวดี  ขุนทองจันทร์. วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจยัระดบัชาติบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ คร้ังท่ี 13 วนัท่ี 21-22 เมษายน 2561 ณ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

       2. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และปพฤกษ ์ อุตสาหะวาณิชกิจ. “บรรษทัภิบาลกบัความสามารถใน

การแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม”  การประชุมทางวิชาการ “มหาสารคามวิจยั” คร้ังท่ี 2 

ระหวา่งวนัท่ี 6-8  กนัยายน พ.ศ. 2549  ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

       3. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และพิพฒัน์  ยอดพฤติการ.  “แนวทางการขบัเคล่ือนและยกระดบั

ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม”  การประชุมทางวชิาการ “ศาสตร์ดา้น

การบริหารและการจัดการทรัพยากร” ระหว่างวนัท่ี 20-21  สิงหาคม  พ.ศ.  2552 ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี; หนา้ 83-89 

 

บทความทัว่ไป 

       1. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2551).“เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว” วารสารสังคมพฒันา 

ปีท่ี  36 ฉบบัท่ี 1/2551 ISSN 0857-7439 

      2. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2551). “เพิ่มทุนมนุษยด์ว้ยจิตสาธารณะ”  วารสารสงัคมพฒันา ปี

ท่ี 36  ฉบบัท่ี 4/2551 ISSN 0857-7439 

 

งานวทิยากรและการบรรยายพเิศษ  

                    1. วทิยากรบรรยาย หลกัสูตร บุคลากรเฉพาะดา้นการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดบั

ทัว่ไป หวัขอ้บรรยาย “การวางรากฐานงาน SEP สู่เป้าหมายสากล SDGs” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                     2. วิทยากรในเวทีเสวนา เร่ือง “สถานการณ์การเล่นพนันกลุ่มผู้สูงอายุและผลกระทบ” ของ

ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัร่วมกบัมูลนิธิรณรงคห์ยดุการพนนั ศูนยข์อ้มูลนโยบาย

สาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนนั มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการ

หนา้ 9 จาก 13 
 



สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วนัท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค 

กรุงเทพมหานคร 

                      3. วิทยากร บรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการ

ขบัเคล่ือนศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดบัเขต ปี 2560 หัวขอ้ “การพัฒนาศูนย์ดินปุ๋ ยไปสู่ธุรกิจ

ชุมชน” วนัท่ี 5 – 6 มกราคม 2560 ณ สตาร์เวลล ์บาหลี รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา 

                      4. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไรเพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาติ” ให้กบัคณาจารยชุ์มชนนกัปฏิบติัดา้นการวิจยั คณะบริหารธุรกิจและการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 13 

กรกฎาคม 2559 

                      5. วิทยากรบรรยายหวัขอ้ “ปฐมบทการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ” ให้กบัคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ณ วนัท่ีวนัท่ี 6-7 กรกฎาคม 2558 ณ 

โรงแรมเซนทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่ 

                      6. วิทยากรและท่ีปรึกษาโครงการ “สินเช่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” ให้กับผูป้ระกอบการ 4  จงัหวดัภาคใต้ตอนบน

นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา และภูเก็ต ระหวา่งวนัท่ี 8-12 กรกฎาคม 2558 

                       7. วิทยากรบรรยายหัวขอ้ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นกับดักของการเป็น

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” ให้กับคณาจารย์นักวิจยัและมีสนใจทัว่ไป ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 22  มิถุนายน 2558  

                       8. วิทยากรบรรยายหวัขอ้ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้เข้ากับกรอบประเด็นการ

วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  ให้กับคณาจารย์

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ณ หอ้งประชุมโกมุท วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 

                       9. วิทยากรบรรยายหวัขอ้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์” 

ให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการเมือการปกครอง ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2558 

                      10. วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “เศรษฐกจิพอเพียงในภาคธุรกจิ” ใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4

หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี วนัท่ี 

6-7 พฤศจิกายน 2552  
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งานบริหาร งานบริการวชิาการและงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ปี พ.ศ. รายละเอยีด 

ปี 2563-ปัจจุบนั  อนุกรรมการเสริม (Alternate member) ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมวจิยัในคน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 

ปี 2561-ปัจจุบนั (1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต (บณัฑิตอาสาสมคัร) 

วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(2) กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพฒันาเชิง

สร้างสรรค ์วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปี 2558-ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอกสอบวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ

ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

(1) หลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

(2) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

(3) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครราชสีมา 

(4) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(5) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปี 2559-ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลัน่กรองบทความ ของวารสารการจดัการและการพฒันา 

คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ปี 2556-ปัจจุบนั ผูป้ระเมินอิสระ (Reader)  

(1) วารสารบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

(2) วารสารมนุษยศาสตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(3) วารสารศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(4) วารสารการพฒันางานประจาํสู่งานวจิยั มหาวทิยาลยัมหิดล  

(5) Asian Social Sciences Journal (E-ISSN 1911-2025) แคนาดา  

(6) วารสารวจิยัเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

(7) วารสาร HR intelligent มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปี 2558- ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวจิยั (Reviewer) 
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ปี พ.ศ. รายละเอยีด 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุในการอ่านและประเมินบทความบทวจิยัในการประชุมวชิาการ 

คร้ังท่ี 11 เร่ือง “วจิยัสร้างนวตักรรม เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสังคมสู่ Disruptive 

Society”  ระหวา่งวนัท่ี  11-12 กรกฎาคม 2562  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

(2) การประชุมนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 “นวตักรรมการ

บริหารธุรกิจ 4.0” วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(3) การประชุมนาํเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 44 “งานวจิยั

ระดบับณัฑิตศึกษา ขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0” วนัท่ี 19-20 ตุลาคม 2560 ณ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(4) การประชุมนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ คร้ังท่ี 5 “วจิยัเพื่อความกา้วหนา้และ

นวตักรรม” วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(5) การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ราชธานีวชิาการ คร้ังท่ี 

1 “สร้างเสริมสหวทิยาการ ผสานวฒันธรรมไทย กา้วอยา่งมัน่ใจเขา้สู่ AC” 

มหาวทิยาลยัราชธานี 

(6) การประชุมนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 “ทา้ทายทอ้งถ่ิน ทา้ทายไทย 

ดว้ยงานวจิยัดา้นนวตักรรมการจดัการ” วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะ

บริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ปี 2554-ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหก้บัโครงการวจิยัและนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา 

(1) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(4) มหาวทิยาลยัดุสิตธานี  

ปี 2555-2559 คณะกรรมการโครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการงานวจิยั วารสารวชิาการ 

และการเผยแพร่งานวจิยัของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

ปี 2555-2558 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี  
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ปี พ.ศ. รายละเอยีด 

ปี 2555-ปัจจุบนั (1) ผูท้รงคุณวฒิุวพิากษห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและ

การจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(2) ผูท้รงคุณวฒิุวพิากษห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ คณะ

บริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(3) ผูท้รงคุณวฒิุวพิากษห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ปี 2554 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ปี 2554  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันบูรณาการศาสตร์ คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ปี 2550-2554    คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาพฒันบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ปี 2550-2553     คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการ

ท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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