
 
 ประวัตแิละผลงาน  

 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Assist.prof. Raphassorn Kongtanajaruanun, Ph.D. 
ต าแหน่ง    รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  (Associate Dean, Economics.) 
สาขาวิชา    1) ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร  
     คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
     2) อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  
หน่วยงานที่สังกัด   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
     63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
     โทรศัพท์ : 053-875250 โทรศัพท์มือถือ 08-2195-7565  

โทรสาร :  053-875252 
       E-mail: phassy77@gmail.com 

2.ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์(การสหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2546 

 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
 1. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
 2. การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี  
 3. วางแผนจัดการชุมชน การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน 
 4. การรวมกลุ่มการสร้างเครือข่าย และการสหกรณ ์
 

4.ประวัติการท างาน 
 ปี พ.ศ.     ต าแหน่ง 
 2551 – ปัจจุบัน    อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

mailto:phassy77@gmail.com


5. ที่ปรึกษาด้านวิชาการแกอ่งคก์รหน่วยงานภายนอก 
 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ ากัด  
 สหกรณ์นิคมพร้าว จ ากัด  
 สหกรณ์นิคมสันทราย จ ากัด  
 กลุ่มออมทรัพย์มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนา  
 
6.ประวัติวิทยากร (1 ปี ย้อนหลัง) 
 1. วิทยากรกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนและการตลาด 
โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ณ เทศบาลต าบลบวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจ าโครงการประจ าพื้นท่ี หัวข้อ เรื่องการบริหารด้านการผลิต การตลาด การจัดการ
บัญชีกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตุงใย จักรสาน ตุ๊กตาชาวยองงานCraft โคมไหมพรม 
 2. วิทยากรกิจกรรมโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย
สู่ต าบล) พื้นท่ีต าบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หัวข้อ การบริหารด้านการผลิต และการสร้างกลยุทธ์
ทางการตลาดด้วย Business Model และ Five Force Model 
 3. วิทยากรกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนและการตลาด
โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ณ มทร ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าโครงการประจ าพื้นท่ี หัวข้อ เรื่องการบริหารด้านการผลิต การตลาด การจัดการบัญชีกลุ่ม
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาผักเชียงดา จ้ิงหรีด ผ้าทอไทยยวน 
 4. วิทยากรกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนและการตลาด 
โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ณ เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจ าโครงการประจ าพื้นท่ี หัวข้อ เรื่องการบริหารด้านการผลิต การตลาด การ
จัดการบัญชีกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดในพื้นท่ี 
 5. วิทยากรกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนและการตลาด
โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ณ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าโครงการประจ าพื้นท่ี หัวข้อ เรื่องการบริหารด้านการผลิต การตลาด การจัดการบัญชีกลุ่ม
ท่องเท่ียว 
 6. วิทยากรสร้างการรับรู้น้อมน าแนวพระราชด าริฯสู้แผนการปฏิบัติการ 90 วัน หมู่บ้านหนองป่าข้าว 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 



 7. วิทยากรอบรมการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข็มแข็งฯ ชุมชนบ้านปากกอง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ่
 8. วิทยากรการวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์พืชสมุนไพร
และพริกแกงเครื่องแกง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่สู่การสร้างอาชีพ 
 9. วิทยากรอบรมวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯชุมชนบ้านปากกอง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ่
 10. วิทยากรอบรมความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข็มแข็งฯ แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
ชมภูพืช อาหารปลอดภัยครบวงจร ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
 11. วิทยากรอบรมความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรท่ีถูกวิธีฯ แก่กลุ่มแปรรูปอาหารจาก
เนื้อสัตว์พืชสมุนไพรและพริกแกงเครื่องแกง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 12. วิทยากรการประชาพิจารณ์ประเมินผลการยกระดับความเข้มแข็งฯ แก่กลุ่มแปรรูปอาหารจาก
เนื้อสัตว์พืชสมุนไพรและพริกแกงเครื่องแกง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 13. วิทยากรหวัข้อมูล Disruption บ้านแม่อ้อ จังหวัดเชียงราย 
 14. วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สู่การสร้างอาชีพ 
  เป็นต้น 
 
7. ประสบการณ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิชาการและคณะกรรมการประเมินหลักสูตรคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิชาการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นท่ีจักรพงษภูวนาท 
2.  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการค้าชายแดน ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การค้าชายแดนประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

5.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   
 



8.ผลงานวิจัย 
รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2565. การขับเคล่ือนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ . งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2565. (หัวหน้าโครงการวิจัย)  

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2564. การยกระดับความเข็มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พื้นท่ีอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564. (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2563. การบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564. (ผู้ร่วมวิจัย) 
รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2563. แนวทางการยกระดับความเข็มแข็งการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2563. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย)  

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2563. การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 
2563. (ผู้ร่วมวิจัย) 

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2562. การจัดการนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562. (ผู้อ านวยการแผนโครงการวิจัย) 

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2562. รูปแบบการบริหารจัดการในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบ
เกษตรนา แปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ปี 2562. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2562. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มจากเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการ
เกษตรสู่วิสาหกิจชุมชน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2562. พฤติกรรมและความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปเศษ
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562. (ผู้ร่วมวิจัย) 
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