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- อัจฉราภรณ์ สอนพรม และจินตนำ สมสวัสดิ์ . 2559, ‘การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
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กำรประชุมวิชำกำร 

           -    จินตนำ สมสวัสดิ์.2553. ‘การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาตร์ของพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในภาค 
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 -   สุคนธ์ บวัเงินและจินตนำ สมสวัสดิ์.2558. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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- วิภาวี บุญทะมาตย์และจินตนำ สมสวัสดิ์.2558. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของสถาบันการเงิน  
   ชุมชนกรณศีีึกษาจังหวัดสุรินทร์, การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 
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- กรีชา  ซื่อตรง และจินตนำ สมสวัสดิ์.2559, ‘การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของบริษัทซอฟต์แวร์ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธี DATA Envelopment Analysis(DEA)’, การประชุมทางวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8, 6 สิงหาคม, 2559 , สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

- สมยศ ภูน้ าใส และจินตนำ สมสวัสดิ์ .2559, ‘ความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือการอนุรักษ์ขิงสวนสัตว์
อุบลราชธานี’, การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8, 6 สิงหาคม, 2559 , 
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

- วรวีร์ แสงอาวุธ, จินตนา สมสวัสดิ์, ชฎากานต์ มติกรกุล.2560, ‘การประเมินมูลค่าของการรับรู้ประโยชน์
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