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แบบฟอรมประวัต ิ

 
ชื่อ-นามสกุล:   ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร ยลระบิล 
 
ตําแหนง: ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
อีเมล:   akekarin@tu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 

• THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY Washington DC., USA  2538-2540 
         Master of Business Administration (MBA) 

        Concentration: Logistics, Operations, and Material Management 

• คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,   2531-2534  
คณะพาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
วิชาเอก: การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ 

• การปรับปรุงระบบงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

• การวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

• การสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

• การวัดและการประเมินผลงาน 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 

ประวัติการทํางาน: 
ประวัติการทํางานดานการสอน: 

• สาขาวิชาการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ     2535 – ปจจุบัน 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิชาที่สอน 

อส. 201 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Quantitative Analysis) 
อส. 202 สถิตธุรกิจ (Business Statistics) 
อส. 203 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Productions and Operations  
              Management) 
อส. 321 การวิเคราะหงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Operations Analysis for Productivity                  
              Improvement)  
อส. 322 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 
อส. 324 การพยากรณทางธุรกิจ (Business Forecasting) 
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• โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ    2540 – ปจจุบัน 
(BBA International Program) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิชาที่สอน 

IM 201 Business Quantitative Analysis 
IM 202 Business Statistics 

• โครงการปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ (MBA)     2540 – ปจจุบัน 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิชาที่สอน 

BA 651 Business Statistics 
BA 653 Operations Management 
BA 773 Logistics Management 

• โครงการปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ เนนการบริหารทรัพยากรมนุษย   2545 - ปจจุบัน
(MBA-HRM) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
วิชาที่สอน 

BA 651 Business Statistics 
BA 652 Quantitative Analysis 

 
งานดานการบริหารในปจจุบัน 

• ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล    2549 – มี.ค.2552 

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     2549 – ปจจุบัน 

• กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    2549 – ปจจุบัน 

• กรรมการบริหารศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2549 – ปจจุบัน 

• กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   2549 – ปจจุบัน 

• กรรมการศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549 – ปจจุบัน 

• กรรมการโครงการรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง 2548 - ปจจุบัน 
 
งานดานการบริหารในอดีต 

• ผูอํานวยการศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547 – มี.ค. 2549 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการสภาอาจารยตัวแทนหนวยงาน     2548 – 2549 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการพัฒนาเวบไซต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   2548 – 2549 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หัวหนาสาขาวิชาการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ    2546 – 2547 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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• ผูอํานวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)    2544 – 2545   
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

• รองผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา      2541 – 2544 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกสและการปฏิบัติการ    2547 – 2548 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการบริหารโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)   2545 – 2547 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการโครงการรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง 2544 – 2547 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการสภาอาจารยตัวแทนหนวยงาน     2543 – 2544 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา      2540 – 2541 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
ผลงานทางวิชาการ: 
ตํารา 

• เกศินี วิฑูรชาติ, ธเนตร นรภูมิพิพัฒน, ศุภกิจ ศรีกาญจนา, ศรีสมรัก อินทุจันยง และ  

เอกรินทร ยลระบิล. การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ (พิมพครั้งที่ 7). โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรกฏาคม 2550. 

บทความทางวิชาการ 
• เอกรินทร ยลระบิล, “ระบบการผลิตสินคาตามสั่งในราคาของโหล (Mass Customization) 

ทางเลือกหรือทางรอด ?”, วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 99 (กรกฎาคม – กันยายน 2546)  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร . 

• เอกรินทร ยลระบิล, “การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยแบบงาย (Visual Test)”, 

วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 103 (กรกฎาคม – กันยายน 2547) คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร . 

• เอกรินทร ยลระบิล, “ภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน:กุญแจสูความสําเร็จในการ

เพ่ิมผลิตภาพ”, Thammasat Business School Series on Productivity Improvement  

งานวิจัย 
• เอกรินทร ยลระบิล และคณะฯ “การสํารวจความพึงพอใจและความตองการในการบริการของ

การจัดสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548”, ศูนยวิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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• เอกรินทร ยลระบิล และคณะฯ “การสํารวจรูปแบบการรับเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดาน
การบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในป 2547”, ศูนยวิจัยธุรกิจ คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

งานดานการใหคําปรึกษาแผนธุรกิจและวิทยานิพนธ 

• ท่ีปรึกษาแผนธุรกิจของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจมีดังนี้   2542 – ปจจุบัน 

 “ธุรกิจวิดีโอใหเชารับสงถึงที่” (พ.ค. 2542) 

“ธุรกิจ Sawassdee Photo Card” (พ.ย. 2543) 

“ธุรกิจกระปองกระดาษชนิดปดสนิท” (มี.ค. 2545) 

“ธุรกิจเคร่ืองลดอุณหภูมิภายในหองโดยสารรถยนต ขณะจอดรถกลางแจง โดยใช
พลังงานแสงอาทิตย” (มี.ค. 2546) 

“ธุรกิจ Long-life, Long-stay” (มี.ค. 2546)   

“ธุรกิจ Sheet Board” (มี.ค. 2546)  

“ธุรกิจงานบริการสํานักงานบางกอกสถาน ท่ีทํางานคนกรุง” (มี.ค. 2547) 

“รานอาหารเพื่อสุขภาพปลอดเนื้อสัตร” (มี.ค. 2547) 

 
 
การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน และการไปเสนอผลงานวิชาการ: 
การบริการสังคม และอื่น ๆ: 
ใบประกอบวิชาชีพ: 


