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ผูชวยศาสตราจารย อรพรรณ ยลระบิล 
ASSISTANT PROFESSOR ORAPAN YOLRABIL  
 
 
สถานที่ติดตอ: 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2 ถ. พระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0-2613-2199   
โทรสาร   0-2225-2111 
Email:    orapan@tu.ac.th 

 
วัน เดือน ป เกิด:   11 ตุลาคม พ.ศ. 2516  
    
ประวัติการศึกษา: 
พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     กรุงเทพฯ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธรุกิจ 
   สาขา วิชาการบัญชี 
   เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00/4.00 (ขอมูลจนถึง มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

(กําลังศึกษา) 
 
พ.ศ. 2541 – 2543 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN    มลรัฐเท็กซัส 

McCombs Business School    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Master in Professional Accounting Program 
ปริญญาโททางวิชาชีพบัญชี (MPA.)  
สาขา Financial Reporting and Assurance  
จบการศึกษาดวย Dean’s Awards (ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมสูงสุด)  
และ Sommerfeld Scholar (ผลการเรียนเฉล่ียสะสมของวิชาทางดานการบัญชีสูงสุด)  
เกรดเฉลี่ย 4.00/4.00 

 
พ.ศ. 2535 - 2539  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          กรุงเทพฯ  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
สาขา วิชาการบัญชี 
บัญชีบัณฑิต (บช. บ.)  เกียรตินิยมอันดับ 1 
เกรดเฉลี่ย 3.83/4.00 
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พ.ศ. 2537 – 2538  The University of Texas at Austin   มลรัฐเท็กซัส 
   McCombs Business School    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ไดรับคัดเลือกไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร และThe University of Texas at Austin  
เปนเวลา 1 ป ในระหวางศึกษาชั้นปที่ 3 ในระดับปริญญาตรี  
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.92/4.00 
 

ประสบการณดานงานสอน: 
พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี  
 
รายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท: 

การบัญชีการเงิน  
การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 2  
การบัญชีชั้นสูง  
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  
การวิเคราะหงบการเงินและรายงานทางการเงิน  

 
ประสบการณดานงานบริหารในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2549 – 2549 ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2546 – 2547 รองผูอํานวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี (หลักสูตรสองภาษา)  
พ.ศ. 2544 - 2546  รองผูอํานวยการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
พ.ศ. 2543 - 2544  รองผูอํานวยการโครงการปริญญาโททางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
คณะกรรมการในดานตางๆ และประสบการณทํางานอื่นๆ: 
พ.ศ. 2550  คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ  
พ.ศ. 2549   คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

สําหรับหลักสูตรควบตรี – โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ  
พ.ศ. 2549  คณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษารับตรง  
พ.ศ. 2549 – 2549 คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรควบตรี – โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2539 – 2540  
และ พ.ศ. 2543 – 2544   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
พ.ศ. 2545 – 2546  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโททางการบัญชี (หลักสูตร พ.ศ. 2546) 
พ.ศ. 2545 – 2546 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชี (หลักสูตร พ.ศ. 2547) 
พ.ศ. 2539 – 2540 คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา  
พ.ศ. 2539 – 2540 ฝกงานบริษัทสอบบัญชี Arthur Andersen (SGV – Na Thalang)  
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ประสบการณดานการใหคําปรึกษา: 
ที่ปรึกษาเสริมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (ก.ส.ล.)  
เรื่อง การดํารงฐานะทางการเงินสําหรับผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายลวงหนา 

ประเภทนายหนาซื้อขายลวงหนาในประเทศไทยเพื่อจัดทํากฎระเบียบของสํานักงาน 
ระยะเวลา ระหวางป 2547 

 
ที่ปรึกษาเในคณะที่ปรึกษาของ ศาสตราจารย ดร. อัญญา ขันธวิทย ของการทาเรือแหงประเทศไทย   
เรื่อง  การประยุกตใช Economic Value Added (EVA)  

ในการเพิ่มมูลคาธุรกิจของการทาเรือแหงประเทศไทย 
ระยะเวลา กุมภาพันธ – พฤศจิกายน 2548 
 
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาของ ศาสตราจารย ดร. อัญญา ขันธวิทย ของการทาเรือแหงประเทศไทย   
เรื่อง  การนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  

มาใชในการทาเรือแหงประเทศไทย ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2549 
 ระยะเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2549 

 
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาของ ศาสตราจารย ดร. อัญญา ขันธวิทย ของการทาเรือแหงประเทศไทย   
เรื่อง  การนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  

มาใชในการทาเรือแหงประเทศไทย ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2550 
ระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2549  

 
งานวิจัย: 

“Decision Usefulness of Alternative Investment Reporting Methods: Consolidated versus parent 
company Financial Statements,” Working paper (Thammasat University), October 2004. 

 
“Firm’s financial Risk determinants,” co-authored with Lisa Sawatyanont and Suntaree Patpanichchot, 
Working paper (Thammasat University), October 2004.   

 
“Financial Ratios: Predictive Measures of Firm Failure,” co-authored with Lisa Sawatyanont and 
Suntaree Patpanichchot, Working paper (Thammasat University), October 2004.   

 
“Relative Risk relevance of information from Consolidated versus parent company Financial 
Statements,” On-going research (Thammasat University), February 2004.  

 
“The Effect of Quantitative Market Risk Disclosure Formats and Qualitative Disclosure on 
Perceived Risk Judgments,” On-going research (Thammasat University), October 2005. 
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งานวิจัย (ตอ): 
“Earnings Management: Cumulative Accruals as a Constraint and Derivatives Used as a 
Substitute,” On-going research (Thammasat University), October 2005. 

 
“การศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนน SMART สําหรับระดับปริญญาตรี เพื่อคัดบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยผานโครงการรับตรงและความสามารถทางการศึกษาของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549,” ศูนยวิจัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), พฤษภาคม 2550.  

 
บทความวิชาการ: 

“บริษัทตกแตงกําไร… นักลงทุนจะรูไดอยางไร” TBS on Corporate Governance คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พฤศจิกายน 2548) หนา 195 – 205. 

 
“วิธีการนําเสนอขอมูลในงบการเงินและผลกระทบตอการตัดสินใจและดุลยพินิจของผูใชงบการเงิน” 
วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 2 ฉบับที่ 1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พฤษภาคม 
2549) หนา 22 – 33.  
 
“การเปดเผยขอมูลประมาณการกําไรของบริษัทโดยผูบริหาร” วารสารวิชาชีพบัญชี (Forthcoming) คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 


