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สารจากนายกสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะเก่าแก่ที ่จ ัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจที ่ม ีช ื ่อ
เสียงมายาวนานในบ้านเมืองไทย ในวันที ่ 23 พฤศจิกายน 2557 นี ้ คณะพาณิชย์ฯ จะมีอายุครบ 76 ปี ตลอดระยะเวลาที ่ผ ่านมาคณะ
พาณิชย์ฯ ได้มีพัฒนาการทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที ่ท ันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าของโลก ส ่งผลให ้บ ัณฑิตของคณะ
พาณิชย ์ฯ    ท ั ้ งระด ับปร ิญญาตร ี  ปร ิญญาโท และปร ิญญาเอก ม ีความร ู ้  ความสามารถ ม ีค ุณภาพ และประสบความสำาเร็จในหน้าที ่
การงาน นำาชื ่อเสียงมาสู ่คณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื ่อง

 เวลาที ่ผ่านมา 76 ปี เป็นเวลาที ่คณะพาณิชย์ฯ ได้ก้าวหน้าโดดเด่นมาก ทั ้งนี ้ก ็เพราะ คณบดี ผู ้บริหาร และคณาจารย์ ตลอดจน  
เจ้าหน้าที ่ ได้ทุ ่มเททำางานด้วยความมุ ่งมั ่น และตั ้งใจจริงตลอดมา จึงทำาให้คณะพาณิชย์ฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย
ที ่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานระดับโลก EQUIS ครบทุกระดับ ทั ้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และความสำาเร็จของคณะ
พาณิชย์ฯ สร้างชื ่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก จึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณการพัฒนาของท่าน
ทั ้งหลาย

 ในโอกาสที ่คณะฯ ครบรอบ 76 ปี ผมในนามสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความชื ่นชมและยินดีในผลงานและ
ความสำาเร ็จ  ของคณะพาณิชย ์ฯ และขอให ้ค ุณงามความดีท ี ่ท ุกท ่านท ำาให ้ก ับคณะ ส ่งผลให ้ท ุกท ่าน จงประสบแต่ความสุขความ
เจร ิญ สัมฤทธิ ์ผล  ในสิ ่งอ ันพึงปรารถนาทุกประการ

                                                                                             (ศาสตราจารย์ นรนิติ    เศรษฐบุตร)
                                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื ่อวันที ่ 23 พฤศจิกายน 2481ตลอดระยะเวลา 76 ปีที ่
ผ ่านมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที ่
ม ีมาตรการศึกษาในระดับสากล เห็นได้จากการผ่านการรับรองมาตรฐาน EQUIS ซึ ่งเป็นอีกก้าวหนึ ่งของความสำาเร็จที ่เกิดจากความร่วม
มือของทุกฝ่าย และเชื ่อว่าก้าวต่อไปจากนี ้ของคณะฯ จะยิ ่งเข้มแข็งและมั ่นคงต่อไป

 คณะฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาด้านคุณภาพอาจารย์
และบุคลากร ส่งผลให้นักศึกษาของคณะฯ มีคุณภาพและมีความสามารถโดดเด่น สะท้อนจากการที ่น ักศึกษาของคณะฯ ได้ร ับรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันบนเวทีต่างๆ ทั ้งระดับชาติและนานาชาติ เป็นจำานวนมาก

 ในโอกาสที ่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 76 ปี แห่งการสถาปนา ผมขออาราธนาคุณพระ
ศรีร ัตนตรัยและสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ท ี ่ เคารพทั ้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ผู ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน 
ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความรุ ่งเร ืองสืบไป 

      

                  (ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
                       ร ักษาราชการแทนอธิการบดี
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สารจากประธานคณะกรรมการนักศึกษา 

คณะพาณิชยศาสตร์และการพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญที ่จะสร้างองค์ความรู ้ให้แก่บุคลากรในประเทศเพื ่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป แต่การที ่จะสร้างองค์ความรู ้ท ี ่ด ีได้นั ้นจะต้องมี

สถาบันการศึกษาที ่ด ีและมีคุณภาพเพื ่อรองรับการพัฒนาบุคลากรที ่พร้อมทั ้งความรู ้ จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณที ่เหมาะสม  ซึ ่งหากขาดบุคลากรที ่ม ีคุณภาพแล้วนั ้นก็เป็นการยาก

ที ่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้

 สำาหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสามารถที ่จะสร้างบุคลากรที ่ม ีความรู ้พร้อมทั ้งจริยธรรมและคุณธรรม ผ่านกระบวนการศึกษาของ

คณะฯ ซึ่งให้ทั้งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำาไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการสอนผ่านแบบจำาลองสถานการณ์ธุรกิจ การอภิปรายในชั้นเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การมอบหมายงานที ่มีจ ุดมุ ่งหมาย

ให้นักศึกษาได้ทดลองทำางานจริง  ทั ้งย ังสอดแทรกการส่งเสร ิมจร ิยธรรมและคุณธรรมผ่านทางกิจกรรมที ่ช ่วยส่งเสร ิมให้น ักศึกษาเป็นบุคลากรที ่พร ้อมไปด้วย  กระบวนการคิด การเข้า

สังคม และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที ่ ประกอบกับการที ่ European Foundation for Management Development  (EFMD) ซึ ่งเป็นสถาบันที ่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา

ด้านบริหารธุรกิจระดับโลก ได้ประกาศการรับรองคุณภาพมาตรฐาน EQUIS  (European Quality Improvement System)  ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เพื ่อแสดงว่าคณะฯ มี       

ความสามารถเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจกับสถาบันชั ้นนำาระดับโลก ด้วยเหตุนี ้จ ึงทำาให้บัณฑิตที ่ส ำาเร ็จการศึกษาจากคณะฯ มีความพร้อมทั ้งประสบการณ์ความรู ้ ที ่จะนำา

มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำานึกที ่ด ีในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

 ข้าพเจ้าในฐานะผู ้แทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร ู ้ส ึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ ่งที ่ได้เป็นส่วนหนึ ่งของสถาบัน

แห่งนี ้ และขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ ศิษย์เก่า และบุคคลทุกฝ่ายที ่ได้ร ่วมกันสร้างสรรค์สถาบันแห่งนี ้ เพื ่อสร้างบุคลากรที ่ม ีความพร้อมความสามารถในการเป็นส่วนหนึ ่งในการ

ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและประเทศชาติตลอดมา

          (นางสาวจิดาภา โล่พิทักษ์อุดม)

                   ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 ในโอกาสที ่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีอายุครบ 76 ปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 กระผม
ในนามศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู ้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะฯ ประสบความสำาเร็จในทุก
ด้าน มีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องเป็นลำาดับ ต้องขอบคุณผู้บริหารและทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ให้คงความเป็น
สถาบันชั้นนำาด้านบริหารธุรกิจที่เก่าแก มีชื่อเสียง การันตีด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS (European Quality Improvement System) 

 ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่า กระผมมีเป้าหมายในการบริหารสมาคมให้มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ ในทุกด้าน ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อหวังให้คณะฯ ของพวกเราทุกคน ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความปราถนาดีมายังผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของคณะฯ ทุกท่าน และหวังว่าความ
รักความผูกพัน และความตั้งใจดีที่ท่านมีต่อคณะฯ จะส่งผลให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน มีความมั่นคงในชีวิต และสมหวังในสิ่ง
ที่พึงปราถนาทุกประการ

                                                                            

                                                        (นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)
                          นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สารจากนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

พาณิชยศาสตร์และการพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
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ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย
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 ความเติบโตของคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 เป็น

สิ่งสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร

ทุกฝ่าย นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน

กลุ่มต่างๆ ที่ทำาให้คณะฯ สามารถสร้างผลงานทางวิชา

การใหม่ๆ และดำารงรักษาความเป็นเลิศบนเส้นทางการ

เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกอยู่ได้

 “ส่ิงท่ีน่ายินดีก็คือคณะฯผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 

EQUIS (European Quality Improvement System) สำาหรับ

การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการตอกย้ำาว่าเราสามารถ

รักษาคุณภาพการศึกษาได้ดีอย่างคงเส้นคงวา จนปัจจุบันเรา

ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจเพียงแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS ในทุกระดับ

ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก”

 “ส่วนการดำา เนินงานเพื่อ เข้าสู่การ รับรองตาม

มาตรฐานของ AACSB ในรอบขวบปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้า

ไปอย่างมาก ทุกฝ่ายทำางานอย่างหนักและทุ่มเท จนทำาให้เรา

สามารถก้าวผ่านขั้น Eligibility Application เข้าสู่กระบวนการ 

Accreditation จากนั้นได้จัดทำา Initial Self-Evaluation Report 

(iSER) เป็นที ่เรียบร้อยพร้อมที ่จะจัดส่งให้คณะกรรมการ

รับรองขั ้นต้นต่อไป นับว่ากระบวนการของเรามีความ

ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นที ่น่าพอใจมาก หากเรา

มีความรุดหน้าเช่นนี ้ คณะฯ น่าจะมีข่าวดีในเวลาอันสั ้น

นับจากนี ้ ซึ ่งหากเป็นเช่นนั ้นจริง คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสร้างสถิติเลยว่าเรา

ใช้เวลาสั้นที่สุดในการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB”

 “ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา คณาจารย์ของคณะฯ 

ได้ร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ งาน

วิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติมีมากกว่า 20 เรื่อง คณาจารย์สามารถนำาเสนอผล

งานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติได้มากกว่า 40 เรื่อง 

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทผลิตผลงานของคณาจารย์ 

ประกอบกับนโยบายและมาตรการของคณะฯ ที่พยายามสร้าง

แรงจูงใจและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ  ที่จะผลักดันให้

คณาจารย์มีเวลาและโอกาสมากขึ้นในการผลิตผลงานที่

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งในอนาคตนโยบาย

ของคณะฯ จะเน้นหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความ

เป็นเลิศและความแข็งแรงในทางวิชาการบนเวทีโลกมาก

ยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาคณะฯ ยังได้สนับสนุนทีมคณาจารย์ให้

ร่วมกันทำางานวิจัยสำาคัญเพื่อต้อนรับการมาเปิดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการพัฒนาดัชนีวัดความพร้อม

ของธุรกิจเพื่อรองรับเออีซี (Asean Readiness Index-ARI) 

เพื่อให้ธุรกิจไทยมีมาตรวัดความพร้อมของตนเองในการรับมือ

กับความท้าทายหลังเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่ม 10 ประเทศ

ในอาเซียน นับได้ว่าเป็นความริเริ่มใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนขีด

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย ซึ่งการพัฒนาเครื่อง

มือเหล่านี้ถือเป็นบทบาทหนึ่งของคณะฯ ในฐานะของสถาบัน

การศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำาของประเทศ ”

 “สิ่งที่น่ายินดีมากอีกอย่างหนึ่งคือความสำาเร็จของ

นักศึกษาของคณะฯ จากเวทีวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจำานวนรางวัลที่นักศึกษา

ได้รับเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี เช่น  เวทีการแข่งขันวิเคราะห์กรณี

ศึกษาเชิงธุรกิจนานาชาติ (McGill Management International 

Case Competition) ซึ่งนักศึกษา BBA ของคณะฯ ได้รับทั้ง

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  รวมถึงเวที The CIMA Global 

Business Challenge ที่นักศึกษา BBA ของคณะฯ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ 2 ปี ติดต่อกัน หรือเวทีนักลงทุนรุ่นใหม่ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปกตินักศึกษาสามารถ

แสดงความสามารถที่โดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์อยู่แล้วทุกปี ในปีที่

ผ่านมานักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 5 ปี ควบตรี-โท และ 

นักศึกษา BBA สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 14 รางวัล เรียก

ว่าเกือบจะทุกรางวัลที ่ม ี เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่

อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนั้นรางวัลจากเวทีการ

แข่งขันอื่นๆ ทั้งเก่าและใหม่จากนักศึกษาทุกโครงการเป็น

เครื่องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางวิชาการ ความ

เชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในการนำาเสนอ รวมถึง     

จิตวิญญาณของการทำางานร่วมกัน นอกจากนั้นสิ่งที่น่ายินดี

คือการแข่งขันหรือกิจกรรมริเริ่มของนักศึกษาได้ขยายตัวไปสู่

กิจกรรมในลักษณะที่คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

มากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะฯ พยายามสนับสนุนให้เกิดมาก

ขึ้นตลอดเวลา ด้วยความตระหนักว่าคณะฯ มีหน้าที่สร้าง

ผลผลิตที่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี””

 “บนเส้นทางที่ยาวไกลในการสร้างและรักษาความ

เป็นเลิศทางวิชาการนั้น คณะฯ มีภารกิจจำานวนมากที่จะ

ต้องผลักดัน แต่เพราะคณะฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จึงสามารถทำาให้

ภารกิจต่างๆ สำาเร็จลุล่วงไปได้ การสร้างเครือข่ายความร่วม

มือกับสถาบันการศึกษาต่าง ประเทศ องค์กรธุรกิจภายนอก 

และศิษย์เก่าดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วม

มืออย่างดี ในนามของคณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณองค์กร

และบุคคลเหล่านี้ด้วยความจริงใจ และขอให้ความมั่นใจว่า

คณะผู้บริหารจะนำาพาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ตามแนวทางและนโยบายที่กำาหนดไว้ โดยไม่ละเลยกลุ่ม

หรือบุคคลใดที่ล้วนเป็นแรงน้อยใหญ่ที่ร่วมกันพัฒนาให้

คณะฯ ก้าวหน้ามาจนถึง ณ วันนี้ เชื่อว่าความร่วมมือจากทุกๆ 

แรงจะทำาให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบที่

กำาลังรออยู่ข้างหน้า และธำารงความเป็นเลิศของคณะฯ ไว้ได้

อย่างยั่งยืนตลอดไป”  



รายนามผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย

Professor Siriluck Rotchanakitumnuai, Ph.D.

คณบดี

Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี

Assistant Professor Wanchai Khanti

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

Associate Dean for Administration 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

Associate Professor Arnat Leemakdej, D.B.A.

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

Associate Dean for Research

รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์

Associate Professor Supoj Chawawiwat

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

การรับรองคุณภาพนานาชาติ

Associate Dean for International Affairs 

and Accreditation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

Assistant Professor Somchai Supphatada

รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน 

Associate Dean for Finance and Planning

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

Assistant Professor Somchai Supattarakul, Ph.D. 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Associate Dean for Academic Affairs

รองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช

Associate Professor Pachara Pacharavanich

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

Associate Dean for Graduate Studies 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

Assistant Professor Panya Issarawornrawanich, Ph.D.

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน

Assistant Dean for Finance and Planning

อาจารย์ปาริฉัตร จันโทริ

Parichat Jantori

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

Associate Dean for Student Affairs

hair
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รายนามคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

Professor Warapatr Todhanakasem, Ph.D.

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

Pisit Leeahtam, Ph.D.

ดร. พิชิต อัครทิตย์

Pichit Akrathit, Ph.D.

นายเดช บุลสุข

Mr.Dej Bulsuk

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช

Honorary Professor Kesree Narongdej

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

Mr. Watchai Vilailuck
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รายนามหัวหน้าภาค/สาขาวิชา ผู้่อำานวยการโครงการ/ศูนย์

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี (AC)

Head, Department of Accounting

รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

Associate Professor Monvika Phadoongsitthi, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาการเงิน (FN)

Head, Department of Finance

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 

Assistant Professor Sarayut Natapan, D.B.A. (Finance)

หัวหน้าภาควิชาการตลาด (MK)

Head, Department of Marketing  

รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล  

Associate Professor Witawat Rungrungphon

หัวหน้าภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

Head, Department of Management Information Systems

รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง 

Associate Professor Srisomruk Intojunyong

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และ

ทรัพยากรมนุษย์  (MOEH)

Head, Department of Organization, Entrepreneurship and Hu-

man Resource Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ 

Assistant Professor Somboon Kulvisaechana, Ph.D.

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM) 

Head, Department of  Operations Management

รองศาสตราจารย์ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

Associate Professor Sripen Submonchai

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ

การขนส่ง  (IBLT)

Head, Department of International Business, Logistics & 

Transport
รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์

Associate Professor Ruth Banomyong, Ph.D.

 

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  

หลักสูตนานาชาติ  (BBA)

Director of  Bachelor’s degree in  Business Administration 

(International Program)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล

Assistant Professor Orapan  Yorabil, D.B.A.

ผู้อำานวยการหลักสูตรควบตรี – โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ  

(IBMP)
Director of  Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program 

in Business and Accounting

อาจารย์ ดร.นพพร  เรืองวานิช

Nopporn Rungwanit, D.B.A. (Marketing)

ผู้อำานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(Ph.D.)
Director  of  Doctor of  Philosophy Program in Business Administration

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

Assistant Professor Suluck Pattarathamas,

 D.B.A. (Finance)

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรนานาชาติ) 

(IMBA)
Director of Master’s Degree in Business Administration Program 

(International Program)  และ 

ผู้อำานวยการศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืน

Director of The Center for Sustainable Enterprise

Dr. James  Edward  Rubesch

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

(MIF)
Director of  Master of  Science Program in Finance (International 

Program) 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา  ภาวบุตร

Associate Professor Pantisa  Pavabutr, Ph.D.

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโททางการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)  

(MIM)
Director of  Master of  Science Program in Marketing  (International 

Program) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล

Assistant Professor Pannapachr  Itthiopaddagul

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ  (MSMIS)
Director of  Master of  Science Program in Management Information 
Systems
รองศาสตราจารย์นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
Associate Professor Nitaya Wongpinunwatana

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี  (MAP)
Director of  Master of Accounting Program 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  ตันติประภา
Assistant  Professor  Wipada Tantiprabha

ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) 
Director of  Master’s Degree in Business Administration  (MBA, 
X-MBA, MBA  HRM)
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
Associate Professor Ekachidd  Chungcharoen, Ph.D.

ผู้อำานวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (RE)
Director of  Real Estate Business Program
รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์  เมธาภิรักษ์
Associate Professor  Yawaman  Metapirak

ผู้อำานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ  (JBA)
Director of  Journal of  Business Administration
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์
Assistant Professor Sathaporn Opasanon , Ph.D.

ผู้อำานวยการศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  (SMART) 
Director of  Scholastic Management Aptitude Requirement Test 
(SMART) 
Center at Thammasat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์   ยลระบิล
Assistant Professor Akekarin Yolrabil

ผู้อำานวยการศูนย์สื่อสารองค์กร
Director of Corporate Communications
รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำารงกูล
Associate Professor Witaya Danthamrongkul

ผู้อำานวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์
Director of International Affairs 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ 
Assistant Professor Somboon Kulvisaechana, Ph.D.

ผู้อำานวยการศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat)
Director of Thammasat Consulting Networking and Coaching : 
CONC Thammasat
อาจารย์วิทยา   จารุพงศ์โสภณ
Wittaya Charupongsopon
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ภาค/สาขาวิชา จำนวน

Department Amount

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting 5

ภาควิชาการเงิน Department of Finance 6

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing 11

ภาควิชาระบบสารสานเทศเพื่อการจัดการ Department of Management Information Systems 7

สาขาวิชาการบริหารองคการ  การประกอบการ  และทรัพยากรมนุษย Department of Organization, 

Entrepreneurship and Human Resource Management
5

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management 16

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง Department of International 

Business, Logistics and Transport
3

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย Department of Real Estate Business 5

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในรอบปีการศึกษา 2556 
Accomplishments during the Academic Year 2013

 ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังคงตอกยำา้ความก้าวหน้าด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ด้วยงานวิชาการ 

จำาแนก ดังนี้

 During the academic year 2013, Thammasat Business School continued to achieve steady academic progress, thanks to its 
academic work and accomplishments, which could be grouped by educational level, department and type of activities as follows: 

ระดับปริญญาตรี
Undergraduate level:
1.  งานวิจัย : เรื่อง
Number of research projects

2.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : 

Number of published research papers

3.  ผลงานตำาราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง

Number of published textbooks

4.  การเข้าร่วมนำาเสนอผลงานทางวิชาการ : เรื่อง

Number of research paper presentations 

ระดับปริญญาโท

Graduate level:

1.  ผลงานวิชาการ : เรื่อง

Number of academic achievementsภาค/สาขาวิชา ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Department National Level International Level

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting 26 1

ภาควิชาการเงิน Department of Finance 4 3

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing 3 3

ภาควิชาระบบสารสานเทศเพื่อการจัดการ Department of Management Information Systems 5 2

สาขาวิชาการบริหารองคการ  การประกอบการ  และทรัพยากรมนุษย Department of Organization, 

Entrepreneurship and Human Resource Management
5 1

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management 3 6

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง Department of International 

Business, Logistics and Transport
2 2

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย Department of Real Estate Business - 2
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ภาค/สาขาวิชา จำนวน

Department Amount

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting 4

ภาควิชาการเงิน Department of Finance -

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing 3

ภาควิชาระบบสารสานเทศเพื่อการจัดการ Department of Management Information Systems 1

สาขาวิชาการบริหารองคการ  การประกอบการ  และทรัพยากรมนุษย Department of Organization, 

Entrepreneurship and Human Resource Management
-

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management 1

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง Department of International 

Business, Logistics and Transport
-

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย Department of Real Estate Business -

ภาค/สาขาวิชา ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Department National Level International Level

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting - 10

ภาควิชาการเงิน Department of Finance 5 5

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing - 7

ภาควิชาระบบสารสานเทศเพื่อการจัดการ Department of Management Information Systems - 8

สาขาวิชาการบริหารองคการ  การประกอบการ  และทรัพยากรมนุษย Department of Organization, 

Entrepreneurship and Human Resource Management
1 1

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management 1 4

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง Department of International 

Business, Logistics and Transport
- 4

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย Department of Real Estate Business - 1

วิทยา งาน แผนธุรกิจ งานใหคำปรึกษาธุรกิจ
การศึกษา 

ความเปนไปได

แผนพัฒนาการ 

ศึกษาอิสระ

งานพัฒนาระบบ 

คอมพิวเตอร

หลักสูตร/โครงการ นิพนธ วิจัย Business Business Feasibility Study
Independent 

Study

Computer 

System 

Development

Program
Thesis/ 

Dissertation
Research

Advisory 

Services

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย Master’s Degree in Real Estate (MRE) 16 1 46

โครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ Master’s Degree in Business Administration (MBA) 112 14 2

โครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจเนนการบริหารทรัพยากรมนุษย Master’s Degree in Business 

Administration with Concentration on Human Resource Management (MBA-HRM)
3 20 3

โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร Executive MBA 4 16 7

โครงการปริญญาโทสาขา

วิชาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ Master of  Science Program in Management Information Systems (MSMIS)

47 22 3



หลักสูตร/โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Program National Level International Level

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ Integrated Bachelor’s and Master’s Degree 

Program in Business and Accounting (IBMP)
- 3

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย  Master’s Degree in Real Estate (MRE) 1 4

โครงการปริญญาโททางการบัญชี Master of  Accounting Program (MAP) 1 2

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ Master of  Science Program in Finance 

(International Program) (MIF)
5 -

หลักสูตร/โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Program National Level International Level

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 8 3

หลักสูตร/โครงการ จำนวน

Program Amount

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย Master’s Degree in Real Estate (MRE) 2

โครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ Master’s Degree in Business Administration (MBA) 4

โครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจเนนการบริหารทรัพยากรมนุษย Master’s Degree in Business 

Administration with Concentration on Human Resource Management (MBA-HRM)
1

โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร Executive MBA 4

โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ Master’s Degree  Program in Marketing (MIM) 8

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ Master of  Science Program in Finance 

(International Program) (MIF)
2

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ Master’s Degree in Business Administration 

(International Program) (IMBA)
2

หลักสูตร/โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Program National Level International Level

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย Master’s Degree in Real Estate (MRE) - 8

โครงการปริญญาโททางการบัญชี Master of  Accounting Program (MAP) 3 -

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ Master of  Science Program in Finance 

(International Program) (MIF)
- 3

5.  ผลงานนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง : เรื่อง

Academic Awards

ระดับปริญญาเอก

Postgraduate level:

1.  การนำาเสนองานวิจัย : เรื่อง

Number of research paper presentations  

2.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง

Number of published research papers

3.  ผลงานนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง : เรื่อง

Academic Awards

2.  การนำาเสนองานวิจัย : เรื่อง

Number of research paper presentations

3.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง

Number of published research papers

4.  การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา : ครั้ง

Number of other academic activities for Broadening students’ academic and professional experiences

หลักสูตร/โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Program National Level International Level

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - 5

หลักสูตร/โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Program National Level International Level

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2 -
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หลักสูตร/โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Program National Level International Level

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ Integrated Bachelor’s and Master’s Degree 

Program in Business and Accounting
14 -

โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ Master’s Degree  Program in Marketing (MIM) 1 1

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ Master’s Degree in Business Administration 

(International Program) (IMBA)
- 2



ข้อมูลพื้นฐาน

22 23



ประวัติความเป็นมา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาเฉพาะวิชากฎหมาย      เมื่อสำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาธรรมศาสตร์
บัณฑิตแล้วจึงแยกออกไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่าง ๆ ในปี 2478 วิชาการบัญชีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญ โดยเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโททาง
เศรษฐศาสตร์ และมีหลวง    ดำาริ อิศรานุวรรตเป็นผู้สอน ในสมัยนั้นการบัญชียังไม่แพร่หลาย ยังมิได้มีการบันทึกบัญชีเป็นกิจจะลักษณะ ผู้มีความรู้ทางบัญชีจริง ๆ 
มีน้อยมากเพียง 3-4 คนเท่านั้น และหนึ่งในจำานวนนั้นคือ หลวงดำาริอิศรานุวรรต ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งและพัฒนาวิชาการบัญชี  เป็นผู้ริเริ่มให้มีกฎหมายรับรอง
การจัดตั้งสภาบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสอบบัญชี และเพื่อเป็นองค์กรให้รัฐบาลในการจัดดำาเนินการทดสอบความชำานาญงานทางบัญชีเพื่อ
ออกประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบัญชีดีพอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระได้
 แต่เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นพิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรที่จะจัดตั้งสภาบัญชี เนื่องจากผู้มีความรู้ทางบัญชีน้อยมาก จึงเห็นว่าควรจะส่งเสริมในการ
ให้วิชาความรู้ทางการบัญชีให้แพร่หลาย ดังนั้นหลวงดำาริ
อิศรานุวรรต  จึงได้ขอให้รัฐบาลรับนโยบายอนุมัติให้มีการศึกษาวิชาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง โดยระยะแรกได้ก่อตั้ง “แผนกวิชาการ
บัญชี” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 ซึ่งทางคณะฯ ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะฯ   วิชาการบัญชีที่เปิดสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ    หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 
5 ปี ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาตรี สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษา 5 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชีเทียบเท่าระดับปริญญาโท
 

ปี 2535 จัดตั้งโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 จัดตั้งโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (The Joint Doctoral Program in Business Administration)   โดยการลงนาม

ความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิตคนแรกของ

โครงการได้สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539      

   

ปี 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน และคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุน   จากธนาคารโลกและรัฐบาลออสเตรเลีย ต่อมาได้บรรจุหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโททางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน เมื่อปีการศึกษา 2539  

ปี 2540 ปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับชื่อสาขาวิชา 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร        ปรับเป็น สาขาวิชาการเงิน  สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ 

ปรับเป็น สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ 

 ยกระดับ 4 สาขาวิชา เป็น ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการตลาด และภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ

ปี 2541 เปิดสอนปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี และปริญญาเอกทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ 

ปี 2543 เปิดสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี เปิดศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริหารธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2545  เปิดโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปี 2546 ปรับปรุงหลักสูตรโครงการปริญญาโททางการบัญชี โครงการปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ และโครงการปริญญาโททางการบัญชี 

สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา โดยปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ชื่อว่า “โครงการปริญญาโททางการบัญชี” จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา (Bilin-

gual) และเปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ   

ปี 2548 จัดตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Thammasat  Business Competitiveness and Consulting Center)  และศูนย์ทดสอบทักษะ

ด้านการจัดการ  แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Scholarly Management Aptitude Requirement Test Center at Thammasat : SMART Center @ Tham-

masat)  

ปี 2549 เปิดหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

โดยจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-5 ที่ท่าพระจันทร์  

                          

ปี 2551-2552  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาสามารถเลือกจบด้วยวิชาเอกเดี่ยว (One major) หรือวิชาเอกเดี่ยวบวกวิชาโท (One major 

plus one  minor)  หรือ วิชาเอกคู่ (Double  major) ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกทางเลือกใดก็สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปีการศึกษา นับเป็น

หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสเส้นทางการศึกษาได้หลากหลาย  

ปี 2555 คณะฯ ได้เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายในการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS (European Quality Improvement System) ซึ่งเป็นมาตรฐาน

คุณภาพทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสูงสุดของ EFMD (European Foundation for Management Development) อันประกอบด้วยสมาชิกรายบุคคลกว่า 

20,000 คนและสมาชิกองค์กรกว่า 730 องค์กร รวมถึงสถาบันการศึกษาทั่วโลกจาก 82 ประเทศ 

ปี 2556 คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อให้มีความทันสมัย 

มีความเป็นมาตรฐาน โดยจัดทำาในรูปแบบ มคอ.02 ประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษา

อังกฤษ หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

ปี 2492 
คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ยกฐานะจาก “แผนกวิชาการบัญชี” เป็น 

“คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี” เพิ่ม
แผนกพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา 4 ปี 

เม่ือสำาเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญาตรีทาง
พาณิชยศาสตร์ 

ปี 2499 
ยกเลิกการศึกษาแบบ

ประกาศนียบัตรและจัดหลักสูตร
การศึกษาใหม่ เป็นแบบปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี ทั้งแผนกการบัญชีและ
พาณิชยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท

ภาคกลางวัน

     

ปี 2505 แผนก

พาณิชยศาสตร์ในระดับปริญญาตรี

ได้แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร 

สาขาการตลาด และสาขาการบริหารทั่วไป

 

ปี 2513 เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

เป็นระบบหน่วยกิต เพื่อให้

เป็นไปตามหลักสากล

 

  ปี 2515 ปรับปรุง

โครงการปริญญาโทเป็นภาค

ค่ำา เปิดสอน 2 หลักสูตร คือปริญญา

โททางบริหารธุรกิจ (MBA) และ

ปริญญาโททางการบัญชี  (Ms in 

Accounting)

ปี 2518 

พัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของคณะฯ โดยแบ่ง

สาขาวิชาเอกเป็น 5 สาขาวิชา แผนก

บัญชีมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี 

แผนกพาณิชยศาสตร์มี 4 สาขาวิชา คือ  

สาขาการเงิน   สาขาการตลาด  สาขา

การบริหารบุคคล  สาขาเทคนิค

การบริหาร

 

 ปี 2521 เปิดหลักสูตร

โครงการประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการสอบบัญชี 

 

 

ป ี 2523 เปลี ่ยนชื ่อสาขา

เ ท ค นิ ค ก า ร บ ริ ห า ร เ ป็ น ส า ข า

บริหารอุตสาหการ

ปี 2526 

เปิดสาขาการพาณิชยนาวี

เพิ่มอีก 1 สาขาวิชาในแผนกพาณิช

ยศาสตร์ และหลักสูตรโครงการการตลาด

ภาคภาษาอังกฤษ (Master’s in 

Marketing English Language Certificate 

Programme; MIM) ซึ่งเป็นหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

ปี 2528 เปิดหลักสูตร

โครงการปริญญาโทสำาหรับ  

ผู้บริหาร  

ปี 2531 ปรับปรุงโครงการ

การตลาดภาคภาษาอังกฤษโดย

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท

ทางการตลาด ซ ึ ่ งเป ็นปร ิญญาโท

ทางการตลาดแห่งแรกและแห่งเดียว

ของประเทศไทยในขณะนั้น 

 

ปี 2533 ปรับปรุงหลักสูตร เป็น

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจ

บัณฑิตเปลี่ยนชื่อปริญญาด้านพาณิชยศาสตร์

บัณฑิต (พณ.บ) เป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และเปิด

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา 

 เปลี่ยนแปลงวิ ธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า

ศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเดิมซึ่งเป็นการสอบคัดเลือก

รวม เป็นแยกรับเข้าตามสายสอบโดยแบ่งออกเป็น  2 สาย                

คือสายบัญชี และสายบริหารธุรกิจ 
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ข้อมูลพื้นฐานสำาคัญของคณะฯ ปีการศึกษา 2556

โครงสร้างของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีการศึกษา 2556 คณะพาณิชย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1)  หน่วยงานและโครงการ

 -  สำานักงานเลขานุการคณะฯ มี 8 หน่วยงานหลักคือ งานบริการการศึกษาและวิชาการ งานยุทธศาสตร์และประเมินผล  งานบริหาร  งานคลัง 

งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัย ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ และศูนย์สื่อสารองค์กร  หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ทำางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผล

ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

 -  หน่วยงานและโครงการที่จัดการเรียนการสอน และการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้บริการ

ความรู้สู่สังคม ประกอบด้วย

                    1. ระดับปริญญาตรี

   -  ภาควิชาการบัญชี

   -  ภาควิชาการเงิน

   -  ภาควิชาการตลาด

   -  ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   -  สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

   -  สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

   -  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

   -  สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

   -  โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

       2. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ภายใต้การกำากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นผู้

ประสานงานกับโครงการต่าง ๆ ทั้งหมด 11  โครงการ  โดยจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก 

ประกอบด้วย

   -  โครงการประกาศนียบัตรทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (GPV)

   -  โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA, HRM และ XMBA)

   -  โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

   -  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)

   -  โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

   -  โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)

   -  โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)

   -  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)  

   -  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)

        3. หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

   -  หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 

   -  หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

                 นอกจากนั้นยังมีโครงการและศูนย์ที่คณะฯ ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้

                                -   โครงการวารสารบริหารธุรกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี (JBA&JAP)

                                -   ศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)

                                -   ศูนย์ทดสอบทักษะเพื่อการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (SMART)

                                -   ศูนย์เทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษา

 

จำนวนบุคลากรคณะพาณิชยฯ4

จำนวนบุคลากรคณะพาณิชยฯ4
รวมทั้งสิ้น 288 คน4

บุคลากรสายวิชาการ (ขาราชการ) 61 คน4

บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
จำนวน  43  คน 4
บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานเงินรายได
คณะฯ) จำนวน 9 คน4
อาจารยประจำตามสัญญา (งบรายได มธ.) 1 
คน4
อาจารยชาวตางประเทศ/อาจารยผูเชี่ยวชาญ 
จางจากเงินรายไดคณะฯ 8 คน4
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ขาราชการ) 12 
คน4
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 17 คน4
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานเงิน
รายไดคณะฯ) 125 คน4
ลูกจางประจำ  12 คน4

จำนวนนักศึกษาที่รับเขาและคงอยู และสำเร็จการศึกษาใน

ปการศึกษา 2556A

จำนวนรับเขา,

ระดับปริญญาตรีA

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     A

ระดับปริญญาโทA

ระดับปริญญาเอกA

สถานที่จัดการเรียนการสอน0

สถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาคารเรียน   5 ชั้น  คณะพาณิชยฯ  ทาพระจันทร พื้นที่ 11, 
376.00   ตารางเมตร0

อาคารเรียน   9 ชั้น  คณะพาณิชยฯ  ศูนยรังสิต  พื้นที่ 6, 
900.00   ตารางเมตร0

อาคารเรียน 60 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร พื้นที่ 
2, 319.00   ตาราเมตร0
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ผลการดำาเนินงานรายภาควิชา/สาขา 

ปีการศึกษา 2556
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ภาควิชาการบัญชี 

1. ด้านบุคลากร

 ปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการบัญชี มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 21 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมจำานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 23 คน โดย

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 12 คน ปริญญาโท 11 คน  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 คน และอาจารย์ 7 คน 

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปี 2556 อาจารย์ของภาควิชาการบัญชี มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 โครงการวิจัย 

 2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (รอบปี พ.ศ. 2555)

อ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย  

IT infusion within the audit process: Spreadsheet use in small audit firms ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of 

Accounting Information Systems, Article in Press, page 1-21.

วิธีวิจัยเชิงกรณีศึกษา อีกทางเลือกของวิธีวิจัย, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 เมษายน 2556 หน้า 85-101

อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา และอุทุมพร วงษ์ศิลป์

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของ, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 สิงหาคม 2556 หน้า 50-62

รศ.ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ คุณบูรณภพ สมเศรษฐ์ และ คุณภิรายุ แสนบุดดา

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กร ความรับผิดชอบทางสังคม และผลการดำาเนินงานด้านการเงิน, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 

24 เมษายน 2556 หน้า 37-58

รศ.ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ และ อ.ขนิฐา นิลรัตนานนท์

ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับ

ที่ 26 ธันวาคม 2556 หน้า 44-60

รศ.ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ และ คุณวลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร

ความคาดหวังและความพร้อมของวิชาชีพสอบบัญชีไทยในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 

25 สิงหาคม 2556 หน้า 35-49

ผศ.สมชาย ศุภธาดา

การกำากับดูแลชีวเศรษฐกิจในอนาคต, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 (เมษายน 2556) หน้า 5-7

สิทธิส่วนบุคคลในความเป็นส่วนตัว, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (สิงหาคม 2556) หน้า 5-8

หน้าที่เชิงจริยธรรมของคณะกรรมการ, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (ธันวาคม 2556) หน้า 5-8

ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล และ ดลดา วิวัฒนาช่าง

The Earnings Persistence and the Market Pricing of Earnings and their Cash Flow and Accrual Components of Thai Firms, 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 สิงหาคม 2556 หน้า 63-79

The Accounting Quality of the Countries in ASEAN after the Declaration of AEC Establishment, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับ

ที่ 25 สิงหาคม 2556 หน้า 63-79

ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล และ อ.ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

Market Reaction to Management Earnings Forecasts in Thailand, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 138 เมษายน - มิถุนายน 

2556 หน้า 63-79

ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

ASEAN CG Scorecard, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 137 (ม.ค. – มี.ค. 56) หน้า 1-2

การควบคุมภายใน : กลไกการกำากับดูแลกิจการ, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 138 (เม.ย. – มิ.ย. 56) หน้า 1-4

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 (ก.ค. – ก.ย. 56) หน้า 1-3

ASEAN Corporate Governance Scorecard: หนึ่งในความพร้อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 

140 (ต.ค. – ธ.ค. 56) หน้า 1-4

มีอะไรใหม่ในรายงานหกวรรค, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 (เมษายน 2556) หน้า 11-13

ทิศทางการบัญชีสัญญาเช่า, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (สิงหาคม 2556) หน้า 9-13

เตรียมพบกับรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ (อีกแล้ว), วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (ธันวาคม 2556) หน้า 12-19

ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร และคุณอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ท่ีมีต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

สาขาบัญชี ในมุมมองของผู้สอนวิชาบัญชี, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีท่ี 9 ฉบับที่ 24 เมษายน 2556 หน้า 59-71
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รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

อ.ดร.ดิชพงศ พงศภัทรชัย การศึกษาตนทุนผูปวยในรายบุคคลเพื่อปรับปรุงกลไก 

การจายเงินโดยกลุมวินิจฉัยโรครวม

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

โครงการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธที่เหมาะสม ในการทำ CSR 

ตอชุมชนรอบโรงงานเพื่อการพัฒนา ธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัท สยามแกซ แอนด ปโตรเคมีคัลส จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห/วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนศูนย EVM 

(ศูนยลูกคาธุรกิจรายยอย SMEs)

ธนาคารออมสิน และสถาบันวิจัย 

และใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รศ.ดร.มนวิภา  ผดุงสิทธิ์ วัฒนธรรมระดับชาติและการตัดสินใจแบบกลุม : วิธีวิจัยเชิงทดลอง 

(Notional Culture and Group    Decision-Making: An Experimental 

Approach)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ผศ.ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา ผูสอบบัญชี ปรับเปลี่ยนคาธรรมเนียมการสอบ ตามความเสี่ยงหรือไม ?     

(Do Auditors Adjust audit Fees in Accordance with Audit Risks?)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และอ.ดร.เอกพล คงมา

ปัญหาการนำามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปใช้ในงานสอบบัญชีสำาหรับสำานักงานสอบบัญชี ขนาดเล็กและผู้สอบบัญชีอิสระ, 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 ธันวาคม 2556 หน้า 32-43

ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และ Pichamon Kittiakrastein

The Accounting Quality of the Countries in ASEAN after the Declaration of AEC Establishment, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับ

ที่ 25 (สิงหาคม 2556) หน้า 80-90

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช และ อ.ดร.พรพรรณ ดำารงค์สุขนิวัฒน์

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการกับการตกแต่งกำาไรของกิจการในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : หลักฐานเชิงประจักษ์จาก

ประเทศไทย, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 ธันวาคม 2556 หน้า 61-73

อ.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์

แม่บทสำาหรับงานให้ความเชื่อมั่น, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (สิงหาคม 2556) หน้า 14-17

PIR ของ IFRS 8 คืออะไร, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (ธันวาคม 2556) หน้า 9-11

อ.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

ความสำาคัญในการศึกษาวิชาการตรวจสอบภายในและวิชาการวิเคราะห์งบการเงินต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี, 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 เมษายน 2556 หน้า 23-36

อ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

ภาพรวมงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชี ต้ังแต่ปี 2548 ถึง 2555, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 25 สิงหาคม 2556 หน้า 18-34

 2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำาราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

ตำารา “การบัญชีสำาหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ”

ตำารา “การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ”

ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

ตำารา “เศรษฐกิจครอบครัว : Family Economy” หน่วยที่ 10 ธุรกิจครอบครัว (หน้า 10-1 ถึง 10-47)”

ตำารา “การบัญชีชั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน: Intermediate Accounting II, Financial Statements Analysis” 

หน่วยที่ 1, และหน่วยที่ 13-15 (หน้า 1-1 ถึง 1-66 หน้า 13-1 ถึง 15-64”

 2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ

รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก

  - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Supporting Factors and Barriers in Sustainability Report Assurance: The Case of Thailand ใน

การประชุมวิชาการ European Business Research Conference, Sheraton Roma, Rome, Italy, 5 - 6 September 2013

 - เสนอผลงานวิจัยเร่ือง A study of Factors Effecting Sustainable Management for  Petrochemical and Chemical Products 

Industry: A case of Thailand ในการประชุมวิชาการ 8th Annual London Business Research Conference, Imperial College, London, 

UK, 8-9 July, 2013

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Influence Factors to Develop Sustainability Report: A case of Thailand ในการประชุมวิชาการ 8th 

Annual London Business Research Conference, Imperial College, London, UK, 8-9 July, 2013

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Drivers and Barriers for Implementing Environmental Management in Beverage Processors:    

A Case of Thailand ในการประชุมวิชาการ 26th International Business Research Conference 7 - 8 April 2014, Imperial College, 

London, UK

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช 

  - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง THE ASSOCIATION OF BOARD OF DIRECTORS’ CHARACTERISTICS AND FIRM PERFOR-

MANCE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THAILAND EMERGING MARKET ในการประชุมวิชาการ International Symposium on 

Business and Management (ISBM 2014) ระหว่างวันที่  April 2 - April 4, 2014, Noyori Memorial Hall, Nagoya University, Japan

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Association Between Corporate Social Responsibility Index and Performance of Firms in 

Industrial Products and Resources Industries: Empirical Evidence from Thailandในการประชุม การประชุมวิชาการ BAI 2013 

International Conference on Business and Information ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 7-9 ก.ค. 56

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  The Association Between Corporate Governance Mechanisms Related to Board of Directors’s 

Characteristics and Cost of Capital: Empirical Evidence from Thailand  การประชุมวิชาการ The 14th Asian Academic Accounting 

Association Annual Conference ประเทศมาเลเซีย วันที่ 27-30 ต.ค. 56

ผศ.ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Do Auditors Adjust Audit Fees in Accordance with Audit Risks?” ในการประชุมวิชาการ 2013 

Ohio Region Meeting ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Effect of Behavioral Traits and Interpersonal Relationships on the Audit Committee Pro-

cess  ในการประชุมวิชาการ The 36th Annual Congress, European Accounting Association (EAA 2013) ประเทศฝรั่งเศส

อ.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล

 - เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Enterprise Risk Management: Enhancing Firm Value?” ในการประชุมนานาชาติ 12th EBES Con-

ference  ณ มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University School of Humanities and Social Sciences, Singapore
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ภาควิชาการเงิน

1. ด้านบุคลากร

 ปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการเงิน  มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 17 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมจำานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 18 คน โดย

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 12 คน ปริญญาโท 5 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 8 คน        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และ อาจารย์ 4 คน 

2. ด้านวิชาการและวิจัย 

 ปี 2556 อาจารย์ของภาควิชาการเงิน มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 โครงการวิจัย

 2.2  ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
บทความเรื่อง “การเปิดเสรีการเงิน AEC และต้นทุนเงินทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 137 pp. 8-23
บทความเรื่อง “การคัดเลือกตัวแบบจำาลองที่เรียบง่ายซึ่งอ้างอิงค่าพารามิเตอร์สำาหรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย” ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 140 pp.15-39
 รศ.ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช
บทความเรื่อง “กลยุทธ์การขายชอร์ตโดยไม่เตรียมหุ้น” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 138 
pp.10-27
บทความเรื่อง “การส่งสัญญาณด้วยรางวัลรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้
รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 pp. 27-42
 ผศ.ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์ และ นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
บทความวิจัยเรื่อง “Stock Return Predictability by Bayesian Model Averaging:Evidence from Stock Exchange Thailland” ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ International Journal of Economic Sciences, Vol. III , No. 1, P.47-63, 2014
 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ นางสาวหทัยภัทร  เอี่ยมพิชัยมงคล
บทความวิจัยเร่ือง “Foreign Ownership and Stock Return Volatility: Evidence from Thailand” ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International 
Review of Business Research Papers, Vol.9, No.5, September 2013, p.96-121

 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
บทความวิจัยเรื่อง “The Return-Implied Volatility Relation for Commodity ETFs”  ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Futures 
Markets, Volume 34, No.3, Page 261-281 (March 2014)

อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
 ศ. ดร.พรชัย  ชุณหจินดา 
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Income Structure, Competitiveness, Profitability and Risk: Evidence from Asian Banks” ในการประชุม
วิชาการ The 2013 Conference in Macroeconomics and Finance ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  วันที่ 1-4 ก.ย. 56
 ผศ. ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์ และ นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Stock Return Predictability by Bayesian Model Averaging: Evidence from Stock Exchange of Thailand” 
ในการประชุมวิชาการ The 2013 Conference in Macroeconomics and Finance ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  วันที่ 1-4 ก.ย. 56
 ผศ. ดร.อัญชดา เจริญรุกข์ และ Dr.Hazem Daouk (Cornell University)
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Conditional Skewness of Aggregate Market Returns: evidence from developed and emerging markets” 
ในการประชุมวิชาการ 22nd International Business Research Conference ประเทศสเปน วันที่ 9-10 ก.ย. 56
 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ นางสาวหทัยภัทร  เอี่ยมพิชัยมงคล
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Foreign Ownership and Stock Return Volatility: Evidence from Thailand” ในการประชุมวิชาการ 3rd Global 
Accounting, Finance and Economics Conference ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 5-7 พ.ค. 56
 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ A. M. Parhizgari (Florida International University)
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Currency Exchange Traded Funds and Spot Rates during the Financial Crisis” ในการประชุมวิชาการ The 
2013 Conference in Macroeconomics and Finance ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  วันที่ 1-4 ก.ย. 56
 ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์, ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม, กษิดิศ ทองปลิว, พาทิศ รงศิริกุล และ ไตรรัตน์ พุทธรักษา  
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโดยใช้ตัวแบบจำาลอง Dynamic Nelson-Siegel เมื่อปัจจัยรูปร่างเคลื่อนตัว
ตามกระบวนการ Long Memory” ในการประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 21 ประจำาปี 
2556  
 รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร และ Hong Yan
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Differential Impact of Foreign Portfolio Flows on Emerging Market Returns: Evidence from Thailand” ใน
การประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2556
 รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน์ และ Lisa Yang
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Reference Point Adaptation and the Disposition Effect” ในการประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทร
วิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2556
 ผศ. ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์ และ นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Stock Return Predictability by Bayesian Model Averaging: Evidence from Stock Exchange of Thailand” 
ในการประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2556  
 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ A. M. Parhizgari (Florida International University)
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Informational Behavior of the Currency Exchange Traded Funds during the Financial Crisis” ในการ
ประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2556  

3.  การสร้างชื่อเสียง
 - ผศ.ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจาก เรื่อง “Conditional Skewness of Aggregate Market Returns: 
Evidence from Developed and Emerging Markets” ในการประชุมวิชาการ 22nd International Business Research Conference 
ประเทศสเปน วันที่ 9-10 ก.ย. 56
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รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย

การเปดเสรีการเงิน AEC และตนทุนเงินทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน (An Econometric

Assessment of the Impacts of AEC Financial Liberalization on ASEAN Countries’

Costs of Capital)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย

การเทียบเคียงคาเกณฑวัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทองถิ่นและ 

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือสากล (Mapping Scale Ratings of Domestic and Global

Credit Rating Agencies)  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย
การพยากรณโครงสรางอัตราดอกเบี้ยโดยใชตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel 

เมื่อปจจัยรูปรางเคลื่อนตัวตามกระบวนการ Long Memory
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา Income Structure, Competitiveness, Profitability and Risk: Evidence from Asian Banks คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

รศ.ดร.พันทิศา  ภาวบุตร
โครงการความพอเพียงของเงินบำนาญขาราชการที่เปนสมาชิก 

กบข.ประเภทขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข)

อ.สัจพร  ทุงสงค

การศึกษาการแพรกระจายของวิกฤติทางการเงินผานชองทางการฝากและกูยืมเงินระหวาง 

ธนาคารพาณิชย กอนและหลังการกอตั้งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Contagion in the 

ASEAN  Interbank   Market:  Before  and  After the ASEAN Economic Community 

(AEC))

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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 2.2 งานวิจัย
 
  ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อหนวยงานที่นำไปใชประโยชน

1 รศ.ดร.พิภพ  อุดร
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของขาราชการกรม 

สรรพสามิต ประจำปงบประมาณ 2554
กรมสรรพสามิต

2 รศ.ดร.พิภพ  อุดร โครงการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต

สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอ

ฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

(SIPA)

3 รศ.ดร.พิภพ  อุดร โครงการเพื่อศึกษาอุปทานของตลาดยาเสนมวนเอง กรมสรรพสามิต

4 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล

โครงการสงเสริมศักยภาพในการสงออกใหแกผูประกอบการ SMEs สินคาอาหารและเครื่องดื่ม 

และสินคาหัตถกรรม ภายใตโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสงออกของผูประกอบการ 

SMEs ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค

กรมสงเสริมการสงออก

5 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล โครงการสำรวจทัศนคติของผูที่สนใจลงทุนในหุนและนักลงทุนบุคคลตอบริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

6 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล
วิจัยผูมีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย (potential retail investors) และนักลงทุนบุคคล 

(current retail investors) ในตางจังหวัด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

7 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ป 2556

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชา

ติ (องคการมหาชน)

8 อ.ดร.นพพร  เรืองวานิช โครงการศึกษากลยุทธการสงเสริมและประชาสัมพันธมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตส

าหกรรม

9 อ.ปติพีร  รวมเมฆ วิเคราะห/วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนศูนย EVM (ศูนยธุรกิจลูกคารายยอย SMEs) ธนาคารออมสิน

10
ผศ. ดร. อรทัย เลิศวรรณวิทย และ 

รศ.ดร. ณักษ กุลิสร

การวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ ความไววางใจ 

อุปสรรคในการเปลี่ยนไปใชแหลงทองเที่ยวอื่น และการรักษานักทองเที่ยว
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

11 อ.ดร.พัฒนธนะ บุญชู

การตรวจสอบมาตรวัดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคสินคาเปรียบเทียบระหวาง 

ประเทศและการทดสอบความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงกับการตัดสิน        

ใจซื้ออยางไรการไตรตรอง

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ชื่อผูทำวิจัย/งานสรางสรรค

ผูจัดทำผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน วันที่ตีพิมพเผยแพร แหลงเผยแพร

1 รศ.ดร. สมดี  หงสไพศาลวิวัฒน
New Directions of Maพketing Innovation Strategy: A Value-Creation 

Capabilrty Toward Sustainable Advantages and Business Success"
บทความวิจัย 12-14 ก.ย. 2556

The 11st Eurasia Business and Economics Society 

(EBES) Conference, Ekaterinburg, Russia

2 รศ.ดร. สมดี  หงสไพศาลวิวัฒน
New Direction of Marketing Innovation Strategy to Motivate Responsible 

Consumption
บทความวิจัย 9-10 ก.ย. 2556

The 22nd International Business Research 

Conference, Madrid, Spain

3 รศ.ดร. สมดี  หงสไพศาลวิวัฒน
Developing Superior Marketing to Motivate Responsible Consumption 

Toward Sustainability
บทความวิจัย 24-26 ก.ย. 2556

International Symp0sium on Marketing, Logistics, 

and Business (MLB 2013), Nagoya, Japan

4 รศ.ดร.กฤษฎารัตน  วัฒนสุวรรณ
The Key Success Factors of Social Media Marketing: Case Studies of 

the Use of Facebook to Enhance a Brand Community
บทความวิจัย 2-3 ก.ค. 2556

The Cambridge Business and Economics 

Conference, Cambridge, England

5
รศ.ดร.กฤษฎารัตน  วัฒนสุวรรณ 

และ อ.ดร.อลิสรา ชรินทรสาร 

The Different Meanings of the Same Need for Cognitive Closure Levels: 

Would I Suppress My Feelings or Would I Want to Quit?
บทความวิจัย 25-27 ก.ย. 2556

The 4th  EMAC Regional Conference, Saint-

Petersburg, Russia

6 ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย
How Brand Trust Mediate the effects of Service Quality on Loyalty: An 

Illustration from Medical Tourism Context
บทความวิจัย 17-19 ก.ค. 2556

2013 AMS World Marketing Congress in 

Melbourne, Australia

7 ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม ตำรา Jan-56 ISBN 978-616-321-448-5

8 ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย
Paticipatory, Tourist Consumer Behavior-Based, Integrated Tourism 

Marketing Plan for Chainat Province
บทความวิจัย

Vol. 6 No. 1 (December) 2013 

หนา 117-126
Journal of Service Science

9 อ.วิทยา  จารุพงศโสภณ กลยุทธราคา ตำรา  พ.ค. 2556 ISBN 978-616-7054-74-2

10 อ.ดร. พัฒนธนะ บุญชู
The Relationship between entrepreneurial marketing and the 

characteristics of Thai hotels and their managers
บทความวิจัย Vol. 15 No. 1 หนา 61-78

Journal of Research in Marketing and 

Entrepreneurship

11 อ.ดร. พัฒนธนะ บุญชู
Job Attitudes and Prosocial Service Behavior: A test of Moderating Role 

of Organization Culture
บทความวิจัย 65 (2012) 1408-1416 Journal of Business Research 

12 อ.ดร. พัฒนธนะ บุญชู

Coworker Support and Organizational Commitment among Thai Cabin 

Attendants: An Empirical Examination of Moderating Role of 

Organizational Culture

บทความวิจัย 28-31 ม.ค. 2557
International Conference on Innovation and 

Management  

13 อ.ดร.พัฒนธนะ  บุญชู  
The Current State of International Management Education in Southeast 

Asia

หนังสือรวมบทความวิชา

การ
Jun-56

The Routledge Companion to International 

Management Education. Routledge Publishers.  

ISBN-10: 0415783143 | ISBN-13: 9780415783149

14 รศ.วิทวัส รุงเรืองผล
กลยุทธการเปลี่ยนพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัน 20-29 ป 

สูการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ
บทความวิชาการ ม.ค.-มี.ค. 2556 วารสารบริหารธุรกิจ ปที่ 36 ฉบับที่ 137 

15
วิทวัส รุงเรืองผล และนิติ 

รัตนปรีชาเวช

การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย คุณภาพหรือปริมาณ?: 

เจาะลึกพฤติกรรมการรองทุกขของผูบริโภคและการเฝาระวังดวยดัชนีชี้วัด
บทความวิชาการ ม.ค.-มี.ค. 2556

จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน ปที่ 35 ฉบับที่1, หนา 80-

101.

16
รศ.ดร.กฤษฎารัตน  วัฒนสุวรรณ 

และ อ.ดร.อลิสรา ชรินทรสาร

บทบาทของภาระทางความคิดตอความสัมพันธระหวางสถานการณในการตัดสิ

นใจ และความพึงพอใจในกระบวนการตัดสินใจเลือก
บทความวิชาการ ก.ค.-ก.ย. 2556 วารสารบริหารธุรกิจ ปที่ 36 ฉบับที่ 139 

ภาควิชาการตลาด

1. ด้านบุคคลากร

 ปีการศึกษา 2556 มีอัตรากำาลังบุคลากรสังกัดภาควิชาการตลาด  รวมทั้งสิ้น 19 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ (สาย ก) รวม  18 คน

  - ข้าราชการ   จำานวน 7  คน 

  - พนักงานมหาวิทยาลัย  จำานวน 8  คน 

  - อาจารย์ประจำาตามสัญญา  จำานวน 3  คน 

 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

  - วุฒิปริญญาเอก   จำานวน    9  คน 

  - วุฒิปริญญาโท   จำานวน    9  คน 

 จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

  - รองศาสตราจารย์   จำานวน 8  คน 

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำานวน 4  คน 

  - อาจารย์   จำานวน 6  คน 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท รวม 1  คน

  - พนักงานเงินรายได้คณะฯ  จำานวน 1  คน 

2. ด้านวิชาการและวิจัย

 2.1 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
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รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

รศ.ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา การสงเสริมความรูดานการตรวจสอบระบบสารสนเทศดวย 

เกมบทบาท (Enhance information systems auditing knowledge 

by role-playing game)

ศูนยวิจัยฯ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

อ.ดร.ปเตอร รักธรรม ความมีประสิทธิภาพของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

สังคมในการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (The Efficacy of Social 

Learning Technology on Case-based Learning: A Task-

Technology Perspective)

ศูนยวิจัยฯ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

โครงการจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็ก 

ทรอนิกสของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โครงการดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่อง คอมพิวเตอรแมขาย

โครงการการจัดทำระบบบริหารจัดการควบคุมและรายงาน 

ผลปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอรในการจัดทำคำวินิจฉัย

อ.ดร. ปเตอร รักธรรม และ อ.ดร.ลัดดาวัลย 

แกวกิติพงษ

การศึกษาปจจัยและกลยุทธที่สรางแรงจูงใจในการใชระบบ 

เชื่อมโยงขอมูลอิเล็คทรอนิกส (The Factors and Strategy to 

Persuade the Use of NSW)

สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ.ดร.ลัดดาวัลย แกวกิติพงษ การศึกษาหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงการ 

แพทยและการรวมมือกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของหลักในอุตสาหกรรม 

(The Study of Thai Medical Tourism Value Chain and 

Collaboration among Key Stakeholders in The Industry)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 

สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผศ.วันชัย ขันตี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1. ด้านบุคลากร

 ปีการศึกษา 2556 ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 10 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก 7 คน ปริญญาโท 3 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน            

และอาจารย์ 3 คน 

2. ด้านวิชาการและวิจัย

 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์ของภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 โครงการวิจัย 

 2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 -  ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย

 -  “คุณภาพการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนกิส์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ไทย”, ปีที่ 35, ฉบับที่ 137 (ก.ค. - ก.ย.), ปี 2556, 

หน้า 86-99, วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

 -  “การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ไทย”, ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 (ก.ค. – ก.ย. 56) 

หน้า 43-58, วารสารบริหารธุรกิจ

 -  รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

 -  “Enhancing Information Systems Auditing Knowledge with Role-Playing Game: An Experimental Investigation.       

”, International Education Studies Vol.6, No.9, Canadian Center of Science and Education

 -  รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง

 -  “Business Intelligence กับการบริหาร วางแผน และตัดสินใจ”, ปีที่ 36 ฉบับที่ 137 (ม.ค. – มี.ค. 56) หน้า  3-7, วารสาร

บริหารธุรกิจ

 -  “การใช้การวัดผลองค์กรแบบสมดุล (BSC) ในการประเมินระบบสารสนเทศ”, ปีที่ 36 ฉบับที่ 140 (ต.ค. – ธ.ค. 56)                       

หน้า 10-14, วารสารบริหารธุรกิจ

 -  ผศ.ดร.มฑุปายาส  ทองมาก

 -  “A Systematic Framework for Sustainable ICTs in Developing Countries”ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International 

Journal of Information Technologies and Systems Approach, 6(1), 1-19ม, January-June 2013

 -  อ. ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์

 -  “บทวิเคราะห์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (M-commerce) จากมุมมองเครือข่ายคุณค่า”, ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 

(ก.ค. – ก.ย. 56) หน้า 43-58, วารสารบริหารธุรกิจ

 2.3  ผลงานวิชาการประเภทตำาราที่ได้รับการเผยแพร่

 -  รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

 -  การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2556, 2556, สำานักพิมพ์คอปป้ีพร้ินต์

 2.4  อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ

 -  ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ E-Tourism Service Quality Factors: A Comparative Study of Thailand International Tourist”     

ในการประชุมวิชาการ ICEB 2013: 13th International Conference on Electronic Business ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 1-4 ธ.ค. 56

 -  รศ.ดร.สุพีชา  พาณิชย์ปฐม

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Antecedents and Consequences of Trust in Tenant Contract Renewal Decision” ในการประชุม

วิชาการ Asian Real Estate Society International Conference (AsRES) ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 56

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Importance-Performance Analysis in Evaluating Tenant Lease Contract Renewal Decision: 

Shopping Malls at Central Business District” ในการประชุมวิชาการ International Conference on Business Tourism and Applied 

Sciences  2012 ประเทศอังกฤษ วันที่ 8-10 ส.ค. 56

 -  ผศ.ดร.มฑุปายาส  ทองมาก

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Antecedents and Consequences of Trust in Tenant Contract Renewal Decision” ในการประชุม

วิชาการ The 21st International Business Information Management Association Conference ประเทศออสเตรีย วันที่ 27-28 มิ.ย. 56

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Digital Piracy among Youth: the Effects of Neutralization and Ethics” ในการประชุมวิชาการ 

22nd International Business Information Management Association ประเทศอิตาลี วันที่ 13-14 พ.ย. 56

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Understanding why Youths Use Facbook: Integration Maslow’s Hierarchy of Needs and Uses 

and Gratification” ในการประชุมวิชาการ the Annual Conference of the UK Academy of Information System, Oxford, 2013

 -  อ. ดร.ปิเตอร์  รักธรรม และ Charlie C.Chen

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Adopting Internet Telephony Technology as a Cross-Cultural Communication Training Tool” 

ในการประชุมวิชาการ Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) 2013 ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 18-22 มิ.ย. 56

 -  อ. ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์, ศ. ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย และ คุณวีระพงษ์ มาลัย

 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Social Networking Management to Enhance Thailand Destination Image” ในการประชุม

วิชาการ ICEB 2013: 13th International Conference on Electronic Business ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 1-4 ธ.ค. 56
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สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

1. ด้านบุคลากร

 ปีการศึกษา  2556  สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์  มีอาจารย์ประจำาสาขาวิชาฯ  จำานวน  

13  คน  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง  12  คน  โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  6  คนปริญญาโท  6  คน  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็น

รองศาสตราจารย์  4  คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  3  คน  และอาจารย์  5  คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  จำานวน  1  คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

 ปี  2556  อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์  มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการราย

ละเอียดดังนี้ 

 2.1 โครงการวิจัย 

รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

โครงการเสริมสรางความพึงพอใจของพนักงานและความผูกพันตอองคกร  ประจำป 2556 การไฟฟานครหลวง

โครงการเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอองคกร  ประจำป  2556  การเคหะแหงชาติ

โครงการวิจัยการประเมินผลการโฆษณาและเผยแพรภารกิจ กฟผ. บริษัท สตารรีชเชอรส กรุป จำกัด

โครงการ TLCA Leadership Development Practicality Assesment บริษัทจดทะเบียนไทย

อ.ดร.เนตรนภา  ยาบุชิตะ คลื่นการลงทุนของญี่ปุนในเอเชียตะวันออก : ญี่ปุนไมลงทุนในไทยแลวจริงหรือ? 

และใครคือผูนำฝูงหานบินในเอเชีย?(The Wave of Japanese Investment in East 

Asia: Will Japanese Investments decline from Thailand? Who will be the Head of 

Asian Flying Geese?)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ผศ.ดร.กังวาน  ยอดวิศิษฎศักดิ์

ผศ.ดร.สมบูรณ  กุลวิเศษชนะ

ลำดับที่ บทความวิชาการ/บทความวิจัย ผูเขียน วารสารที่ตีพิมพ เดือน/ปที่ตีพิมพ ฉบับที่

1 HR 3.0 กับแรงงานยุคดิจิตอล รศ.วิทยา  ดานธำรงกูล JOURNAL of Hrintelligence  ปที่ 8  

หนา 60 - 67

มกราคม – มิถุนายน 2556 ฉบับที่ 1

2 เรียนรูเมื่อดูงานประสบการณของฉือจี้ไตหวัน  

(Learning  on  field  trips  to  visit  experience  

Tzu  Chi  foundation  in  Taiwan)

ผศ. ดร.เมธาวุฒิ 

พีรพรวิทูร

JOURNAL of Hrintelligence  ปที่ 8  

หนา 95 - 113

กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ฉบับที่ 2

3 แรงงานไทยและฟลิปปนสกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

:  ความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน  

และโอกาสในเออีซี

อ.ดร.เนตรนภา  ยาบุชิตะ Journal of HRIintelligence  ปที่  8  

หนา 11-27

กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ฉบับที่  2  

4 แนวโนมการลงทุนของญี่ปุนในเอเชีย : 

ญี่ปุนไมลงทุนในไทยแลวจริงหรือ?  (The  Wave  

of  Japanese  Investment  in  East  Asia : Will  

Japanese Investments  Decline  in  Thailand)

อ.ดร.เนตรนภา  ยาบุชิตะ วารสารญี่ปุนศึกษา ปที่  30  หนา 53-74 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 ฉบับที่ 2

5 Thailand : Post-Developmentalist  Capitalism อ.ดร.เนตรนภา  ยาบุชิตะ THE  OCFORD  HANDBOOK  OF  

ASIAN  BUSINESS  SYSTEMS หนา 

260 - 282

First Edition published in 

2014

มิติทางจิตวิญญาณในการทำงาน  

(Workplace  Spirituality) : 

ความทาทายในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  (Workplace  Spirituality :    

The  Challenge  for  Human Resource  

Management)

6 อ.มณฑล  สรไกรกิติกูล มฉก. วิชาการ หนา 129 - 140 มกราคม - มิถุนายน 2556

 2.2  ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

 2.3  อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
•  อ.ดร.เนตรนภา  ยาบุชิตะ
 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Thai and Filipino Workers under the Framework of ASEAN Economic Community (AEC): 
Adjustment of the Labor Market Imbalance” ในการประชุมวิชาการ Singapore  Economic  Review Conference  2013 ประเทศ
สิงคโปร์  วันที่ 6-8 ส.ค. 56
 -  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ใครคือผู้นำาฝูงห่านบินในเอเชีย  ญี่ปุ่นหรือจีน? (Who is the Leader of Asian Flying Geese – Japan 
or China)” ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่ 17-18 ต.ค. 56
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สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

1. ด้านบุคลากร

 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 14 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 6 คน 

ปริญญาโท 8 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 10 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์ 1 คน 

2. ด้านวิชาการและวิจัย

 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์ของสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ  รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 โครงการวิจัย 

 2.2  ผลงานวิชาการประเภทตำาราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 -  รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

การวิจัยทางธุรกิจ, สำานักพิมพ์ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์

 -  รศ.ศรีเพ็ญ  ทรัพย์มนชัย

การวิจัยทางธุรกิจ, สำานักพิมพ์ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์

รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

รศ.ดร.นภดล  รมโพธิ์ การศึกษาความสัมพันธของระดับทุนมนุษยกับผลการ 

ดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

รศ.ดร.นภดล  รมโพธิ์, รศ.ดร.ศากุน บุญอิต และ 

รศ.ดร.กิตติ สิริพัลลภ

การใชกลยุทธ (Strategy Execution) 

สำหรับบริษัทไทยขนาดใหญเพื่อรองรับการรวมกลุม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (Strategy Execution 

by Thai Large Companies for AEC

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

รศ.ดร.นภดล  รมโพธิ์ และ รศ.ดร.มนวิภา  ผดุงสิทธิ์ วัฒนธรรมระดับชาติและการตัดสินใจแบบกลุม : 

วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Notional Culture and Group 

Decision-Making: An Experimental Approach)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

รศ.ดร.ศากุน บุญอิต Configurations of supply chain integration and it 

impacts on operational performance: Evidence from 

three Thai industries 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

รศ.ดร.นภดล  รมโพธิ์ การศึกษาความสัมพันธของระดับทุนมนุษยกับผลการ 

ดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการศึกษาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อเพิ่มความ

สามารถในการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมการ 

ทองเที่ยวในประเทศไทย

โครงการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและแผนพัฒนาการ 

ทองเที่ยวของประเทศไทยและสมาชิกประเทศอาเซียน 

ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)

กิจกรรมศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอาหารไทยในตางประเทศ

กิจกรรมศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอาหารไทยในประเทศจีน

กิจกรรมสำรวจและประเมินผลการดำเนินงานของ 

รานอาหารไทย

ผศ.ดร.ศจี  ศิริไกร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใชประโยชนจากผลการ 

สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันธของคูคาตอหนวย 

ธุรกิจใน ปตท.เฉพาะสวนงานใหคำปรึกษา TQA

บริษัท ควอลิตี้ รีเสอรท จำกัด

โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสรางสรรคในสาขาที่ 

ประเทศไทยมีศักยภาพ 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและบริการของไทยที่มีศักยภาพ 

ในการสรางรายไดและโอกาสในการประกอบอาชีพ

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมรายสาขา

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

โครงการวิจัยศึกษาขอมูลอาเซียนภาคประชาคมเศรษฐกิจ 

และภาคประชาคมสังคม เพื่อเปนขอมูลประกอบการ 

รายการ ASEAN Beyond 2015 (Season2)

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและบริการของไทยที่มีศักย 

ภาพในการสรางรายไดและโอกาสในการประกอบอาชีพ

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (TPBS)

รศ.ดร.แกวตา โรหิตรัตนะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รศ.ดร.แกวตา โรหิตรัตนะ สถาบันอาหาร

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคกรมหาชน (OKMD))

 2.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 -  รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
บทความเร่ือง “ความลำาเอียงในการตัดสินใจ” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 138 pp. 5-9
บทความเรื่อง “ประเด็นการบริหารการปฏิบัติการกับฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 pp. 8-11
บทความวิจัยเรื่อง “A Study on Factors Increase Utilization of Quantitative Analysis Tool in Decision Making”     ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ Management Science and Engineering Vol.7, No.2, 2013, pp.50-55
บทความวิจัยเรื่อง “Evaluation of the Success of a Master of Bussiness Administration Program: A Case Study of Thammasat 
Business School” ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ American Journal of Business Education, Vol.6, No.6, 2013
 -  รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
บทความวิจัยเรื่อง “Evaluation of the Success of a Master of Bussiness Administration Program: A Case Study of Thammasat 
Business School” ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ American Journal of Business Education, Vol.6, No.6, 2013
 -  รศ.ดร.ศากุน  บุณอิต, Christina W. Y. Wong และ Chee Yew Wong
บทความวิจัยเรื่อง “Green Service Practices: Performance Implications and the Role of Environmental Management Systems” 
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Service Science, January 2013 Published online : January 22, 2013, doi: 10.1287/serv.1120.0037
บทความวิจัยเร่ือง “The combined effects of internal and external supply chain integration on product innovation” ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ International Journal of Production Economics, Vol.146, Issue 2, December 2013, pp. 566-574
 -  รศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล
บทความวิจัยเรื่อง “WHAT ENHANCE AND HINDER THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL” ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ South 
East Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol.1, December 2012, pp. 71-73 ISSN:2289-1560
 -  อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์  
บทความวิจัยเรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของไทยในบริษทประชาคมอาเซียน” ตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 
หน้า 37-55

อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
 -  รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A Study of the Differences in Performance Measurement System in Different Industries” ในการประชุม
วิชาการ World Business and Social Science Research Conference ประเทศไทย  วันที่ 27-25 ต.ค. 56
 -  รศ.ดร.ศากุน  บุณอิต
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Training and Development Activities: A Case Study of a Hospital in Thailand” ในการประชุมวิชาการ Third 
Asia-Pacific Business Research Conference ประเทศมาเลเซีย  วันที่ 25-26 ก.พ. 56
 - รศ.ดร.ศากุน  บุณอิต และ นางสาวยุวพรรณ จตุรพิธพรชัย
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “An Empirical Investigation of the Contribution of Knowledge Management to Supply Chain Integration 
and Flexibility Performance” ในการประชุมวิชาการ Logistics Research Network Annual Conference ประเทศอังกฤษ วันที่ 4-6 
ก.ย. 56
 -  รศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Talcott Parsons’ AGIL Schema-based System Identification of Administrative Problems of North-East Vo-
cational Education In Thailand” ในการประชุมวิชาการ BAI 2013 International Conference on Business and Information  ประเทศ
อินโดนีเซีย วันที่ 7-9 ก.ค. 56
 -  ผศ. ดร.ศจี ศิริไกร
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Quality Assurance Assurance: Choices and Changes” ในการประชุมวิชาการ 1st International Conference 
on LSS in Higher Education ประเทศสก๊อตแลนด์ วันที่ 24-27 มิ.ย. 56
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รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนสง

สินคาทางถนนรองรับการเปดเสรีประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน

กรมการขนสงทางบก

โครงการศึกษาจัดทำระบบขอมูลและตัวบงชี้

วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคเกษตรกรรม 

และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายโซ 

อุปทานและโลจิสติกสสินคาการเกษตรกรรม 

ปงบประมาณ 2556

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

อ.ดร.สุทธิกร  กิ่งแกว Action-reaction in the global trade เงินทุนคณะพาณิชยฯ มธ.

รศ.ดร.รุธิร พนมยงค

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

1. ด้านบุคลากร

 ปัจจุบันสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 8 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน 

รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 8 คน ปริญญาโท 2 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้

ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์ 3 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีผลงานที่โดดเด่นด้าน

วิชาการ รายละเอียดดังนี้

 2.1 โครงการวิจัย  

 2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์

บทความวิจัยเรื่อง “Moving Along the Value Chain: Emerging Thai Multinationals in Globally Integrated Industries”  ตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ  Asian Business & Management, Vol. 12, No.1: 85-114.

บทความวิจัยเรื่อง “Where do we go from here?: Globalizing subsidiaries moving up the value chain”  ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

Journal of International Management, Volume 19, Issue 3, September 2013, Pages 207-219

ผศ. ดร.สถาพร โอภาสานนท์

บทความเรื่อง “การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making)” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบริหารธุรกิจ 

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 pp. 4-7

บทความเรื่อง “การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ 2 (Multiple Criteria Decision Making(2))” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร

บริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 140 pp. 5-9

 2.3 อาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์

เสนอผลงานวิจัยเร่ือง “Breakout Multinationals: Emerging multinationals in global value chains” ในการประชุมวิชาการ 30th EAMSA 

Annual Conference, Institute of East Asian Studies (IN-EAST), University of Duisburg-Essen ประเทศเยอรมนี วันที่ 27-30 พ.ย. 

56

ผศ.สันติชัย  คชรินทร์

เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The effects of customer orientation on customer integration, process flexibility and financial perfor-

mance” ในการประชุมวิชาการ The Production and Operations Management Society (POMS Denver conference 2013) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา วันที่ 3-6 พ.ค. 56

เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “An examining the link between competitor orientation, supplier integration and product innovation” ใน

การประชุมวิชาการ 20th European Operations Management Association (EurOMA Conference, Theme: Operations Management 

at the Heart of the Recovery) ประเทศไอร์แลนด์ วันที่ 9-12 มิ.ย. 56

อาจารย์ ดร.พัฒน์นรี   ศรีศุภโอฬาร

เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The making of the king of consumer products in Thailand  how entrepreneur in the early industrializa-

tion period innovates his business” ในการประชุมวิชาการ The 17th Congress of the European Business History Association, 

Department of Economic History, Uppsala University ประเทศสวีเดน วันที่ 22-24 ส.ค. 56
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สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. ด้านบุคลากร

 ปัจจุบันสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 5 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท 3 คน  ปริญญาเอก 

2 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  อาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์ของสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 โครงการวิจัย

 2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

 -  “Ayuttaya : Rich in History but Poor in Othe Area” And How Can an Integrated Planning Can Change That ” ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร Business and Management Review, Vol. 3(06), August, 2013, p. 12-17  

 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ และ อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช

 -  “Factor’s Weight of Importance in the Weighted Quality Score (WQS) Technique : CBD’s Serviced Apartment”        

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร International Journal of Information, Business and Management , Vol.5, Number 4, November 2013, 

P 19-31

 อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช

 - ผลงานวิจัยเรื่อง “Enhancing the Real Estate Development Concept of Highest and Best Use: A PEST Analysis       

Approach” โดย อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช ได้รับการนำาเสนอ (Present) ในการประชุม International Symposium on Business and 

Management (ISBM 2014) ,  ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2557

2.3 การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ วิชาชีพและวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย

 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

 คณะกรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและบริษัทประเมิน ของสมาคม  

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

รายนามอาจารย ชื่อโครงการวิจัย แหลงเงินทุน

โครงการวิจัยศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภค:              

Case Ville ราชพฤกษ –แจงวัฒนะ
บริษัทควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

"การศึกษาการจัดทำผังแมบทการใชประโยชนที่ดิน  

บริษัทไปรษณียไทย จำกัด สำนักงานใหญ ถนนแจงวัฒนะ"

บริษัทไปรษณียไทย จำกัด

แนวทางการประเมินมูลคาที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ 

เกษตรกรรมสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระยะที่ 1)
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการศึกษาสถาณการณการแขงขันของศูนยการคา        

ภายในกรุงเทพและปริมณฑล"
บริษัทวีรีเทล จำกัด(มหาชน)

อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช

ความไดเปรียบเชิงการแขงขันของวิสาหกิจไทยในหวงโซ          

มูลคาธุรกิจอสังหาริมทรัพยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Competitive of Thai Enterprises in The Real Estate 

BusinessValue Cahin in the Contect of ASEAN Economic 

Community (AEC)"

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะพาณิชยฯ มธ.

ผศ.จิตตาภรณ ศรีบุญจิตต

 รศ.พัชรา  พัชราวนิช

 -   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

 -   คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช

 - คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และบริษัทประเมินของ

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

 ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและศึกษาจาก   

สถานที่จริง โดยตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาได้นำานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ศักยภาพให้กับนักศึกษา  ดังนี้

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 วิชา RB 313 Real Estate Finance and Investment ร่วมกับ ชมรม RB Club จัดกิจกรรม City Tour โครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริเวณ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง  ถนนพระราม 4  - สาทร- สีลม-วิทยุ-เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2556

 นำานักศึกษาในวิชา RB 212 Introduction to Real Estate Valuation ไปดูงานโครงการหมู่บ้านธัญภิรมย์ รังสิต คลอง 10 เมื่อ  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  

 จัดกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย นักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  วันที่  21-23 กุมภาพันธ์ 2557 Villa Paradis Big Mountain 

(Khao Yai), Nakornratchasrima

 วิชา RB 411 Real Estate Marketing and Brokerage Management ดูงานโครงการ Central สีลมคอมเพล็กซ์ และ                 

Promenade Fashion Island เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

 วิชา RB  411 Real Estate Marketing and Brokerage Management และ RB 321 Real Estate Finance and Investment  

ดูงานโครงการ Connect สรงประภา ดอนเมือง เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2556

 วิชา RB 421 Real Estate Seminar นำานักศึกษาฟังบรรยายและดูงานโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 

 นำานักศึกษาวิชา RB 421 Real Estate Seminar ไปเสนอผลงานทางด้านการแก้ไขปัญหาให้กับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 3 มีนาคม 2557

 นำานักศึกษาวิชา RB 211 Introduction to Real Estate Business ไปดูงานโครงการ Mega Bangna  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

 นำานักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมฟังสัมมนา Bangkok’s New City Planning Regulation เมื่อวันที่         

27 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต ซึ่งจัดโดย Royal Institution of Chartered Surveyors (Thailand) 
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หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)

                 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนในลักษณะบูรณาการ โดยนำา

ปัญหาธุรกิจและการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นตัวตั้ง แล้วจัดเนื้อหาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาผสมผสาน เพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะนักศึกษาในการวิเคราะห์ปัญหา และกำาหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจ (Process-based Learning) โดย

ลดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหาที่แยกตามรายวิชา ทำาให้มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความ

สามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  มีความรู้รอบ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำางานได้อย่าง

ยืดหยุ่นและคล่องตัว ในขณะที่การศึกษาระดับปริญญาโท มุ่งให้เกิดความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะด้านของการจัดการธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อม

ในการไปรับผิดชอบในตำาแหน่งหน้าที่งานระดับกลาง-สูงในองค์กรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้หลักสูตรให้ความสำาคัญกับการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการปลูกฝังจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556   

มีนักศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 134 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ จำานวน 85 คน 

และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ จำานวน 49  คน โดยนักศึกษาประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท

รวมทั้งสิ้น 109  คน สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ จำานวน 40 คน สาขาการบริหารการเงิน จำานวน 43 คน สาขาการบริหาร

การตลาด จำานวน 26 คน  จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 161 คน  เป็นนักศึกษาจากสาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ  

50 คน  สาขาการบริหารการเงิน 75  คน  และสาขาการบริหารการตลาด  36 คน

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

 ในปีการศึกษา 2556  นักศึกษาของหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และได้รับ

รางวัลดังนี้        

 -   รางวัล Top 10 Finalist MERIT Academy   จากการแข่งขัน Disney Marketing Academy Awards 2012:  จัดโดย                 

Walt Disney Studios Motion Pictures, Thailand

 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหาภาษีอากรระดับอุดมศึกษา จัดโดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต            

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับกรมสรรพากร

 -     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโครงการ K-Expert เพ่ิมพูนปัญญา รุ่นท่ี 2 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

 -     รางวัลชมเชย  จากการแข่งขันโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” จัดโดยธนาคารออมสิน 

 -   รางวัลทุนเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำาปีการศึกษา 2556  มอบโดย บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ 

จำากัด

 -   รางวัลรองอันดับ 2 และรางวัลชมเชย  T-FEX Champion League  จากการแข่งขัน Click2Win จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์    

แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ 

 -    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโครงการ Osotspa Talent Camp จัดโดย บริษัทโอสถสภา จำากัด

 -    รางวัลชนะเลิศ  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล SET Star Investment Planner ที่สุดแห่ง นักวางแผนการลงทุน  

 -    รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 รางวัล  TFEX Deriavtives Star Team ที่สุดแห่ง

ผู้เชี่ยวชาญอนุพันธ์รุ่นใหม่ 

 -    รางวัลชนะเลิศ รางวัล Muang Thai  Insurance Star Planner ที่สุดนักวางแผนการประกันชีวิต  

 -    รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน 

 -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR  จากการแข่งขัน 

 -   รางวัลชนะเลิศ รางวัล Muang Thai  Insurance Star Planner ที่สุดนักวางแผนการประกันชีวิต  

 -   รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน 

 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR จากการแข่งขัน  

“Young Financial Star Competition 2012”  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 -   รางวัลชมเชย จากการแข่งขันประกวดแผนการตลาด “J-MAT Award  ครั้งที่ 23 หัวข้อ “สุดยอดชาเขียว มัดใจ วัยว้าวุ่น” 

จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 -    รางวัลชนะเลิศ  ประกวดโครงงานบริการชุมชนในระดับมหาวิทยาลัย  จัดโดย ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานด้านวิชาการ

 นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาโท) ได้รับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  ดังนี้

 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ จำานวน 2   คน คือ 

 นักศึกษาจัดทำา Independent Study : เรื ่อง The Effect of Fair Value Hierarchy Disclosure on Nonprofessional 

Investors’ Reliability Judgment ได้รับการตอบรับไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานานชาติ “14th  Asian Academic  

Accounting Association Annual Conference” ณ Park Royal Hotel  Penang ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556  โดยมี   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 นักศึกษาจัดทำา Independent Study : Drivers and Barriers for Implementing Environmental Management in                       

Beverage Processors: A Case of Thailand ได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  “26th 

International Business Research Conference” ณ Imperial College, London, สหราชอาณาจักร ในวันที่ 7-8 เมษายน 2557 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 สาขาวิชาการบริหารการตลาด  จำานวน 1 คน คือ 

 นักศึกษาจัดทำา Independent Study : The comparative study of Thai and ASEAN SMEs in the garment  industry 

ได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “1st  Pavia Paper Development Workshop”                              

ณ กรุงพาเวียน ประเทศอิตาลี  ในวันที่ 24-28 กันยายน 2556 โดยมีอาจารย์ ดร.สุทธิกร  กิ่งแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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ผลการดำาเนินงาน

ของโครงการ/ศูนย์/ห้องสมุด 

ปีการศึกษา 2556
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โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

 ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาเอกด้านการบัญชี การเงิน และการตลาด โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษา

อังกฤษโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำาในต่างประเทศ และวิทยากรรับเชิญซึ่ง

เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศ

 กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นนานาชาติ มีความคล่องตัวในการทำางานในสภาวะ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะในการสื่อสารและการนำาเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาขยาย

โลกทัศน์และประสบการณ์ของตนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลก       

จนได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติถึงความสามารถของนักศึกษาที่ประกาศความสำาเร็จ คว้ารางวัลวิชาการบนเวที      

การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติมากมาย รวมถึงความสามารถในโลกการทำางานจริงด้วย

ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานที่ประสบความสำาเร็จของโครงการและนักศึกษา ดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

 ในปีการศึกษา 2556 โครงการฯ มีนักศึกษา 473 คน เปิดสอนจำานวน 95 วิชา ใน 3 สาขาวิชาเอก และมีนักศึกษาสำาเร็จ               

การศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำานวน 101 คน

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 2.1 BBA Charity Concert

 กิจกรรม BBA Charity Concert จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำานึกของนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานคอนเสิรต์ ให้ตระหนักถึงการแบ่งปัน

ความรักและการเอาใจใส่แก่คนรอบข้างในสังคม รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำางานอาสาสมัคร รวามถึงเสริมสร้าง

ประสบการณ์การทำางานเป็นหมู่คณะ และนำาความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

 ในปีการศึกษา 2556 นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรม BBA Charity Concert ตามรายละเอียดดังนี้

 • BBA Charity Concert#7: Light of the Rhythm

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนประมาณ 

2,500 คน โดยคณะกรรมการจัดงานได้มอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 1,111,111.11 บาท ให้กับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพ               

คนตาบอด

 • BBA Charity Concert#8: Hope in Sight

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนประมาณ 

2,500 คน โดยคณะกรรมการจัดงานได้มอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 1,400,000 บาท ให้กับหน่วยแพทย์จักษุ

ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และจำานวน 200,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุน

การผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี 

 2.2 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (BBA Camp) ครั้งที่ 10

 นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี ในปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 10) 

นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทโดยมีเจตนารมณ์ในการไปสร้างห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน ณ บ้านสบแม่รวม          

ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2556 – 4 มกราคม 2557

3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

 ในระหว่างปีการศึกษา 2556 นักศึกษาของโครงการฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านธุรกิจรายการต่างๆ หลายรายการ และ     

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 3.1  รางวัลระดับนานาชาติ

  10 สิงหาคม 2556  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

     Thammasat Undergraduate Business Challenge

     จัดโดย BBA International Program, Thammasat University

  31 ตุลาคม 2556   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     Citi International Case Competition 2013

     จัดโดย The Hong Kong University of Science and Technology 

     เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  23 มีนาคม 2557  รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     McGill Management International Case Competition

     จัดโดย McGill University ประเทศแคนาดา

     

  3.2  รางวัลระดับชาติ

  6 กรกฎาคม 2556  รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, และรางวัล   

     Best Presenter

     The 2013 CIMA Global Business Challenge – Thailand Final

     จัดโดย Chartered Institute of Management Accountants

  10 สิงหาคม 2556  รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     The Challenger by TUBC

     จัดโดย BBA International Program, Thammasat University  
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TBS TU ISEP รวม TBS TU ISEP รวม 

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 16 4 0 20 16 1 1 18

ภูมิภาคยุโรป 28 0 0 28 7 6 0 13

ภูมิภาคออสเตรเลีย 4 0 0 4 0 0 0 0

ภูมิภาคเอเชีย 4 1 0 5 3 1 0 4

ภูมิภาคแอฟริกา 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 52 5 0 57 26 8 1 35

สัดสวนรอยละ 91.23% 8.77% 0.00% 100.00% 74.29% 22.86% 2.86% 100.00%

Outgoing Exchange Students Incoming Exchange Students

สัญญาความรวมมือ สัญญาความรวมมือ

TBS TU ISEP รวม TBS TU ISEP รวม 

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 8 4 0 12 9 1 3 13

ภูมิภาคยุโรป 18 0 0 18 36 0 3 39

ภูมิภาคออสเตรเลีย 3 0 0 3 2 0 0 2

ภูมิภาคเอเชีย 0 1 0 1 4 1 0 5

ภูมิภาคแอฟริกา 0 0 0 0 0 0 2 2

รวม 29 5 0 34 51 2 8 61

สัดสวนรอยละ 85.29% 14.71% 0.00% 100.00% 83.61% 3.28% 13.11% 100.00%

Outgoing Exchange Students Incoming Exchange Students

สัญญาความรวมมือ สัญญาความรวมมือ

  14 สิงหาคม 2556  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

     การแข่งขัน Disney Marketing Academy Award 2013 – Monster in “U”

     จัดโดย Walt Disney Studios Motion Pictures (Thailand)

  14 กันยายน 2556  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

     การแข่งขัน HP IMC Plan Challenge 2013

     จัดโดย นิตยสารทางการตลาด Marketeer ร่วมกับบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด    

     ประเทศไทย จำากัด (HP)

  26 ตุลาคม 2556  รางวัลชนะเลิศ

     การแข่งขัน Young Marketing Research Team Award

     จัดโดย สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

  2 พฤศจิกายน 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     การแข่งขัน Innovation Project เพื่ออนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า ในโครงการ    

     K – Expert เพิ่มพูนปัญญารุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ     

     Young Financial Star Competition 2013 

     จัดโดย K Bank

  20 พฤศจิกายน 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

     การแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2013 (National Level)

     จัดโดย CIMB Thai Bank

  9 กุมภาพันธ์ 2556  รางวัลชนะเลิศ Muang Thai Insurance Star Team 

     รางวัลชนะเลิศ PTT CSR Star Team

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 TFEX Derivatives Star Team

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PTT CSR Star Team

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TFEX Derivatives Star Team

     การแข่งขัน Young Financial Star Competition 2013 

     จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

     เมืองไทยประกันชีวิต ปตท. ธนาคารกสิกร

  17 มีนาคม 2557  รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

     การแข่งขัน Isuzu Marketing Brains Challenge 2013

     จัดโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด

  30 มีนาคม 2557  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     HSBC Thailand Business Case Competition 2014 – The Challenger

     จัดโดย The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

  29 เมษายน 2557  รางวัลชนะเลิศ, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     การแข่งขัน L’Oreal Brandstorm 2014 Thailand Final

     จัดโดย L’Oreal

  17 พฤษภาคม 2557 รางวัลชนะเลิศ, รางวัล Best Presenter และ รางวัล Condolene Prize

     การแข่งขัน The 2014 CIMA Global Business Challenge – Thailand Final

     จัดโดย Chartered Institute of Management Accountants   

	 3.3		ประกาศเกียรติคุณ

	 	 15	กรกฎาคม	2556	 รางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขันกีฬายิงปืนเป้าบิน	ประเภทสกีต	(ประเภททีมหญิง)		

	 	 	 	 	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก	ฤดูร้อน	ครั้งที่	27	Universiade	Game

	 	 5	กันยายน	2556	 	 รางวัลผลการเรียนดีเยี่ยม	(เกรด	4.00)	

	 	 	 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 17	พฤศจิกายน	2556	 รางวัลทูตกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประจำาปี	2557	

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 21	เมษายน	2557	 	 รางวัลผลการเรียนดีเยี ่ยม	(เกรด	4.00)	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  24	กรกฎาคม	2557	 รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประจำาปีการ 

	 	 	 	 	 ศึกษา	2556

	 	 	 	 	 รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นประเภทบุคคล	–	ด้านวิชาการ

   	 	 รางวันนักกิจกรรมดีเด่นประเภททีม	-	ด้านวิชาการ

	 	 	 	 	 รางวัลชมเชยประเภทบุคคล	–	ด้านกีฬา

	 	 	 	 	 รางวัลชมเชยประเภททีม	–	ด้านบำาเพ็ญประโยชน์	และด้านวิชาการ
จำานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
ภาคการศึกษาที่	1/2556

ภาคการศึกษาที่	2/2556

จำานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จำานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
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โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีอยู่สามระดับการศึกษา
   1) ปริญญาตรี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
         2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน
         3) ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตมาจากโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน อันเกิดจากความร่วม
มือระหว่างสามสถาบัน
   1) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            2) กรมที่ดิน
            3) University of South Australia (U-SA)
         โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญ และ
ประสบการณ์ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามมาตรฐานสากล โดยเริ่มการเรียนการสอนในปีพ.ศ. 2539 โดยการประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น เป็นหลักสูตร 1 ปี และสาเหตุที่เป็นโครงการเริ่มแรก เพราะระยะเวลาการเรียนการสอนนั้นสั้น
ที่สุด เมื่อเทียบกับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด
สามปีต่อมา การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดให้นักศึกษาเลือกเป็นครั้งแรก แต่เนื่องจากการเรียน
เน้นสาขานั้น เริ่มในปีการศึกษาที่ 2 เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้เริ่มขึ้นจริงๆ ในปี พ.ศ. 2544 และในปี
เดียวกันนี้ โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เปิดการเรียนการสอนโดยมีสามสายให้เลือก
        1) การบริหารอสังหาริมทรัพย์
              2) การประเมินราคาทรัพย์สิน
               3) การลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทั้งสามระดับการศึกษาข้างต้น อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีคติประจำาโครงการว่า “Real Knowledge For Real Estate”

ระดับประกาศนียบัตรทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (GPV)
 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (GPV) คงอยู่จำานวน 49 
คน มีผู้สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  จำานวน 23  คน ปัจจุบันได้ดำาเนินการสอนเป็นรุ่นที่ 18 

ระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จำานวน 127 คน เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
จำานวน 66 คน และ ชั้นปีที่  2 จำานวน 61 คน สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  จำานวน 60  คน โดยในปีการศึกษา 2556 โครงการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ผลงานวิชาการของนักศึกษา
 นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 12 ได้จัดทำาผลงานการศึกษาอิสระ จำานวน 63 เรื่อง โดยเป็นประเภท
การศึกษาความเป็นไปได้ จำานวน 46 เรื่อง  ประเภทวิจัย จำานวน 16  เรื่อง  แผนธุรกิจ 1 เรื่อง   และวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง  
 นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้นำาเสนอผลงานการศึกษาอิสระในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารนานาชาติในปีการศึกษา 2556  จำานวน 12  เรื่อง ดังนี้  
 นางสาวกณิการ์  คลายนาทร ( MRE #9)  ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  “DINKS ( Dual Income No Kinds) Preference and 
Condominium Choice Behavior”  ในวารสาร International Journal of Scientific  and Research Publications, Volume 3, Issue 11 , 
November, 2013
 นายอธิษฐ์  มโนรุ่งเรืองรัตน์ ( MRE #9)  ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  “Preferences for Detached House : DINKS Perspec-
tive” ในวารสาร International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 3, Issue 1 , December, 2013
 นางปรีดาพร  ป้องกันภัย ( MRE #9)  ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  “Preferences for the NPAs : Buyers’ Perspectives” ใน
วารสาร South East Asia Journal of Contemporary Business , Economics and Law, Vol. 3, Issue 1 , December, 2013
 นางสาวสิรินญา  สุนทรชีวิน  ( MRE #10)  ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  “Investigating Home Buyer Loyalty through             

Satisfaction and Perceived Value Dimensions” ในวารสาร International Journal of Scientific and Research Publications,         
Volume 3, Issue 12, December , 2013
 นายอสิ  พรหมนิยม ( MRE #10)  ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  Repatronage intention of neighborhood center female 
shoppers ในวารสาร Journal of International Academic Research for Multidisciplinary , Voil. 1, Issue 6 , July , 2013   
         
 นางสาวชวมนต์  วารกานนท์ ( MRE #10)  ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  A Closer Look At The Baby Boomer’s Preferred 
Shopping Well-Beingในวารสาร Journal of International Academic Research for Multidisciplinary , Voil. 1, Issue 11, December, 2013
 นางสาวเบญญาดา  สินเจริญมั่น ( MRE #11)   ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเรื่อง  Key Factors Affecting Small Tenant Decision 
on Renewing Shopping Mall Rent Contract ในวารสาร International Journal of Scienfific and Research Publications, Volume 3, 
Issue 12, December, 2013
 นายธีรสิชฌน์  สิรินาคบำารุง ( MRE #11)  ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง  Elderly Well-Being from Home, Family and Community     
ในการประชุม Proceeding of 22 nd International Business Reseach Conference Melia Galgos Hotel , Madrid, Spain, 9-10 
September 2013
 นางสาวภัทร์พร  วงศ์สุชาต (MRE#11)  ได้นำาเสนอผลงานเรื่อง A Study of Relation amomg perceived consumption value 
and customer satisfaction of boutique hotel in Thailand  ในการประชุม Annual Paris Business and Social Sciences Research 
Fonference Crowne Plaza Hotel, Paris, France, 4-5 July 2013 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  International Journal of Scientific 
and Research Publications, Volume 4, Issue 7, July 2014
 นายปิยพงษ์  จารุสุวรรณภูมิ  (MRE#11)  ได้นำาเสนอผลงานเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายผังเมืองใหม่ในประเด็นเรื่องมาตรฐาน
อาคารสีเขียวกับโบนัสอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่เหมาะสมแก่การลงทุนสำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม ในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2556. วันที่  14 กรกฎาคม 2556
 นายปิตินันท์  ควะชาติ (MRE#12)   ได้นำาเสนอผลงานเรื่อง Customer Satisfaction with Luxury Hotel in Bangkok : The 
Influence of Housekeeping Services Quality ในการประชุม 20th Congress of European Real Estate Society   ณ Vienna  ประเทศ 
Austria, วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2556
 นางสาวปภาดา เฉิดฉมาดล (MRE#12)   ได้นำาเสนอผลงานเรื่อง Factors Influencing Customer Satisfaction with Chain 
Budget Hotels in Bangkok ในการประชุม 20th Congress of European Real Estate Society   ณ Vienna  ประเทศ Austria, วันที่ 3-6 
กรกฎาคม 2556

2. ผลงานด้านสัมมนาทางวิชาการ 
 2.1  จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำาปี ครั้งที่ 12 หัวข้อ “2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 
กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
 ซึ่งในการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“โครงการ 2 ล้านล้านบาท: Growth Engine สู่อสังหาริมทรัพย์ไทย” หลังจากนั้นเป็นการเสวนาซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา ซึ่งมี
รายนาม ดังนี้
1. คุณนริศ เชยกล่ิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) และ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย 
2. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
3. คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
4. คุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำานวยการ บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

 2.2 จัดงานสัมมนารับฟังการนำาเสนอผลการวิจัยในหัวข้อ “ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจไทยในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : เทคนิคการวิเคราะห์ความสำาคัญกับผลการดำาเนินงาน” โดย ผศ.จิตตาภรณ์  
ศรีบุญจิตต์ และ อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช  เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องหลานหลวง โรงแรม Royal       
Princess หลานหลวง
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โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ  (MBA , MBA-HRM, XMBA)

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

 โครงการ MBA มีเป้าหมายในการสร้าง “นักบริหารมืออาชีพ” หรือ “เจ้าของธุรกิจ” ที่ประสบความสำาเร็จ  โดยการผลิตมหา

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้ในทุก

สถานการณ์  โดยเน้นผู้ที่กำาลังทำางานซึ่งสามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  (MBA- HRM)

 โครงการ MBA-HRM มีเป้าหมายในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจและสามารถผสานองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ของการ

บริหารธุรกิจและศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมุมมองในเชิงกลยุทธ์

โครงการปริญญาโทสำาหรับผู้บริหาร  (XMBA)

 โครงการ XMBA  ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)” ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ธุรกิจไทยที่จำาเป็นต้องมีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการ

จัดการธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ ที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงอย่างเหมาะสม อีกทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มี

คุณสมบัติของความเป็นผู้นำาที่ดี เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันดีงามที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

1. ผลงานด้านวิชาการ

 1.1 โครงการธุรกิจ

นักศึกษาโครงการ MBA จัดทำาโครงการทางธุรกิจ  ทั้งหมด 128 เรื่อง  แบ่งเป็น

 -  แผนธุรกิจ  14  เรื่อง

 -   งานวิจัย 112  เรื่อง

 -   งานให้คำาปรึกษาธุรกิจ  2  เรื่อง

นักศึกษาโครงการ MBA-HRM จัดทำาโครงการทางธุรกิจทั้งหมด 23  เรื่อง  แบ่งเป็น

 -    งานวิจัย  20 เรื่อง 

 -    งานให้คำาปรึกษาธุรกิจ  3 เรื่อง

      -    ทำาวิทยานิพนธ์ 3 เรื่อง

นักศึกษาโครงการ XMBA  จัดทำาโครงการทางธุรกิจทั้งหมด 27 เรื่อง  แบ่งเป็น

 -   แผนธุรกิจ  16  เรื่อง

 -   งานวิจัย      4  เรื่อง

 -   งานให้คำาปรึกษาธุรกิจ  7  เรื่อง

   

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

         2.1. นักศึกษาโครงการ XMBA 29 และ 30 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อ.เมือง จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557

         2.2. นักศึกษา XMBA รุ่นที่ 28 และศิษย์เก่าได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวัน

ที่ 12 กันยายน 2557

          2.3. โครงการ MBA โดย รศ.กิตติ  สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน นำานักศึกษาไปบริจาคเงินที่มูลนิธิ

บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ ถนนวัวลาย  อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 

3. ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

              การเรียนการสอนของโครงการมุ่งเน้นวางรากฐานทางธุรกิจให้แน่นและประยุกต์กับเหตุการณ์จริง   โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา  

รายงาน  และการใช้เกมส์จำาลองทางธุรกิจ  เพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ

       3.1 เกมส์จำาลองกลยุทธ์ธุรกิจ Capsim และ Business Game

             -  โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM  สำาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาค 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 6 -  8 ธันวาคม 2556   ณ โรงแรม

โรสการ์เด้นท์  สามพราน  จังหวัดนครปฐม

           -  โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM สำาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาค 3/2556  ตั้งแต่วันที่ 18 – 20  เมษายน 2557  

ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์  สามพราน  จังหวัดนครปฐม

          -  โครงการ MBA - HRM จัด Business Game สำาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556  ภาค 3/2556 ตั้งแต่   วันที่ 18 – 20 เมษายน  

2557  ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์  สามพราน  จังหวัดนครปฐม

          -  โครงการ XMBA จัดเกมส์ CAPSIM  สำาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556  ภาค 2/2556 ตั้งแต่ วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2556  ณ 

โรงแรมโรสการ์เด้นท์  สามพราน จังหวัดนครปฐม

       3.2   โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ  สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน นำานักศึกษาในวิชาไปดูงาน

นอกสถานที่ ที่บริษัทสยามไวเนอรี จำากัด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

       3.3  โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ  สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน นำานักศึกษาไปดูงานนอก

สถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2557

       3.4  โครงการ XMBA นำานักศึกษารุ่นที่ 28 ไปศึกษาและดูงานที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557

 3.5    โครงการ XMBA นำานักศึกษารุ่นที่ 28 ไปศึกษาและดูงานจิตอาสาโรงพยาบาลโพธารามและการพลิกฟื้นวิกฤตโรงพยาบาล 

ดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6- 7 กันยายน 2556

    3.6   โครงการ XMBA นำานักศึกษารุ่นท่ี 28 ไปศึกษาและดูงานท่ี Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 4 – 11 สิงหาคม 2556
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โครงการปริญญาโททางการบัญชี

 โครงการปริญญาโททางการบัญชี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) (Master of                 

Accounting) เป็นการศึกษาภาคค่ำาในระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนเป็นระบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีสัดส่วน

วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 25 % ของจำานวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี 

โครงการฯ เน้นการสอนเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำากัดสาขา) ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการบัญชี

ในเชิงลึกและวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีมุมมองกว้างไกล สามารถที่จะทำางานในสายงาน

วิชาชีพทางด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์วิจัยองค์ความรู ้ทางทฤษฎี เพื ่อสามารถ

ผสมผสานวิชาการ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และความรู้จากศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจมาใช้ในการตัดสินใจ และประยุกต์

ใช้กับสถานการณ์ในการประกอบวิชาชีพได้ 

นอกจากนี้ปรัชญาของโครงการที่สำาคัญคือ การมีจริยธรรมในองค์กร ดังนั้นโครงการจึงได้กำาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและ

จริยธรรมวิชาชีพไว้ในหลักสูตร  เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักในความสำาคัญของหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

 • มีแผนการศึกษา 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาและจัดทำาวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์

 • จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำานวน 42 หน่วยกิต แบ่งแยกเป็น

  o  วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

  o  วิชาเลือก

 • แผน ก ศึกษาวิชาเลือก จำานวน 6 หน่วยกิต

 • แผน ข ศึกษาวิชาเลือก จำานวน 15 หน่วยกิต

  o  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  o  วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

 • ในส่วนของวิชาเลือก หากนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก สนใจที่จะศึกษาเฉพาะด้าน จำานวน 3 ด้าน ดังนี้

  o  ด้านรายงานทางการเงิน (IFRS) 

  o  ด้านภาษีอากร (Taxation) 

  o  ด้านศาสตร์และศิลป์สำาหรับผู้อำานวยการบัญชี 

 ศึกษารายวิชาเฉพาะด้าน จำานวน 4 วิชา และผู้เข้าศึกษาจะได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จากโครงการปริญญาโททางการบัญชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันทางด้านบัญชีที่มีชื่อเสียง (Big 4) จากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย จำากัด 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษาของนักศึกษา
 •  ผลงานวิจัย (Independent Study) ของนางสาวเบญจมาศ  จันอำารุง  หัวข้อ“The Association Between Corporate               

Social Responsibility Index and Firm Performance of Industrial Products and Resources Industries :Empirical Evidence From 

Thailand” ได้รับการตอบรับให้นำาเสนอผลงานที่ BAI 2013 International Conference on Business and Information เมื่อวันที่ 7 – 9 

กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และนำาเสนอในที่ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

14 กรกฎาคม 2556 ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

 •  ผลงานวิจัย (Independent Study) นายพรภัทร์  ลิมปะพันธ์ุ  หัวข้อ “The Association Between Corporate Governance 

Mechanisms Related to Board of Directors’ Characteristics and Cost of Capital : Empirical Evidence from Thailand” ได้รับ

การตอบรับให้นำาเสนอผลงานที่ The 14th Asian Academic Accounting Associate Annul Conference Organizing Committee            

 เมื่อวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย

 •  ผลงานวิจัย (Independent Study) ของนายบูรณภพ สมเศรษฐ์และนายภิรายุ แสนบุดดา  นักศึกษารุ่นท่ี 7 ได้ตีพิมพ์

บทความลงในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 (เมษายน 2556) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กร ความ

รับผิดชอบทางสังคม และผลดำาเนินงานด้านการเงิน

 •  ผลงานวิจัย (Independent Study) ของนางสาววลัยลักษณ์  สุวรรณวลัยกร  นักศึกษารุ่นที่ 8 ได้ตีพิมพ์

บทความลงในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (สิงหาคม 2556) เรื่อง ความคาดหวังและความพร้อมของวิชาชีพ

สอบบัญชีไทย ในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • ผลงานวิจัย (Independent Study) ของนางขนิฐา นิลรัตนานนท์  นักศึกษารุ่นที่ 8 ได้ตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (ธันวาคม 2556) เรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน
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โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการและหลักสูตร หลักสูตรวิทยาสตรมหา

บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีเป้าหมายให้ความรู้นักศึกษาทั้งที่มีพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือพื้นความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้สามารถประสานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความต้องการทางด้านบริหาร เพื่อนำามาช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ธุรกิจ และหรือออกแบบระบบสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพและผลการดำาเนินงานให้องค์กรประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้มหาบัณฑิต

จากหลักสูตรนี้ ยังมีความรู้ทางวิชาการพอเพียงสำาหรับงานวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศ เพื่อค้นหาความจริงเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทาง

ด้านระบบสารสนเทศ 

 ในปี พ.ศ. 2553  โครงการฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เนื่องจากได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนเรียนการสอน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  หลักสูตร 2549 มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และในการ

ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลิตมหาบัณฑิตออกมา 7  รุ่น  228 คน  เป็นบุคคลากรทางด้าน

ระบบสารสนเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

ในรอบปีการศึกษา 2556  มีผลการดำาเนินงานดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

ประเภทงานวิทยานิพนธ์                

ประเภทงานวิจัย

ชื่อเรื่อง 
1. อิทธิพลของความพรอมดานเทคโนโลยีและความไววางใจใน E-Tax Filing 
ตอความตั้งใจในการยื่นชําระภาษีผานบริการ E-Tax Filing 
2. การพัฒนาดัชนีชี้วัดความพรอมขององคประกอบเชิงเศรษฐกิจสําหรับการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือดวย 
NFC ในประเทศไทยและปจจัยที่กระทบตอดัชนี  

3. สื่อสังคมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสังคมไทย 
4. ตัวชี้วัดการปรับใชงานระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกรภาคธุรกิจในประเทศไทย 
5. ปจจัยสําเร็จและแนวทางในการติดตั้งและใชงานระบบโทรเวชกรรม อยางตอเนื่อง 
กรณีศึกษา: เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
6. อุปสรรคในการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาน เพื่อใชในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

และแนวทางในการปองกัน ผานกรณีศึกษาโครงการ Smart Citizen Info 
7. การสรางการรับรูความสามารถของตนเองผานทาง Application บน M-Learning: 
กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ชื่อเรื่อง 

1. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจที่จะซื้อขายกองทุนรวมผานเว็บไซตของตัวแทนขาย 

2. บรรทัดฐานทางสังคม แรงจูงใจดานความบันเทิงและความพึงพอใจในเกมมิฟเคชั่นที่มีอิทธิพลตอการ 
สรางความผูกพันในแบรนด  

3. การสํารวจระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององคกรในกรุงเทพ และปริมณฑล  

4. กลยุทธการวางตําแหนงตราสินคาโดยใชการทําการตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเตอรเน็ต 

5. ความลมเหลวของเทคโนโลยีไมโครเพยเมน: กรณีศึกษา กรุงศรี ควิก เพย  

6. การศึกษาอิทธิพลและผลกระทบของการเสพติดเครือขายสังคมออนไลนในองคกร 

7. ปจจัยที่สงผลกระทบตอความตองการใชงานบริการภาครัฐ Smart Citizen Info  

8. การวิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลองของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน  

9. ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการกําหนดนโยบายการใชสื่อสังคมออนไลนในองคกร  

10. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชระบบสนับสนุนการสอบบัญช ี(Audit Support System) 
ของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงในประเทศไทย  

11. ผลระบบของระบบหนวยความจํารวมตอการแบงปนความรู 
และการประยุกตใชความรูเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพของทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

12. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์สินคาดิจิตอลเพื่อความบันเทิง 

13. อิทธิพลของการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารความสัมพันธลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน  

14. งานวิจัยเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชงานในรัฐวิสาหกิจ โดยใช IT 
GOVERNANCE เปนเกณฑในการเปรียบเทียบ  

15. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดลอม (Green IT)  

16. ปจจัยที่ทาใหระบบการจัดการองคความรูของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บางกรวย 
ประสบผลสําเร็จ 

17. ปจจัยที่มีผลตอการซื้อหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส 

18. กรณีศึกษาการใชพื้นฐานเชิงทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความสามารถหลักขององคกร : 
มุมมองของผูบริหารระดับสูง  

19. ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซตสุขภาพตอความเชื่อมั่นไววางใจและเจตนาของการใชงาน : 
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย  

20. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยี Home TeleCare 
ของผูปวยเพื่อติดตามรักษาอาการจากโรงพยาบาลรัฐ 

21. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาซื้อซาของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต 

22. อิทธิพลของความพรอมในการใชเทคโนโลยีของผูใชบริการระบบคีออสและคุณภาพของระบบคีออส 
ที่มีตอความพึงพอใจและความจงรักภักดีกับบริการ ของเอไอเอส 

 

ชื่อเรื่อง 

1. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจที่จะซื้อขายกองทุนรวมผานเว็บไซตของตัวแทนขาย 

2. บรรทัดฐานทางสังคม แรงจูงใจดานความบันเทิงและความพึงพอใจในเกมมิฟเคชั่นที่มีอิทธิพลตอการ 
สรางความผูกพันในแบรนด  

3. การสํารวจระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององคกรในกรุงเทพ และปริมณฑล  

4. กลยุทธการวางตําแหนงตราสินคาโดยใชการทําการตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเตอรเน็ต 

5. ความลมเหลวของเทคโนโลยีไมโครเพยเมน: กรณีศึกษา กรุงศรี ควิก เพย  

6. การศึกษาอิทธิพลและผลกระทบของการเสพติดเครือขายสังคมออนไลนในองคกร 

7. ปจจัยที่สงผลกระทบตอความตองการใชงานบริการภาครัฐ Smart Citizen Info  

8. การวิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลองของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน  

9. ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการกําหนดนโยบายการใชสื่อสังคมออนไลนในองคกร  

10. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชระบบสนับสนุนการสอบบัญช ี(Audit Support System) 
ของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงในประเทศไทย  

11. ผลระบบของระบบหนวยความจํารวมตอการแบงปนความรู 
และการประยุกตใชความรูเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพของทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

12. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์สินคาดิจิตอลเพื่อความบันเทิง 

13. อิทธิพลของการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารความสัมพันธลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน  

14. งานวิจัยเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชงานในรัฐวิสาหกิจ โดยใช IT 
GOVERNANCE เปนเกณฑในการเปรียบเทียบ  

15. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดลอม (Green IT)  

16. ปจจัยที่ทาใหระบบการจัดการองคความรูของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บางกรวย 
ประสบผลสําเร็จ 

17. ปจจัยที่มีผลตอการซื้อหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส 

18. กรณีศึกษาการใชพื้นฐานเชิงทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความสามารถหลักขององคกร : 
มุมมองของผูบริหารระดับสูง  

19. ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซตสุขภาพตอความเชื่อมั่นไววางใจและเจตนาของการใชงาน : 
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย  

20. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยี Home TeleCare 
ของผูปวยเพื่อติดตามรักษาอาการจากโรงพยาบาลรัฐ 

21. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาซื้อซาของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต 

22. อิทธิพลของความพรอมในการใชเทคโนโลยีของผูใชบริการระบบคีออสและคุณภาพของระบบคีออส 
ที่มีตอความพึงพอใจและความจงรักภักดีกับบริการ ของเอไอเอส 

 

ประเภทงานพัฒนา IS

ประเภทงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 -  โครงการ MSMIS จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2556

 -  โครงการ MSMIS จัดกิจกรรมช่วยแข่งขันกีฬาวีลแชร์ระหว่างนักศึกษาปริญญาโท MIS กับผู้พิการ  และมอบเงินช่วยเหลือเด็ก

ผู้กำาพร้าและผู้พิการ เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนมหาไถ่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชื่อเรื่อง 

1. แผนพัฒนากลยุทธระบบสารสนเทศกลุมบริษัท คอมพิวเตอร จํากัด   

2. แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ของบริษัท ผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด 

3. แผนกลยุทธระบบสารสนเทศโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

 

ชื่อเรื่อง 

1. ระบบจัดการงานฝกอบรม (Management Training System) 

2. ระบบชวยตรวจสอบคาใชบริการของลูกคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G 

3. ระบบคนหาสินคา OA Furniture (OA Spot System) 

4. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมรานคาใหเชาบนมือถือเพื่อธุรกิจสินคาสั่งผลิต 

 

ชื่อเรื่อง 

1. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจที่จะซื้อขายกองทุนรวมผานเว็บไซตของตัวแทนขาย 

2. บรรทัดฐานทางสังคม แรงจูงใจดานความบันเทิงและความพึงพอใจในเกมมิฟเคชั่นที่มีอิทธิพลตอการ 
สรางความผูกพันในแบรนด  

3. การสํารวจระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององคกรในกรุงเทพ และปริมณฑล  

4. กลยุทธการวางตําแหนงตราสินคาโดยใชการทําการตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเตอรเน็ต 

5. ความลมเหลวของเทคโนโลยีไมโครเพยเมน: กรณีศึกษา กรุงศรี ควิก เพย  

6. การศึกษาอิทธิพลและผลกระทบของการเสพติดเครือขายสังคมออนไลนในองคกร 

7. ปจจัยที่สงผลกระทบตอความตองการใชงานบริการภาครัฐ Smart Citizen Info  

8. การวิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลองของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน  

9. ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการกําหนดนโยบายการใชสื่อสังคมออนไลนในองคกร  

10. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชระบบสนับสนุนการสอบบัญชี (Audit Support System) 
ของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงในประเทศไทย  

11. ผลระบบของระบบหนวยความจํารวมตอการแบงปนความรู 
และการประยุกตใชความรูเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพของทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

12. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์สินคาดิจิตอลเพื่อความบันเทิง 

13. อิทธิพลของการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารความสัมพันธลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน  

14. งานวิจัยเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชงานในรัฐวิสาหกิจ โดยใช IT 
GOVERNANCE เปนเกณฑในการเปรียบเทียบ  

15. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดลอม (Green IT)  

16. ปจจัยที่ทาใหระบบการจัดการองคความรูของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บางกรวย 
ประสบผลสําเร็จ 

17. ปจจัยที่มีผลตอการซื้อหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส 

18. กรณีศึกษาการใชพื้นฐานเชิงทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความสามารถหลักขององคกร : 
มุมมองของผูบริหารระดับสูง  

19. ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซตสุขภาพตอความเชื่อมั่นไววางใจและเจตนาของการใชงาน : 
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย  

20. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยี Home TeleCare 
ของผูปวยเพื่อติดตามรักษาอาการจากโรงพยาบาลรัฐ 

21. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาซื้อซาของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต 

22. อิทธิพลของความพรอมในการใชเทคโนโลยีของผูใชบริการระบบคีออสและคุณภาพของระบบคีออส 
ที่มีตอความพึงพอใจและความจงรักภักดีกับบริการ ของเอไอเอส 
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โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
 

 โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เริ่มก่อตั้งมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2526 และต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรมาเป็นระดับ

ปริญญาโท เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ทัดเทียมกับผู้สำาเร็จการศึกษามาจาก

สถาบันการศึกษาชั้นนำาในต่างประเทศ และมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโลกธุรกิจ โดยเฉพาะ

การแก้ปัญหาทางการตลาด ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้ตามหลักวิชาการและตาม

ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นมหาบัณฑิตที่จะทำางานในระดับบริหารให้กับองค์กรชั้นนำาในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถทำาการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาชั้นนำาได้ ในปีการศึกษา 2556 โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ ได้ผลิต

มหาบัณฑิต จำานวน 64 คน ในรอบปีการศึกษา 2556 มีผลการดำาเนินงานดังนี้

1.ผลงานด้านวิชาการ

 -  “Beauty Business Strategies: Passion & Challenges”. Guest-Speaking Session by Mr. Umesh Phadke, Managing 

Director of L’Oreal (Thailand)  on July 10, 2013

 -  “Mobile Edge of Marketing” Guest-Speaking Session by Mr. Jon Eddy Abdullah: CEO of dtac on October 1, 2013

 -   Leadership and Building High Performance Teams, 20-23 March 2014, at Rayong Resort โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนี้

ขึ้นก่อนการเริ่มต้นการศึกษาในภาคแรกเพื่อสร้างทักษะเชิงการจัดการที่สำาคัญคือ การเป็นผู้นำา ตลอดจนการสร้างและการทำางานเป็นทีม

2.ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 สืบเนื่องจากในปี 2555 โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) ร่วมกับมหาบัณฑิต MIM รุ่นที่ 24 ได้

ริเริ่มจัดโครงการ “PAY IT FORWARD CHARITY BY MIM-24” เพื่อรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมของคนไทยที่มักจะให้ของขวัญหรือช่อดอกไม้

เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่เป็นการบริจาคเงินเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้ มหาบัณฑิต MIM รุ่นที่ 25 ที่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 ได้เล็งเห็นถึงความสำาเร็จและประโยชน์เพื่อ

สังคมที่ได้จากการจัดโครงการนี้ มหาบัณฑิต MIM รุ่นที่ 25 จึงสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีงามเพื่อช่วยผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในโครงการ 

“ส่งน้องจบปริญญาตรี” โดยการรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมที่ซื้อของขวัญหรือช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตเป็นการร่วม

บริจาคให้แก่ ‘มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย’ (World Vision Foundation of Thailand)

 -  โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” หรือ “Follow The Royal Footsteps”จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8–10 พฤศจิกายน 2556 โดยเป็น       

Community Project ที่นำานักศึกษาไปเยี่ยมชมและทำาประโยชน์ให้แก่ชุมชนชาวเขา ณ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างจิตสำานึก

ของการแบ่งปัน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส

3. ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

 -  นักศึกษาโครงการ MIM รุ่นที่ 26 เดินทางไปดูงานธุรกิจที่ Hong Kong ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2556 โดยเยี่ยมชมและฟัง

การบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของ Hong Kong Ocean Park 

 -  นักศึกษาโครงการ MIM รุ่นที่ 27 เดินทางไปดูงานธุรกิจที่ Belgium - France ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 

2557 โดยเย่ียมชมและฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทช้ันนำาของโลก อาทิ Galeries Lafayette Headquarters, 

1000merics in Paris, Veuve Clicquot the Champagne House in France, Philips Austria, Henkel CEE, and Volkswagen 

Slovakia Plant Bratislava in Austria

 -  นักศึกษาโครงการ MIM รุ่นที่ 27 เดินทางไปดูงานธุรกิจที่ SAN FRANCISCO AND THE BAY AREA ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 โดยเยี่ยมชมและฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทชั้นนำาของโลก อาทิ เช่น Bally Technologies, The Cosmopolitan of Las Vegas, MGM Resorts International, 

Zappos, Las Vegas Convention & Visitors Authority, and The Venetian Las Vegas

4. ผลงาน/ รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

 -  แผนธุรกิจ SugarDrop ของทีมนักศึกษา MIM รุ่นที่ 26 เป็นตัวแทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ Asia Venture Challenge ประจำาปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 โดยได้รับรางวัล 

Co-First Runner-up 

 -  แผนธุรกิจ BreedEx ของทีมนักศึกษา MIM รุ่นที่ 26 เป็นตัวแทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าแข่งขัน Stu Clark 

Investment Competition 2014 ที่รัฐมานิโตบา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัล First Runner-up จากการ

ประกวด “Logo Competition”

5. ผลงานอื่นๆ 

โครงการ MIM ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าปริญญาโททางการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUMIMA) 

 -  จัดกิจกรรม “Lead with a Story” ให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 เพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้

มีความทันสมัย ณ โรงแรม Heritage Pattaya Beach Resort จังหวัดชลบุรี

 -  จัดกิจกรรม The Branding Camp #3 ให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 27 เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 เพื่อพัฒนาความรู้ทางการตลาด

ของนักศึกษาให้มีความทันสมัย ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

pix life style
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โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)

 โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มุ่งผลิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตที่มีความรู้และมุมมองทั้งในทางกว้างและ

ลึกในสาขาวิชาการเงิน เพื่อจะเป็นมืออาชีพในธุรกิจการเงิน หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตร

เป็นการผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีกับการปฎิบัติ โดยเน้นหนักการวิจัย จุดเด่นของโครงการนอกเหนือจากหลักสูตรคือ  การที่นักศึกษา

ได้มีโอกาสเข้าโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เป็นการเปิดโลก

ทัศน์ให้นักศึกษา และกระตุ้นการเรียนรู้โลกการเงินที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทักษะทางธุรกิจที่จำาเป็น เพื่อความสำาเร็จใน

ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผู้สำาเร็จการศึกษา จำานวน 34 คน

1. ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

              โครงการฯ สนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำางานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่เวทีนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา

ที่มีผลงานดีเด่น และนำาชื่อเสียงมาสู่โครงการฯ ดังนี้

 1.1  ผลงานการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “Default Prediction for Small-Medium Enterprises in Emerging Market: Evidence from 

Thailand” ของ นางสาววนิดา สิริรัตนพลกุล ศิษย์เก่า MIF รุ่นที่ 11 ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติของประเทศเกาหลี 

“Seoul Journal of Business (SJB)” ฉบับเดือน ธันวาคม 2012 โดยผลงานการค้นคว้าอิสระดังกล่าวมี ผศ.ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากน้ี งานวิจัยเร่ืองดังกล่าวยังได้นำาเสนอ ในงาน Research Workshop ท่ีภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มธ. จัดด้วย

 1.2  ผลงานการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ Stock Return Predictability by Bayesian Model Averaging: Evidence from Stock    

Exchange of Thailand” ของ นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา นักศึกษารุ่นที่ 13 ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ 

International Journal of Economic Sciences เล่มที่ Vol. III / No. 1 / 2014 โดยผลงานการค้นคว้าอิสระเรื่องดังกล่าวมี ผศ.ดร.สรายุทธ์ 

นาทะพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1.3  ผลงานการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “Is using vwap better than closing price?” ของ นางสาวโศภิษฐ์สุดา ขวัญจิตร์ ได้เป็น

ตัวแทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าร่วมการนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้าน     

ตลาดทุน ของสถาบัน CIMA ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานการค้นคว้าอิสระดังกล่าวมี ผศ.ดร.อัญชดา เจริญรุกข์ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 1.4  ผลงานการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “The Effect of Corporate Governance on Stock Liquidity: The Case of Thailand” ของ 

นายภาณุ พรหมมินทร์ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ The Special Issue of International Review of Economics & 

Finance on Corporate Governance in Emerging Markets ฉบับเดือนกันยายน 2556 โดยผลงานดังกล่าวมี รศ.ดร.เสกศักด์ิ  จำาเริญวงศ์ 

และ รศ.ดร.ภรศิษฐ์  จิราภรณ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 1.5  นักศึกษาของโครงการฯ ได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำา

ปี 2556 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2556 โดยมีมหาบัณฑิตของโครงการเข้าร่วมนำาเสนอผลงานในกลุ่มการเงิน จำานวน 3 ผลงาน ได้แก่

 •  “Can Technical Analysis Beat Fundamental?”  โดย นายเจตอาทร สองเมือง ซึ่งมี รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา

 •  “Validity of the Classical Black-Scholes Model and Derivative Warrant Pricing: Case Study of the Stock Exchange 

of Thailand” โดย นายปเนต เสรีรังสรรค์ ซึ่งมี รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. การจัดบรรยายพิเศษ 

 2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “TUF and Its Investment Strategy” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Wai Yat (Paco) Lee ตำาแหน่ง 

Deputy General Manager Investor Relations and Corporate Investment จาก Thai Union Frozen Products, PCL. เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องดวงกมล โรงแรม The Sukosol Hotel, Bangkok

 2.2   โครงการปริญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาวิชาการ Finance Research Workshop เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2556 โดยมี Key note speaker จากประเทศญี่ปุ่น  Professor Yoshinori Shimizu จาก Hitotsubashi University  ปาฐกถา

พิเศษในหัวข้อ The Century of Asia 
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โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)

 หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ของ Entrepreneur ในประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก ปลูกฝังให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ

มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสของธุรกิจและแข่งขันได้ในตลาดนานาชาติ (International) โดยอาศัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม       

(Innovation) และสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact) หรือช่วยสร้างสรรค์ความเป็น Global Entrepreneur ในตัว

นักศึกษา

 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เข้มข้น โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) จึงร่วมเป็นพันธมิตรกับ

สถาบันการศึกษาชั้นนำาทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Shanghai University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชน

จีน  The Graduate School of Commerce and Management at Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น Stanford Technology Ven-

tures Program แห่ง  Stanford University, Green MBA แห่ง Dominican University และ Lester Center of Entrepreneurship แห่ง 

University of California at Berkeley จากสหรัฐอเมริกา 

  

 ในปีการศึกษา 2556 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) มีผลการดำาเนินงานดังนี้

1. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 Thammasat Business School ได้เริ่มเข้าการประกวดแผนธุรกิจ GSVC เมื่อปลายปีพ.ศ. 2549 โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน

ภูมิภาคเอเชีย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในปี 2550 และรางวัลการนำาเสนอวิธีวัดมูลค่าของคุณค่าของธุรกิจที่มีต่อสังคม

ยอดเยี่ยมในปี 2551  และได้รับเกียรติจาก Haas School of Business ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน GSVC ในรอบภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงต้น 2550 ปีที่ผ่านมาในฐานะ Outreach Partner จากความสำาเร็จในการจัดงาน Haas School 

of Business จึงได้เลื่อนขั้นจากการเป็น Outreach Partner ให้เป็น Partner ในการจัดการแข่งขันเต็มขั้น เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำา

อื่นๆ ของโลกที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยได้เชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ได้แก่ 

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้าร่วมในการแข่งขันที่ผ่านมา 

ซึ่งภายในงานนอกจากการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมแล้ว  ยังมีการจัดสัมมนาเรื่องการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม การประเมินมูลค่า

ธุรกิจต่อสังคม  และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเชิญผู้บรรยายที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงในหัวข้อเหล่านี้จากภายในประเทศ  ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และจากต่างประเทศ และในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 

 โดยการจัดงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมานั้น โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน Global Social Venture Competition (GSVC 2014) Southeast-Asia Final Round 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้องบอลลูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ ซอยรางน้ำา โดยมีทีมจาก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย รวม 10 ทีม เข้าร่วมชิงชัยกัน ซึ่งปีนี้ทีม 

Social Giver จากประเทศไทย และทีม Chique จากประเทศ Indonesia สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน Global Social Venture Competition ในรอบ Global Final  ณ Hass School of Business, UC Berkeley ประเทศ

สหรัฐอเมริกาต่อไป

 ในการแข่งขันดังกล่าว ยังมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ENTREPRENEURSHIP : INNOVATION : CHANGE” ที่ทางฝ่ายจัดงาน

ได้เชิญผู้นำานักคิด ผู้นำาความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมในระดับประเทศและระดับโลกเช่น คุณศศิน เฉลิมลาภ เป็นนักธรณีวิทยา ผู้ลั่นวาจา

พิทักษ์ผืนป่าแม่วงก์ นักอนุรักษ์ที่สร้างตำานานโดยการเดินทาง 388 กิโลเมตร จากป่าสู่เมือง เพื่อคัดค้านการทำาลายธรรมชาติจากการ

สร้างเขื่อนแม่วงก์

 นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจเพื่อสังคมชาวต่างชาติ อาทิ Matthew Harp นักลงทุนที่ไม่เพียงแต่แสวงหาโอกาสทางการเงินแต่ยังมอง

หาโอกาสในการคืนกำาไรให้สังคมและแก้ปัญหาความยากจนในระดับรากหญ้า

 การแข่งขัน GSVC ในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสัมมนาที่จัดขึ้น เป็นอีกหนึ่งความพยายามใน

การส่งเสริมและสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยทั้ง 2 งานเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย 

2. ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

 2.1   โครงการฯ นำานักศึกษารุ่นที่ 10 เดินทางไปศึกษาไปทัศนศึกษาและดูงาน เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 ที่บริษัท

พรานทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ฯ Fish Organic Farm และสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ     

การทำาการตลาดของบริษัทที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีวิทยากรจากบริษัทพรานทะเลเป็นผู้ให้คำาแนะนำา

กับนักศึกษา 

 2.2   โครงการฯ นำานักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการสากล รุ่นที่ 10 ศึกษาและดูงาน ณ Standford University , Dominican 

University (Green MBA) และ Hass Business School University of California, Berkeley ระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน 2557 มี

จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมองและความรู้ในเรื่องของ Technology Entrepreneur และ Social   Entrepreneur ในคราว

เดียวกัน โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความสามารถชื่อดังระดับโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการ               

ใน Silicon Valley มาเป็นเวลานาน อาทิ Steve Blank และ Randy Komisar และยังเข้าร่วมชมการแข่งขัน Global Social Venture          

Competition  ณ Hass Business School University of California, Berkeley เพื่อให้ได้เห็นแผนธุรกิจที่นอกจากจะสร้างกำาไรให้กับ

องค์กรแล้วยังสร้างกำาไรส่วนหนึ่งเพื่อสังคมอีกด้วย 

3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ

มากมาย ถือเป็นประสบการณ์ที่สำาคัญของนักศึกษาที่จะได้นำาเสนอผลงานกับนักลงทุนในระดับโลก ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัล

ดังต่อไปนี้ 

 -  ทีม BABBO  ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันแผนธุรกิจ 17th Venture Capital Investment Competition – Asia East Round 

(VCIV2014) @   Nanyang Business School เป็นการแข่งขันในเชิงการลงทุน ต้องตอบคำาถามแบบสดกับการตั้งคำาถามของนักลงทุน 

โดยไม่มีการนำาเสนอแผนธุรกิจใดๆ ล่วงหน้า เป็นการให้ตัวอย่างการลงทุนและตอบคำาถามต่อหน้านักลงทุน ณ การแข่งขันดังกล่าว

 - ทีม Wheel-go-round ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ Mekong Business Model Competition 

2014  ซึ่งจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยชนะผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดกว่า 11 ทีม จากหลายประเทศทั่วโลก นอกจาก

นี้ทีม Wheel-go-round ยังได้เข้าร่วมการแข่งในรูปแบบธุรกิจนานาชาติ ในงาน 2014 International Business Model Competition 

(IBMC) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทีมสามารถผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายอีกด้วย 
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โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)

 ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรับปรุง

ใหม่ คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) หลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน 1:                

Non-coursework (ไม่ศึกษารายวิชา ทำาวิทยานิพนธ์) และแผน 2: Coursework (ศึกษารายวิชาและทำาวิทยานิพนธ์) โดยรับนักศึกษาใหม่

เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำานวน 6 คน 

 

 นับตั้งแต่คณะฯ เริ่มเปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะฯ ได้เริ่มโครงการ JDBA ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเริ่มดำาเนินการในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันเป็น

ระยะเวลากว่า 22 ปี  ได้ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำางานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน จำานวนทั้งสิ้น 78 คน โดยเป็นดุษฎี

บัณฑิตสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำานวน 38 คน  ปัจจุบันคณะฯ ได้หยุดรับนักศึกษาโครงการ JDBA แล้ว และมีนักศึกษากำาลัง

ศึกษาโครงการปริญญาเอกในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 35  คน โดยเป็นนักศึกษาหลักสูตร JDBA จำานวน 3 คน หลักสูตร DPB จำานวน 9 คน  

และโครงการ Ph.D. จำานวน 23 คน 

 สำาหรับปีการศึกษา 2557 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) ได้รับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในแผน 2 

จำานวน 7 คน  โดยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน จำานวน 5 คน  สาขาวิชาการตลาด จำานวน 1 คน  และสาขาวิชาการบัญชี จำานวน 1 คน 

ในสิ้นปีการศึกษา 2556 โครงการฯ มีดุษฎีบัณฑิตสำาเร็จการศึกษา จำานวน 6 คน  ดังนี้

ภาค 1/2556 1)  ดร. ต่อพงศ์   แกล้วเขตการ      หลักสูตร DPB

ภาค 2/2556 2)  ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล (สาขาการบัญชี)  หลักสูตร JDBA   

  3)  ดร. ดุลยธิป  สันติวงษ์       หลักสูตร DPB  

  4)  ดร. มณฑิรา  ยิ่งวิลาสประเสริฐ          ”

  5)  ดร. สุริยะ  เลิศวัฒนะพงษ์ชัย            ”

  6)  ดร. นฤธนัน  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         ”

 

 ในส่วนของการนำาเสนอผลงานวิจัย มีนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิตของโครงการฯ ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม 

ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 -  ดร.สุริยะ ศึกษากิจ ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The Effect of Fairness-Based Relationship Quality on      

Relationship performance and the Moderating Role of Dependence ในงาน The Global Business, Marketing, Finance & Economics 

Research Conference, The Conrad, Tokyo, Japan, July 25-28, 2013 โดยมี รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร.รพีสร  เฟื่องเกษม ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Information Transmission and Arbitrage Opportunities 

in Major Gold Futures Markets: Evidence from a High Frequency Data ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3, วัน

ที่ 14 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร.มณฑิรา  ยิ่งวิลาศประเสริฐ ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Exploring decision-making factors of risk        

distribution strategy in supply chain : A case study of Thai automotive industry ในงาน The 18th International Symposium on 

Logistics (ISL 2013), July 7-10, 2013, Vienna, Austria

  

โดยมี รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The Association between Earnings Attributes and 

Analysis Forecast ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3, วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 โดยมี ผศ.ดร.สมชาย  สุภัทรกุล เป็น

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  Asst.Prof. Dr. Li Li ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Income Structure, Competitiveness, Profitabilitity and 

Risk: Evidence from Asian Banks ในงาน 2013 JDBA Research Seminar, June 4, 2013, Plaza Athenee Hotel. โดยมี ศ.ดร.พรชัย 

ชุนหจินดา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The Integral Antecedents of Cognitive Capacity on 

Choice-Process Satisfaction ในงาน 2013 JDBA Research Seminar, June 4, 2013, Plaza Athenee Hotel. โดยมี รศ.ดร.กฤษฎารัตน์ 

วัฒนสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร. นุจรี  สุพัฒน์ ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The Effects of Medical Qualify, Hospital Service Quality, and 

Queuing Management Quality on Customer Satisfaction: 

A Case of a Private Hospital ในงาน 2013 JDBA Research Seminar, June 4, 2013, Plaza Athenee Hotel. โดยมี รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ 

เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร.สมบัติ ธำารงสินถาวร ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The Effects of Community Responsibility on the Long-

Term Performance of Small Grocery Store Industry in Thailand ในงาน 2013 JDBA Research Seminar, June 4, 2013, Plaza 

Athenee Hotel. โดยมี รศ.ดร.พิภพ  อุดร เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Noise Trading Behavior in the Stock Exchange of 

Thailand ในงาน 2013 JDBA Research Seminar, June 4, 2013, Plaza Athenee Hotel. โดยมี รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

 -  ดร.ณัชชา เพชรดากูล ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Processed Input Industry of Thailand under AEC           

Opportunities Threats? ในงาน 2013 JDBA Research Seminar, June 4, 2013, Plaza Athenee Hotel. โดยมี รศ.ดร.พิภพ  อุดร เป็น

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 -  ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The Effects of other Comprehensive Income                           

Disclosures and Presentation Formats on Investors’ and Managers’ Judgments ในงาน The 14th Asian Academic Accounting 

Association Annual Conference, October 27-30, 2013, Penang, Malaysia. โดยมี ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ในส่วนของการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ มีการตีพิมพ์ผลงาน ดังนี้ 

ชื่อดุษฎีบัณฑิต ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การตีพิมพ/เสนอผลงานวิจัย

1. ดร. ตอพงศ  แกลวเขตการ
Governance of Design for Better Firm 

Performance of Thai Listed Companies 
รศ.ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช

“Corporate Governance and Firm Performance of Family Ownership, Control 

and Management Firms in Thailand” Journal of International Financial Studies 

(JIFS) ISSN:1945-2950, Volume 13, No.2, 2013 pp.5-38.

2. ดร.มณฑิรา  ยิ่งวิลาสประเสริฐ

Risk Distribution Strategy in Supply 

Cnain Practice : a Case Study of Thai 

Automotive Industry

รศ.ดร.รุธิร  พนมยงค

“Risk Distribution Strategy: AN Alternative Solution for Global Supply Chain 

Risk Management” International Journal of Advances in Management and 

Economics , July-August 2012, ISSN: 2278-3369 Vol.1, Issue 4, pp.74-84.

3. ดร. สุริยะ  เลิศวัฒนะพงษชัย
Assessing the Change Process of Six 

Sigma and its Outcomes
Assoc.Prof.Dr. Fredric W.Swierczek

“Assessing the Change Process of Lean Six Sigma: a Case Analysis” 

International Journal of Lean Six Sigma. Manuscript ID: IJLSS-07-2013-

0040.R1 

4. ดร. ดุลยธิป  สันติวงษ
The Impact of Brand Development on 

the Performance of Thai SMEs
รศ.บัวรัตน ศรีนิล

“Make of Break it in SMEs Brand Building, An Empirical Study of the Impact of 

Brand Development on the Performance of Thai SMs” IOSR Journal of 

Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN:2278-487 X, p-ISSN:2319-

7668. Volume 16, Issue 4, Ver.V (April 2014), pp.1-10.

5.   ดร. นฤธนัน  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

Indentifying the Impacts of Valuation 

Standards and Ethics on Property Value 

and Investor Confidence ‘A 

Comparative Study Between Thailand 

and Malaysia

Assoc.Prof.Dr. Fredric W.Swierczek

“Factors Influencing Variation in Value and Investor Confidence” IOSR Journal 

of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN:2278-487 X, p-ISSN:2319-

7668. Volume 16, Issue 5, Ver.1 (May 2014), pp.41-51.
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โครงการวารสารบริหารธุรกิจ (JBA)
 

 วารสารบริหารธุรกิจ  (Journal of Business Administration : JBA) จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และเป็นสื่อ

กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในระหว่าง นักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนในสังคมธุรกิจโดยทั่วไป มาเป็น

เวลากว่า 37 ปี จนถึงปัจจุบัน 

 วารสารบริหารธุรกิจ เป็นวารสารวิชาการที่มุ่งนำาเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ

บริหารธุรกิจ โดยขอบเขตของเนื้อหาจะครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ จัดเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ราย 3 เดือน (1 ปี มี 

4 ฉบับ) กำาหนดออกคือ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี เลขมาตรฐานสากลประจำาวารสาร (International Standard Serial Number – 

ISSN) คือ 0125-233X นอกจากนี้ วารสารบริหารธุรกิจยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำาหรับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 มีดังนี้

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 139 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) มีบทความจำานวน 8 เรื่อง ได้แก่

 1. กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

 2. การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making)  

 3. ประเด็นด้านการบริหารการปฏิบัติการกับฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย  

 4. การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ไทย  

 5. การส่งสัญญาณด้วยรางวัลรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6. บทวิเคราะห์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (M-commerce) จากมุมมองเครือข่ายคุณค่า

 7. บทบาทของภาระทางความคิดต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ในการตัดสินใจและความพึงพอใจในกระบวนการตัดสินใจเลือก 

 8. Decision Making and Problem Solving 

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 140 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) มีบทความจำานวน 8 เรื่อง ได้แก่

 1. ASEAN Corporate Governance Scorecard: หนึ่งในความพร้อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 2. การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (2) (Multiple Criteria Decision Making (2))  

 3. การใช้การวัดผลองค์กรแบบสมดุล (BSC) ในการประเมินระบบสารสนเทศ

 4. การคัดเลือกตัวแบบจำาลองที่เรียบง่ายซึ่งอ้างอิงค่าพารามิเตอร์ สำาหรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย

 5. พฤติกรรมการประมูลบริการที่ทั้งสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีค่าเสียเวลา

 6. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกะหล่ำาปลีของเกษตรกรลาว ภายใต้ข้อตกลงการผลิตในระบบพันธะสัญญาไทย-ลาว 

 7. การใช้แบบจำาลองสมการโครงสร้างในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

 ประเทศไทย 

 8. Beyond Performance Management

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 141 (มกราคม-มีนาคม 2557) มีบทความจำานวน 6 เรื่อง ได้แก่

 1. ปฏิกิริยาของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตต่อธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี ในฐานะสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยว 

 2. การสร้างทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับ SMEs ของไทย เพื่อตอบรับ AEC

 3. บทบาทของผลิตภัณฑ์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอย และผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ในงานวิจัย 

 4. รูปแบบและปัจจัยความสำาเร็จของ Contract Farming ในประเทศไทย : กรณีศึกษา Contract Farming สุกร 

 5. Employment Adjustment Strategy for a Real Estate Development Company in Thailand During Economic Crisis 

 6. Sport Analytics 

วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 142 (เมษายน-มิถุนายน 2557) มีบทความจำานวน 5 เรื่อง ได้แก่

 1. ทุนมนุษย์-ปัจจัยเร่งการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ในยุคการค้าเสรีอาเซียน 

 2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย 

 3. Do Thai Capital Markets Accurately Price Cash Flows and Normal and Abnormal Accruals? 

 4. Consumer Mood: A Preemptive Approach of Service Recovery

 5. Beyond the Balanced Scorecard

โครงการวารสารวิชาชีพบัญชี  (JAP)
 

 วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Accounting Profession : JAP) จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอประเด็นปัญหาทางวิชาชีพบัญชี และปัญหาทางสังคมธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีสำาหรับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ประกอบอาชีพการสอน

ด้านวิชาการบัญชี ฯลฯ อีกทั้งยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่เรื่องราวเชิงวิชาชีพบัญชี

 วารสารวิชาชีพบัญชี ได้ดำาเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีแก่สาธารณชนและผู้ประกอบการด้านการบัญชี มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จัด

เป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 4 เดือน (1 ปี มี 3 ฉบับ) กำาหนดออกคือ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคมของทุกปี เลขมาตรฐานสากลประจำาวารสาร 

(International Standard Serial Number –ISSN) คือ 1686-8293 นอกจากนี้ วารสารวิชาชีพบัญชี ยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพวารสาร

วิชาการ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

สำาหรับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557  มีดังนี้.-

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (สิงหาคม 2556) มีบทความจำานวน 10 เรื่อง ได้แก่

 1. สิทธิส่วนบุคคลในความเป็นส่วนตัว 

 2. ทิศทางการบัญชีสัญญาเช่า 

 3. แม่บทสำาหรับงานให้ความเชื่อมั่น 

 4. ภาพรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง 2555 

 5. ความคาดหวังและความพร้อมของวิชาชีพสอบบัญชีไทยในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 6. ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ

 7. The Earnings Persistence and the Market Pricing of Earnings and their Cash Flow and Accrual Components of Thai Firms 

 8. The Accounting Quality of the Countries in ASEAN after the Declaration of AEC Establishment 

 9. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงจากการใช้ BYOD 

               10. The Internationalisation of Corruption: Scale, Impact and Countermeasures 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (ธันวาคม 2556) มีบทความจำานวน 9 เรื่อง ได้แก่

 1. หน้าที่เชิงจริยธรรมของคณะกรรมการ 

 2. PIR ของ IFRS 8 คืออะไร 

 3. เตรียมพบกับรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ (อีกแล้ว) 

 4. การส่งเสริมความรู้ทางการตรวจสอบระบบสารสนเทศด้วยเกมบทบาท : วิจัยเชิงทดลอง 

 5. ปัญหาการนำามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปใช้ในงานสอบบัญชี สำาหรับสำานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและผู้สอบบัญชีอิสระ 

 6. ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน 

 7. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการกับการตกแต่งกำาไรของกิจการในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : หลักฐานเชิงประจักษ์จาก  

     ประเทศไทย 

 8. The Impact of Product Costing Choices on Profitability Being Reported in the Current Operating Environment among Stock   

     Exchange of Thailand Listed Manufacturing Companies 2003–2011

 9. Strategic Cost Analysis 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (เมษายน 2557) มีบทความจำานวน 8 เรื่อง ได้แก่

 1.  ความเกี ่ยวข้องในมูลค่าของกำาไรต่อหุ ้นและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญที่มีกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน  

      ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประเทศจีน 

 2.  The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence   

     from Thailand 

 3.  Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence 

 4.  การรับรู้รายได้จากสัญญากับลูกค้า : โมเดลใหม่ในการรับรู้รายได้ 

 5.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 6.  ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 7.  ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำาเนินงาน 

 8.  A.B.C.’s of Behavioral Forensics 
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ศูนย์วิจัยธุรกิจ (BRC)

 คณะฯ ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยธุรกิจขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยมื ศ.สังเวียน อินทรวิชัย เป็นประธานกรรมการหน่วยวิจัยธุรกิจเป็นท่านแรก  ต่อมาเมื่อเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานนี้เป็น “ศูนย์วิจัยธุรกิจ” ดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจ  มีผู้อำานวยการศูนย์วิจัย

ธุรกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในปี พ.ศ. 2547 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในของคณะ และมีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยเข้ามากำากับดูแลงานด้าน

วิจัย และเป็นประธานคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจโดยตำาแหน่ง

 ศูนย์วิจัยธุรกิจ มีหน้าที่ กำาหนดกลยุทธ์ และวางแผนการดำาเนินงานเพื่อสร้างบรรยากาศให้คณาจารย์คณะพาณิชย์ฯ ทำางานวิจัยมากขึ้น โดยสนับสนุนทุนอุดหนุน 

ส่งเสริม และอำานวยความสะดวกในการทำาวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ และให้คำาปรึกษาในการทำาวิจัย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์เพื่อเผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ กำาหนดแนวนโยบายการบริหารและแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุน  

การจัดทำาผลงานวิจัย รวมทั้งรับผิดชอบการจัดทำางานวิจัยสถาบันเพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของคณะฯ

1.ผลงานด้านวิจัย

       1.1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำาวิจัย จำานวน 18 เรื่อง 

 1. การพยากรณ์โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโดยใช้ตัวแบบจำาลอง Dynamic Nelson-Siegel เมื่อปัจจัยรูปร่างเคลื่อนตัวตามกระบวนการ Long Memory 

     โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

 2. Assessing the Globalization of Thai Corporations and Executives โดย Dr.Fredric William Swierczek

 3. Action - reaction in the global trade โดย อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

 4. คลื่นการลงทุนของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออก: ญี่ปุ่นไม่ลงทุนในไทยแล้วจริงหรือ? และใครคือผู้นำาฝูงห่านบินในเอเชีย? (The Wave of Japanese Investment  

      in East Asia: Will Japanese Investments decline from Thailand? Who will be the Head of Asian Flying Geese?) โดย อ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ

 5. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยใช้แนวทางการเงินเชิงพฤติกรรม (Testing the Behavioral Approach to the 

     Return-Implied Volatility Relation) โดย อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

 6. Using Digital Stories to Improve International Competencies โดย Dr.Clemens Bechter และ Dr.Fredric William Swierczek

 7. การวัดประสิทธิภาพของบริษัท ASEAN ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) โดย รศ.ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช

 8. ผู้บริหารระดับสูงกับความพร้อมในอาเซียน (Top Management and ASEAN Readiness) โดย อ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ

 9. การคัดเลือกตัวแบบจำาลองที่เรียบง่ายซึ่งอ้างอิงค่าพารามิเตอร์สำาหรับโครงการอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

                10. การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจความไว้วางใจ  อุปสรรคในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งท่องเที่ยวอื่น และการรักษานักท่องเที่ยว  

     ภายในประเทศ (A Structural Relationship between Domestic Tourists’ Satisfaction, Trust, Switching Barriers and Retention) โดย ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์    

                 11. การจัดสรรงานของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนต่ำา ภายใต้ความไม่แน่นอน โดย ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

                 12. ตัวแบบจำาลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่เหมาะสมสำาหรับการใช้เพื่อค้าตราสารหนี้ไทย โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

                 13. การตรวจสอบมาตรวัดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคสินค้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศ และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง  

          การเปลี่ยนแปลงกับการตัดสินใจซื้อสินค้าฉับพลันอย่างไร้การไตร่ตรอง โดย อ.ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู 

                 14. กรอบแนวคิดในการประเมินความพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ระดับองค์กร โดย ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย

                 15. Different models of cumulative capabilities for different industries: An empirical study from Thai manufacturing industry โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต

                 16. ความสมดุลชีวิต : อยู่อาศัย ใช้จ่าย และท่องเที่ยวของกลุ่มคน “ยุควาย” (The Balance of Generation Y’s Life : How they live, shop and travel)  โดย   

      ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ และ อ.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ  

                 17. Volume Weighted Volatility : Empirical Evidence for a New Realized Volatility Measure โดย อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

                  18. การพัฒนากรอบแนวคิด และตัวบ่งช้ีสำาหรับดัชนีความพร้อมการตลาดอาเชียน ASEAN Marketing Readiness (ASEAN MRI) โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร และคณะ

        1.2 สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    ระดับวารสารวิชาการช้ันนำา    และระดับวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศ 

จำานวน 18 เรื่อง 

 1. เรื่อง The governance evidence of e-government procurement โดย Siriluck Rotchanakitumnuai ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ 

     Transforming Government: People, Process and Policy Vol.7, Issue 3, 2013 pp. 309-321

 2. เรื่อง Impacts of the ASEAN (Association of South East Asian Nations)  Economic Community on Labour Market and Human Resource  

     Management in Thailand โดย Natenapha Wailerdsak (Yabushita)  ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ช่ือ South East Asia Journal of Contemporary  

          Business, Economics, and Law  Vol. 2 Issue 2 – June 2013 pp. 1-10

 3. เรื่อง Where Do We Go from Here?: Globalizing Subsidiaries Moving Up the Value Chain โดย Pavida Pananond ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

      นานาชาติ ชื่อ Journal of International Management Vol. 19, Issue 3, September 2013 pp207-219

 4. เรื่อง A Study on Factors Increase Utilization of Quantitative Analysis Tool in Decision Making โดย Nopadol Rompho ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

     วิชาการนานาชาติ ชื่อ Management Science and Engineering Vol. 7, No. 2, 2013, pp. 50-55

 5. เรือ่ง Networking, Marketing Activities, and Firm Performance: A Survey of Thai Construction Firms โดย Pattana Boonchoo, Olimpia C. Racela,  

     Chaiporn Vithesonthi ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ European Journal of Management ,Vol. 12, No. 3, 2012 pp. 34-42

 6. เรื่อง Social Network System in Classroom: Antecedents of Edmodo © Adoption โดย Mathupayas Thongmak ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

     นานาชาติ ชื่อ Journal of e-Learning & Higher Education Vol. 2013 July 2013, Article ID 657749 pp. 1-15

 7. เรือ่ง Enhancing Information Systems Auditing Knowledge with Role-Playing Game: An Experimental Investigation โดย Nitaya Wongpinunwatana  

     ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ International Education Studies Vol. 6, No. 9, September 2013, pp. 72-82

 8. เรื่อง The combined effects of internal and external supply chain integration on product innovation โดย Sakun Boon-itt, Christina W.Y. Wong,   

     Chee Yew Wong ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ช่ือ International Journal of Production Economics, Vol.146, Issue 2, December 2013, pp. 566-574

 9. เรื่อง Job attitudes and prosocial service behavior: A test of the moderating role of organizational culture โดย Pattana Boonchoo, Thanawut 

     Limpanitgul, Atthaphol Jirotmontree, Matthew J. Robson ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ Journal of Hospitality and Tourism Manage  

     ment, Vol. 20 No. 1, 2013 , pp. 5-12

 10. เรื่อง Factor’s Weight of Importance in the Weighted Quality Score (WQS) Technique: CBD’s Serviced Apartment โดย Jittaporn Sriboonjit,   

      Niti Rattanaprichavej ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ช่ือ International Journal of Information, Business and Management Vol. 5 No. 4, Nov 2013, pp. 19-31

 11. เรื่อง Corporate Performance of Privatized Firms in Vietnam โดย Fredric William Swierczek   ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ The   

       Journal of Applied Business Research September/October 2013 Vol. 29, No. 5, pp.1437-1450

 12. เรื่อง Closing the distance: a grounded theory of adaptation โดย Fredric William Swierczek ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ Journal   

       of Asia Business Studies, Vol. 8 Iss: 1, January 2014, pp. 65-80

 13. เรือ่ง Participatory, Tourist Consumer Behavior-Based, Integrated Tourism Marketing Plan for Chainat Province โดย Aurathai Lertwannawit, Nak  

       Gulid ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ Journal of Service Science 2013 Vol. 6, No. 1, pp. 117-126

 14. เรื่อง Evaluation of the Success of a Master of Business Administration Program: A Case Study of Thammasat Business School โดย Sripen        

       Supmonchai, Nopadol Rompho ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ American Journal Of Business Education November/December   

       2013, Vol.6, No.6, pp.585-594

 15. เรื่อง The Return-Implied Volatility Relation for Commodity ETFs โดย Chaiyuth Padungsaksawasdi ,Robert T. Daigler ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  

       วิชาการนานาชาติ ชื่อ Journal of Futures Markets, Vol.34, Iss:3, pp. 261–281, March 2014

 16. เรื่อง Accumulated choices, cultural triangle and economic growth โดย Jay Wu ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ The Journal of 

       Socio-Economics Vol. 47, December 2013, Pages 158–169

 17. เร ื ่อง Credit watch placement and security price behavior around bond rating revisions โดย Chiraphol N. Chiyachantana, 

        Eakapat Manitkajornkit, Nareerat Taechapiroontong ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ Investment Management and Financial 

        Innovations, Vol.11, Issue 1, 2014 pp.18-27

 18. Strategy Execution by Thai Large Companies for ASEAN Economic Community โดย Nopadol Rompho, Robert Twiddy, Sakun Boon-itt, 

        Kitti Siripullop ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชื่อ International Journal of Business and Management, Vol. 9, No. 5, 2014, pp. 138-144

2.ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง 

              2.1 ผลงานวิจัยเรื่อง แบบจำาลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กรณีที่มีรถไฟความเร็วสูงเปิดให้บริการ โดย ผศ. ดร.สถาพร โอภาสานนท์ 

ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำาปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2556

 

           2.2 ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบเชิงสถานการณ์ของความไม่แน่นอนด้านภาวะแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ของการบูรณาการซัพพลายเซนและสมรรถนะด้าน

การปฏิบัติการ โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2556 รางวัลระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

 

             2.3 ผลงานวิจ ัยเร ื ่อง From altruistic to strategic CSR: how social value affected CSR development – a case study of Thailand โดย 

ผศ.ดร.พัฒน์นรี  ศรีศุภโอฬาร ได้รับรางวัล Outstanding Paper of 2013 จาก Emerald Publishing Group 27 March 2014 (announced) ; 15 August 2014 (awarded)
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ศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)

 ศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and 
Coaching Center: CONC Thammasat) เป็นศูนย์ที่ให้บริการทางวิชาการแบบครบวงจรแก่บุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
รัฐ และองค์กรอิสระต่างๆ คลอบคลุมตั้งแต่การให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ การวางแผน วางกลยุทธ์ งานวิจัย การทำาแบบสำารวจ การเขียน
กรณีศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมทั้งแบบหลักสูตรทั่วไป (Public Training) และหลักสูตรสำาหรับองค์กร (In-House 
Training) โดยมีพันธกิจหลักของศูนย์ฯ มี 3 ประการ คือ
 -  Consulting – โครงการวิจัยและให้คำาปรึกษา
 -  COACHING - บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 -  Networking – สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี CONC Thammasat Forum

การดำาเนินงานของศูนย์ ในปีการศึกษา 2556 มีผลดำาเนินการโครงการต่างๆ ตามพันธกิจทั้ง 3 ประการ ดังนี้ 

พันธกิจด้าน CONSULTING โครงการวิจัยและให้คำาปรึกษา 
 ศูนย์ฯ รับดำาเนินการโครงการทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 64 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 107.70 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ 22 
ล้านบาท โดยมีตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น 
 -  โครงการศึกษาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และแนวทางการกำากับดูแล กรมการค้าภายในกระทรวง
พาณิชย์
 -  โครงการสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC: สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์
 -  โครงการ AEC Blueprint  Consulting Workshop ธนาคารกสิกรไทย
 -  โครงการให้คำาปรึกษาเพื่อดำาเนินโครงการพัฒนากลยุทธ์องค์กร  การพัฒนาทีมงานเพื่อการบริหารโครงการ  และการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงให้กับ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิตจำากัด  (มหาชน)
 -  โครงการให้คำาปรึกษา IRPC - Partnership Agent Transformation บ. ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
 -  โครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ (Budgetary Management) กรมสรรพากร
 -  โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) OKMD
 -  โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
 -  โครงการกิจกรรมศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริม SMEs Internationalization (แนวทางส่งเสริม SMEs ไทยสู่สากล) สนง.    
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 -  โครงการจัดทำาคู่มือการประเมินมูลค่าผลกระทบของกิจการต่อสังคม สนง.สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
 -  โครงการจัดทำาแผนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและ/หรือ บริษัทในเครือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกิจการและการดำาเนิน
ธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
 -  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

พันธกิจด้าน COACHING บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 ศูนย์ฯ ประสบความสำาเร็จในการเปิดหลักสูตรอบรมได้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 โดยได้มีการเปิดหลักสูตรทั้งสิ้น 64 
หลักสูตร สร้างรายได้ให้กับศูนยฯ รวม 107 ล้านบาท เนื่องมาจาก ศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงการดำาเนินงานหลากหลาย ดังนี้ 
 -  มีการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ตลอดเวลา เช่น หลักสูตร Global Mini MBA หลักสูตร 
Marketing Certificate Program (MCP) เป็นต้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ทำาให้
หลักสูตรเหล่านี้ได้รับความนิยม สามารถเปิดดำาเนินการได้จำานวนรุ่นมากกว่าปีที่ผ่านมา
 -  ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อสร้างหลักสูตรที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเช่น

 -  หลักสูตร FTI Business Administration (FIBA) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือ       

ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่อยู่ในเครือข่ายสมาชิกของ ส.อ.ท. ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนธุรกิจให้เท่าทันการแข่งขันไร้พรมแดนในสภาวะการเติบโตของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 -  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบ Business System Development (BSD) : Practical Approach 

Series เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน จัดทำาขึ้นมาเพื่อพัฒนาวิชาชีพนักวางระบบงาน ให้สามารถทำางานด้านการพัฒนาระบบได้จริง 

สำาหรับบุคคลทั่วไป

 -   ได้มีการออกแบบหลักสูตรใหม่สำาหรับอบรมบุคคลทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะสำาหรับองค์กร เช่น หลักสูตร  Digital        

Marketing, Coffee Business Management, OTOP Thai to AEC ธนาคารออมสิน, CPF Mini MBA Professional Series เป็นต้น

 -   เพิ่มกิจกรรม CSR  และ กิจกรรม Networking  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนในแต่ละรุ่นและระหว่างรุ่น 

ซึ่งอาจสนับสนุนกิจการของกันและกันได้ในอนาคต 

 - ปรับการทำางานเป็นเชิงรุก โดยผู้อำานวยการศูนย์ฯนำาทีมสำารวจตลาด เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายบริษัทเพ่ือเก็บ

ข้อมูลความต้องการของลูกค้าและนำาเสนอหลักสูตรด้วยตนเอง 

พันธกิจด้าน Networking & Life Long Learning– สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี 

 กิจกรรม CONC Thammasat Forum จัดขึ้นประจำาทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีกลุ่มเป้าหมาย

คือ ลูกค้าของศูนย์ฯ  ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของคณะพาณิชย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ระหว่าง 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 ได้

จัดสัมมนามาแล้ว 7 ครั้ง คลอบคลุมองค์ความรู้ทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการจากคณาจารย์ในคณะพาณิชย์ฯ และประสบการณ์

ด้านการบริหารธุรกิจจากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน ซึ่งในแต่ละครั้ง มีจำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ตำา่กว่า 100 คน ดังนี้

 -  CSR ความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อสังคมอย่างที่ควรจะเป็น “อย่างที่เป็น และที่ควรจะเป็น”

 -  Integrating Environmental Management into the Supply Chains

 -  “ทองยังน่าซื้อ หุ้นยังน่าเล่น???”

 -  “เปิดบ้านรวยด้วยสมอง”

 -  “HOW REGIONAL INTERGRATION WILL IMPACT YOU”

 -  “รวยด้วยสมอง : กลยุทธ์การเงินสำาหรับเถ้าแก่”

 -  “ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย”

 -  “Real Estate 2014 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์”
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ลำดับที่ ครั้งที่ / วันสอบ จำนวนผูเขาสอบ

1 ครั้งที่ 3/2556 (22 กันยายน 2556) 428

2 ครั้งที่ 4/2556 (23 พฤศจิกายน 2556) 606

3 ครั้งที่ 1/2557 (5 มกราคม 2557) 447

4 ครั้งที่ 2/2557 (1 มีนาคม 2557) 119

รวม 1,600

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (SMART Center)

 ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำาหน้าที่ให้บริการทดสอบความรู้และทักษะด้านการจัดการที่

มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ โดยงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การให้บริการทดสอบความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโท การให้บริการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อบรรจุเข้าตำาแหน่งงานที่เหมาะสม การให้บริการประเมิน

ความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

 สำาหรับปีการศึกษา 2556 นี้ ศูนย์ทดสอบฯ ได้ดำาเนินการจัดสอบประเภทต่างๆ ดังนี้

1.  SMART for Undergraduate Level   (SMART-I)  จัดสอบทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้

   

2.  SMART for Graduate Level  (SMART-II)   จัดสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

ลำดับที่ ครั้งที่ / วันสอบ จำนวนผูเขาสอบ

1 ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 22 กันยายน 2556 13

 นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบฯ ยังได้ดำาเนินการจัดสอบ SMART for Work ให้กับ คณะพาณิชย์ฯ และหน่วยงานภายนอก โดย

กำาหนดจัดสอบทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์สุดท้ายของเดือน ดังนี้

 นอกจากการจัดสอบประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดสอบแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสอบ เพ่ือเป็นการคืน

กำาไรสู่สังคม สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรตรี-โท 5 ปี ดังนี้

1.  SMART for Graduate Level  (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750  บาท)

ลำดับ ครั้งที่ / วันสอบ จำนวนผูมีสิทธิ์สอบ หมายเหตุ

1 ครั้งที่ 4/2556 (16 มิถุนายน 2556) 7,906 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

2 ครั้งที่ 5/2556 (14 กรกฎาคม 2556) 5,725 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

3 ครั้งที่ 6/2556 (18 สิงหาคม 2556) 7,201 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

4 ครั้งที่ 7/2556 (15 กันยายน 2556) 5,574 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

5 ครั้งที่ 8/2556 (20 ตุลาคม 2556) 7,019 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

6 ครั้งที่ 9/2556 (17 พฤศจิกายน 2556) 1,853 จัดสอบที่จังหวัดเชียงใหม

7 ครั้งที่ 10/2556 (1 ธันวาคม 2556) 1,481 จัดสอบที่จังหวัดสุราษฎรธานี

8 ครั้งที่ 11/2556 (15 ธันวาคม 2556) 4,786 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

9 ครั้งที่ 12/2556 (22 ธันวาคม 2556) 1,978 จัดสอบที่จังหวัดขอนแกน

10 ครั้งที่ 1/2557 (12 มกราคม 2557) 4,927 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

11 ครั้งที่ 2/2557 (16 มีนาคม 2557) 2,114 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

12 ครั้งที่ 3/2557 (18 พฤษภาคม 2557) 4,343 จัดสอบที่ มธ.ศูนยรังสิต

รวม 54,907

ลำดับที่ เดือนสอบ จำนวนผูเขาสอบ

1 30-Jun-56 70

2 4-Aug-56 174

3 25-Aug-56 15

4 6-Oct-56 37

5 27-Oct-56 13

6 24-Nov-56 121

7 22-Dec-56 9

8 26-Jan-57 41

9 23-Feb-57 128

10 30-Mar-57 31

รวม 639
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ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

1.  ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศท่ีมาเย่ียมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ

 1.1  ให้การต้อนรับ Dr. Anne D’Angelo ตำาแหน่ง Assistant Dean for Global Initiatives จาก Carlson School of Management, 

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยว

กับแนวทางการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางระหว่างสองสถาบัน

 1.2  ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Stefan Lagrosen จาก Linnaeus School of Business and Economics ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่

12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน

 1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ ผู้อำานวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา 

ปานะนนท์ ให้การต้อนรับ Mr. Pete Richards, Head of Recruitment Marketing จาก Henley Business School, University of Reading 

ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 1.4  ให้การต้อนรับ Mr. Glyn James ตำาแหน่ง International Officer จาก Cardiff Business School, University of Wales 

ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

2. การจัด Study Trip

 

 2.1  RMIT Undergraduate Study Trip 2014

ศูนย์ฯ จัด Study Trip ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก School of Accounting and Law, Royal Melbourne Institute of Technology 

(RMIT) ประเทศออสเตรเลีย จำานวน 40 คน ระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคม 2557

3. การเข้าร่วมประชุมและแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ

ลำดับที่ สถาบัน ประเทศ ขอบขายของสัญญา

1 Tilburg University เนเธอรแลนด
ความรวมมือทางดานวิชาการ การคนควาวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย 

และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2 Ohio State University สหรัฐอเมริกา ความรวมมือทางดานวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3 University of Calgary แคนนาดา
ความรวมมือทางดานวิชาการ การคนควาวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4 European Business School ฝรั่งเศส
ความรวมมือทางดานวิชาการ 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันและประเทศ ระยะเวลา

Vienna University of

Economics and Business ประเทศออสเตรีย

ESCP Europe (Paris)

ประเทศฝรั่งเศส

University of Turku

ประเทศฟนแลนด

25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556

2 รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร 29 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2556

3 รศ.ดร.รุธิร พนมยงค 12 - 15 พฤศจิกายน 2556

1 อ.ดร.พัฒนนรี ศรีศุภโอฬาร

4.  การลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

5.  การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ (International Visiting Scholars)

 

วันที่และสถานที่ เรื่อง วัตถุประสงค

9 – 11 มิถุนายน 2556 ณ  Brussels 

ประเทศเบลเยี่ยม

2013 EFMD Conference, EQUIS Award 

Ceremony
เพื่อเขารวมสัมมนาประจำปทางดานวิชาการและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารการศึกษา

12 มิถุนยน 2556 ณ ประเทศเบลเยี่ยม Visitation to Louvain School of Management เพื่อประสานความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารการศึกษา

9 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศฝรั่งเศส Visitation to ESCP-Europe (Paris Campus)
เพื่อประสานความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ    

“Credit-Earned และ Short-term Course” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงปกกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Thammasat Delegation Attends PIM 

Conference 2013

เพื่อเขารวมสัมมนาประจำปทางดานวิชาการและประสานความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย 

ที่เปนสมาชิกของ PIM

17 - 20 มีนาคม 2557 ณ กรุงโซล APAIE Conference & Exhibition 2014
เพื่อเขารวมสัมมนาประจำปทางดานวิชาการและงานแสดงนิทรรศการการศึกษาในระดับ 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

26 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ San Diego, 

California ประเทศสหรัฐอเมริกา
2014 NAFSA Conference & Expo เพื่อเขารวมสัมมนาประจำปทางดานวิชาการและงานแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
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ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 
     

 ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มีผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาบริการที่สำาคัญด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2556 

ดังต่อไปนี้

1. จำานวนผู้เข้าใช้ 216,591 คน

 

2. จำานวนการยืมหนังสือ 44,829 เล่ม

 

3. การให้บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า

    ห้องสมุดให้บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่นทางโทรศัพท์ ทาง Email และได้เพิ่มช่องทางใหม่

สำาหรับผู้ใช้คือ ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/sangvaintulib จากสถิติการให้บริการพบว่าช่องทางที่นิยมใช้มากที่สุด

คือ ทาง Email รองลงมาคือทางโทรศัพท์ 

4. จำานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    ห้องสมุดจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำานวน 149 ชื่อ สามารถเข้าถึงหนังสือดังกล่าวได้จากทุกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน

การ Set Proxy หรือ VPN  ซึ่งประกอบด้วย Cambridge Books Online จำานวน 19 รายการ, ebrary E-books จำานวน 41 รายการ, 

Cengage Learning E-books จำานวน 14 ชื่อ และ Business Expert Press E-books จำานวน 75 ชื่อ การเข้าใช้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์

ห้องสมุด หรือผ่าน Thammasat Digital Collection ที่ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/ebook เลือก E- book         

collection

5. จำานวนการใช้วารสารออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

    ห้องสมุดได้เปลี่ยนแปลงการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศทั้งหมดจากฉบับพิมพ์เป็นฉบับออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้า

ถึงบทความวารสารฉบับเต็มได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ด้วยการ Set Proxy หรือ VPN ก่อน จากการสำารวจจำานวน

สถิติการใช้วารสารเฉพาะที่เป็นของสำานักพิมพ์ระดับ Core Publishers ที่ห้องสมุดบอกรับ ได้แก่สำานักพิมพ์ Elsevier, Oxford และ 

Wiley พบว่าวารสารทุกรายการที่ห้องสมุดบอกรับมีการเข้าใช้ โดยวารสารที่มีจำานวนการใช้ Full text Article Requested มากที่สุดตั้งแต่

มกราคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2557 สูงสุด 3 อันดับแรกคือ Journal of Banking & Finance (Elsevier) 4,336 ครั้ง  รองลงมาคือ The 

Journal of Finance (Wiley) 1,760 ครั้ง และ Decision support systems (Elsevier) 1,312 ครั้ง

6. ฐานข้อมูลออนไลน์ และ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-References)

     เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในปีการศึกษา 2556 ห้องสมุดได้รับการสนับสนุน                    

งบประมาณของคณะฯ ในการบอกรับฐานข้อมูลเพื่อการเรียน การสอนและการวิจัย ได้แก่ AREA, Bankscope, BOL Corpus, Data-

stream Professional (with Worldscope), Passport และ REIC  สำาหรับฐานข้อมูล Business Monitor Online เปลี่ยนเป็นการบอก

รับด้วยงบประมาณของสำานักหอสมุด ฐานข้อมูล และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ด้านธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานัก

หอสมุด ได้แก่ Business Source Complete, Emerald 

Management และ Gale Virtual Reference Library

การพัฒนาบริการที่สำาคัญ

 ในรอบปีการศึกษา 2556  สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการพัฒนาระบบ และบริการด้านดิจิทัล หลายด้าน มีผล

ให้ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องสมุดสาขามีพัฒนาการที่สำาคัญ ดังนี้

 •  การจัดเก็บผลงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

เดิมห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียนฯ จัดเก็บงานวิจัยของนักศึกษาโครงการต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลในลักษณะกำาหนดสิทธิการเข้าถึง

เฉพาะบรรณานุกรมและบทคัดย่อด้วยระบบ DSpace ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บประเภทไม่จำากัดสิทธิ โดยผู้ใช้สามารถอ่านฉบับเต็ม

ของงานวิจัยได้จาก Thammasat University Libraries Catalog ที่  https://koha.library.tu.ac.th/ เลือก e-theses หรือผ่าน Thammasat 

Digital Collection ที่ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ เลือก Thammasat University Thesis

 •  การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ห้องสมุดเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมมาเป็นระบบใหม่ที่ใช้โปรแกรมประเภท Open Source ที่มีชื่อว่า ระบบ Koha โดยนำามาใช้

ในส่วนงานหลัก ได้แก่ การยืม-คืน (Circulation Module) และการสืบค้นรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด 

(OPAC Module) ระบบดังกล่าวทำาให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือของห้องสมุดผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวกย่ิงข้ึน โดยเข้า Thammasat 

University Libraries Catalog ที่ https://koha.library.tu.ac.th/

 •  ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ และโปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์

เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ รวมถึงการส่งวิทยานิพนธ์จัด

เก็บในคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556 ห้องสมุดร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ

สำานักหอสมุด จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Management System for Copyright, Academic Work, and Thesis: MyCat ให้กับ

เจ้าหน้าที่โครงการ และนักศึกษา นอกเหนือจากการอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7 และโปรแกรมตรวจ

สอบการคัดลอกผลงานภาษาต่างประเทศ Turnitin ที่ห้องสมุดจัดให้กับนักศึกษา คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง หรือตามที่ร้องขอ

 •  การปรับชั้นหนังสือเพื่อรองรับเลขหมู่ระบบใหม่

เนื่องจากสำานักหอสมุด มีการปรับระบบการกำาหนดเลขหมู่สำาหรับหนังสือเป็นแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายในการลดขั้นตอนการทำางาน

เทคนิค ดังนั้นนอกจากห้องสมุดจะสามารถนำาหนังสือออกให้บริการแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว ในการดำาเนินการปรับชั้นหนังสือเพื่อ

รองรับเลขหมู่ระบบใหม่ ทำาให้ห้องสมุดมีเนื้อที่รองรับการจัดเก็บงานวิจัยของนักศึกษาโครงการต่างๆได้มากขึ้นด้วย
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Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Total

18,433 20,785 20,844 23,702 22,073 19,956 13,677 11,767 17,697 18,741 15,968 12,948 216,591

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Total

4,948 3,703 3,899 3,918 3,747 4,437 3,503 4,203 3,972 4,631 3,260 608 44,829



v
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รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการประจำาภาค/สาขาวิชา

ภาควิชาการบัญชี
1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม   สิงห์เสน่ห์
    Honorary Professor Dr. Khunying Payom   Singhasaneh
2.  ศาสตราจารย์หิรัญ   รดีศรี
    Professor Hiran  Radeesri
3.  ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธ์ุ
    Professor Viroj  Lowhaphandu
4.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช
    Honorary Professor Kesree  Narongdej
5.  ศาสตราจารย์ศุภชัย   พิศิษฐวานิช
    Professor Suphachai  Phisitvanich
6.  ศาสตราจารย์ธวัช  ภูษิตโภยไคย
    Professor Thavach  Phusitphoykai
7.  รองศาสตราจารย์ยุพา   กาญจนดุล
    Associate Professor Yupha  Kanchanadul 
8.  รองศาสตราจารย์ประนอม  โฆวินวิพัฒน์
    Associate Professor Pranom  Kowinwipat
9.  รองศาสตราจารย์จันทนา  สาขากร
    Associate Professor Jantana  Sakhakara
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี
    Associate Professor Dr.Panarat Panmanee
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  สิชฌวัฒน์
     Associate Professor Dr. Saowanee Sitchawat
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม
     Assistant Professor Naengnoi   Chaion-nom
13. นายทรงเดช   ประดิษฐสมานนท์
     Mr. Songdej   Praditsmanont
14. นายสุพจน์   สิงห์เสน่ห์
     Mr. Supot   Singhasaneh
15. นายนนทพล   น่ิมสมบุญ
     Mr. Nontaphon   Nimsomboon
16. นายพิชัย   ชุณหวชิร
     Mr. Pichai   Chunhavajira 
17. นางปราณี   ภาษีผล
     Mrs. Pranee   Phasipol       
18. นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์
     Miss Pongpun  Gearaviriyapun

ภาควิชาการเงิน
1.  ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร   โตธนะเกษม
     Professor  Warapatr  Todhanakasem, Ph.D.
2.  รองศาสตราจารย์จารุพร   ไวยนันท์
     Associate Professor Jaruporn  Viyanant
3.  ดร.ประสาร   ไตรรัตน์วรกุล
     Prasarn   Trairatvorakul, Ph.D.
4.  ดร.พิชิต   อัคราทิตย์
     Pichit   Akrathit, Ph.D.
5.  นายภควัต   โกวิทวัฒนพงศ์
     Mr. Pakhawat   Kovithvathanaphong
6.  นายณัฐพล   ชวลิตชีวิน
    Mr. Nattapol   Chavallitcheevin

7.  ดร.อารีพงศ์   ภู่ชอุ่ม
     Areepong   Bhoocha-oom, Ph.D.
8.  ดร.อัจนา   ไวความดี
     Atchana   Waiquamdee, Ph.D.
9.  นางภัทรียา   เบญจพลชัย
     Mrs. Patareeya   Benjapolchai
10. นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย
     Miss Sopawadee   Lertmanaschai
11. นางวิวรรณ   ธาราหิรัญโชติ
     Mrs. Wiwan   Tharahirunchote

ภาควิชาการตลาด
1.  ศาสตราจารย์พิษณุ  จงสถิตย์วัฒนา
     Professor Phisanu   Chongstitvathana
2.  รองศาสตราจารย์ประยูร   บุญประเสริฐ
     Associate Professor  Paryoon   Boonprasert
3.  รองศาสตราจารย์อัจจิมา  เศรษฐบุตร
     Associate Professor  Ajjima   Srethaputr
4.  ดร.สมชาย   ชุณหรัศม์ิ
     Somchai  Choonharas, Ph.D.
5.  ดร.ฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์
     Chatrchai Tuongratanaphan, Ph.D.
6.  นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย
     Mr. Chatchai  Payuhanaveechai
7.  นายพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ
     Mr. Pornarit Chounchaisit
8.  นางสุนันทา   ตุลยธัญ
     Mrs. Sunandha   Tulayadhan
9.  นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
     President Association Marketing Association of Thailand (MAT)
10. นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
     President Association Advertising Association of Thailand (AAT)
11. นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
     President Association of Thailand Marketing Research Society (TMRS)
12. นายกสมาคมศิษย์เก่าปริญญาโททางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM)
     President of Thammasat University MIM Alumni Association (TUMIMA)

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต    มาลัยวงศ์
     Associate  Professor  Kanchit   Malaivongs, Ph.D.
2.  รองศาสตราจารย์ยุพา   กาญจนดุล
     Associate Professor Yupha   Kanchanadul
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ     ดุรงคเวโรจน์
     Associate Professor Phichet   Durongkaveroj, Ph.D.
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย   ใจอ่อนน้อม
     Assistant Professor Naengnoi   Chaion-nom
5.  ดร.รอม   หิรัญพฤกษ์
     Rom   Hiranpruk,  Ph.D.
6.  นายธวิช    จารุวจนะ
     Mr. Tavit   Charuvajana

7.  นายยงยศ    พรตปกรณ์
     Mr. Yongyos   Protpakorn
8.  นายมนู   อรดีดลเชษฐ์
     Mr. Manoo   Ordeedolchest
9.  นายชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์
     Mr. Chaiwat   Utaiwan
10. ดร.ทวีศักด์ิ   กออนันตกูล
     Thaweesak   Koanantakool, Ph.D.
11. นายไชยเจริญ   อติแพทย์
     Mr. Chaicharearn   Atibaedya

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
1.  ศาสตราจารย์สมพงษ์   จุ้ยศิริ
     Professor Sompong   Juisiri
2.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ   ติเยาว์
     Honorary Professor Sanoh   Tiyoa
3.  ศาสตราจารย์เกษมสันต์   วิลาวรรณ
     Professor Kasemsant   Vilavan
4.  รองศาสตราจารย์สุปราณี    ศรีฉัตราภิมุข
     Associate Professor Supranee  Srichatrapimuk
5.  รองศาสตราจารย์ผุสดี   รุมาคม
     Associate Professor Pusdee   Rumakhom
6.  นางสุชาดา   สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา
     Mrs. Suchada   Sukhsvasti na ayudhya
7.  นายสมพงษ์   นครศรี
     Mr. Sompong   Nakornsri
8.  นายบำารุง   รามศรี
     Mr. Bumrung   Ramsri
9.  นางสาวบุปผาวดี   โอวรารินท์
     Miss Bubphawadee   Owararin

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร   นรภูมิพิภัชน์
     Professor Thanet    Norabhoompipat, Ph.D.
2.  ศาสตราจารย์พลโท มณเฑียร   ประจวบดี
     Professor LT.GEN. Monthien   Prachuabdee
3.  รองศาสตราจารย์ฉันทลักษณ์   ณ ป้อมเพชร์
     Associate Professor Chantaluck   Na Pombejra
4.  รองศาสตราจารย์เกศินี   วิฑูรชาติ
     Associate Professor Gasinee   Witoonchart
5.  รองศาสตราจารย์ศุภกิจ   ศรีกาญจนา
     Associate Professor Supakit   Srikanchana
6.  พลเอกวิชา   เตชะวณิชย์
     GEN. Wicha   Techawanich
7.  พลโทหญิงคนึงนิจ   พ่ึงแย้ม
     LT. GEN. Kaneungnip   Pingyam
8.  ดร.ทวีศักด์ิ   กออนันตกูล
     Thaweesak    Koanantakool, Ph.D.
9.  นายสมพงษ์    เผอิญโชค
     Mr. Sompong   Phaoenchoke
10. นายทวี   ธนานันท์
     Mr. Dawee   Thananan
11. ดร.วิฑูรย์   สิมะโชคดี
     Witoon   Simachokedee, Ph.D.

12. รองศาสตราจารย์หริรักษ์ สูตะบุตร
      Associate Professor Harirak Sutabutr   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง 
1.   นายสุเมธ    ตันธุวนิตย์
      Mr. Sumate   Tanthuwanit
2.   นายนพพร   เทพสิทธา
      Mr. Nopporn   Thepsithar
3.   นายประพันธ์   โลหะวิริยศิริ
      Mr. Praphan   Lohaviriyasiri
4.   นายวัฒนา   กิตติก้องนพกร
      Mr. Wattana Kittikongnoppakorn
5.   นายชูเดช  คงสุนทร
      Mr. Chudet Kongsoonthorn
6.   นายกำาธร  ศิลาอ่อน
      Mr. Kamtorn Sila-on
7.    Mr. Simon  Landy

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.   นายกิตติ    พัฒนพงศ์พิบูล
      Mr. Kitti    Phatthanapongpiboon
2.   นายแคล้ว   ทองสม
      Mr. Klaew   Tongsom
3.   นายไชยยันต์   ชาครกุล
      Mr. Chaiyan   Chakarakul
4.   นายนคร   มุธุศรี
      Mr. Nakorn    Mudhusri
5.   นายไพรัช   มณฑาพันธ์ุ
      Mr. Pairat   Monthapan
6.   นายยอดเย่ียม    เทพธรานนท์
      Mr. Yodyiam   Teptaranon
7.   นายสุชาติ    มงคลเลิศลพ
      Mr. Suchart  Mongkollertlop
8.   นายพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ
      Mr. Pornarit Chounchaisit
9.   นายไพสิฐ แก่นจันทร์
      Mr. Paisit Kaenchan
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รายนามอาจารย์ประจำาภาค/สาขาวิชา

ภาควิชาการบัญชี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
    Associate Professor Watchaneeporn Setthasakko, Ph.D.
2.  รองศาสตราจารย์ พรชนก  รัตนไพจิตร  
    Associate Professor Pornchanok Rattanapijit
3.  รองศาสตราจารย์ กอบแก้ว  รัตนอุบล
    Associate Professor Kobkaew Ratanaubol
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ
     Associate Professor Monvika Phadoongsitthi, Ph.D.
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญ์ชญา   เหล่าธรรมทัศน์
    Assistant Professor Supitchchayaa Lowthammatus
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย   ศุภธาดา 
    Assistant Professor Somchai  Supphatada
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา
    Assistant Professor Wipada  Tantiprapa
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เตโชโยธิน
    Assistant Professor Wannee  Taechoyotin, Ph.D.
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
     Assistant Professor Somchai  Supattarakul, Ph.D.
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร
     Assistant Professor  Sillapaporn  Srijunpetch, Ph.D
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล
     Assistant Professor Orapan  Yolrabil, D.B.A.
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลภินี โกศลบุญ
     Assistant Professor Lapinee  Kosonboon, Ph.D.
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ ยมจินดา                       
     Assistant Professor Nontawan  Yomchinda, Ph.D.
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช              
     Assistant Professor Panya   Issarawornrawanich, Ph.D.
15. อาจารย์ ดร.กุลยา   จันทะเดช
     Lucturer Kunlaya   Jantadej, Ph.D.
16. อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย
     Lecturer Dichapong  Pongpattrachai, Ph.D.
17. อาจารย์ สันทนา   สิงห์เสน่ห์
     Lecturer Santana   Singhasaneh
18. อาจารย์ ชาญชัย   ต้ังเรือนรัตน์                  
     Lecturer Chanchai  Tangruenrat
19. อาจารย์ธีรชัย   อรุณเรืองศิริเลิศ
     Lecturer Teerachai  Arunruangsirilert
20. อาจารย์จุฑามน   สิทธิผลวนิชกุล
     Lecturer Juthamon  Sithipolvanichgul
21. อาจารย์ ดร.ไพลิน  ตรงเมธีรัตน์
     Lecturer Pailin   Trongmateerut, Ph.D.
22. อาจารย์ ดร.วัฒนี   ศิริทัตสวัสด์ิ
     Lecturer Wattanee    Siritatsawas, Ph.D.

ภาควิชาการเงิน
1.  ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  ขันธวิทย์  
    Professor Anya    Khanthavit,  Ph.D.
2.  ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
    Professor Pornchai  Chunhachinda, Ph.D.
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
    Associate Professor kulpatra    Sirodom, Ph.D. 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักด์ิ จำาเริญวงศ์
     Associate Professor Seksak  Jumreornvong, Ph.D.
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา     ภาวบุตร   
     Associate Professor Pantisa   Pavabutr,  Ph.D.
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช
     Associate Professor Arnat  Leemakdej, D.B.A.
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง
     Associate Professor Sippapas Pornsooksawang, Ph.D.
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 
     Assistant Professor Sarayut    Nathaphan, D.B.A.
9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อบรม  เชาวน์เลิศ 
      Assistant Professor Obrom   Chaowalerd
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ 
      Assistant Professor Suluck   Pattarathammas, D.B.A.    
11. อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์  ชัยสันติกุลวัฒน์
     Lecturer  Thanapat     Chaisantikulawat, Ph.D.
12. อาจารย์ อนุชนาฏ  เจริญจิตรกรรม     
     Lecturer Anutchnanat    Jaroenjitrkam 
13. อาจารย์ สัจพร   ทุ่งสงค์     
     Lecturer Satjaporn     Tungsong  
14. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ์  ผดุงศักด์ิสวัสด์ิ 
     Lecturer Chaiyuth    Padungsaksawasdi, Ph.D.
  
ภาควิชาการตลาด  
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์  พาณิภัค 
     Associate Professor Thanmanustanan Phaniphuk, Ph.D.   
2.  รองศาสตราจารย์ วิทวัส  รุ่งเรืองผล
     Associate Professor Witawat  Rungruangphon
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
     Associate Professor Kritsadarat Wattanasuwan, DPhil (Oxon)
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ    อุดร  
     Associate Professor Pipop   Udorn, Ph.D.  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา ธรากุลวัฒนา
     Assistant Professor Pinrada  Tharakulwattana, D.B.A.
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี    
     Assistant Professor Suthisak   Kraisornsuthasinee, Ph.D.         
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล
     Assistant Professor Pannapachr Itthiopassagul
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์         
     Assistant Professor Aurathai  Lertwannawit, Ph.D.
9.  อาจารย์ ปิติพีร์   รวมเมฆ  
     Lecturer Pitipee   Ruammake                     
10. อาจารย์ วิทยา   จารุพงศ์โสภณ      
     Lecturer Wittaya   Charupongsopon       
11. อาจารย์ ดร.นพพร            เรืองวานิช
     Lecturer Nopporn   Ruangwanit, Ph.D.
12. อาจารย์ ภูมินันท์   ปิยทัศน์นันท์      
     Lecturer Bhuminan            Piyatasanan
13. อาจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร
     Lecturer Alisara   Charinsarn, D.B.A.
14. อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ  บุญชู
     Lecturer Pattana   Boonchoo, Ph.D
15. อาจารย์ ดร.สุรัตน์    ทีรฆาภิบาล 
     Lecturer Surat    Teerakapibal, Ph.D .

16. อาจารย์ ดร.ปณิธาน   จันทองจีน 
     Lecturer Panitharn   Juntongjin, Ph.D.
          
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
1.   ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำานวย
     Professor Siriluck   Rotchanakitumnuai, Ph.D.
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา  พาณิชย์ปฐม
     Associate Professor Supeecha Panichpathom, Ph.D.
3.   รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา
     Associate Professor Nitaya  Wongpinunwatana, Ph.D.
4.   รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง
     Associate Professor Srisomruk Intojunyong
5.  รองศาสตราจารย์ ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ
     Associate Professor Panjarasee Punnachaiya
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  ขันตี
     Assistant Professor Wanchai  Khanti
7.  อาจารย์ ดร.สุรัตน์   โคอินทรางกูร
     Lecturer Surat   Kointarangkul, Ph.D.
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก   
     Assistant Professor Mathupayas Thongmak, Ph.D.                       
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม                            
     Assistant Professor Peter           Ractham, Ph.D.
10. อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  แก้วกิติพงษ์
     Lecturer Laddawan  Kaewkitipong, Ph.D.
  
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์  
1.  รองศาสตราจารย์ ไว      จามรมาน
     Associate Professor Wai  Chamornmarn  
2.  รองศาสตราจารย์ จิระจิตต์  บุนนาค
     Associate Professor Chirajit  Bunnag
3.  รองศาสตราจารย์ สุพานี  สฤษฎ์วานิช
     Associate Professor Supanee Saridvanich
4.  รองศาสตราจารย์ วิทยา  ด่านธำารงกูล
     Associate Professor Witaya  Danthamrongkul
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักด์ิ 
     Assistant Professor Kangwan  Yodwisitsak, Ph.D.         
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
     Assistant Professor Somboon  Kulvisaechana, Ph.D.
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
     Assistant Professor Methawut Peerapornvitoon, Ph.D.
8.  อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ
     Lecturer Somprasong  Kosonboon, Ph.D.
9.  อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง  
     Lecturer Peraset   Chompuming, Ph.D.                         
10. อาจารย์ จตุรงค์   นภาธร     
     Lecturer Chaturong  Napathorn                        
11. อาจารย์ ดร.เนตรนภา   ยาบุชิตะ (ไวทย์เลิศศักด์ิ)
     Lecturer Natenapha  Yabushita (Wailerdsak), Ph.D.                         
12. อาจารย์มณฑล   สรไกรกิติกูล
     Lecturer Monthon   Sorakraikitikul
  
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ  
1.  รองศาสตราจารย์ สุรชัย  ธรรมทวีธิกุล
     Associate Professor Surachai Tumtavitikul

2.  รองศาสตราจารย์ ศรีเพ็ญ  ทรัพย์มนชัย
     Associate Professor Sripen  Submonchai
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ
     Associate Professor Kaewta  Rohitratana, Ph.D.
4.  รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์
     Associate Professor M.R. Pongsvas  Svasti
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
     Associate Professor Ekachidd Chungcharoen, Ph.D.
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน  บุญอิต
     Associate Professor Sakun  Boon – itt, Ph.D.
7.   รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธ์ิ  
      Associate Professor Nopadol Rompho. Ph.D.                        
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
      Assistant Professor Akekarin Yolrabil
9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร  
      Assistant Professor Sajee  Sirikrai, Ph.D.                        
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์    
      Assistant Professor Krandee Leopairote, Ph.D.             
11.  อาจารย์กฤษณ์   ปัทมะโรจน์
      Lecturer Krit    Pattamaroj
12.  อาจารย์ ดร.พิชญ์วดี   กิตติปัญญางาม
      Lecturer Pichawadee   Kittipanya-ngam, Ph.D.
  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง  
1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ถ่ินธานี
      Associate Professor Phairat  Tintani, Ph.D.
2.   รองศาสตราจารย์ สุพจน์  ชววิวรรธน์
      Associate Professor Supoj  Chawawiwat
3.   รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์
      Associate Professor Ruth  Banomyong, Ph.D.
4.   รองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา  ปานะนนท์
      Associate Professor Pavida  Pananond, Ph.D
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์  โสมาภา
      Assistant Professor Sirirat  Somapa
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติชัย  คชรินทร์   
      Assistant Professor Suntichai Kotcharin                 
7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
      Assistant Professor Patnaree Srisuphaolarn, Ph.D.
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์ 
      Assistant Professor Sathaporn Opasanon, Ph.D.             
9.   อาจารย์ ดร.อรุณี   ตันวิสุทธ์ิ
      Lecturer Arunee   Tanvisuth, Ph.D.
10.  อาจารย์ ดร.สุทธิกร  ก่ิงแก้ว
      Lecturer Suthikorn  Kingkaew, Ph.D
  
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    
1.   รองศาสตราจารย์ พัชรา  พัชราวนิช
      Associate Professor Pachara Pacharavanich
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์      
      Assistant Professor Jittaporn  Sriboonjit               
3.   อาจารย์ ดร.นิติ   รัตนปรีชาเวช
      Lecturer Niti   Rattanaprichavej, Ph.D.
4.   อาจารย์ พรรัตน์    พงษ์ประเสริฐ
      Lecturer Pornraht   Pongprasert
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 หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ  
1.   อาจารย์ปาริฉัตร   จันโทริ
      Lecturer Parichat   Jantori
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
      Assistant Professor Duangjai Lortanavanit, Ph.D.
  
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ  
1.   Professor Robert   T.Green, Ph.D 
2.   Associate Professor Fredric         William Swierczek, Ph.D.
3.   Associate Professor James   E. Nelson, Ph.D. 
4.   Associate Professor Tim   G. Andrews, Ph.D. 
5.   Lecturer James Edward              Rubesch, Ph.D. 
6.   Lecturer Jay    Wu, Ph.D. 
7.   Lecturer Clemens   Bechter, Ph.D. 
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา เจริญรุกข์
      Assistant Professor Anchada Charoenrook, Ph.D.
  
อาจารย์ตามสัญญาจ้าง  
1.   รองศาสตราจารย์ กิตติ   สิริพัลลภ
      Associate Professor Kitti  Siripullop
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ งามญาณ
      Associate Professor Atcharawan Ngarmyarn. Ph.D.
3.   รองศาสตราจารย์ เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
      Associate Professor Yawaman Metapirak
4.   รองศาสตราจารย์ อัญชลี    พิพัฒนเสริญ
      Associate Professor Anchalee Pipatanasern
5.   รองศาสตราจารย์ ศรีสุดา    อาชวานันทกุล
      Associate Professor Srisuda Achavanuntakul

รายนามกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

Committee of Thammasat Business School Alumni Association

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สพบธ.) 

Mr.Watchai Vilailuck

Alumni President of Thammasat Business School Alumni Association

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

อุปนายกสมาคมฯ

Mr.Chakkrit Parapuntakul

Vice President

นางกิตติยา โตธนะเกษม

อุปนายกสมาคมฯ

Ms.Kittiya Todhanakasem

Vice President

นายสมพงษ์  เผอิญโชค

อุปนายกสมาคมฯ

Mr.Sompong Phaoenchoke

Vice President

นายอิสระ  บุญยัง

อุปนายกสมาคมฯ

Mr.Issara  Boonyaung

Vice President

นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล

เลขาธิการสมาคมฯ

Mr. Chaovarat  Chaochavanil

Secretary
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รายนามผู้บริจาค

เดือนมิถุนายน  2555
1.    ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2.    ศ.พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
3.    ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4.    อ.ธนเดช มหโภไคย
5.    คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
6.    คุณอดิศร เล็กระธา
7.    Mr.Frederico Gil Sander

เดือนกรกฎาคม  2555
1.    ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2.    ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
3.    รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
4.    ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
5.    ดร.นิรมล จินดานุวัฒน์
6.    คุณจุรีรัตน์ วัฒนทวีกิจ
7.    คุณจันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
8.    คุณณภัทร ตังคณานุรักษ์
9.    คุณเดช บุลสุข
10.  คุณทิพย์สุคนธ์ ศุภสินธุ์
11.  คุณสมฤดี ตั้งอุทัยศักดิ์
12.  คุณสมศรี จ่ายประหยัด
13.  คุณพนิตา เอื้อนันตา
14.  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

เดือนสิงหาคม  2555
1.    รศ.ดร.ศากุน  บุญอิต
2.    ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
3.    คุณไชยยันต์ ชาครกุล
4.    คุณบุปผาวดี โอวรารินทร์
5.    คุณภคพล ธีระมงคลกุล
6.    คุณพงศธร แสงรุจิ
7.    คุณอภิรดี ตันตราภรณ์
8.    ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นKL2510
9.    Mitsubishi UFJ Foundation

เดือนกันยายน  2555
1.    รศ.พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล
2.    รศ.สุขใจ น้ำาผุด
3.    ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4.    คุณกิตติพงษ์  จินตวราลักษณ์
5.    คุณชนะ รุ่งแสง
6.    คุณณัฐฑี  จุฑาวรากุล
7.    คุณเดช บุลสุข
8.    คุณธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์
9.    คุณนันทวัน  สุรเทพินทร์
10.  คุณบุปผาวดี โอวรารินทร์
11.  คุณปนัดดา กนกวัฒน์
12.  คุณพงศ์เทพ หนูแก้ว
13.  คุณอารยา ภู่พานิช
14.  คณะบุคคลชวนถวิล

13.  คุณอารยา ภู่พานิช
14.  คณะบุคคลชวนถวิล
15.  สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโท สำาหรับผู้บริหาร

เดือนตุลาคม  2555
1.   ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2.   ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
3.   คุณกรรณิกา  เรืองรัตนเมธี
4.   คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
5.   คุณเพ็ญผกา บุญบุระพงศ์
6.   คุณสุภัทร มงคลเกียรติชัย
7.   คุณอนุเชษฐ โชติรัตน์
8.   คุณอิสระ บุญยัง

เดือนพฤศจิกายน  2555
1.    ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร 
2.    ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
3.    ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
4.    รศ.ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์
5.    ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์
6.    อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
7.    อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
8.    ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล
9.    อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์
10.  อ.สมชาย ศรีสันติสุข
11.  พลโทประดิษฐ์ พีชผล
12.  คุณกุฎาธาร นาควิโรจน์
13.  คุณกัญญา เจริญกล้า
14.  คุณกัลยา วิมลโลหการ
15.  คุณกำาธร  ตติยกวี
16.  คุณกิ่งเพ็ชร ศรีสันติสุข
17.  คุณเกษมศรี อนัมบุตร
18.  คุณจิตจง ศรีวัชรกุล
19.  คุณไชยยันต์ ชาครกุล
20.  คุณฉัตรชัย เลิศในสัตย์
21.  คุณดาราวรรณ วงศ์ธนากรชัย
22.  คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม
23.  คุณทิพพา นครศรี
24.  คุณทิพสุดา  ลัดพลี
25.  คุณธนวัฒน์ ลาภอุดมเลิศ
26.  คุณนที-คุณสุปรียา แสงอุดมเลิศ
27.  คุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์
28.  คุณบุญเรือน เปล่งสงวน
29.  คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
30.  คุณประเวทย์ อมรสิน
31.  คุณปราชญ์ เยาวพงศ์ศิริ
32.  คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
33.  คุณพงษ์อินทร โพธิมาศ

34.  คุณพหล จินดากุล
35.  คุณพีระ ชินวรรณบุตร
36.  คุณไพพร วงศ์สวัสดิ์
37.  คุณยศ ภูอิสระกิจ
38.  คุณลัดดาวรรณ รจิตรังสรรค์
39.  คุณลีนา วีระภัทรวณิช
40.  คุณวีรวรรณ วุฒิวัฒน์
41.  คุณวีระวัฒน์ กีรติวิรัชการ
42.  คุณวันทนา ไชยพร
43.  คุณศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ
44.  คุณสมชาติ ลิมปานุภาพ
45.  คุณสมมาตร มณีฉาย
46.  คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
47.  คุณสราญ อดิเรกสาร
48.  คุณสุชาติ ตระกูลโชคชัย
49.  คุณสุทธิดา วรรณศิริกุล
50.  คุณสุภัทร มงคลเกียรติชัย
51.  คุณสุวดี เชื้อวัชรินทร์
52.  คุณสุวิมล จุนพึ่งพระเกียรติ
53.  คุณสุรีรัตน์ ชุณหชวาลวงษ์
54.  คุณสุเจนต์ ศรีสุข
55.  คุณอดิเรก อดิเรกสาร
56.  คุณอุดมศักดิ์ สถิตเวโรจน์
57.  คุณอุทัยรักษ์ ศรีสกุลยาภรณ์
58.  คุณอุมา อินทรกำาแหง
59.  ชมรมโดมเอื้องฟ้า 13
60.  คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
61.  คณะพยาบาลศาสตร์
62.  คณะรัฐศาสตร์ มธ.
63.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
65.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
66.  คณะศิลปศาสตร์ มธ.
67.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.
68.  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
69.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
70.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
71.  คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
72.  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
73.  สถาบันประมวลข้อมมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มธ.
74.  สถาบันภาษา
75.  สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา
76.  สภาข้าราชการ มธ.
77.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด
78.  สำานักงานบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.
79.  สำานักหอสมุด มธ.
80.  สำานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
81.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
82.  สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
83.  มูลนิธิเอื้อ-รดี โดย ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานฯ
84.  บริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด
85.  บริษัท บูโก้ จำากัด
86.  บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด(มหาชน)
87.  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำากัด
88.  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด(มหาชน)

เดือนธันวาคม  2555
1. ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
2. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4. คุณกนกพร ชินาภิรมย์
5. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
6. คุณจันทิรา โลหะวิริยศิริ
7. คุณจินตนา เมฆินทรางกูร
8. คุณจุฑาทิพ  มุจลินทโมลี
9. คุณชนวัฒน์  เอื้อวัฒนสกุล
10. คุณชนะ รุ่งแสง
11. คุณชัชวาลย์ จำารัสวิทยาวงศ์
12. คุณเดช บุลสุข
13. คุณธนา บุบผาวาณิชย์
14. คุณประพันธ์ โลหะวิริยศิริ
15. คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต
16. คุณพรนิภา หาชัยภูมิ
17. คุณพริมรตา ตุงคะเตชะ
18. คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
19. คุณมงคลชน ศรีอมร
20. คุณสกานต์ ชำานาญโรจน์
21. คุณสมควร นกหงษ์
22. คุณสุกัญญา วัฒนภิโกวิท
23. คุณเสริมศักดิ์ ชีปนวรรธน์
24. คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย
25. คุณอรนุช พรธนาเลิศ
26. เงินทุนคณะพาณิชย์ฯ มธ.
27. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด
28. UNIONMATEX CO.,LTD

เดือนมกราคม  2556
1. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
2. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
3. คุณธรรมพร สมสุข
4. เงินทุนเพื่อกิจกรรมของหน่วยงานฯ คณะพาณิชย์ฯ ธ.
5. UFJ

เดือนกุมภาพันธ์  2556
1. ศ.พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
2. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
3. คุณกิติพงษ์ จินตวราลักษณ์
4. คุณกำาพล อัศวกุลชัย
5. คุณจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
6. คุณเจนวิช เหลืองเจริญกิจ
7. คุณดิเรก สินิทธ์สกุล
8. คุณเดช บุลสุข
9. คุณธเนศ พรพิพัฒน์ไพศาล
10. คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
11. คุณพรทิพย์ อุยะกุล
12. คุณพัชรา วงศ์นิมิตรกุล
13. คุณวิภาดา ชินศุภลักษณ์
14. คุณวิชุดา วิศวสุขมงคล
15. คุณวิวัฒน์ ตั้งจิตกอบบุญ
16. คุณราตรี บูรณรักษ์
17. คุณโสภณ หิงปิน
18. รุ่น 2516
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เดือนมีนาคม 2556
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4. คุณขจาริน โตรักตระกูล
5. คุณณัฐชาต เมฆมาสิน
6. คุณเดช บุลสุข
7. คุณนันทรัตน์ เสริมเตชะถาวร
8. คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
9. คุณพงศ์สัณห์ อนุรัตน์
10. คุณพนิดา ปัญญาวิวานนท์
11. คุณพัฒนเศรษฐี เปี่ยมคุ้ม
12. คุณพาณี นิยมปิยพจน์
13. คุณเพ็ญศรี ชาครียวณิชย์
14. คุณมลฑา หลงสมบูรณ์
15. คุณวรยา สุตรธาดา
16. คุณวินท์ สุธีรชัย
17. คุณเวโรจน์ ลิ้มจรูญ
18. คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
19. คุณสิรวุฒิ มณีรัตน์
20. คุณสุนีย์ วงศ์ประเสริฐ
21. คุณสุภาณี นาคศฤงคาริน
22. คุณสุภาวดี ยงกฤตยา
23. คุณอรัญญา อมะลัษเฐียร
24. เงินทุนเพื่อกิจกรรมของหน่วยงานฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ.
25. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

เดือนเมษายน  2556
1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
2. รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4. คุณภัทรียา เบญจพลชัย
5. คุณวิวัฒน์ ตั้งจิตกอบบุญ

เดือนพฤษภาคม  2556

1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

2. ศ.ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำานวย

3. รศ.ดร.ศากุน บุญอิต

4. อ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์

5. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

6. คุณกฤษณ์ พงษ์อัชฌา

7. คุณกิตติ ชาญศิริวงศ์

8. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์

9. คุณเกศศริน ทิพย์เนตร

10. คุณจิตสุภา เกตุแก้ว

11. คุณจิณห์จุฑา ไกรเทพ

12. คุณเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ

13. คุณชมพูพรรณ

14. คุณฐิตาภา บัวแก้ว

15. คุณเดช บุลสุข

16. คุณทานีย์

17. คุณธนา บุบผาวาณิชย์

18. คุณธารินี เขื่อนธรรม

19. คุณธิติพันธ์ วิสุทธิชัยกิจ

20. คุณนงลักษณ์ ดิสนีเวทย์

21. คุณพงศธร แสงรุจิ

22. คุณพิพัฒน์ ปุสยานนท์

23. คุณยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

24. คุณวิชชุดา หวังมาณะเสถียร

25. คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ

26. คุณสิริน ธนศรีวนิชชัย

27. คุณสิริเบ็ญจา รักษาภักดี

28. คุณสุภัทร มงคลเกียรติชัย

29. คุณสาธิต ผ่องธัญญา

30. คุณอมรรัตน์ สิรรัตนากุล

31. คุณอังคณา ชัยชื่นชอบ

32. คุณอัครเดช โสภณจิตต์

33. สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

34. Mrs.Arunee Suwanvanichkij

35. Mrs.Hedy Mangkornkarn

36. Mr.&Mrs.Pak Chung

37. Huei-Ming Lin

38. KHUN WATANA KITITKONGNOPAKORN
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ที่ปรึกษา 

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย          

คณบดี

ประธานคณะผู้จัดทำา

รศ.วิทยา ด่านธำารงกูล

ผู้อำานวยการศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะผู้จัดทำา

ผศ.ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ 

ผู้อำานวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์

นางสุดสวาท  สุริยันต์  

เลขานุการคณะฯ

นางกมลชนก  วงศ์สนสุนีย์ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ ฝ่ายบริหาร

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งสวัสดิ์ตระกูล 

นางสาวแพรวพรรณ  เลิศบรรลือชัย

นายอาณัติ หล้าดัม
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