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สารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบ 78 ปี คล้ า ยวั น สถาปนาคณะฯ ในวั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กระผมในนาม
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับความส�ำเร็จในทุกด้านของคณะฯ
จนเป็ น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว กั น ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ถึ ง ความเป็ น สถาบั น ชั้ น น� ำ
ทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศ ซึ่งยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิต
ในทุกระดับชั้นจนน�ำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน
ในวาระที่คณะฯ มีอายุครบปีที่ 78 กระผมขอแสดงความยินดีในผลงานความส�ำเร็จ
ของคณะฯ พร้อมขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้คุณงามความดี
ของทุกท่าน จงส่งผลให้ทุกท่านประสบความสุข ความส�ำเร็จ และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา
ทุกประการ

(ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลอดระยะเวลา 78 ปี ที่ ผ ่ า นมา คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่รู้จักในนาม “Thammasat Business School” ได้ผลิต
บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้ปรากฎทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมาโดยตลอด จากผลงาน
ของคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งตอกย�้ำ
ความเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจชั้นน�ำของประเทศ ที่มีมาตรฐานการเรียน
การสอน ทัดเทียมสถาบันการศึกษาชั้นน�ำในระดับนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการ
การศึกษา และวงการธุรกิจทั่วโลก ถึงมาตรฐานและคุณภาพของคณะฯ
จากความเป็นเลิศในทุกด้านของคณะฯ นอกจากจะน�ำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ แล้ว ยังส่งผล
สะท้อนและเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการธุรกิจ และวงการการศึกษา
ทั่วโลกด้วยเช่นกัน
ในโอกาสครบ 78 ปี คณะพาณิชย์ฯ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่เคารพทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึง
ศิษย์เก่าทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ และมีความรุ่งเรืองสืบไป

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดี
รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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สารจากนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ในโอกาสที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะมีอายุครบ 78 ปี
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นี้ ผมในนามของนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของคณะฯ ทุกท่าน ที่ร่วมใจกันเพื่อ
พัฒนาคณะฯ ของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
สมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี พร้ อ ม
ให้การสนับสนุนกิจกรรม และการด�ำเนินนโยบายด้านต่างๆ เพื่อความ
ส�ำเร็จของพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยความยินดียิ่ง

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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สารจากประธานคณะกรรมการนักศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สถาบันการศึกษานับเป็นสถาบันที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพและความพร้อมต่อ
การก้าวเข้าสู่สถานะใหม่ในสังคม ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เนื่องจากศักยภาพ ของประชากรจะเป็นตัวสะท้อน
ถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น สังคมไหนมีการจัดการระบบการศึกษาที่ดี
ก็แสดงถึงการประสบความส�ำเร็จของสังคมนั้น
นับจนถึงปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนครบ 78 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมไปด้วยความรู้ คุณธรรม และ
จริยธรรม ออกไปรับใช้ประเทศชาติ โดยผ่านระบบการศึกษาของคณะ ซึ่งเน้นการสอน
แบบจ�ำลองสถานการณ์ธุรกิจจริง การอภิปรายในชั้นเรียน หรือการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่จากธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพ
และความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่สังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี และการที่คณะฯ ได้รับ
การรับรอง European Quality Improvement System (EQUIS) อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งเป็นโครงการประกันคุณภาพระดับโลกของมูลนิธิ เพื่อพัฒนาด้านการจัดการแห่ง
ยุโรป หรือ European Foundation for Management Development (EFMD)
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของคณะฯ ที่สามารถไปเทียบเคียงคุณภาพกับ
สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก
จากความส�ำเร็จข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้น คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาด
ความร่วมมือจากทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศิษย์เก่า
ของคณะฯ ในการเป็นก�ำลังและแรงใจที่ส�ำคัญ จนท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้จนทุกวันนี้
ผมในฐานะผู ้ แ ทนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยใจจริง และ
ก็หวังว่าความร่วมมือจากทุกท่านจะเป็นแรงก�ำลังที่ส�ำคัญในการสร้างนักศึกษาที่มีความ
สามารถและความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

(นายเอกรัฐ ทองทวี)
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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ความส�ำเร็จที่ผ่านมา
เป็นประจักษ์พยาน
ของการก้าวเดินร่วมกันของทุกฝ่าย ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยปณิธานร่วมกัน
ที่จะธ�ำรงความเป็นเลิศไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป
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ก้าวไปสู่นวัตกรรมทางการศึกษาโดยไม่ลืมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน
ในรอบปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ผลักดันงานหลายด้านให้รุดหน้าไปเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เป็นผล
จากการทุ่มเทท�ำงานหนักของบุคลากรทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำเนินการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของ AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งมีความรุดหน้าไปเป็นอย่างมาก คณะฯ ได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเยี่ยมและประเมินจาก
AACSB Peer Review Team อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นการประเมินที่เข้มข้นยิ่ง
ผู้บริหารคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้ท�ำงานกันอย่างหนักหน่วงและกระตือรือร้น ด้วยก�ำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อผ่านช่วงเวลาอันส�ำคัญ
ที่สุดนี้ ที่จะตัดสินผลแห่งแรงกายแรงใจที่ทุกฝ่ายได้อุทิศให้กับท�ำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่นานจากนี้คณะฯ คงได้รับข่าวที่จะท�ำให้
ทุกฝ่ายได้ภาคภูมิใจจากผลงานที่ ได้ด�ำเนินการกันอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาเกือบ 4 ปี
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา คณาจารย์ของคณะฯ ได้ร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ งานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติมีมากกว่า 21 เรื่อง คณาจารย์สามารถน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติได้มากกว่า
26 เรื่อง ทั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามและเวลาที่ร่วมกันทุ่มเท และเชื่อว่าในอนาคตคณะฯ จะมีผลงานในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากจ�ำนวนคณาจารย์รุ่นใหม่ๆ ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะท�ำให้คณะฯ รักษามาตรฐานระดับโลกที่ได้รับไว้ ได้อย่างต่อเนื่อง
ความก้าวหน้าด้านต�ำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ได้ปรากฎชัดในรอบปีที่ผ่านมาเช่นกัน มีผู้ ได้รับต�ำแหน่งทางวิชาการใน
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวม 5 ท่าน ระดับรองศาสตราจารย์ 3 ท่าน และในระดับศาสตราจารย์ 1 ท่าน นับเป็นความก้าวหน้าที่น่าชื่นชม
การปรับปรุงหลักสูตรของภาคและสาขาวิชาต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
จากภายในและภายนอกประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจทั่วโลก การ
ปรับปรุงเพือ่ ก้าวไปสูน่ วัตกรรมทางการศึกษาโดยไม่ลมื ความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืน จะเป็นแนวทางหรือพลังขับเคลือ่ นหลัก
ของคณะฯ นับจากนี้
สิ่งที่น่ายินดีมากอีกอย่างหนึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือความส�ำเร็จของนักศึกษาของคณะฯ จากเวทีวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความส�ำเร็จบางส่วนเช่น นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน MIT Sloan
Operations Management Competition 2016 (12th Annual MIT Ops Sim Com) จัดโดย MIT Sloan School of Management
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันที่มาจาก MBA ชั้นน�ำทั่วโลกมากถึง 198 ทีม โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจนานาชาติ UOB-NUS Case Competition 2016 จัดโดย The National University
of Singapore ประเทศสิงคโปร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัล Best Speaker Award จากเวที McGill Management
International Case Competition 2016 ณ ประเทศแคนาดา รวมทั้งนักศึกษาโครงการปริญญาตรีและโครงการปริญญาตรีควบโทที่ยัง
สามารถรักษาแชมป์จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2016 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างเหนียวแน่น
ด้วยการคว้ารางวัลมาถึง 5 รางวัล
กิจกรรมการท�ำงานร่วมกับชุมชนในโครงการธุรกิจเพือ่ สังคมประสบความส�ำเร็จดียงิ่ ในปีทผี่ า่ นมา สามารถช่วยเหลือชุมชนให้เติบโต
และก้าวหน้า มีระบบการท�ำงานที่ประกันความยั่งยืน ท�ำให้ ได้รับความชื่นชมจากชุมชนและพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเป็นอย่างยิ่ง
คณะฯ มีนโยบายจะขยายผลการท�ำกิจกรรมตามโครงการนี้ออกไปให้กว้างขวางขึ้น ตามนโยบาย Service Learning ของมหาวิทยาลัย
ความส�ำเร็จของคณะฯ ในหนึ่งขวบปีที่ผ่านมาเป็นประจักษ์พยานของการก้าวเดินร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อให้ก้าวต่อๆ ไปมุ่งสู่
การพัฒนาที่ดีขึ้นตลอดเวลา และเนื่องจากในภาคการศึกษานี้เป็นการสิ้นสุดวาระภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้ ดิฉันใคร่ขอ
ใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดจนองค์กรและบุคคลภายนอกจ�ำนวนมาก
ที่ได้ ให้การสนับสนุนคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและตลอดช่วง 3 ปีของการด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ดิฉันมั่นใจว่าคณะผู้บริหารชุดใหม่จะน�ำพา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยปณิธานร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะธ�ำรงความเป็นเลิศของคณะฯ ไว้ ให้ยั่งยืนตลอดไป

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
คณบดี
รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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Key
Drivers
to
the
Future:
Innovation and Sustainability
ความเปลี่ยนแปลง ในโลกปัจจุบันผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องปรับตัวอย่างรุนแรง โลกของการท�ำงานที่เปลี่ยนไป

ต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแง่คิดและมุมมองแบบใหม่ที่สามารถก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีแบบพลิกโลก (Disruptive Technology) ยิ่งกว่านั้น
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จะส่งผลอย่างรุนแรงต่อตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้ เป็นสิ่งเร่งเร้าให้การปรับตัวไม่อาจรีรอได้อีกต่อไป
ภาพของอุดมศึกษาทั้งระบบจะต้องเปลี่ยนไปจากวันเก่าๆ อย่างสิ้นเชิงนับจากนี้เป็นต้นไป ค�ำถามที่ติดตามมาคือมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเพียงใด
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก�ำหนดนโยบายก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อน�ำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง พร้อมวาง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปีข้างหน้า การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติจึงต้องเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมอย่างเลี่ยงไม่ได้
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในฐานะสถาบันผู้น�ำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจของประเทศไม่เพียงตระหนักในสภาวะดังกล่าว แต่ยัง
ได้ก�ำหนดย่างก้าวแห่งนวัตกรรมการศึกษาที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบัณฑิตของคณะฯ จะพร้อมต่อความผันผวน
ทุกรูปแบบในอนาคต พร้อมต่อการท�ำงานข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ มีทักษะที่โลกการท�ำงานต้องการ พร้อมวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่ส�ำคัญคือยัง
ด�ำรงไว้เสมอซึ่งส�ำนึกแห่งจริยธรรมและความถูกต้องแห่งการด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นเสมอมากว่า 80 ปี และ
เป็นแนวทางเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกันกับการท�ำงานทุกด้าน และทุกองค์ประกอบของคณะฯ ไม่ว่าจะมุ่งเป้าไปที่บัณฑิต พันธมิตร บุคลากร
หรือสังคมส่วนรวม จะอยู่บนแนวทางแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainability) เป็นส�ำคัญ
Innovative Academic Platform นวัตกรรมโครงสร้างหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
(Startups) ในโลกเทคโนโลยี โดยเฉพาะธุรกิจเป้าหมายในข่าย Thailand 4.0 ด้วยการปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้ก้าวน�ำการเปลี่ยนแปลง
เน้นพัฒนาทักษะ “คิด วิเคราะห์ ค้น” เป็นหลัก
ระดับปริญญาตรี ปรับโครงสร้างวิชาแกนที่เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา ให้เน้นทักษะทางธุรกิจที่เป็นองค์รวม เรียนรู้ผ่านโครงการที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย มุ่งเน้นทักษะและความคิดอ่านมากกว่าความรู้ ส�ำหรับวิชาเอก
เน้นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะของแต่ละศาสตร์ที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกงานในรูปแบบการปฏิบัติงานจริงในปี 3 และลงมือท�ำโครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Innovative Social Project) ที่เป็นรูปธรรมก่อนส�ำเร็จการศึกษา เปิดวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสมัยใหม่ให้มากขึ้น
เช่น Innovative Business Project, Startups Seminar, การเขียนและพัฒนา Application เป็นต้น
ระดับปริญญาโท เน้น “ศึกษาตามสมรรถนะ” ปรับกระบวนการรับเข้าที่มุ่งประเมินสมรรถนะผู้เรียน ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ให้การศึกษา
ตอบโจทย์ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างระบบ Module เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สนใจทั่วไปเลือกเรียนร่วมหลักสูตรในบางวิชา
ที่สนใจในรูปแบบ Certificate ทั้งนี้ เครดิตสามารถน�ำไปใช้ส�ำหรับปริญญาโทได้ ในอนาคต
ระดับปริญญาเอก เน้น “ตีพิมพ์ตั้งแต่ระหว่างศึกษา” ปรับหลักสูตรให้เน้นการฝึกฝนการท�ำวิจัยและผลิตผลงานเพื่อการตีพิมพ์เป็นระยะๆ
มากกว่าจะเน้นการเรียนการสอนเพื่อมุ่งตีพิมพ์ ในช่วงปลายหลักสูตร ก�ำหนดให้มีวิชาและหน่วยกิตเพื่อการตีพิมพ์ สร้างกลไกสนับสนุนที่แข็งแรงทั้งด้าน
อาจารย์ พี่เลี้ยง และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ
Innovative Learning นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ออกแบบการเรียนการสอนใหม่ในลักษณะ Cross-Border
Learning โดยเจรจาความร่วมมือกับคณะต่างๆ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีสามารถ Double Major ได้ทั้งในและ
นอกคณะ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเรียนข้ามโครงการได้ เพิ่มกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มจ�ำนวนทุน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน และทุนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลาให้มาเรียนที่คณะ เพิ่มจ�ำนวนบริษัทฝึกงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
ยกระดับห้องเรียนและเทคโนโลยีการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยในระดับแถวหน้าของโลก สนับสนุน E-learning และ Team-learning รวมถึงจัด
พื้นที่ที่เอื้อต่อการท�ำงานเป็นทีม และการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดตั้ง Career Startup Center หรือศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาเส้นทางอาชีพนักศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup จัดให้มีระบบประเมินความถนัดทางอาชีพ ให้ค�ำปรึกษาป็นรายคน สร้างกิจกรรมพบผู้ประกอบการ
Startup ตลอดจนเปิดการเข้าถึงแหล่งทุนการสนับสนุนต่างๆ และการสร้างเวทีเพื่อน�ำโครงการสู่สายตาสาธารณชน
Innovative Collaboration นวัตกรรมแห่งการเชื่อมโยง เพื่อเติมเต็มเครือข่ายพันธมิตรมุ่งสู่การแก้ปัญหาทางธุรกิจร่วมกัน คณะฯ จะขยาย
เครือข่ายกับทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันออกแบบเนื้อหาหลักสูตร (Corporate Coproduction) โดยตั้งเป้าให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมจาก
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ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงาน การผลิตกรณีศึกษา การจัดแข่งขัน/
ประกวดต่างๆ สร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับห้องเรียน
การเชื่อมโยงยังขยายสู่ระดับอาเซียนมากขึ้น โดยสร้างหลักสูตร ASEAN MBA ที่จะสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภาคธุรกิจ
ที่มีการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาผู้บริหารในกลุ่ม CLMVT ผ่านหลักสูตร International MBA โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Integrated Module ประสมประสานระหว่าง E-learning กับ Residential Workshops เพื่อให้ผู้บริหารจากประเทศใกล้เคียงสามารถเดินทางมาศึกษา
ได้โดยสะดวกในแต่ละ Module นอกจากนั้นคือการจัดท�ำ ASEAN Casebook & Competition ร่วมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 เพื่อใช้ ใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการ จัดท�ำโครงการ ASEAN Young Leadership Forum เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น�ำรุ่นใหม่ในอาเซียน
ด้วยการจัดเวทีเชื่อมโยงผู้บริหารรุ่นใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการ Startups โดยการจัดสัมมนาประจ�ำปี และให้องค์กรแกนน�ำในแต่ละประเทศของอาเซียน
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
นวัตกรรมทางการศึกษาไม่ใช่ค�ำตอบเดียวส�ำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและปั่นป่วน ความยั่งยืนเป็นโจทย์ที่ส�ำคัญเพื่อก�ำกับ
ให้ธุรกิจเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นย�้ำเสมอในความยั่งยืนที่ถูกผสมผสานลงในทุกเรื่อง
ตั้งแต่การก�ำหนดหลักสูตร การปลูกฝังส�ำนึกนี้ในทุกรายวิชา การผลักดันนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมไปจนถึงการบริหาร
จัดการภายในคณะฯ ที่ความยั่งยืนได้รับความใส่ใจเสมอมา
Sustainable External Community ความยั่งยืนของชุมชน นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการปลูกฝังให้มองปัญหาทางธุรกิจในภาพรวมเสมอ
นั่นหมายถึงมองผลกระทบที่ธุรกิจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ความยั่งยืนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างสมดุลในระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิด
แนวทางที่ทุกฝ่าย win-win เพื่อให้ธุรกิจด�ำรงอยู่ได้ ในระยะยาว การด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่นักศึกษาร่วมท�ำกับชุมชนในลักษณะโครงการเพื่อสังคม (Social
Project) ต้องไม่อยู่บนพื้นฐานที่แต่ละฝ่ายเป็น “ผู้ ให้” หรือ “ผู้รับ” เพียงฝ่ายเดียว การท�ำงานในโครงการเช่นนี้จึงเน้นการแบ่งปัน สร้างการมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน การให้ความรู้กับชุมชนควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อที่ว่าเมื่อนักศึกษาจบโครงการ ชุมชนยังสามารถเดินหน้า
ธุรกิจของตนได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่คณะฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ได้พิสูจน์ ให้เห็นถึงความส�ำเร็จ
ในแนวทางนี้ จากความเข้มแข็งและการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ
Sustainable Internal Community ชุมชนภายในเพื่อความยั่งยืน ประสิทธิภาพของบุคลากรภายในเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะประกันความส�ำเร็จ
ของงานตามนโยบายคณะฯ ดังนั้นความพยายามในการสร้างชุมชนการท�ำงานภายในให้เกิดความพอใจและความสุขบนความถูกต้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของงานอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความใส่ใจเสมอมา เริ่มต้นจาก จัดท�ำแนวปฏิบัติของผู้บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล (TBS Management
Code of Conduct) และเผยแพร่แก่ประชาคมในวงกว้าง พร้อมประชุมทบทวนและย�้ำเตือนในกลุ่มผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ การออกแบบกระบวนการ
ท�ำงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดภาระงานบริหาร สร้างบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จส�ำหรับทุกการติดต่อ โดยมี SLAs (Service
Level Agreements) ที่ก�ำหนดระยะเวลามาตรฐานส�ำหรับแต่ละงานบริการไว้อย่างชัดเจน สร้างความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวของ
หน่วยงานต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลง
การก�ำหนดแผนและสนับสนุนงบพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตามที่ระบุไว้ ในแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองต่อเนื่องในด้านภาษาและเทคโนโลยี
นอกจากนั้นยังมีการปรับระบบการประเมินผลพนักงานให้มีความรอบด้าน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยหัวหน้างานมีหน้าที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
และข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงานกับผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ ผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นส่วนตัวของแต่ละคน แทนการประเมินผลสิ้นปีในคราวเดียว เพื่อ
กระตุ้นการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา ผลประเมินประจ�ำปีจะเปิดเผยและเปิดโอกาสให้โต้แย้งได้ก่อนด�ำเนินการต่อเสมอ ทั้งนี้แนวทาง
การบริหารภายในนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับความพึงพอใจ ความร่วมมือ สร้างความเติบโตและโอกาสให้บุคลากร เพื่อน�ำไปสู่ความทุ่มเทและความผาสุก
ในชุมชนเล็กๆ ของคณะฯ อย่างยั่งยืน
บนเส้นทางของนวัตกรรมและความยั่งยืนอันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวเดินต่อไป เพือ่ เป็นต้นแบบแห่งสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชัน้ น�ำของประเทศและเอเชีย ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลักดันนโยบายของประเทศและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากทุกทิศทาง ด้วยความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญและรวดเร็วกว่าเท่านั้นจึงจะชนะการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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ผู้บริหารคณะ
Administration

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย

Professor Siriluck Rotchanakitumnuai, Ph.D.

คณบดี
Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี

Assistant Professor Wanchai Khanti

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Associate Dean for Administration
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รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

Associate Professor Arnat Leemakdej, D.B.A.

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

Associate Dean for Research

รองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

Associate Professor Pachara Pacharavanich

Assistant Professor Panya Issarawornrawanich, Ph.D.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

Associate Dean for Academic Affairs and Graduate Studies

รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

Associate Dean for Student Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

Associate Professor Supoj Chawawiwat

Assistant Professor Somchai Supphatada

Associate Dean for International Affairs and Accreditation

Associate Dean for Finance and Planning

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการรับรองคุณภาพนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน
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รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำคณะฯ
Member of Committee

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
Honorary Professor Kesree Narongdej

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

Pisit Leeahtam, Ph.D.
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ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

Professor Warapatr Todhanakasem, Ph.D.

ดร.พิชิต อัคราทิตย์

Pichit Akrathit, Ph.D.

รายนามหัวหน้าภาค/สาขาวิชา
Head of Department
รองศาสตราจารย์ กอบแก้ว รัตนอุบล

Associate Professor Kobkaew Ratanaubol
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี (AC)
Head, Department of Accounting

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
Assistant Professor Suluck Pattarathammas, D.B.A.
หัวหน้าภาควิชาการเงิน (FN)
Head, Department of Finance

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
Associate Professor Kritsadarat Wattanasuwan,
DPhil (Oxon)
หัวหน้าภาควิชาการตลาด (MK)
Head, Department of Marketing

นายเดช บุลสุข
Mr. Dej Bulsuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

Assistant Professor Mathupayas Thongmak, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
Head, Department of Management Information Systems

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร

Assistant Professor Methawut Peerapornvitoon, Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ
และทรัพยากรมนุษย์ (MOEH)
Head, Department of Organization, Entrepreneurship
and Human Resource Management

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

Associate Professor Nopadol Rompho, Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM)
Head, Department of Operations Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย คชรินทร์

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

Assistant Professor Suntichai Kotcharin, Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง (IBLT)
Head, Department of International Business,
Logistics & Transport

Mr. Chakkrit Parapuntakul

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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ผู้อ�ำนวยการโครงการ / ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
Program Director, Center Director
ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา

Worapong Janyangyuen, D.B.A.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
Director of Bachelor’s degree in Business
Administration (International Program)

Assistant Professor Wipada Tantiprabha
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
Director of Master of Accounting Program

อาจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช
Lecturer Nopporn Rungwanit, D.B.A. (Marketing)
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรควบตรี – โท
ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)
Director of Integrated Bachelor’s and Master’s
Degree Program in Business and Accounting

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี
Assistant Professor Wanchai Khanti
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโท
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
Director of Master of Science Program in
Management Information Systems

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล

Associate Professor Yawaman Metapirak
ผู้อ�ำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
Director of Real Estate Business Program

Assistant Professor Pannapachr Itthiopaddagul
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการตลาด
(หลักสูตรนานาชาติ) (MIM)
Director of Master of Science Program in Marketing
(International Program)

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

Associate Professor Ekachidd Chungcharoen, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
(MBA, MBA HRM, X-MBA)
Director of Master’s Degree in Business
Administration

Associate Professor Arnat Leemakdej, D.B.A.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน
(หลักสูตรนานาชาติ) (MIF)
Director of Master of Science Program in Finance
(International Program)

รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
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อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

Lecturer Suthikorn Kingkaew, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) (IMBA)
Director of Master’s Degree in Business Administration
Program (International Program)

Assistant Professor Somchai Supattarakul, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART)
Director of Scholastic Management Aptitude
Requirement Test (SMART) Center at Thammasat
University

อาจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
Lecturer Surat Teerakapibal, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
Director of Doctor of Philosophy Program in Business
Administration

อาจารย์ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์
Lecturer Arunee Tanvisuth, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์
Director of International Affairs

รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธ�ำรงกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์

Associate Professor Witaya Danthamrongkul
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร
Director of Corporate Communications

Assistant Professor Sathaporn Opasanon , Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ (JBA)
Director of Journal of Business Administration

อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
Lecturer Suthikorn Kingkaew, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat)
Director of Thammasat Consulting Networking and
Coaching : CONC Thammasat
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TBS: ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีการศึกษา 2558
Accomplishments during the Academic Year 2015
	
ในรอบปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังคงตอกย�้ำความก้าวหน้าด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยงานวิชาการ จ�ำแนก ดังนี้
	During the academic year 2015, 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
ภาค/สาขาวิชา
Department

จ�ำนวน
Amount

ภาควิชาการบัญชี
Department of Accounting

2

ภาควิชาการเงิน
Department of Finance

15

ภาควิชาการตลาด
Department of Marketing

3

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Department of Management Information Systems

4

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
Department of Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management

2

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
Department of Operations Management

2

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
Department of International Business, Logistics and Transport

3
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2. ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง Number of published research papers
ภาค/สาขาวิชา
Department

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting

14

2

ภาควิชาการเงิน Department of Finance

3

2

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing

3

3

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Department of Management Information Systems

4

3

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
Department of Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management

4

-

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management

4

9

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
Department of International Business, Logistics and Transport

1

1

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Department of Real Estate Business

2

1

3. การเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ : เรื่อง Number of research paper presentations
ภาค/สาขาวิชา
Department

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting

-

3

ภาควิชาการเงิน Department of Finance

-

2

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing

-

4

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Department of Management Information Systems

1

6

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
Department of Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management

-

1

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management

-

4

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
Department of International Business, Logistics and Transport

-

6
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ระดับปริญญาโท
Graduate level:

1. ผลงานวิชาการ : เรื่อง Number of academic achievements

หลักสูตร/โครงการ
Program

โครงการปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

วิทยานิพนธ์
Thesis /
Dissertation

งานวิจัย
Research

3

2

โครงการปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
Master’s Degree in Business
Administration (MBA)

123

โครงการปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจเน้น
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ Master’s
Degree in Business Administration with
Concentration on Human Resource
Management (MBA-HRM)

25

โครงการปริญญาโท ส�ำหรับผู้บริหาร
(Executive MBA)

17

แผนธุรกิจ
Business
Plan

งาน
ให้ค�ำปรึกษา
ธุรกิจ
Business
Advisory
Services

25

การศึกษา
ความเป็นไปได้
Feasibility
Study

แผนพัฒนา
การศึกษา
อิสระ
Independent
Study

65

67

งานพัฒนา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
Computer
System
Development

3

1

1

2

โครงการปริญญาโท ทางการบัญชี
Master of Accounting Program (MAP)

32

โครงการปริ ญ ญาโทสาขา วิ ช าระบบ
สารสนเทศ เพื่ อ การจั ด การ Master of
Science Program in Management
Information Systems (MSMIS)

2

28

5

8

2. การน�ำเสนองานวิจัย : เรื่อง Number of research paper presentations
หลักสูตร/โครงการ
Program

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and
Accounting (IBMP)

1

-

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

-

2

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

3

1

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ
Master of Science Program in Finance (International Program) (MIF)

-

1
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3. ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง Number of published research papers
หลักสูตร/โครงการ
Program

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and
Accounting (IBMP)

1

-

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

1

-

โครงการปริญญาโททางการบัญชี
Master of Accounting Program (MAP)

2

-

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ
Master of Science Program in Finance (International Program) (MIF)

-

1

4. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา : ครั้ง
		Number of other academic activities for Broadening students’ academic and professional
experiences
หลักสูตร/โครงการ
Program

จ�ำนวน
Amount

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

9

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
Master’s Degree in Business Administration (MBA)

6

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Master’s Degree in Business Administration with Concentration on Human Resource Management
(MBA-HRM)

1

โครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร
(Executive MBA)

5

โครงการปริญญาโททางการบัญชี
Master of Accounting Program (MAP)

4

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

7

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ
Master of Science Program in Finance (International Program) (MIF)

2

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
Master’s Degree in Business Administration (International Program) (IMBA)

1
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5. ผลงานนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง : เรื่อง Academic Awards
หลักสูตร/โครงการ
Program

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and
Accounting

13

-

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
Master’s Degree in Business Administration (MBA)

-

3

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

-

2

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
Master’s Degree in Business Administration (International Program) (IMBA)

-

2
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ระดับปริญญาเอก
Postgraduate level:

1. การน�ำเสนองานวิจัย : เรื่อง Number of research paper presentations
หลักสูตร/โครงการ
Program

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

-

2

2. ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง Number of published research papers
หลักสูตร/โครงการ
Program
โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

-

4

3. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา : ครั้ง
		Number of other academic activities for Broadening students’ academic and professional
experiences
หลักสูตร/โครงการ
Program
โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

จ�ำนวน
Amount
4
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ข้อมูล

พื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาเฉพาะวิชากฎหมาย เมื่อส�ำเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วจึงแยกออกไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่าง ๆ ในปี 2478 วิชาการบัญชีได้เข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญ โดยเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ และมีหลวงด�ำริ อิศรานุวรรตเป็นผู้สอน ในสมัยนั้น
การบัญชียังไม่แพร่หลาย ยังมิได้มีการบันทึกบัญชีเป็นกิจจะลักษณะ ผู้มีความรู้ทางบัญชีจริง ๆ มีน้อยมากเพียง 3-4 คนเท่านั้น
และหนึ่งในจ�ำนวนนั้นคือ หลวงด�ำริอิศรานุวรรต ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งและพัฒนาวิชาการบัญชี เป็นผู้ริเริ่มให้มีกฎหมายรับรอง
การจัดตั้งสภาบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสอบบัญชี และเพื่อเป็นองค์กรให้รัฐบาลในการจัดด�ำเนินการทดสอบ
ความช�ำนาญงานทางบัญชีเพือ่ ออกประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองว่าผูน้ นั้ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูท้ างการบัญชีดพี อทีจ่ ะเป็นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอิสระได้
แต่เนือ่ งจากรัฐบาลในสมัยนัน้ พิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรทีจ่ ะจัดตัง้ สภาบัญชี เนือ่ งจากผูม้ คี วามรูท้ างบัญชีนอ้ ยมาก
จึงเห็นว่าควรจะส่งเสริมในการให้วิชาความรู้ทางการบัญชีให้แพร่หลาย ดังนั้นหลวงด�ำริ อิศรานุวรรต จึงได้ขอให้รัฐบาลรับ
นโยบายอนุมตั ใิ ห้มกี ารศึกษาวิชาการบัญชีทมี่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง โดยระยะแรกได้กอ่ ตัง้ “แผนกวิชาการบัญชี”
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 ซึ่งทางคณะฯ ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะฯ วิชาการบัญชีที่เปิดสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 5 ปี ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาตรี
ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา 5 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีเทียบเท่าระดับปริญญาโท

ปี 2492

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกฐานะจาก “แผนกวิชาการบัญชี” เป็น “คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี” เพิ่มแผนกพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา 4 ปี เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์

ปี 2499

ยกเลิกการศึกษาแบบประกาศนียบัตรและจัดหลักสูตรการศึกษาใหม่เป็นแบบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ทั้งแผนกการบัญชีและ
พาณิชยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคกลางวัน

ปี 2505

แผนกพาณิชยศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีได้แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร
สาขาการตลาด และสาขาการบริหารทั่วไป

ปี 2513

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นระบบหน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล

ปี 2515

ปรับปรุงโครงการปริญญาโทเป็นภาคค�่ำ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) และปริญญาโททางการบัญชี
(Ms in Accounting)

ปี 2518

พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ โดยแบ่งสาขาวิชาเอกเป็น 5 สาขาวิชา แผนกบัญชีมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี
แผนกพาณิชยศาสตร์มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการบริหารบุคคล สาขาเทคนิคการบริหาร

ปี 2521

เปิดหลักสูตรโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี

ปี 2523

เปลี่ยนชื่อสาขาเทคนิคการบริหารเป็นสาขาบริหารอุตสาหการ

ปี 2526

เปิดสาขาการพาณิชยนาวีเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาในแผนกพาณิชยศาสตร์ และหลักสูตรโครงการการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (Master’s
in Marketing English Language Certificate Programme ; MIM) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปี 2528

เปิดหลักสูตรโครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร

ปี 2531

ปรับปรุงโครงการการตลาดภาคภาษาอังกฤษโดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการตลาด ซึง่ เป็นปริญญาโททางการตลาดแห่งแรก
และแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนั้น

ปี 2533

ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต เปลี่ยนชื่อปริญญาด้านพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (พณ.บ)
เป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และเปิดสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเดิมซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกรวม เป็นแยกรับเข้าตามสาย
สอบโดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายบัญชี และสายบริหารธุรกิจ
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: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปี 2535

จัดตั้งโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
จัดตั้งโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (The Joint Doctoral Program in Business Administration)
โดยการลงนามความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิตคนแรกของโครงการได้ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539ปี 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุน จากธนาคารโลกและรัฐบาลออสเตรเลีย ต่อมาได้บรรจุหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโททางด้านการประเมินราคาทรัพย์สนิ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยเริม่ เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน เมื่อปีการศึกษา 2539

ปี 2540

ปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับชื่อสาขาวิชา 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปรับเป็น สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
บริหารอุตสาหการ ปรับเป็น สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
ยกระดับ 4 สาขาวิชา เป็น ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการตลาด และภาควิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปี 2541

เปิดสอนปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี และปริญญาเอกทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ

ปี 2543

เปิดสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับปริญญาตรี เปิดศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริหารธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

ปี 2544

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปี 2545

เปิดโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปี 2546

ปรับปรุงหลักสูตรโครงการปริญญาโททางการบัญชี โครงการปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ และโครงการปริญญา
โททางการบัญชี ส�ำหรับอาจารย์ผสู้ อนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา โดยปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ชอื่ ว่า “โครงการปริญญาโททางการบัญชี”
จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา (Bilingual) และเปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ

ปี 2548

จัดตั้งศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business Competitiveness and Consulting Center) และ
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Scholarly Management Aptitude Requirement Test Center
at Thammasat : SMART Center @ Thammasat)

ปี 2549

เปิดหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-5 ที่ท่าพระจันทร์

ปี 25512552

ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาสามารถเลือกจบด้วยวิชาเอกเดี่ยว (One major) หรือวิชาเอกเดี่ยวบวกวิชาโท
(One major plus one minor) หรือ วิชาเอกคู่ (Double major) ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกทางเลือกใดก็สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้
ภายในระยะเวลา 4 ปีการศึกษา นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสเส้นทางการศึกษาได้หลากหลาย

ปี 2555

คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS
(European Quality Improvement System) ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสูงสุดของ EFMD (European
Foundation for Management Development) ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ปี 2556

คณะฯ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อให้มีความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน โดยจัดท�ำในรูปแบบ มคอ.02
ประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

ปี 2557

คณะฯ ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB (The Association to Advance Collegiate
School of Business) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาตามปฏิทิน ASEAN โดยเปิดภาคการศึกษาแรกใน
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคสองในเดือนมกราคม-พฤษภาคม

ปี 2558

คณะฯ ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยเพิ่มเงื่อนไขการศึกษาวิชาเอกคู่
(Double Major) เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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คณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายการเงิน
และวางแผน

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านการประกัน
คุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการรับรอง
คุณภาพนานาชาติ

เลขานุการคณะ

งานบริการการศึกษา
และวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

หน่วย
จัดการเรียน
การสอนและ
ประเมินผล

หน่วยพัฒนา
วิชาการ

หน่วยสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอน
หลักสูตรควบ
ตรี-โทฯ

1. งานรับเข้า
นักศึกษา
2. งานสถานภาพ
และลงทะเบียน
การเรียน
นักศึกษา
3. งานจัดสอบ

1. งานพัฒนา
อาจารย์
2. งานพัฒนาและ
ประเมิน
หลักสูตร
3. งานสัมมนา
วิชาการ

1. ประสานงาน
แผนงบ
ประมาณ
กิจกรรม
นักศึกษา
การเรียน
การสอนของ
หลักสูตรทั้ง
ระดับตรีและโท

หน่วยกิจกรรม
นักศึกษา

หน่วยบริหาร
วิชาการ

1. กลั่นกรอง
1. การให้บริการ
ด�ำเนินการ
วิชาการ
ติดตาม
2. สง่ เสริม
ประเมินผล
สนับสนุนการ
กิจกรรม
พัฒนาทาง
นักศึกษา
ด้านวิชาการ
2. ดูแลให้ค�ำ
3. ก�ำกับดูแลการ
ปรึกษาแนะแนว
บริหารงาน
การศึกษาและ
วิชาการของ
อาชีพ
โครงการการ
3. ส่งเสริม
ศึกษาทั้งใน
กิจกรรมเสริม
ระดับปริญญา
หลักสูตรทาง
โท และเอก
วิชาการและ
ประสบการณ์
ในวิชาชีพแก่
นักศึกษา
4. ทุนส�ำหรับ
นักศึกษา

งานคลัง

หน่วยบริการ
การศึกษา

หน่วย
การบัญชี

หน่วย
การเงิน

หน่วยควบคุม
งบประมาณ

หน่วยวางแผน
และงบประมาณ

หน่วยตัวชี้วัด
และประเมินผล

หน่วยบริหาร
บุคคล

หน่วยพัสดุ

1. จัดการเรียน
การสอนและ
ประเมินผล
2. ก�ำกับดูแลการ
บริหารงาน
ด้านการ
บริการการ
ศึกษาของ
โครงการการ
ศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญา
โท และเอก

1. บันทึกและสอบ
บัญชี
2. สอบทะเบียน
เงินฝาก
งบทดลอง
ค�ำนวณ
ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน
3. จัดท�ำรายงาน
ฐานะ
การลงทุน
เงินคงเหลือ
งบพิสูจน์
ยอดเงิน
งบกระแส
เงินสด งบดุล
เปรียบเทียบ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
4. สรุปและ
เปรียบเทียบ
ฐานะทางการ
เงิน

1. ควบคุม ดูแล
การใช้จ่าย
เงินสดย่อย
2. จัดท�ำรายงาน
ตรวจสอบ
บันทึกการ
รับเงินของ
เงินรายได้
3. จัดท�ำเอกสาร
เช็ค ใบถอนเงิน
ใบรับรอง
การหักภาษี
ใบรับรองภาษี
ณ ที่จ่าย
4. บันทึกการ
จ่ายเงิน
กองทุนคณะ
การจ่ายเช็ค
การโอนเงิน
การตรวจสอบ
การล้างบัญชี
5. เบิกจ่าย
ค่าสอน
ค่าพาหนะ
สวัสดิการ
เบี้ยประชุม
ฯลฯ

1. บันทึกงบ
ประมาณ
ประจ�ำปีของ
เงินรายได้
คณะฯ และ
กองทุน ค่า
ธรรมเนียม
การศึกษา
2. ตรวจสอบ
เอกสารการ
ขออนุมัติงบ
ประมาณ และ
บันทึกรายการ
ขออนุมัติ
3. ขออนุมัติ
ก�ำหนดวงเงิน
งบประมาณ
งบคลังเฉพาะ
งบมอบอ�ำนาจ
ในหมวด 300
4. รายงานการ
ใช้จ่ายเงินตาม
งบประมาณ
5. เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
นอกเวลา
ราชการ
6. ก�ำหนด
รายการใหม่
และบันทึก
ข้อมูลในระดับ
Oracle

1. วิเคราะห์และ
จัดท�ำแผน
1.1 วิเคราะห์แผน
กลยุทธ์
1.2 รวบรวม และจัด
ท�ำแผนกลยุทธ์
1.3 ติดตามการ
ด�ำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์
1.4 รายงานผลการ
ด�ำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์
1.5 ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์
1.6 รวบรวม และจัด
ท�ำแผนปฏิบัติ
งานประจ�ำปี
1.7 ติดตามการ
ด�ำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี
1.8 รายงานผลการ
ด�ำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี
2. วิเคราะห์
วางแผน
อัตราก�ำลัง
2.1 วิเคราะห์จัดสรร
อัตราก�ำลังสาย
วิชาการ
2.2 วิเคราะห์จัดสรร
อัตราก�ำลังสาย
สนับสนุน
วิชาการ
3. วิเคราะห์จัดท�ำ
งบประมาณ
3.1 งบประมาณ
แผ่นดิน
3.2 งบประมาณ
เงินรายจ่าย
จากรายได้
หน่วยงาน
3.3 งบประมาณ
โครงการ
บริการสังคม

1. วิเคราะห์
รวบรวมและ
จัดท�ำตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจ�ำปี
2. รวบรวมและ
จัดท�ำรายงาน
การประเมิน
ตนเอง
3. ด�ำเนินการ
จัดการตรวจ
ประเมินตนเอง
ในระดับภาค
สาขาวิชา และ
โครงการ
4. ติดตามและ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจ�ำปี
5. รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
และผลการ
ด�ำเนินงานใน
รอบระยะเวลา
ต่างๆ
6. ประสานงาน
จัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี
คณะฯ

1. การลาทุก
ประเภท
2. การขอ
ต�ำแหน่ง
3. การอุทธรณ์
ร้องทุกข์
4. งานด้าน
สวัสดิการและ
งานทะเบียน
ประวัติ
5. การเปลี่ยน
ระดับต�ำแหน่ง
ให้สูงขึ้น
6. การเพิ่มวุฒิ
และปรับวุฒิ
7. การจัดสัมมนา
ประจ�ำปี
8. การคัดเลือก
สรรหา บรรจุ
ประเมินผล และ
การต่อสัญญา
จ้าง
9. การจัด
กิจกรรมของ
คณะฯ
10. พัฒนาระบบ
ข้อมูล
ทะเบียน
ประวัติ

1. จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ
2. ควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุ
คงคลัง
3. ตรวจนับ และ
จัดท�ำรายงาน
วัสดุคงคลัง
4. จัดท�ำทะเบียน
ครุภัณฑ์
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน วัสดุ
คงทนถาวร
5. จ�ำหน่าย
ครุภัณฑ์เสื่อม
สภาพ
6. จัดท�ำทะเบียน
ข้อมูลการ
สั่งซื้อสั่งจ้าง
วงเงิน 100,00
บาทขึ้นไป
ส่งกรม
สรรพากร

ส�ำนักงานกลาง
โครงการบริการสังคม
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โครงสร้างการบริหารงาน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

งานบริหาร

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์วิจัยธุรกิจ

หน่วย
สารบรรณ

หน่วยอาคาร
สถานที่
และ
ยานพาหนะ

หน่วย
ข้อมูลวิจัย

หน่วย
ประสานงาน
และ
ธุรการ

1. ร ับ-ส่ง ลง
ทะเบียนบันทึก
เลขที่หนังสือ
2. ด �ำเนินการจัด
ประชุม
3. จ ัดท�ำค�ำสั่ง
ประกาศของ
หน่วยงาน
4. จ ัดการงาน
ด้านพิธี
5. ก ารรับส่ง
โทรสาร
ไปรษณีย์
6. ด �ำเนินการ
สรรหา
ผู้บริหาร
7. ก ารขอเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้
รับเข็ม-โล่ วัน
สถาปนา มธ.
8. ก ารเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับ
ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
9. ก ารเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับ
เป็นครูดีเด่น
ด้านการสอน

1. วางแผน
ควบคุม
ดูแลและ
ประสานงาน
ห้องบรรยาย/
ห้องสอบ/ ห้อง
ประชุม/
ส�ำนักงาน/
ห้องพัก
อาจารย์/ ห้อง
อาหาร ห้องน�้ำ
2. ประสานงาน
ติดต่อกับ
หน่วยงานนอก
คณะฯ ด้าน
การใช้ห้อง
ต่างๆ
3. ประสานงาน
หน่วยงานด้าน
งานระบบ
4. ดูแลการเช่า
พื้นที่
5. ตรวจสอบ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
6. ส�ำรอง
ที่จอดรถให้
วิทยากร/
ผู้บรรยาย
7. รับ-ส่ง
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
ปริญญาโท
ภาคค�่ำ
8. ตรวจสอบ
รายงานการ
ท�ำความ
สะอาด
ค่าน�้ำมัน
น�้ำประปา
ค่าไฟ และการ
ซ่อมบ�ำรุง

1. วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการวิจัย
2. ประเมินและ
รายงานข้อมูล
ด้านการวิจัย
และคุณภาพ
การตีพิมพ์
เผยแพร่
3. ตรวจสอบ
ข้อมูลการตี
พิมพ์เผยแพร่
และการให้เงิน
รางวัล
4. จัดท�ำนโยบาย
ด้านการวิจัย
แผนการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี
แผนการปฏิบัติ
กิจกรรม
โครงสร้าง
องค์กร
ยุทธศาสตร์
5. ประสานงาน
ด้านรางวัลและ
เกียรติคุณการ
วิจัย
6. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

1. ประสานงาน
ด้านการให้ทุน
สนับสนุนการ
ท�ำวิจัย
2. ประสาน
งานการให้ทุน
สนับสนุนการ
จัดท�ำผลงาน
วิชาการ
3. จัดการประชุม
คณะ
กรรมการ
ด�ำเนินงานฯ
4. จัดกิจกรรม
อบรม/สัมมนา
ด้านการวิจัย
5. ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้าน
การวิจัย แหล่ง
เงินทุนโดย
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ และ
แหล่ง
เผยแพร่อื่นๆ

ผู้อ�ำนวยการ
โครงการฯ

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและ
พัฒนาผู้บริหารทาง
ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (CONC)

หัวหน้าภาค - สาขา

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

ศูนย์การรับรองคุณภาพ
นานาชาติ

ศูนย์สื่อสารองค์กร

1. พัฒนาดูแลข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและการศึกษาระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการทางวิชาการ
การศึกษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
และนักศึกษาชาวต่างชาติ
3. ดูแลทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาแลก
เปลี่ยน ทุนสมทบส�ำหรับการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการใน
ต่างประเทศ
4. จัดท�ำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารส�ำหรับ
นักศึกษาต่างชาติ และมหาวิทยาลัยคู่
สัญญา
5. ประสานงานอาจารย์ชาวต่างชาติใน
ด้านการส่งเสริมทางวิชาการและ
สวัสดิการ

1. ดูแลด้านการรับรองคุณภาพนานาชาติ
2. ติดตาม และทบทวนการด�ำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพนานาชาติ

1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลสถาบัน
2. จัดท�ำแผนศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์
หรือวิจัยด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการประจ�ำคณะ
คณบดี
รองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดี
ปริญญาตรีภาคปกติ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
หัวหน้าภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
ผู้อ�ำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์*
* โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดูแลรับผิดชอบการด�ำเนินการ 2 หลักสูตร คือ
- ปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประจ�ำคณะฯ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารโครงการบริการสังคม

โครงการพิเศษ
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA HRM และ XMBA)
โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D)

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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ข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญของคณะฯ ปีการศึกษา 2558
โครงสร้างของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1) หน่วยงานและโครงการ

		ส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ มี 9 หน่วยงานหลักคือ งานบริการการศึกษาและวิชาการ งานยุทธศาสตร์และประเมินผล งาน
บริหาร งานคลัง งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยธุรกิจ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร และศูนย์การรับรองคุณภาพ
นานาชาติ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ท�ำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
		หน่วยงานและโครงการที่จัดการเรียนการสอน และการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้บริการความรู้สู่สังคม ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี
			 - ภาควิชาการบัญชี
			 - ภาควิชาการเงิน
			 - ภาควิชาการตลาด
			 - ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
			 - สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
			 - สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
			 - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
			 - สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
			 - โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
		 2.	ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ภายใต้การก�ำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ประสานงานกับโครงการต่าง ๆ
ทั้งหมด 10 โครงการ โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย
			 - 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) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		นอกจากนัน้ ยังมีโครงการและศูนย์ทคี่ ณะฯ ด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 - โครงการวารสารบริหารธุรกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี (JBA&JAP)
		 - ศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
		 - ศูนย์ทดสอบทักษะเพื่อการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART)
		 - ศูนย์สื่อสารองค์กร
		 - ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
		 - ศูนย์เทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษา
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2) บุคลากรของคณะฯ

		

บุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 277 คน ดังนี้

		

สายวิชาการ (ข้าราชการ) จ�ำนวน 44 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

		

สายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จ�ำนวน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

จ�ำนวน
จ�ำนวน

26
18

คน
คน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1
21
18
4

คน
คน
คน
คน

จ�ำนวน
จ�ำนวน

42
13

คน
คน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

2
11
20
22

คน
คน
คน
คน

55 คน

		

พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายวิชาการ ต�ำแหน่งอาจารย์ (เงินรายได้คณะฯ) จ�ำนวน 1 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
จ�ำนวน
1
คน
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
จ�ำนวน
1
คน

		

ที่ปรึกษาฝ่ายการนักศึกษา (เงินรายได้คณะฯ) จ�ำนวน 1 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
จ�ำนวน
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
จ�ำนวน

1

คน

1

คน
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อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว (งบคลัง) จ�ำนวน 1 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
จ�ำนวน
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
จ�ำนวน

1

คน

1

คน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ/อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จ้างจากเงินรายได้คณะฯ จ�ำนวน 9 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
จ�ำนวน
9
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
จ�ำนวน
2
รองศาสตราจารย์
จ�ำนวน
5
อาจารย์
จ�ำนวน
2
สายสนับสนุนวิชาการ ข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ�ำ	
ลูกจ้างประจ�ำ	
พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

2
28
125
9
2

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน

3) จ�ำนวนนักศึกษาที่รับเข้า คงอยู่ และส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

521

525

ส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวนคงอยู่

ส�ำเร็จการศึกษา

1084

จ�ำนวนคงอยู่

765

576

จ�ำนวนรับเข้า

จ�ำนวนรับเข้า

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวนคงอยู่

4

36
8

จ�ำนวนรับเข้า

ระดับปริญญาเอก

34
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4) สถานที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

55.24%

33.50%

0
6.0
,37
11

.00
00
6,9

2,3

19

.00

11.26%

อาคารเรียน 60 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พื้นที่ 2,319.00 ตารางเมตร

อาคารเรียน 5 ชั้น
คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
พื้นที่ 11,376.00 ตารางเมตร

อาคารเรียน 9 ชั้น
คณะพาณิชย์ฯ ศูนย์รังสิต
พื้นที่ 6,900.00 ตารางเมตร
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ผลการด�ำเนินงาน

ภาค/สาขาวิ
ช
า
ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาการบัญชี
1. ด้านบุคลากร

	ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาการบัญชี มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 22 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 15 คน
ปริญญาโท 7 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน และอาจารย์ 5 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปี 2558 อาจารย์ของภาควิชาการบัญชี มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

รศ.ดร.มนวิภา ผดุงสิทธิ์ และ รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ชื่อโครงการวิจัย

Effect of Thai Culture on Group Decision Making – Experimental and Qualitative
Study

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

ชื่อโครงการวิจัย

ผลกระทบของสินทรัพย์ด�ำเนินงานสุทธิต่อความคงอยู่ในก�ำไรในอนาคตของก�ำไร กระแส
เงินสด และรายการคงค้าง: หลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
		
-	The Adoption of Environmental Management Accounting in Thailand, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11
ฉบับที่ 32, ธันวาคม 2558 หน้า 99-109
		
รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล
		
- ก�ำไรเทียม, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34, มิถุนายน 2559 หน้า 88-100
		 รศ.ดร.กอบแก้ว รัตนอุบล
		
-	การวิจัยเชิงส�ำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 33, เมษายน 2559 หน้า 5-24
		 รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
		
-	ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นของผู้บริหารและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34, มิถุนายน 2559 หน้า 5-16
		 รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และ รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “A study of the relationship between using Instagram and purchase intention” ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ Journal for Global Business Advancement, Vol. 8, No. 3, July 2015, pp.354-370
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		 ผศ.สมชาย ศุภธาดา
		
-	Thinking in Systems: A Primer, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11, ฉบับที่ 32, ธันวาม 2558, หน้า 128 – 129
		
-	Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach,
วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12, ฉบับที่ 33, มเษายน 2559, หน้า 148 – 149
		
-	โฉมหน้าการสื่อสารในทษวรรษหน้า : รายงานเชิงบูรณาการและรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่, วารสารวิชาชีพ
บัญชี ปีที่ 12, ฉบับที่ 34, มิถุนายน 2559, หน้า 101 - 109
		 ผศ.ดร.กุลยา จันทะเดช
		
-	ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12, ฉบับที่ 33, เมษายน 2559,
หน้า 106 – 122
		 ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ คุณดวงพร จันทร์เสงี่ยม
		
-	ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลตามล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่มีผลการด�ำเนินงานแตกต่างกัน
ต่อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2558, หน้า 80 – 90
		 ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
		
-	Financial Ratio Determinants on Abnormal Stock Returns: An Empirical Evidence of Thailand,
วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12, ฉบับที่ 34, มิถุนายน 2558, หน้า 42 – 58
		 ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
		
-	The association between corporate social responsibility index and performance of firms in industrial
products and resources industries:, Social Responsibility Journal, Volume 11, Issue 4 October,
pp. 893-903
		 ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช และ คุณเบญจมาศ จันอ�ำรุง
		
-	The association between corporate social responsibility index and performance of firms in industrial
products and resources industries: empirical evidence from Thailand, Social Responsibility Journal,
Volume 11, Issue 4 October 2015, pp. 893-903
		
-	The Association of Board’s Characteristics in terms of Audit Committee to Cost of Capital:
Empirical Evidence from Thailand, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12, ฉบับที่ 33, เมษายน 2558, หน้า 64 – 80
		 อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
		
-	ความแตกต่างของคุณภาพงานสอบบัญชีระหว่างส�ำนักงานสอบบัญชี Big4 และ Non-Big4, วารสารวิชาชีพบัญชี
ปีที่ 11, ฉบับที่ 32, ธันวาคม 2558, หน้า 34 – 53
		 อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
		
-	คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2558, หน้า 26 – 44
		 อ.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
		
-	การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: หนึ่งในความพร้อมของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน, จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 38, ฉบับที่ 1
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และรศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
- ต�ำรา “คู่มือส�ำหรับผู้สอนการบัญชีส�ำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ”
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
- ต�ำรา “คู่มือส�ำหรับผู้สอนการวิจัยทางธุรกิจ”
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
- ต�ำรา “การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทที่ 1 6 และ 8”
- ต�ำรา “การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง บทที่ 8 และ 10”
- ต�ำรา “แนวการจัดท�ำกระดาษท�ำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร”
ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
- ต�ำรา “การบัญชีชั้นกลาง”

2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		 ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Association between Board Characteristics and Firm’s Credit Ratings:
Empirical Evidence from Thailand ในการประชุมวิชาการ 3rd Asia-Pacific Social Science Conference
(APSSC 2015) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558
		 ผศ. ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง IFRS adoption and the Value Relevance: Evidence from Thai Market ในการ
ประชุมวิชาการ 2015 AAA Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2558
		 อ.ดร.วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Association between Board Characteristics and Firm’s Credit Ratings:
Empirical Evidence from Thailand ในการประชุมวิชาการ 3rd Asia-Pacific Social Science Conference
(APSSC 2015) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558
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ภาควิชาการเงิน
1. ด้านบุคลากร

	ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาการเงิน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 11 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมจ�ำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 13 คน
โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 2 คน
รองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน และ อาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปี 2558 อาจารย์ของภาควิชาการเงิน มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ชื่อโครงการวิจัย

A Monte Carlo Analysis for Thailand’s Baby Boomers on Benefits of Physical
Exercise
The Money Worth of Physical Exercise from the Thai Population’s Perspective
หนี้สิน ณ เริ่มต้นและหายนะ ณ บั้นปลายชีวิตของคนไทย (Initial Debt Positions and
Terminal Ruins of the Thai)
การก�ำหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนส�ำหรับผู้มีรายได้ชาวไทยภายใต้กรอบการ
บริหารความเสี่ยง (Setting Self-Discipline Saving Rates for Thai Income Earners in
a Risk-Management Framework)
Day-of-the-Week Effects in Thailand’s Corporate-Bond Market
Evidence of and Explanation for Day-of-the-Week Effects in Thailand’s Government
Bond Market
The Fast and Slow Speed of Convergence to Market Efficiency: A Note for Large
and Small Stocks on the Stock Exchange of Thailand
การทวนสอบเหตุการณ์วันของสัปดาห์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Revisiting the
Day-of-the-Week Effect in the Stock Exchange of Thailand)

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์

ชื่อโครงการวิจัย

สภาพคล่องตลาด โครงสร้างความเป็นเจ้าของ บรรษัทภิบาล และมูลค่ากิจการ: กรณี
ประเทศไทย (Liquidity, Ownership Concentration, Corporate Governance, and
Firm Value: Evidence from Thailand)
Bank Risk and Capital Adequacy: Evidence from Reduction in Deposit Insurance
in Asia-Pacific

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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รายนามอาจารย์

รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ชื่อโครงการวิจัย

การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบั ณ ฑิ ต ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และการเรี ย นในคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

ผศ.อบรม เชาวน์เลิศ

ชื่อโครงการวิจัย

การทวนสอบเหตุการณ์วันของสัปดาห์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Revisiting
the Day-of-the-Week Effect in the Stock Exchange of Thailand)

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

ผศ.อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

ชื่อโครงการวิจัย

ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พลวั ต แบบมี เ งื่ อ นไขระหว่ า งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ น
ประเทศไทย (Dynamic Conditional Correlation between the Real Estate and the
Stock Market in Thailand)
การตอบสนองของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ปริ ม าณเงิ น : วิ ธี เ ชิ ง พลวั ต (Stock Market
Reaction to Money Supply: A Dynamic Approach)

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “A Monte Carlo Analysis on the Security and Health Benefits of Physical Exercise
for Thai Baby Boomers” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Population and
Social Studies, Volume 23 Number 2 July 2015 : 111 - 129
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “The Components of Bid-Ask Spread in Thailand’s Government Bond Market”
ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 146
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “การเทียบเคียงค่าเกณฑ์วัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท้องถิ่นและ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือสากล” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 3
		 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “An Empirical Investigation of Mutual Fund Performance in Different Economic
Cycles Under Alternative Fund Objects” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ The International Journal of
Finance, Volume 27, Number 1, 2015, pp.1-75
		
-	บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “Bank-related asset management firm and risk taking in mutual fund
tournament: evidence from ASEAN economic community” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ Journal of
Applied Economic Sciences, Volume X, Issue2(32), Spring 2015, pp.279-292
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

		
		
		
		
		
		
		

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
- ต�ำรา “การบริหารการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรังปรุง ครั้งที่ 6”
รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
- ต�ำรา “การจัดพอร์ตหุ้นคงกระพัน winner-loser”
- ต�ำรา “การจัดพอร์ตหุ้นแบบ markkowitz”
- ต�ำรา “ประสิทธิภาพตลาดทุน”
- ต�ำรา “ปรากฎการณ์เหนือทฤษฎี (anomalies)”

2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		 อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Contemporaneous Spillover among Commodity Volatility Indices” ในการ
ประชุมวิชาการ The Second European Academic Research Conference on Global Business,
Economics, Finance and Banking ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3-5 ก.ค. 58
		 อ.อนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Integration in Futures Markets” ในการประชุมวิชาการ The Second European
Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3-5 ก.ค. 58
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ภาควิชาการตลาด
1. ด้านบุคลากร

	ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาการตลาด มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 16 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 12 คน
ปริญญาโท 4 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน และ อาจารย์ 7 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปี 2558 อาจารย์ของภาควิชาการตลาด มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

รศ. ดร.พิภพ อุดร รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผศ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ อ.ดร.นพพร เรืองวานิช
อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
Gen Next & Startups: Challenging Marketplace & Workplace Behaviors
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

แหล่งเงินทุน

ผศ. ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
น�้ำตาลซ่อนรูปหรือของอร่อยเพื่อสุขภาพ : การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเรื่อง
การรับรู้ของผู้บริโภคมีมีต่ออาหารที่มีส่วนประกอบของของอร่อยและของเพื่อสุขภาพ
(Sugar in Disguise or Healthy Indulgence: A Cross-Cultural Comparison of the
Perceptions of Dietary Vice/Virtue Bundles)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งเงินทุน

อ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
Consumers’ Perceived Usefulness of the Internet: An Empirical Investigation
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล
		
-	บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ได้รับการตีพิมพ์
ลงในวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 148 (ต.ค. – ธ.ค. 58) หน้า 39-56
		 ผศ. พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “a new branded store concept by the community, for the community” ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Asian Management Insights, Vol.2, หน้า 46-51
		 ผศ.ดร.ภิญรดา เมธารมณ์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Influencing the willingness to pay for private labels: the role of branding” ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Journal of Business, Volume 7, Issue 3, Sep. 2015,
หน้า 197-215
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		 ผศ. ดร. อรทัย เลิศวรรณวิทย์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Participatory, Tourist Consumer Behavior-Based, Integrated Tourism Marketing
Plan for Chainat Province” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ Journal of Service Science 2013, Vol 6, No.1
		 อ. ปิติพีร์ รวมเมฆ
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “โอกาสทางการตลาดและปัจจัยทางความส�ำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า” ตีพิมพ์ ใน
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
		 อ. ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “When More Time to Choose is Not Good” ตีพิมพ์ ใน Thammasat Review ปีที่ 18
ฉบับที่ 2

2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

		 อ. วิทยา จารุพงศ์โสภณ
		
- ต�ำรา “การตลาดธุรกิจ Business to Business Marketing”

2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		 ผศ. ดร. อรทัย เลิศวรรณวิทย์
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Impact of Customer-Linking Capabilities on Financial Performance in a
Key Outsourced Supplier-Buyer Relationship” ในการประชุมวิชาการ 18th World Marketing วันที่ 14-18
ก.ค. 58
		 อ. ดร. นพพร เรืองวานิช
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Beyond Economic Return on Investment: Interpretation of Investor Practice
through Cultural Capital Factor” ในการประชุมวิชาการ The 2015 Association for Consumer Research
Asia Pacific Conference เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 19-21 มิ.ย. 58
		 อ. ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “It’s the Same Product, but It’s Not: Different Quality Signals of Niche Category
versus Mass-Market Category” ในการประชุมวิชาการ 6th EMAC Regional Conference, Marketing
Theory Challenges in Emerging Markets ประเทศออสเตรีย วันที่ 16-18 ก.ย. 58
		 อ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Towards Higher E-Commerce Participation: Social Network Usage and
Government Control” ในการประชุมวิชาการ 8th the EuroMed Academy of Business ประเทศอิตาลี
วันที่ 16-18 ก.ย. 58
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ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. ด้านบุคลากร

	ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 10 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน และอาจารย์ 1 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ของภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน
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ศ. ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
การสร้างความพร้อมการท่องเที่ยวไทยจากเทคโนโลยี Internet of Things: กรณีของ
กรุงเทพเมืองฉลาด (Thai Tourism Readiness Creation from Internet of Things
Technology: The Case of Smart Bangkok City)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
การทดสอบผลของการก� ำ กั บ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองทาง
ด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Testing the Effect of Self-Regulated Learning on
Self-Efficacy in a Business Process Context)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
การสร้างความตั้งใจกลับมาใช้ซ�้ำที่ศูนย์การค้าชุมชนในกรุงเทพฯ ด้วยคุณภาพบริการ
(Building Customers’ Repatronage Intention Through Service Quality of
Community Mall in Bangkok)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม อ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนด้วยการเยี่ยมเยียน
สถานที่ จ ริ ง : มุ ม มองของความพึ ง พอใจและความตั้ ง ใจใช้ ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องของนักศึกษา (Using Social Media to Enrich Information Systems Field Trip
Experiences: Students’ satisfaction and continuance intention)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
		
-	“คุณภาพของรายงานการเงินบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่ 11
ฉบับที่ 32 (ธ.ค. 58) หน้า 17 - 33, วารสารวิชาชีพบัญชี
		 รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
		
-	“Factors Influencing Singaporean Elders to Move to Thai Retirement Home”, International Journal
of Business Management and Economic Research (March-April 2016)
		 รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
		
-	“Big Data จ�ำเป็นส�ำหรับทุกองค์การหรือไม่”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 146 (เม.ย. – มิ.ย.58)
หน้า 1 - 8
		 รศ.ปัญจราศี ปุณณชัยยะ ศ.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย ผศ.วันชัย ขันตี และ อ.ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร
		
-	“กรอบการประเมินความพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ระดับองค์กร”, จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 148
หน้า 1 - 11
		 ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
		
-	“Youths’ Green Information and Communications Technology Acceptance and Implications for the
Innovation Decision Process” Electronic Green Journal ปีที่ 38/39 (2015)
		 ผศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม Charlie C.Chen และ ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
		
-	“A community-based approach to sharing knowledge before, during, and after crisis events: A case
study from Thailand”, Computers in Human Behavior, Vol.54 January 2016 pp.653-666
		 อ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
		
-	“สื่อสังคมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย”, วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.58 หน้า37-62

2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

		 ผศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
		
- ต�ำรา “โซเชี่ยลมีเดียเพื่อการบริหารธุรกิจ”
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2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		 ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Electronic Tourism Quality for Enhancing Tourist Relationship “ ในการประชุม
วิชาการ The 15th International Conference on Electronic Business (ICEB 2015) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 6-10 ธ.ค. 58
		 รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Building Customers’ Repatronage Intention Through Service Quality of
Community Mall in Bangkok” ในการประชุมวิชาการ 16th Eurasia Business and Economics Society
(EBES) ประเทศตุรกี วันที่ 27-29 พ.ค. 58
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Enhancng Customers Repatronage Intention with Importance-Performance
Analysis of Service Quality in Community Mall” ในการประชุมวิชาการ The Asian Conference on
ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 1-3 พ.ย. 58
		 ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Engaging Facebook Users in Brand Pages: Different Posts of Marketing-Mix
Information” ในการประชุมวิชาการ 18th International Conference on Business Information Systems
ประเทศโปแลนด์ วันที่ 24-26 มิ.ย. 58
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “From Perceived to Value to Intention to Accept Mobile Instant Messaging: the
Use and Gratifications Perspective” ในการประชุมวิชาการ The 29th British Academy of Management
2015 Conference (BAM2015) ประเทศอังกฤษ วันที่ 8-10 ก.ย. 58
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Influence of 4Ps and System Quality on Perceived Quality after Mobile
Instant Messaging Usage” ในการประชุมวิชาการ 12th ACS/IEEE International Conference on Computer
Systems and Applications (AICCSA 2015) ประเทศโมร็อคโค วันที่ 17-20 พ.ย. 58
		 ผศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluating the Development Factors for Information Systems for Mobile
Devices” ในการประชุม The 10th International Conference on e-Business (iNCEB2015) ประเทศไทย วันที่
23-24 พ.ย. 58
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สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ
และทรัพยากรมนุษย์
1. ด้านบุคลากร

	ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ มีอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาฯ
จ�ำนวน 11 คน อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 10 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 1 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 7 คนปริญญาโท 4 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน
และอาจารย์ 4 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

	ปี 2558 อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ
รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล รศ. ดร.พิภพ อุดร รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผศ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ อ.ดร.นพพร เรืองวานิช
อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
Gen Next & Startups: Challenging Marketplace & Workplace Behaviors
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
การศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ์ ต ่ อ รู ป แบบและปั จ จั ย ก� ำ หนดพฤติ ก รรมคั ด ค้ า นการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ (Forms and Determinants of Counterproductive
Work Behaviour Amongst Service Employee: An Empirical Examination)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวเศษชนะ
		
-	บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “COMPETITIVE ADVANTAGE OF THAI REAL ESTATE ENTERPRISES: AN
IMPORTANCE–PERFORMANCE ANALYSIS OF VALUE CHAIN ACTIVITIES” ตีพิมพ์ ในวารสาร
พัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับ, Vol. 55, No. 4, pp. 1 – 16
		
อ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ และ นายอนุรักษ์ เจนสิริผล
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถทัวร์
สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น” ตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38,
ฉบับที่ 148, หน้า 20 – 38
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจเอเชียเกิดใหม่ มองข้ามกรอบทฤษฎีการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่กวด” ตีพิมพ์ ใน
วารสารวารสารญี่ปุ่นศึกษา, Vol. 32, No. 2, pp. 47 – 64
		 อ.จตุรงค์ นภาธร
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เมื่อองค์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ด้วยการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาของทีซีซีกรุ๊ป” ตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39,
ฉบับที่ 150, หน้า 1 – 21

2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

		
		

รศ.จิระจิตต์ บุนนาค
- ต�ำรา “การบริหารทรัพยากรบุคคล”

2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		 อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “New Pathway of Commitment: Effect of Knowledge Sharing and Workplace
Spirituality in Learning Organization” ในการประชุมวิชาการ International Conference on Social
Sciences and Psychology (ICSSP 2015) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2558
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สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1. ด้านบุคลากร

	ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 12 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
8 คน ปริญญาโท 4 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์ 3 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ของสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ รศ.ดร.มนวิภา ผดุงสิทธิ์
Effect of Thai Culture on Group Decision Making – Experimental and Qualitative
Study
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รศ.ดร.ศากุน บุณอิต
การพัฒนามิติของคุณภาพเว็บไซต์เพื่อสุขภาพและบทบาทของการรับรู้และความเชื่อมั่น
ไว้วางใจที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน (The development of health website quality
scales and the roles of perceived usefulness and trust on intention to use)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “A study of the relationship between using Instagram and purchase intention”
ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ Journal for Global Business Advancement, Vol. 8, No. 3, July 2015,
pp.354-370
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “The Study of the Difference in Performance Measurement System in Different
Industries” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ Journal of Strategic Innovation and Sustainability,Vol.10,
No.2, October 2015, pp. 58-66
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Linking Balanced Scorecard and COSO ERM in Thai Companies” ตีพิมพ์ ใน
วารสารนานาชาติ Journal of Management Policy and Practice, Vol.16, No.2, October 2015, pp. 127-134
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “The Uses of Measures in Performance Prism in Organizational Cultures” ตีพิมพ์ ใน
วารสารนานาชาติ Journal of Accounting and Finance, Vol.15 No.6 2015, pp.122-128
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Factors Affecting Attitudes and Purchase Intentions toword Branded Content
on Webisodes” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ Journal of Management Policy and Practice, Vol.16,
No.4, December 2015, pp. 64-72

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :

51

		 รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Ingenious: A Crash Course on Creativity” ตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38,
ฉบับที่ 147, หน้า 94 – 95
		
-	บทความวิจยั เรือ่ ง “Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World” ตีพมิ พ์ในวารสารบริหารธุรกิจ
ปีที่ 38, ฉบับที่ 148, หน้า 70 – 71
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance
Measurement” ตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39, ฉบับที่ 149, หน้า 78 – 79
		
-	บทความวิจยั เรือ่ ง “Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster” ตีพมิ พ์ในวารสารบริหารธุรกิจ
ปีที่ 39, ฉบับที่ 150, หน้า 82 – 83
		 รศ.ดร.ศากุน บุณอิต
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Integrating environmental management into supply chains: A systematic
literature review and theoretical framework” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ International Journal of
Physical Distribution & Logistics Management,Vol. 45, issue 1/2, 2015, pp.43-68
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “A Study of CEO Transformational Leadership, Organizational Factors and
Product Innovation Performance: Scale Development and a Theoretical Framework” ตีพิมพ์ ใน
วารสารนานาชาติ International Journal of Innovation Science, Vol.7, No.2, June 2015, pp.107-125
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Managing self-service technology service quality to enhance e-satisfaction”
ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ International Journal of Quality and Service Sciences, Volume 7, Issue 4,
pp. 1-19
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Empirical investigation of alternate cumulative capability models: a multi-method
approach” ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ Production Planning & Control, Vol.27 No.4, January 2016,
pp. 299-311

2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
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รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ และ รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
- ต�ำรา “กลยุทธ์ครัวไทยในเบลเยี่ยม”
รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
- ต�ำรา “คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำปี 2558”
รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
- ต�ำรา “คู่มือส�ำหรับผู้สอนการวิจัยทางธุรกิจ”
รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
- หนังสือ “แค่คิดก็ผิดแล้ว”
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
- ต�ำรา “การจัดการซัพพลายเชนเพื่อความเป็นเลิศ”

: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		 รศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Fuzzy Set’s Logic Based Group’s Social – Power Related Problems Resolution”
ในการประชุมวิชาการ The 6th International Conference on Systemic Innovation (ICSI) เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 15-17 ก.ค. 58
		 รศ.ดร.ศากุน บุณอิต
		
-	เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “Managing Service Quality of Self-Service Technologies to Enchance
e-satisfation in Didital Banking Context: The Roles of Technogy Readiness and Perceived Value”
ในการประชุมวิชาการ 17th International Conference on Enterprise Systems ประเทศสเปน วันที่ 27-30
เม.ย. 58
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Does Integrative Approach to Green Supply Chain Management Matter?
An Empirical Study” ในการประชุมวิชาการ 22nd European Operations Management Association
Conference ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 28-30 มิ.ย. 58
		
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Supply Chain Management in Service Industry: A Process Capabilities
Perspective” ในการประชุมวิชาการ 2015 IEEE International Conference on Industrial Engineering
and Engineering Management (IEEM) ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 6-9 ธ.ค. 58

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง
1. ด้านบุคลากร

	ปัจจุบันสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 9 คน โดยมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
และอาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

	ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีผลงานที่โดดเด่น
ด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน
รายนามอาจารย์
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
Border Crossing Design in Light of the ASEAN Economic Community: Simulation
based Approach
การพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองการวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ในโครงข่ า ยโทรคมนาคม 4G ภายใต้
ความไม่แน่นอน (Analysis of Investment in 4G Telecommunications Network
under Uncertainty)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ต่อความผูกพันในงานและมุง่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ องค์กร
(Impact of Corporate Social Responsibility on Work Engagement and Organizational Commitment)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

		 ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Thailand as a Gateway to Indochina for Korea Trade” ได้รับการตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 หน้า 1-27
		
-	บทความวิจัยเรื่อง “Border Crossing Design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation
based Approach” ได้รบั การตีพมิ พ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Transport Policy, Vol.48, February 2016,
pp.1-12
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

		
		
		
		
		
		

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
- ต�ำรา “การวัดประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”
ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
-	ต�ำรา “การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ส�ำหรับธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์: ทฤษฎีและการปฏิบัติ”
ผศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
- ต�ำรา “วัฒนธรรมและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ”

2.4	อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
และต่างประเทศ

		
		

		

		
		
		
		
		
		
		
		

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Internationalization and Performance of Emerging Market Firms” ในการ
ประชุมวิชาการ Reading International Business Conference 2015 ประเทศอังกฤษ วันที่ 13-14 มิ.ย. 58
-	เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “Outward Foreign Direct Investment: The Missing Link Between Firm
Behaviour and Government Policy” ในการประชุมวิชาการ The 32th Annual Euro-Asia Management
Studies Association Conference “Theory and Practice in Bridging Europe and Asia: Contemporary
Challenges in International Marketing” ประเทศอังกฤษ วันที่ 28-31 ต.ค. 58
ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The impact of market orientation and delivery capability: a multi-group
analysis” ในการประชุมวิชาการ POMS 26th Annual Conference ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 8-11 พ.ค. 58
ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Thailand Transportation Infrastructure Performance: Development and
Measurement” ในการประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Logistics & Transport
(ICLT 2015) ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 17-20 พ.ย. 58
อ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
-	เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “Impact of Corporate Social Responsibility on work engagement and
organizational commitment” ในการประชุมวิชาการ The 41st EIBA Conference ประเทศบราซิล วันที่ 1-3 ธ.ค.
58
อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
-	เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The action-reaction in the global trade: The cases of four global industries”
ในการประชุมวิชาการ ANZIBA Conference 2015 ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 11-13 ก.พ. 58

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. ด้านบุคลากร

		ปัจจุบันสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีอาจารย์ประจ�ำสาขา จ�ำนวน 5 คน ปฏิบัติงานจริง 4 คน ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 1 คน โดยทั้ง 5 คน นี้ มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท 3 คน ปริญญาเอก 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ 1 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

		 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ของสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
		ผลงานวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
		 รศ.พัชรา พัชราวนิช
		 -	Cross-Border Valuations: Challenges and Practices of Thai Valuers. 19th ASEAN Valuers Association
Pre-Congress Meeting 1Asean Valuers Community A Way Forward, Langkawi, Kedah, Malaysia.
		ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
		 -	Competitive Advantage and Organization Behavior of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Real
Estate Service Business, Thammasat Review, Vol. 18, No. 2, July-December, 2015.
		 อ.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
		 -	การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรระดับราคา 1- 4 ล้านบาทในจังหวัดนนทบุรี,
โดย พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ และวิรุฬ ภิรมยาภรณ์ , วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
ล�ำดับที่ 31, กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.
		การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ วิชาชีพ
		ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
		 -	ได้รบั การแต่งตัง้ จากกรมธนารักษ์ให้เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐด้านผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558
		 -	เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้เข้อคิดเห็นพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		รศ.พัชรา พัชราวนิช
		 -	เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร” ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

		ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและศึกษา
จากสถานทีจ่ ริง โดยตลอดปีการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้นำ� นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานทีต่ า่ งๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษา ดังนี้
		กิจกรรมเสริมหลักสูตร
		 -	สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RB) ร่วมกับ RB Club จัดศึกษาดูงานธุรกิจรีสอร์ท เดอะซินเนอรี่ วิน เทจ ฟาร์ม และ
พิพิธภัณฑ์เซรามิค เถ้าฮ่งไถ่ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
		 -	ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ประจ�ำวิชา วิชา RB 211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS
ได้น�ำนักศึกษาในวิชาดังกล่าวไปดูงาน นอกสถานที่ ณ โครงการ ไอลีฟ พาร์ค รังสิต คลอง 4 ในเครือบ้านกานดา
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
		 -	สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RB) จัดโครงการแนะน�ำวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-2 เพือ่
ให้นกั ศึกษาได้รบั ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน เมือ่ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
		 -	สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ป.ตรี (BRE) วันที่ 18-20 มีนาคม
2559 ณ โรงแรม Prima Villa พัทยา จังหวัดชลบุรี เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในหลักสูตรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และสามารถวางแผนอนาคตส�ำหรับการเรียน และท�ำงานได้ และให้นกั ศึกษาได้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
ตรงจากวิทยากรในสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		 -	ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจ�ำวิชา RB 341 Property Management น�ำนักศึกษาดูงานและฟังบรรยาย
โครงการ I’m Park และ Suanluang Square เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
		 -	ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ประจ�ำวิชา RB 211 Introduction to Real Estate Business ได้น�ำนักศึกษา
ในวิชาดังกล่าวไปดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการ โครงการส�ำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์-สาทร ตัดถนนกาญจนาภิเษก
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
		 -	ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจ�ำวิชา RB 341 Property Management น�ำนักศึกษาดูงานและฟังบรรยาย
โครงการ Regus, Siam Center & Siam Paragon เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
		 -	ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจ�ำวิชา RB 421 Real Estate Seminar น�ำนักศึกษาดูงานทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2559
		 -	Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) แห่งประเทศไทย มอบทุนเรียนดีให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ใน
ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน 2 ทุน ดังนี้
			 1. นางสาวธัญลักษณ์ เลิศวัฒนมงคล จ�ำนวน 30,000.- บาท
			 2. นางสาวณัฐชยา กลับอ�ำไพ
จ�ำนวน 20,000.- บาท

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :

57

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)
		หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนในลักษณะบูรณาการ โดยน�ำ
ปัญหาธุรกิจและการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นตัวตั้ง แล้วจัดเนื้อหาองค์ความรู้ ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ผสมผสาน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาในการวิเคราะห์ปัญหา และก�ำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจ (Process-based Learning) โดยลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหาที่แยกตามรายวิชา ท�ำให้มีระยะเวลาศึกษา
ตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถ
เรียนรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้รอบ มีความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด อ่ า นเป็ น ของตนเอง สามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ โ ลกการท� ำ งานได้ อ ย่ า งยื ด หยุ ่ น และ
คล่องตัว ในขณะที่การศึกษาระดับปริญญาโท มุ่งให้เกิดความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะด้านของการจัดการธุรกิจเพื่อ
เตรียมพร้อมในการไปรับผิดชอบในต�ำแหน่งหน้าที่งานระดับกลาง-สูงในองค์กรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้หลักสูตรให้
ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการปลูกฝัง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
		ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 63 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ธุรกิจแบบบูรณาการ จ�ำนวน 30 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ จ�ำนวน 33 คน โดย
นักศึกษาประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทรวมทั้งสิ้น 59 คน สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
จ�ำนวน 10 คน สาขาการบริหารการเงิน จ�ำนวน 30 คน สาขาการบริหารการตลาด จ�ำนวน 19 คน จบการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 71 คน เป็นนักศึกษาจากสาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 14 คน สาขา
การบริหารการเงิน 40 คน และสาขาการบริหารการตลาด 17 คน

1.
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ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานนักศึกษาเรื่อง

“อิทธิผลของประเทศแหล่งสินค้า ชาติพันธุ์นิยม อคติชาติพันธุ์ ที่มีต่อความเต็มใจจ่าย
ราคาสูงส�ำหรับสินค้าที่มีแหล่งก�ำเนิดในประเทศไทยของลูกค้าชาวเวียดนาม” ได้รับการ
น�ำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10
ประจ�ำปี 2558

ผลงานนักศึกษาเรื่อง

“ผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาใช้ต่อ
คุณภาพก�ำไร” ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 ประจ�ำเดือน
เมษายน ปี 2559

: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

		ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาของหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และได้รบั
รางวัลดังนี้
		 1. Young Financial Star Competition 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ได้รับ 8 รางวัล ดังนี้
			 - ชนะเลิศ รางวัล Muang Thai Insurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
			 - ชนะเลิศ รางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR
			 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน
			 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล TFEX Derivatives Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญอนุพันธ์รุ่นใหม่
			 - ชนะเลิศ รางวัล รางวัล Muang Thai Insurance Star Team ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
			 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน
			 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR
			 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSRรางวัลชนะเลิศ
		 2.	รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานบริการชุมชน (Service Learning) ในระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยฝ่าย
การนักศึกษาและเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับผลงานที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดคือ “โครงการพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพบ้านปากานต์ อ�ำเภอจอมบึง ราชบุรี”
		 3.	รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จัดโดยฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 4.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน CBS Academy Award 2015 ซึง่ เป็นเวทีการแข่งขันทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแสดงผลงานที่ตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง จัดการแข่งขันโดยบริษัท Far East DDB
		 5.	รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบค�ำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2559 “Thailand Accounting
Challenge 2016” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 6.	รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Singha English Challenge 2016 กลุ่มนักศึกษาภายใต้ชื่อทีม “Empirical English”
จัดการแข่งขันโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด
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ผลการด�ำเนินงาน

โครงการ / ศูนย์ฯ / ห้องสมุด

ปีการศึกษา 2558

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
		ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาเอกด้านการบัญชี การเงิน และการตลาด โดยมี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในต่างประเทศ และวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศ
		กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นนานาชาติ มีความคล่องตัวในการท�ำงานใน
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะในการสื่อสารและการน�ำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาขยายโลกทัศน์และประสบการณ์ของตนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลก จนได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติถึงความสามารถของนักศึกษา
ที่ประกาศความส�ำเร็จ คว้ารางวัลวิชาการบนเวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติมากมาย รวมถึงความสามารถใน
โลกการท�ำงานจริงด้วย
		

ในปีการศึกษา 2558 มีผลงานที่ประสบความส�ำเร็จของโครงการและนักศึกษา ดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

		ในปีการศึกษา 2558 โครงการฯ มีนักศึกษา 513 คน เปิดสอนจ�ำนวน 96 วิชา ใน 3 สาขาวิชาเอก และมีนักศึกษาส�ำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 93 คน

2. ผลงานการจัดกิจกรรม
		 2.1 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (BBA Camp) ครั้งที่ 12

			นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ในปีการศึกษา 2558 (ครั้ง
ที่ 12) นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทโดยมีเจตนารมณ์ ในการไปสร้างห้องสมุด
เหลืองแดงแหล่งปัญญา ณ บ้านแม่ออกใต้ ต�ำบลแม่ตะควน อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22
ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

		 2.2 การจัดการแข่งขันรายการต่างๆ
11 – 15 สิงหาคม 2558 จั ด การแข่ ง ขั น Thammasat Undergraduate Business Challenge 2015
ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
27 มีนาคม 2559
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จัดการแข่งขัน HSBC Thailand Business Case Competition 2016 ให้กับ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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2.3 การเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจรายการต่างๆ
11 - 15 สิงหาคม 2558 Thammasat Undergraduate Business Challenge 2015 จัดโดย Thammasat
Business School, Thammasat University
15 สิงหาคม 2558

The Challenger 2016 จัดโดย TUBC

7 – 11 กันยายน 2558 UOB-NUS Case Competition 2015 จัดโดย The National University of
Singapore, Singapore
25 – 30 ตุลาคม 2558 Citi - HKUST International Case Competition 2015 จัดโดย The Hong Kong
University of Science and Technology, Hong Kong, PRC.
29 พฤศจิกายน –
4 ธันวาคม 2558

Australian Undergraduate Business Case Competition 2015 จั ด โดย
Queensland University of Technology, Australia

24 – 30 มกราคม 2559 Champions Trophy Case Competition 2015 จัดโดย The University of
Auckland, New Zealand
15 – 20 กุมภาพันธ์
2559

Heavener International Case Competition 2016 จัดโดย University of
Florida, Heavener School of Business, USA.

27 กุมภาพันธ์ –
5 มีนาคม 2559

CBS Case Competition 2016 จัดโดย Copenhagen Business School,
Denmark

6 – 12 มีนาคม 2559

McGill Management International Case Competition 2016 จัดโดย McGill
University, Canada

27 มีนาคม 2559

HSBC Thailand Business Case Competition 2016 จัดโดยธนาคารเอชเอสบีซี
ประเทศไทย จ�ำกัด

3 – 11 เมษายน 2559 Global Business Case Competition 2016 จัดโดย University of Washington,
USA.
10 พฤษภาคม 2559

2016 L’Oreal Brandstorm Thailand National Final จัดโดยบริษัท ลอรีอัล
(ประเทศไทย) จํากัด
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17 – 22 พฤษภาคม
2559

Chulalongkorn International Business Case Competition 2016 จัดโดย
Chulalongkorn University

5 มิถุนายน 2559

HSBC/HKU Asia-Pacific Business Case Competition 2016 จัดโดยธนาคาร
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

30 มิถุนายน 2559

2016 L’Oreal Brandstorm International Final, Paris, France จัดโดยบริษัท
ลอรีอัล จํากัด

		

3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

		ในระหว่างปีการศึกษา 2558 นักศึกษาของโครงการฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านธุรกิจรายการต่างๆ หลายรายการ และ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

		 3.1 รางวัลระดับนานาชาติ
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26 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Best Speaker จากการแข่งขัน Deloitte
SEA Tax Challenge 2016 จัดโดย Deloitte ประเทศมาเลเซีย

6 - 12 มีนาคม 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Best Speaker จากการแข่งขัน McGill
Management International Case Competition 2016 จัดโดย McGill University
ประเทศแคนาดา

17 - 22 พฤษภาคม
2559

รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 จากการแข่ ง ขั น Chulalongkorn International
Business Case Competition 2016 จัดโดย Chulalongkorn University

5 มิถุนายน 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน HSBC/HKU Asia-Pacific Business
Case Competition 2016 จัดโดยธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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		 3.2 รางวัลระดับชาติ
15 สิงหาคม 2558

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The Challenger 2015
จัดโดย TUBC

20 พฤศจิกายน 2558 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน DSG Marketing Plan Competition 2015 จัดโดย
DSG International (Thailand) PCL.
5 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Deloitte Thailand Business Challenge: Tax
Case Competition จัดโดย Deloitte Thailand

13 กุมภาพันธ์ 2559

รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 จากการแข่ ง ขั น Japan Business Plan Pitch
Competition จัดโดย Japan Expo in Thailand 2016

27 มีนาคม 2559

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน HSBC Thailand
Business Case Competition 2016 จัดโดยธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด

10 พฤษภาคม 2559

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน 2016 L’Oreal
Brandstorm Thailand National Final จัดโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

		 3.3 ประกาศเกียรติคุณ
31 กรกฎาคม 2559

รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้างชือ่ เสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2558
รางวัลดีเด่น ประเภททีม – ด้านวิชาการ
รางวัลชมเชย ประเภททีม – ด้านวิชาการ
รางวัลชมเชย ประเภททีม – ด้านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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4. โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กบั มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ

		โครงการฯ ส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษายังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในโครง
การฯ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

		 4.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
Outgoing Exchange Students

Incoming Exchange Students

สัญญาความร่วมมือ

สัญญาความร่วมมือ

TBS
ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

TU

ISEP

รวม

TBS

TU

ISEP

รวม

5

4

0

9

11

0

2

13

12

1

0

13

35

1

1

37

ภูมิภาคออสเตรเลีย

0

0

0

0

0

0

0

0

ภูมิภาคเอเชีย

1

0

0

1

3

0

0

3

ภูมิภาคแอฟริกา

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

18

5

0

23

49

1

3

53

78%

22%

0%

100%

92%

2%

6%

100%

ภูมิภาคยุโรป

สัดส่วนร้อยละ

		 4.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
Outgoing Exchange Students

Incoming Exchange Students

สัญญาความร่วมมือ

สัญญาความร่วมมือ

TBS

TU

ISEP

รวม

TBS

TU

ISEP

รวม

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

13

3

0

16

19

6

0

25

ภูมิภาคยุโรป

33

3

0

36

10

2

0

12

ภูมิภาคออสเตรเลีย

2

0

0

2

0

0

0

0

ภูมิภาคเอเชีย

3

0

0

3

1

0

0

1

ภูมิภาคแอฟริกา

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

51

6

0

57

30

8

0

38

89%

11%

0%

100%

79%

21%

0%

100%

สัดส่วนร้อยละ

หมายเหตุ TBS หมายถึง สัญญาระดับคณะฯ, TU หมายถึง สัญญาระดับมหาวิทยาลัย และ ISEP หมายถึง โครงการ ISEP
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โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนอยู่สองระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนามาจากโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน อันเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างสามสถาบัน ประกอบด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมที่ดิน
และ University of South Australia (U-SA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ และประสบการณ์ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามมาตรฐานสากล
โดยเริ่ ม การเรี ย นการสอนในปี พ.ศ. 2539 ในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเหตุผลที่เป็นหลักสูตรใช้ระยะเวลาการเรียนการสอนสั้นที่สุด เมื่อเทียบกับปริญญาตรี หรือ
ปริ ญ ญาโท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะสามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาได้ เ ร็ ว ที่ สุ ด ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน นั้นได้ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2558
		ในปี พ.ศ. 2544 โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยในโครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น ได้เปิดการเรียนการสอนให้ผู้เข้าศึกษาได้เลือกเรียนวิชา
ตามความสนใจ ได้แก่ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยการจัดการศึกษาดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามคติประจ�ำโครงการว่า “Real Knowledge For Real Estate”

ระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

		โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ในปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 160 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 82 คน และ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 78 คน ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 72 คน โดยในปีการศึกษา 2558 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลงานต่างๆ ดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

		-	นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14 ได้จัดท�ำผลงานการศึกษาอิสระ จ�ำนวน 67 เรื่อง
โดยเป็นประเภทการศึกษาความเป็นไปได้ จ�ำนวน 65 เรื่อง ประเภทวิจัย จ�ำนวน 2 เรื่อง และจัดท�ำวิทยานิพนธ์
จ�ำนวน 3 เรื่อง
- น ักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้น�ำเสนอผลงานการศึกษาอิสระตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติในปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
นายปิตินันท์ ควะชาติ (MRE#12) ได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่อง “กระบวนการสู่ความภักดีในลูกค้าของศูนย์การค้าใน
จังหวัดชลบุร”ี ในวารสารบัณฑิตวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2558.

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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-	นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุน่ ที่ 13 น�ำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติ The European Real Estate Society 23rd Annual Conference เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559
ณ Regensburg, Germany ดังนี้
	นางสาวพิชานันท์ บุญพร้อมกุล น�ำเสนอผลงานเรื่อง “Leading Indicator in Thai Real Estate Crisis and
Cycle”
	นายเกรียงศักดิ์ สันติพจนา น�ำเสนอผลงานเรื่อง “Consumer Decision-Making Styles of Condominium
in Bangkok Metropolitan Region”

2. ผลงานการจัดกิจกรรม
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-	นักศึกษาโครงการปริญญาโททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง “RealTalk: The New Era of Digital Marketing and Innovation Development”
(Real Estate Associate Learning Talk: The New Era of Digital Marketing and Innovation Development)
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาประมาณ 700 คน โดยรูปแบบของงาน
ใช้รูปแบบแนวคิดอย่าง TedTalk ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาในการน�ำเสนอท่านละ 15-20 นาที โดยเชิญ
วิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดมาน�ำเสนอการน�ำรูปแบบการตลาดดิจิตอลในยุคที่เทคโนโลยี
มีการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ใหม่ๆ
วิทยากร

1) คุณสุธาทร สุทธิสนธิ์ (Marketing Executive 2 สายงานคอนโดมิเนียม 1
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน))
2) คุณพงศ์ภากรณ์ ธรรมศุภพงษ์ (Senior Marketing Manager
บริษัท เอคิว เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน))
3) คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ (Co-founder & CTO (Chief Technology Officer)
บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (Pantip.com))
4) คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรชาติ Managing Director บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จ�ำกัด
(Contour Retail Co.,Ltd. under Contour Group of Companies)

ผู้ด�ำเนินรายการโดย

รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล
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-	นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #13) ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-22 กันยายน 2558
-	ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ น�ำนักศึกษาวิชา RB 726 Seminar in Real Estate Business ศึกษาดูงานทางด้าน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2558
-	ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ น�ำนักศึกษาวิชา RB 726 Seminar in Real Estate Business ท�ำกิจกรรม Work shop
ณ Baan Hollanda และ Sala Ayutthaya เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
-	โครงการฯ จัดกิจกรรม Open House เพื่อแนะน�ำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2559 ณ ห้อง LOTUS SUITE 5-6 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand @ Central World
-	รศ.พัชรา พัชราวนิช น�ำนักศึกษาวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development ศึกษา
ดูงานพร้อมฟังบรรยายโครงการบ้านเดี่ยวระดับบน โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ และอาคารส�ำนักงาน Park
Venture เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2558
- โครงการฯ จัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงวิชาเลือกให้กับนักศึกษา MRE#15 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
-	โครงการฯ ชี้แจงการสอบประมวลวิชาให้กับนักศึกษา MRE#14 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
-	โครงการฯ จัดกิจกรรม Get Together ให้กับนักศึกษา MRE#16 เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม
Hyatt Regency Hua Hin

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
(MBA , MBA-HRM, XMBA)
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

		โครงการ MBA มีเป้าหมายในการสร้าง “นักบริหารมืออาชีพ” หรือ “เจ้าของธุรกิจ” ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ โดยการผลิตมหา
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงได้ ในทุกสถานการณ์ โดยเน้นผู้ที่ก�ำลังท�ำงานซึ่งสามารถน�ำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ได้ทันที

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA- HRM)

		โครงการ MBA-HRM มีเป้าหมายในการสร้างมหาบัณฑิตทีม่ คี วามเข้าใจและสามารถผสานองค์ความรูร้ ะหว่างศาสตร์ของ
การบริหารธุรกิจและศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทงั้ ในทางทฤษฎีและปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมมุ มอง
ในเชิงกลยุทธ์

โครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร (XMBA)

		โครงการ XMBA ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)” ถูกออกแบบเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของธุรกิจไทยทีจ่ ำ� เป็นต้องมีผบู้ ริหารระดับกลางและระดับสูงทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทัง้ ทางด้านวิชาการและประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ ที่จะน�ำไปประยุกต์ ใช้ ได้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงอย่างเหมาะสม อีกทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ มีคุณสมบัติของความเป็นผู้น�ำที่ดี เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันดีงามที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
อย่างแท้จริง

1. ผลงานด้านวิชาการ
		 1.1 โครงการธุรกิจ
			 นักศึกษาโครงการ MBA จัดท�ำโครงการทางธุรกิจ ทั้งหมด 151 เรื่อง แบ่งเป็น
แผนธุรกิจ
งานวิจัย
งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ
			

25
1

เรื่อง
เรื่อง

นักศึกษาโครงการ XMBA จัดท�ำโครงการทางธุรกิจทั้งหมด 20 เรื่อง แบ่งเป็น
แผนธุรกิจ
งานวิจัย
งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

นักศึกษาโครงการ MBA-HRM จัดท�ำโครงการทางธุรกิจทั้งหมด 26 เรื่อง แบ่งเป็น
งานวิจัย
งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ

			

25
123
3
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2. ผลงานการจัดกิจกรรม

		การเรียนการสอนของโครงการมุ่งเน้นวางรากฐานทางธุรกิจให้แน่นและประยุกต์กับเหตุการณ์จริง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
รายงาน และการใช้เกมส์จ�ำลองทางธุรกิจ เพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ
		 -	เกมส์จ�ำลองกลยุทธ์ธุรกิจ Capsim และ Business Game
			 ●	โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
		 ●	โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 3/2558 ตั้งแต่วันที่ 8– 10 เมษายน 2559
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
		 ●	โครงการ MBA - HRM จัด Business Game ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 2/2558 ตั้งแต่ วันที่ 5 – 7 ธันวาคม
2558 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
		 ●	โครงการ XMBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 3/2558 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 3 เมษายน 2559
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
		 - โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปดูงาน
นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2558
		 -	โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปดูงาน
นอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558
		 -	โครงการ MBA โดย อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาบธ.704 การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค น�ำนักศึกษาไป
ศึกษาดูงาน ณ นครฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยามเวียดนาม เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2559
		 -	โครงการ XMBA โดย รศ. สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข อาจารย์ผู้สอนวิชาประเด็นส�ำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์ น�ำนักศึกษา
รุ่นที่ 30 ไปศึกษาและดูงาน ณ โรงเรียนสัตยาไสย จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559
		 -	โครงการ XMBA โดย รศ. สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข อาจารย์ผู้สอนวิชาประเด็นส�ำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์ น�ำนักศึกษา
รุ่นที่ 31 ไปศึกษาและดูงานที่โรงเรียนฉือจี้ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
		 -	โครงการ XMBA น�ำนักศึกษารุ่นที่ 30 ไปศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2559
		 -	โครงการ XMBA น�ำนักศึกษารุ่นที่ 30 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2559
		 -	นักศึกษาโครงการ XMBA 31 และ 32 ได้จดั กิจกรรม CSR อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ.เมือง เมือ่ วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
		 -	นักศึกษา XMBA รุ่นที่ 30 ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและบริจาคเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกื้อกูล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2559
		 -	โครงการ MBA โดย รศ.กิตติ สิรพิ ลั ลภ อาจารย์ผสู้ อนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพือ่ การแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปบริจาคเงินให้มลู นิธิ
บ้านโสสะ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

	นักศึกษาโครงการ MBA ประกอบด้วย นายธงชัย นิมิตรภักดีกุล นายเกรียงศักดิ์ กังวาฬไพรสวรรค์ นายธนกฤต
พั ฒ นกิ จ เจริ ญ และนายภานุ พ งศ์ แต่ ง อั ก ษร ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น บริ ห ารโรงงาน จาก MIT Slone Operation
Management Competition 2016 ครั้งที่ 12 โดยสถาบันศึกษาด้านการจัดการของมหาวิทยาลัย MIT (Massachusetts
institute of Technology) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านการบริหารปฏิบัติการ โดยการแข่งขันในปีนี้เป็นการใช้
เกมส์จำ� ลองบริหารโรงงาน Littlefield Technology โดยผูเ้ ข้าแข่งขันในแต่ละทีมถูกสมมติวา่ เป็นผูจ้ ดั การโรงงานทีจ่ ะต้องบริหาร
กิจการให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีความผันผวนสูง จาก 198 ทีมทั่วโลก

		นักศึกษาโครงการ MBA ได้แก่ นางสาวปัทมา แสนศิริพันธุ์ เข้าร่วมแข่งขัน Capsim Challenge : Spring Challenge
2016 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยบริษัท Capsim ได้อันดับที่ 4 และ นายทรงภพ ตันโชติกุล นางสาวมรรษพร บุศย์เมือง นาง
สาวตัทชญา วิสารทานนท์ ได้อันดับที่ 7 จาก 637 คน
รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
		โครงการปริญญาโททางการบัญชี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) (Master
of Accounting) เป็นการศึกษาภาคค�่ำในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็นระบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีสัดส่วนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 25 % ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โครงการฯ เน้นการสอนเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(ไม่จ�ำกัดสาขา) ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการบัญชีในเชิงลึกและวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
นักศึกษาให้มีมุมมองกว้างไกล สามารถที่จะท�ำงานในสายงานวิชาชีพทางด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
		
		ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์วิจัยองค์ความรู้ทางทฤษฎี เพื่อสามารถ
ผสมผสานวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรู้จากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจมาใช้ ในการตัดสินใจ
และประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์ ในการประกอบวิชาชีพได้
		นอกจากนี้ปรัชญาของโครงการที่ส�ำคัญคือ การมีจริยธรรมในองค์กร ดังนั้นโครงการจึงได้ก�ำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพไว้ ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักในความส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

		 เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
		■	มีแผนการศึกษา 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาและจัดท�ำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำ� วิทยานิพนธ์
		■	จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�ำนวน 42 หน่วยกิต แบ่งแยกเป็น
			■ วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
			■ วิชาเลือก
				 - แผน ก ศึกษาวิชาเลือก จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
				 - แผน ข ศึกษาวิชาเลือก จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
			■ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
			■ วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
		■	ในส่วนของวิชาเลือก หากนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก สนใจที่จะศึกษาเฉพาะด้าน จ�ำนวน 3 ด้าน ดังนี้
			■ ด้านรายงานทางการเงิน (IFRS)
			■ ด้านภาษีอากร (Taxation)
			■ ด้านศาสตร์และศิลป์ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการบัญชี
		ศึกษารายวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวน 4 วิชา และผู้เข้าศึกษาจะได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จากโครงการปริญญาโททาง
การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันทางด้านบัญชีทมี่ ชี อื่ เสียง (Big 4)
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด
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1. ผลงานด้านวิชาการ

		

การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

น.ส.ผุสดี คล้ายมณี

ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต่อการจัดเก็บ
ภาษี ส รรพสามิ ต รถยนต์ แ ละอุ ต สาหกรรม
ต่อเนื่อง

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 30
(เมษายน 2558)

น.ส.จันทนา ธนสารบริสุทธิ์

คุณลักษณะของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 30
(เมษายน 2558)

นักศึกษา
และผู้ส�ำเร็จการศึกษา

		

ผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2558

ล�ำดับ
1

เลขทะเบียน
5602020504

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริวรรณ ม้าวิไล

2

5702020032

นางสาวสุวรี เอกสรกุล

3

5702020081

นายณัฐพล ซู

4

5702020107

นางสาวสุกันทา สะเอียบคง

5
6

5702020123
5702020149

นางสาวทิพย์ศิริ ผลเกิด
นางสาวจรัญญา อนันตชัย

7

5702020206

นายจัตุรมงคล ดนตรี

8

5702020214

นางสาวพรรณิภา มั่นฤทัย

9

5702020230

นางสาวอรอนงค์ อรัญยถาวร

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความส� ำ เร็ จ ของระบบการวั ด ผล
การปฏิบัติงานองค์กรกับความส�ำเร็จทางการเงินของกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
การทุจริตและระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เห็นเหตุการณ์
กับผู้กระท�ำการทุจริตและช่องทางการแจ้งแบะแส
ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรอิ ท ธิ พ ลร่ ว มที่ มี ผ ลต่ อ ความ
สัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายพนักงานกับการคาดการณ์ผล
การด�ำเนินงานในอนาคตของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
การศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จของการใช้ระบบการเงินและบัญชี
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบจ�ำลองความ
ส�ำเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ Mclean (2003)
กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและการตกแต่งก�ำไร
ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานความยั่งยืนและมูลค่าของ
กิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
การวิจยั เชิงส�ำรวจเกีย่ วกับปัญหาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรือ่ ง เกษตรกรรม
มาปฏิบัติใช้ของบริษัทกลุ่มพืชทางการเกษตร
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของคณะกรรมการกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
การวิจัยเชิงส�ำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อ
มาตรฐานการรายการทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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ล�ำดับ
10

เลขทะเบียน
5702020248

ชื่อ-สกุล
นางสาวมนธิชา ศุภโอภาสพันธุ์

11

5702020263

นายธนวัฒน์ สุวานิช

12

5702020271

นายปรัชญา นิ่มนวล

13
14

5702020297
5702020305

นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล
นางสาวครีษมา ไชยเวช

15

5702020321

นางสาวศริญญา สุธะ

16

5702020354

นายอรรถสาร สุภัทธร

17

5702020370

นางสาววรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

18

5702020420

นายธนพรรฒ ปัญญาเฟื่อง

19

5702020438

นางสาวณัฐนันท์ บัวสาย

20

5602020181

นางสาววนารี สินสกุล

21

5702020016

นางสาวพรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล

22

5702020040

นางสาวรวมพร วงศ์อุไร

23

5702020099

นางสาวสุชาดา ศรีสกลกิจ
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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
การตอบสนองของตลาดต่ อ การเปิ ด เผยคํ า อธิ บ ายและ
บทวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งาน (MD&A) สํ า หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาอันดับความน่าเชื่อถือกับการตกแต่งก�ำไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ กับความสามารถ
ในการพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานและผลตอบแทนส่วนเกิน
ในอนาคต บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET)
กระแสเงินสดอิสระกับมูลค่าตามราคาตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับความส�ำเร็จทางด้านการเงิน
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
แบบแผนของผลก�ำไรรายไตรมาสที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตกแต่งก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การเปิ ด รั บ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนและผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ความสั ม พั น ธ์ ข องกระแสเงิ น สดและผลตอบแทนของ
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
ความมีคุณค่าของข้อมูลของตัววัดผลการด�ำเนินงานทาง
การบัญชี : กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบของก� ำ ไรในส่ ว นของ
รายการคงค้างและรายการกระแสเงินสดกับก�ำไรในอนาคต
ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก
(Initial public offering firms)
การวิจยั เชิงส�ำรวจเกีย่ วกับผลกระทบและปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม
(ปรับปรุงพ.ศ.2558) มาปฏิบัติใช้ของธุรกิจในกลุ่มสัตว์เพื่อ
การเกษตรกรรม
Do Corporate Leaders Display their Sincerity in their
Message to Stakeholders?
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กั บ การ
วางแผนภาษี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100

ล�ำดับ
24

เลขทะเบียน
5702020156

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรรณี กัมพลกัญจนา

25

5702020164

นางสาวจุฑามาศ พวงสมบัติ

26
27

5702020289
5702020347

นางสาวนารีรัตน์ อัศวธนาลาภ
นางสาวธันยพร จ�ำเริญดารารัศมี

28
29

5702020396
5702020404

นางสาวพัธนิตย์ เหลืองภัทรเชวง
นางสาวอังคณา รติศานต์พงศ์

30

5702020446

นางสาวพิมวิไล ศรีโนนงาม

31

5702020453

นางสาวนภพรรณ ลิ่มตั้ง

32

5702020479

นางสาวชลธิชา ปานขวัญ

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อ
หลักทรัพย์ ในกลุ่มดัชนี SET 100
การศึกษาลักษณะการจ่ายปันผลกับผลการด�ำเนินงาน
ในอนาคตของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารกับการจ่ายเงินปันผล
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งคณะกรรมการและ
คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่าง CSR และต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุ้น
การน�ำเงินทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการเงินของ
กรรมการตรวจสอบกับการตกแต่งก�ำไรของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการและคุณภาพก�ำไร
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET 100)
ความสัมพันธ์ของอันดับความน่า เชื่อถือขององค์กรและ
ลักษณะหนีส้ นิ กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผลงานการจัดกิจกรรม

		

		
		
		
		
		
		
		

-	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 12 และกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 11 ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรม Holiday Inn พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้
-	แนะน�ำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดย ผศ.วิภาดา
ตันติประภา
-	กิจกรรม Walk rally “การท�ำงานเป็นทีมสู่ความส�ำเร็จ” โดย ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์ ที่ปรึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
-	สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคในการน�ำเสนองาน” โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ และอาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ มธ.
-	จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “รักษ์เต่า รักษ์ปะการัง รักษ์ทะเลไทย” วันที่ 8 - 9 สิงหาคม
2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-	ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส�ำหรับนักศึกษารุ่นที่ 12 ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โรงงานหนองแค
จ.สระบุรี วันที่ 21 กันยายน 2558 ประจ�ำปีการศึกษา 2558
-	จัดอบรมหัวข้อ Financial Model ส�ำหรับนักบัญชี ให้กับนักศึกษารุ่นที่ 11-12 ในวันที่ 22 และ 29 กันยายน 2558
-	จัดอบรมหัวข้อ Data Streaming ให้กับนักศึกษารุ่นที่ 11-12 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MSMIS)
		 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตัง้ หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีคณาจารย์ ในภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารโครงการและหลักสูตร หลักสูตรวิทยาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ มีเป้าหมายให้ความรูน้ กั ศึกษา
ทั้งที่มีพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือพื้นความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถประสานความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความต้องการทางด้านบริหาร เพือ่ น�ำมาช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ และหรือออกแบบ
ระบบสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพและผลการด�ำเนินงานให้องค์กรประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้นอกจากนีม้ หาบัณฑิต
จากหลักสูตรนี้ ยังมีความรูท้ างวิชาการพอเพียงส�ำหรับงานวิจยั ทางด้านระบบสารสนเทศ เพือ่ ค้นหาความจริงเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนทางด้านระบบสารสนเทศ
		 ในปี พ.ศ.2559 โครงการฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553
ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
และในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเป็นหลักสูตรที่ได้
รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ทีม่ คี วามโดดเด่นทีแ่ ตกต่างของหลักสูตรทีป่ รับปรุง คือ ผสมผสานองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยผูจ้ บการศึกษาจะมีกรอบแนวคิดและองค์ความรูพ้ ร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นให้ทนั กับโลกธุรกิจ
ในภายหน้าได้ ในหลากหลายมิติ
		 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลิตมหาบัณฑิตออกมา 9 รุ่น 387
คน เป็นบุคคลากรทางด้านระบบสารสนเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

1. ผลงานด้านวิชาการ
		 1.1 ประเภทงานวิทยานิพนธ์
ล�ำดับ

เรื่อง

1

ตัวแบบความภักดีในการใช้งาน Mobile Shopping Application: การบูรณาการทางด้านอารมณ์และการ
ออกแบบ Mobile Shopping Application

2

พฤติกรรมการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆแบบฟรีผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (UNDERSTANDING
POST-ADOPTIVE USAGE BEHAVIORS : Extended Use of Free Cloud storage services)

		 1.2 ประเภทงานวิจัย
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ล�ำดับ

เรื่อง

1

การแบ่งปันข้อมูลการดูแลสุขภาพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Healthcare Information Sharing via Social
Network)

2

การสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
เชิ ง การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (SUSTAINABLE CREATION OF CONTENT
MARKETING FOR HAVING A COMPETITIVE ADVANTAGE ON SOCIAL MEDIA)

3

การรั บ รู  คุ ณ ค  า ตราสิ น ค า ผ า นสติ๊ ก เกอร ข องผู  ใ ช ไ ลน แ อพลิ เ คชั่ น (LINE Sponsored Sticker)
(PERCEPTION OF BRAND EQUITY USER VIA LINE SPONSORED STICKER)

: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ล�ำดับ

เรื่อง

4

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้แอพบริการสารสนเทศของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคภาครัฐ

5

เหตุและผลของทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบริการระบุต�ำแหน่ง

6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษาการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผู้ ใช้เฟซบุ๊ก “Factors
Driving Personal Information Disclosure: Case Study of Users Signing on Using Facebook
Login”

7

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใช้ CIS Web Application: กรณีศึกษา การประปานครหลวง (JOB
PERFORMANCE BY USING CIS WEB APPLICATION: A CASE STUDY OF METROPOLITAN
WATERWORKS AUTHORITY)

8

ตัวชี้วัดความพึงพอใจของการท�ำงานร่วมกัน: ในมุมมองของ บุคลากรด้านไอทีภายในองค์กร และบุคลากร
ด้านไอทีภายนอกองค์กร

9

ผลกระทบของลักษณะของเว็บไซต์ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี และภาพลักษณ์
ของตราสินค้าต่อความตั้งใจในการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม (IMPACT OF WEBSITE
CHARACTERISTIC, ONLINE TRUST, E-LOYALTY, E-SATISFACTION AND BRAND IMAGE
TO ONLINE HOTEL BOOKING INTENTIONS)

10

การก่อนิสัยที่สนับสนุนการใช้ Line อย่างต่อเนื่อง (The habit formation to support using line
application continuously)

11

การศึกษาความตั้งใจในการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งซ�้ำในแง่ภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพแอพพลิเคชั่น

12

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(THE FACTORS INFLUENCING SHARING PERSONAL INFORMATION ONLINE, AMONG
OLDER FACEBOOK USERS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA)

13

มุมมองลักษณะของการ์ตูนสติกเกอร์ ไลน์ creators ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสติกเกอร์ (CHARACTER
OF CARTOON STICKER LINES THE INFLUENCE TO PURCHASE INTENT STICKER)

14

ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(INTENTION TOWARDS ONLINE DATABASES SELECTION OF THAMMASAT UNIVERSITY’S
GRADUATE STUDENTS)

15

ตัวเสริมและยับยั้งสมรรถนะการท�ำงานของผู้ ใช้งานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

16

การสื่อสารผ่านแบรนด์บุคคลออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อกรณีศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจด้านความ
สวยงาม

17

อิทธิพลของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซอื้ สินค้าจากร้านค้าเสมือน

18

CROWDSOURCING AND CRIME INVESTIGATION – A CASE STUDY FROM RATCHAPRASONG
BLAST

19

ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่ผู้ ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง
แบบ Infrastructure as a service

20

การศึกษาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์

21

การศึกษาลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางในการส่งเสริมแอพพลิเคชันส�ำหรับการเดินทางใน
ลักษณะแบ่งปัน

22

อุปสรรคและตัวขับการยอมรับเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในการช�ำระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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ล�ำดับ

เรื่อง

23

อิทธิพลของการสื่อสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมที่พักใน
ประเทศไทย (THE INFLUENCE OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) AFFECTING THE
INTENTION TO BOOK HOTEL)

24

ปัจจัยด้านสภาวะสารสนเทศเกินขีดจ�ำกัด ภาพลักษณ์ และการจัดข้อมูลบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

25

การวิเคราะห์เนือ้ หาของการสร้างตัวตน (Online Identification) บนเฟซบุก๊ แฟนเพจทีส่ ง่ ผลให้เกิดความถูกใจ
ของผู้ติดตาม (THE CONTENT ANALYSIS OF ONLINE IDENTIFICATION APPEALING TO THE
FOLLOWERS ON FACEBOOK FANPAGE)

26

การศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีการท�ำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ

27

อิทธิพลขององค์ประกอบคุณภาพความสัมพันธ์ตอ่ ความพึงพอใจและความตัง้ ใจใช้บริการ IT Outsourcing
จากคู่ค้ารายเดิม

28

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจคลิกผ่านโฆษณาที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญบน Google
Search

		 1.3 ประเภทงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ล�ำดับ

เรื่อง

1

ระบบบันทึกเวลาท�ำงานผ่านสมาร์ทโฟน

2

ระบบบริหารจัดการรถเช่า บริษัท Pagoda Leasing

3

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนสินทรัพย์ของซอฟต์แวร์

4

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขาย แลกเปลี่ยนของใช้ส�ำหรับเด็ก

5

โครงการพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าการเกษตรออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีระบุต�ำแหน่ง

6

ระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร (Enterprise Content Management)

7

โครงการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ ใช้งานส�ำหรับจัดการฐานข้อมูล Redis (Redis Manager)

8

โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ห้างทองวอชิงตัน

		 1.4 ประเภทงานพัฒนา IS
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ล�ำดับ

เรื่อง

1

แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หน่วยงาน ดิจิตอล
แพลตฟอร์ม

2

แผนพัฒนากลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)

3

แผนพัฒนากลยุทธ์ด้านสารสนเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจ�ำหน่ายชุดชั้นใน
กรณีศึกษา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

4

แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท จิวเวลรี่แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด

5

แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา เครื่องส�ำอางแบรนด์ BSC COSMETOLOGY บริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

		นางสาวศิริรัตน์ ศรีสว่าง เลขทะเบียน 5302037337 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภัยจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้คอมพิวเตอร์
ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 19 th Pacific Asia Conference On Information Systems
(PACIS 2015)” วันที่ 5-9 ก.ค. 58 ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ โดยมี ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
		นางสาวสุทธิ์ธิดา จันทร์โอกุล เลขทะเบียน 5302037527 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS อิทธิพลของ
การสื่อสารแบบปากต่อปากที่กระท�ำผ่านอินเทอร์เน็ตต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานประชุม The 2016 International Conference on Applied Computer Technology and Information
Systems on February 19, 2016 at Nakhon Pathom Rajabhat University โดยมี รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
		นายภาณุวัฒน์ ภัทรกิตติสกุล เลขทะเบียน 5702037366 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS รุ่น 9 น�ำเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ต้นแบบความภักดีในการใช้งาน Mobile shopping application: เพื่อเป็นช่องทางในการ
ซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ (THE STUDY OF FACTORS INFLUENCING CUSTOMER LOYALTY ON MOBILE
SHOPPING APPLICATION) ในทีป่ ระชุม International Conference on Intelligent Computing, Computer Science
and Information Systems (ICCSIS-16) April 28-29, 2016 Pattaya (Thailand) โดยมี อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
เป็นที่ปรึกษา
		นายกฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ เลขทะเบียน 5702037507 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้บริการพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลบนกลุม่ เมฆ (USERS’ POST-ADOPTION BEHAVIORS
OF CLOUD STORAGE SERVICE) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา ประจ�ำปี 2559 (KU SRC1st Conference 2016) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 14 หอสมุดอรุสรณ์
10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

3. ผลงานอื่นๆ

		ในปีการศึกษา 2558 โครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS ได้จัดท�ำวารสารระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจ (Journal of
Information Systems : JISB Journal) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชารูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่
บทความวิจยั บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทความวิชาการ
และบทวิจารณ์หนังสือ โดยก�ำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ เผยแพร่ที่ http://jisb.tbs.tu.ac.th โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา เป็นบรรณาธิการ และได้มีการเผยแพร่แล้ว ดังนี้
ล�ำดับ

เรื่อง

1

ปีที่ 01, ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558

Social Media

2

ปีที่ 02, ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2559

E-Commerce

3

ปีที่ 02, ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559

บทความวิจัย

4

ปีที่ 02, ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559

System Development Design

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
	โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เริม่ ก่อตัง้ มาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ เมือ่ ปี พ.ศ. 2526 และต่อมาได้พฒ
ั นาหลักสูตร
มาเป็นระดับปริญญาโท เมือ่ ปี พ.ศ. 2531 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทางการตลาดทีม่ คี วามรูท้ ดั เทียมกับผู้
ส�ำเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำในต่างประเทศ และมีความรูค้ วามสามารถในเชิงวิชาการสามารถน�ำความ
รู้ ไปประยุกต์ ใช้กับโลกธุรกิจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางการตลาด ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้ตามหลักวิชาการและตามประสบการณ์ รวมทั้งเป็นมหาบัณฑิตที่จะท�ำงานในระดับบริหารให้
กับองค์กรชั้นน�ำในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถท�ำการสอนในระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำได้ ในปี
การศึกษา 2558 โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ ได้ผลิตมหาบัณฑิต จ�ำนวน 74 คน ในรอบปีการ
ศึกษา 2558 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ
“Keys to Success with L’Oreal”. Guest-Speaking Session โดย Khun Umesh Phadke Managing Director of
L’Oreal Thailand, Laos and Cambodia เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารเอนกประสงค์
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Leadership and Building High Performance Teams โดย Mr. Bill Randall เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2559
ที่โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นก่อนการเริ่มต้นการศึกษาในภาคแรกเพื่อสร้าง
ทักษะเชิงการจัดการที่ส�ำคัญคือ การเป็นผู้น�ำ ตลอดจนการสร้างและการท�ำงานเป็นทีม

2. ผลงานการจัดกิจกรรม
“Pay It Forward Charity by MIM-27” เพื่อรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมของคนไทยที่มักจะให้ของขวัญหรือช่อดอกไม้
เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่เป็นการบริจาคเงินเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้มหาบัณฑิต MIM
รุ่นที่ 27 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ�ำปีการศึกษา 2557 ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อสังคม จึงได้รณรงค์
เปลีย่ นค่านิยมทีซ่ อื้ ของขวัญหรือช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกบั มหาบัณฑิตเป็นการร่วมบริจาคเพือ่ สร้างอาคาร
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” หรือ “Follow The Royal Footsteps”จัดในระหว่าง วันที่ 8–10 พฤศจิกายน 2558
เป็น Community Project โดยจัดน�ำนักศึกษาไปเยี่ยมชมและท�ำประโยชน์ ให้แก่ชุมชนชาวเขา ณ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะมีการสร้างจิตส�ำนึกของการแบ่งปัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น
นักศึกษาโครงการ MIM รุ่นที่ 29 เดินทางไปดูงานธุรกิจที่ Austria–France ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2559 โดย
เยี่ยมชมและฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นน�ำของโลก อาทิ Accor Headquarters, Ipsen,
ESCP Europe, Moët & Chandon in France, Manner, Henkel CEE, in Austria
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นักศึกษาโครงการ MIM รุ่นที่ 29 เดินทางไปดูงานธุรกิจที่ SAN FRANCISCO AND THE BAY AREA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 โดยเยี่ยมชมและฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทชั้นน�ำอาทิ เช่น Boyd Gaming, Zappos, Scientific Games (Bally Technologies), Las Vegas Sands
(The Venetian Las Vegas) and Cosmopolitan
โครงการ MIM ร่ ว มกั บ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ปริ ญ ญาโททางการตลาด (Thammasat University MIM Alumni
Association – TUMIMA) จัดกิจกรรม “MIM Business Matching 2015” ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของโครงการฯ
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ Theme
“Real People : Real Networks” เพื่อให้ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของโครงการฯ ได้รับประโยชน์จาก Business
Matching Network ที่เป็นกลไกการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในเครือข่ายของศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังมีการจัด Session พิเศษโดยศิษย์เก่าของโครงการฯ ที่เป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในแวดวง IT & Startup
เพื่อให้ ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอลอีกด้วย

3. ผลงาน/ รางวัลที่สร้างชื่อเสียง
แผนธุรกิจ Taniix ของทีมนักศึกษา MIM รุ่นที่ 28 เป็นตัวแทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ Asia Venture Challenge ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2559
โดยได้รับรางวัล First Prize Winner และรางวัล Best Written Plan
แผนธุรกิจ Taniix ของทีมนักศึกษา MIM รุ่นที่ 28 เป็นตัวแทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ New Venture Championship, University of Oregon, U.S.A. ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 ในวันที่ 6-8 เมษายน 2559 โดยได้รับรางวัล Runner-up Finalist

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :

81

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
		หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มุง่ เน้นการศึกษาวิชาการบริหารการเงิน โดยใช้เครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบทฤษฎีและการคาดการณ์ทางทฤษฎี นักศึกษามีความเข้าใจถึงการปรับหลักการและทฤษฎีในแนวลึก
ไปใช้งานจริงด้านการบริหารและการแก้ปญ
ั หาทางการเงิน การปรับปรุงหลักสูตรเน้นในการน�ำทฤษฎีมาประยุกต์กบั สถานการณ์ใน
โลกแห่งความจริง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อท�ำการค�ำนวณขั้นสูง และเน้นวิชาที่สร้างมืออาชีพการเงินที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้แก่ ผู้จัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้บริหารการเงิน และนักวิจัยทางการเงิน เป็นต้น
		การพัฒนาตลาดทุน การสร้างและใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับภาคธุรกิจไทยในการรับมือกับการแข่งขัน
หรือการขยายตัวในภูมิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จึงมีความจ�ำเป็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรในวงการการเงินของประเทศ เพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ คี วามเข้าใจในตราสารทางการเงินสมัยใหม่ทมี่ คี วามซับซ้อน เช่น
ตราสารอนุพันธ์ และการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนสากล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นหาข้อมูล นอกจากนี้การบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นประเด็นที่หลักสูตรให้ความใส่ใจและบ่มเพาะนักศึกษา สร้างความเข้าใจและจิตส�ำนึกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การป้องกันวิกฤตเหล่านี้
1. ผลงานด้านวิชาการ
		โครงการฯ สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท�ำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่เวทีนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา
ที่ไปน�ำเสนอผลงาน และน�ำชื่อเสียงมาสู่โครงการฯ ดังนี้
ผลงานวิจัยของ คุณภาคภูมิ ตัณฑโอภาส เรื่อง Attention effect via internet search intensity in Asia-Pacific stock markets ได้รับการตอบรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Pacific-Basin Finance Journal, Volume 38, June 2016, หน้ า 107-124 ผลงานวิ จั ย เรื่ อ งดั ง กล่ า ว
มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และศาสตราจารย์ ดร.ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง คุ ณ โสภณา บู ร ะประที ป เรื่ อ ง “Moving Toward Efficiency: The Study of Time-Varying Informational
Efficiency in The Stock Exchange of Thailand” ได้ รั บ การตอบรั บ ให้ ไ ปน� ำ เสนอในการประชุ ม ทางวิ ช าการ The 23rd Annual
Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management ระหว่ า งวั น ที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ณ ประเทศเวียดนาม ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมี ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ผลงานการจัดกิจกรรม
โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “Research Clinic”
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางด้านงานวิจัย (Research) ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน
-	ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้อง F-335 ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ
ลีมัคเดช ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
-	ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ห้อง Executive โดยมี ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (MSF) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม “Research Clinic” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการเงิน และ ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ ผู้อ�ำนวยการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติ
ร่วมเป็นผู้ ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) อนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อ�ำนวยการโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา
เจริญรุกข์ น�ำนักศึกษาปัจจุบนั ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ณ กิจการการท่องเทีย่ ว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เพือ่ อนุรกั ษ์พันธุ์ปะการัง สร้างแนวปะการังให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล และให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา
ในเรื่องการอนุรักษ์ และฟื้นฟูท้องทะเลบริเวณเกาะไก่เตี้ย หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม
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โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)
		หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของ Entrepreneur ในประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก ปลูกฝังให้นักศึกษามี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสของธุรกิจและแข่งขันได้ ในตลาดนานาชาติ (International)
โดยอาศัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact) หรือช่วย
สร้างสรรค์ความเป็น Global Entrepreneur ในตัวนักศึกษา
		เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทีเ่ ข้มข้น โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) จึงร่วมเป็นพันธมิตร
กับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำสหรัฐอเมริกา Stanford University , Berkeley Universityและ Sonoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
		ในปีการศึกษา 2558 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ผลงานการจัดกิจกรรม
การจัดแข่งขันแผนธุรกิจ

		Thammasat Business School ได้เริ่มเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ GSVC เมื่อปลายปีพ.ศ. 2549 โดยได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนภูมภิ าคเอเชีย และได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับทีห่ นึง่ ในปี 2550 และรางวัลการน�ำเสนอวิธวี ดั มูลค่าของคุณค่า
ของธุรกิจที่มีต่อสังคมยอดเยี่ยมในปี 2551 ต่อมาได้รับเกียรติจาก Haas School of Business ให้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน GSVC ในรอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงต้น 2550 ในฐานะ Outreach Partner
จากความส�ำเร็จในการจัดงานในปีทผี่ า่ นมา Haas School of Business จึงได้เลือ่ นขัน้ จากการเป็น Outreach Partner ให้
เป็น Partner ในการจัดการแข่งขันเต็มขั้น เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำอื่นๆ ของโลก โดยได้เชิญมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ บรูไน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้าร่วมในการแข่งขันที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานนอกจากการแข่งขันแผนธุรกิจ
เพื่อสังคมแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาเรื่องการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม การประเมินมูลค่าธุรกิจต่อสังคม และหัวข้อที่
เกี่ยวข้องอืน่ ๆ โดยเชิญผูบ้ รรยายที่เป็นบุคคลมีชอื่ เสียงในหัวข้อเหล่านี้จากภายในประเทศ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และจากต่างประเทศ และในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ 9
		โดยการจั ด งานดั ง กล่ า วในปี ที่ ผ ่ า นมานั้ น โครงการปริ ญ ญาโทบริ ห ารธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รนานาชาติ (IMBA) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน Global Social Venture Competition
(GSVC 2015) Southeast-Asia Final Round เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Room
10201, 2nd Floor, Building 10, University of the Thai Chamber of Commerce
		โดยมีทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ และประเทศไทย รวม 6 ทีม เข้าร่วมชิงชัยกัน
ซึ่งปีนี้ทีม HYGIA จากประเทศไทย และทีม iTRUS จากประเทศสิงคโปร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน Global Social Venture Competition ในรอบ Global Final ต่อไป
		ซึ่งในปี 2559 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขัน Global Social Venture Competition ในรอบ Global Final
ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีทีมแข่งขันจากทั่วโลกทั้งหมด 19 ทีม ทั้ง ประเทศออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย อินเดีย ตุรกี ไต้หวัน อิตาลี สิงคโปร์ จีน แคเมอรูน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส และประเทศไทย ซึ่งปีนี้
ทีม BLITAB จากประเทศออสเตรเลีย ได้รางวัลชนะเลิศ
รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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		ในการแข่ ง ขั น ดั ง กล่ า ว ยั ง มี ก ารจั ด สั ม มนาด้ า นธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมในหั ว ข้ อ “think Big, Act Small Impact
Symposium” ที่ทางฝ่ายจัดงานได้เชิญวิทยากรมาพูดคุยเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ ในการท�ำธุรกิจ
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ผู้ที่ริเริ่มธุรกิจ
		การแข่งขัน GSVC และการสัมมนาที่จัดขึ้น เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการส่งเสริมและสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยทั้ง 2 งานเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

		โครงการฯ น�ำนักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการสากล รุ่นที่ 11 เดินทางศึกษาและดูงาน ณ Pinchot University และ
Sonoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 - 21 เมษายน 2559 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับมุมมอง และความรู้ ในเรื่องของ Technology Entrepreneur และ Social Entrepreneur ในคราวเดียวกัน โดย
นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถชื่ อ ดั ง ระดั บ โลกที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการ

2. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

		โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจระดับ
นานาชาติ ถือเป็นประสบการณ์ที่ส�ำคัญของนักศึกษาที่จะได้น�ำเสนอผลงานกับนักลงทุนในระดับโลก ซึ่งในปีการศึกษา
2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทีม Health innovation and design limited partnership นักศึกษาร่วมท�ำโครงการกับนักวิจัย เข้าร่วมงาน Asia
Entrepreneurship Award 2016 ณ เมืองโตเกียว จากประเทศญี่ปุ่น เป็นการจัดงานเพื่อสนับสนุนให้ธุกิจมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ในระบบเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
ทีม Morphosis ได้เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ 19th Venture Capital Investment Competition – Asia East
Round (VCIV2016) @ Nanyang Business School เป็นการแข่งขันในเชิงการลงทุน ต้องตอบค�ำถามแบบสดกับ
การตั้งค�ำถามของนักลงทุน โดยไม่มีการน�ำเสนอแผนธุรกิจใดๆ ล่วงหน้า เป็นการให้ตัวอย่างการลงทุนและตอบค�ำถาม
ต่อหน้านักลงทุน ณ การแข่งขันดังกล่าว
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โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
		ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) หลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน 8 คน เป็นนักศึกษาแผน 1 จ�ำนวน 1 คน แผน 2 จ�ำนวน
7 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน จ�ำนวน 2 คน สาขาวิชาการตลาด จ�ำนวน 3 คน และสาขาวิชาการบัญชี จ�ำนวน 2 คน
		ปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรปริญญาเอกเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
หลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนคือ แผน 1: Non-coursework (ไม่ศึกษารายวิชา ท�ำวิทยานิพนธ์) และแผน 2:
Coursework (ศึกษารายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์) ส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (JDBA) ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 23 ปี ได้ปดิ ตัวลงอย่างเป็นทางการไปเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม
2558 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปท�ำงานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 81 คน โดยเป็น
ดุษฎีบัณฑิตสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 41 คน ส�ำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(DPB) พ.ศ.2551 ขณะนี้มีดุษฎีบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาแล้วจ�ำนวน 10 คน
		ณ สิ้นปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีนักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ในโครงการปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 28 คน โดยเป็นนักศึกษาหลักสูตร
DPB จ�ำนวน 2 คน และโครงการ Ph.D. จ�ำนวน 26 คน รวมทั้งมีดุษฎีบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 4 คน ดังนี้
		 ภาค 1/2558
1) ดร. กันดาภา ตาณะสุต 		
หลักสูตร DPB
			
2) Dr. Agnieszka Wang		
หลักสูตร DPB
			
3) ดร. วรพนธ์ วัฒนาธร
หลักสูตร PhD (การเงิน)
		 ภาค 2/2558
4) ดร. ชลลดา สัจจานิตย์		
หลักสูตร PhD (การตลาด)

1. ผลงานด้านวิชาการ
การน�ำเสนอผลงานวิจัย

		นักศึกษาและดุษฎีบณ
ั ฑิตของโครงการฯ เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจยั ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อเรือ่ ง
ต่างๆ ดังนี้
ชื่อนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ดร. กันดาภา ตาณะสุต

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ Private Label Purchase: Integrating Effect of Store Image, Store Category Association,
and Branding Strategy
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

ผศ.ดร. ภิญรดา เมธารมณ์

รายละเอียด
งานประชุมทางวิชาการ

SIBR-RDINRRU 2016 Osaka Conference in Interdisciplinary Business and Economics
Research, July 7-8, 2016 in Osaka, Japan

ชื่อนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

นายไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ A Systematic Review of the Logistics and Supply Chain Performance Measurement
Literature
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

รายละเอียด
งานประชุมทางวิชาการ

International Symposium on Logistics (ISL 2016), July 3-4, 2016 in Taiwan.
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การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
ชื่อนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

Dr. Agnieszka Wang

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

Localization of Management Posts in the Subsidiaries of Japanese
Multinational Corporations in Thailand

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ.ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ASEAN Journal of Management & Innovation, July – December 2015.

ชื่อนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ดร. กันดาภา ตาณะสุต

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

“Influencing the willingness to pay for private labels: the role of branding

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร. ภิญรดา เมธารมณ์

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 7, Issue: 3.

ชื่อนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ดร. วรพนธ์ วัฒนาธร

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

Bank-related Asset Management Firm and risk taking in mutual fund
tournament: Evidence from ASEAN Economic Community

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ.ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ (หลัก) ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ (ร่วม)

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

Journal of Applied Economic Sciences, Volume X, Issue 1(31), Spring 2015.

ชื่อนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ดร. ชลลดา สัจจานิตย์

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

Customer Expectations of Product Returns Service in Thailand’s Mobile
Industry

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ASEAN Journal of Management & Innovation, ISSN 2351-0307, Volume 3,
Number 1, January-June 2016.

2. ผลงานการจัดกิจกรรม
		
โครงการฯ จัดกิจกรรม Research workshop จ�ำนวน 4 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
		 1)	PhD Research workshop โดยมี Prof. Dr. Maria de Boyrie จาก New Mexico State University, U.S.A. เป็นวิทยากร
หัวข้อเรื่อง “Dynamic Interdependence of Sovereign Credit Default Swaps in BRICS and MIST Countries” ให้กับ
คณาจารย์ภาควิชาการเงินและนักศึกษาสาขาการเงิน (โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาควิชาการเงิน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16
กรกฎาคม 2558 เวลา 11:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 423
		 2)	PhD Research workshop โดยมี Prof. Dr. Dilip K. Ghosh จาก Kimep University, U.S.A. มาน�ำเสนอผลงานวิจัยและ
บรรยายหัวข้อเรื่อง “Covered Arbitrage and Iterative Profit Possibilities in Currency Markets” and “How to publish
papers in International Journals” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00- 12:00 น. ณ ห้องประชุม 422
		 3)	PhD Research workshop โดยมี Prof. Dr. Ajay Kalra จาก Jones Graduate School of Business, Rice University,
U.S.A. เป็นวิทยากร หัวข้อเรือ่ ง “Experimental Designed Workshop” ให้กบั นักศึกษาทีก่ ำ� ลังท�ำวิทยานิพนธ์สาขาการตลาด
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม F-302 อาคารเอนกประสงค์ 2
		 4)	PhD Research workshop โดยมี Assoc. Prof. Dr. Siew H. Chan จาก Nova Southeastern University, U.S.A.
มาน�ำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “New Perspectives on Accounting Research: Big Data, CSR, Social Media,
and Culture” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม 423
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โครงการวารสารบริหารธุรกิจ (JBA)
	วารสารบริหารธุรกิจ (Journal of Business Administration : JBA) จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
บริหารธุรกิจ และเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในระหว่าง นักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา
และประชาชนในสังคมธุรกิจโดยทั่วไป มาเป็นเวลากว่า 39 ปี จนถึงปัจจุบัน
	วารสารบริหารธุรกิจ เป็นวารสารวิชาการที่มุ่งน�ำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการบริหารธุรกิจ โดยขอบเขตของเนือ้ หาจะครอบคลุมเกีย่ วกับการบริหารในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะฯ จัดเป็นวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ) ก�ำหนดออกคือ เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี เลขมาตรฐานสากลประจ�ำ
วารสาร (International Standard Serial Number – ISSN) คือ 0125-233X นอกจากนี้ วารสารบริหารธุรกิจยังผ่านการรับรองคุณภาพ
จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI)
โดยถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส�ำหรับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2559 มีดังนี้.วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 147 (กรกฎาคม-กันยายน 2558) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
การวิเคราะห์อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลการด�ำเนินงานของอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย
Exploring Succession Planning in Thai Family-Owned SMEs
Ingenious: A Crash Course on Creativity
วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 148 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล้มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น
พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เผ่าพันธุ์ตราสินค้า: ความท้าทายใหม่ทางการตลาด
Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World
วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 149 (มกราคม-มีนาคม 2559) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ SMEs ที่มีความยั่งยืนของไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลตามหลักไตรกัปปิยะบนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การบริหารส่วนประสมทางการค้าปลีกเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจ SMEs
Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 150 (เมษายน-มิถุนายน 2559) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
กลยุทธ์ ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เมื่อองค์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาของทีซีซีกรุ๊ป
ประเด็นร่วมสมัยของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รัฐบาลควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง?
The Association Between Firm Characteristics and Growth Opportunities: Empirical Evidence from the Emerging Market of Thailand
Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster
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โครงการวารสารวิชาชีพบัญชี (JAP)
	วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Accounting Profession : JAP) จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอประเด็นปัญหาทางวิชาชีพบัญชี และปัญหา
ทางสังคมธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีส�ำหรับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ประกอบอาชีพการสอนด้านวิชาการบัญชี ฯลฯ อีกทั้งยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น
ศูนย์กลางการเผยแพร่เรื่องราวเชิงวิชาชีพบัญชี
	วารสารวิชาชีพบัญชี ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีแก่สาธารณชนและผู้ประกอบการด้านการบัญชี มาเป็นระยะเวลา
กว่า 12 ปี จัดเป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 4 เดือน (1 ปี มี 3 ฉบับ) ก�ำหนดออกคือ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคมของทุกปี
เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร (International Standard Serial Number –ISSN) คือ 1686-8293 นอกจากนี้ วารสารวิชาชีพบัญชี
ยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation
Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส�ำหรับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2559 มีดังนี้.วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (สิงหาคม 2558) มีบทความจ�ำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
ความส�ำคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดท�ำ “การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)”
คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
ความพร้อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการท�ำงานที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ในมุมมองของสถาบันการศึกษา
การใช้ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินภายใต้ทฤษฎีการบริหาร
ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลตามล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่มีผลการด�ำเนินงานแตกต่างกันต่อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป
ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกับการจัดการก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย กรณีบริษัทมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นแตกต่างกัน
Cloud Computing: Overview and How to Audit
The Wall Street Journal Guide to Information Graphics: The Dos and Don’ts of Presenting Data, Facts, and Figures
วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 (ธันวาคม 2558) มีบทความจ�ำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
ผลกระทบเชิงสาเหตุระหวางการกํากับดูแลกิจการ และผลการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ความแตกตางของคุณภาพงานสอบบัญชีระหวางสํานักงานสอบบัญชี Big4 และ Non-Big4 สามารถบอกลักษณะของลูกคาไดหรือไม: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การกระจายการลงทุนทางธุรกิจและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100
A Study of Environmental Accounting Disclosure: Evidence from Listed Companies on the Environmentally Sensitive Sectors in Thailand
The Adoption of Environmental Management Accounting in Thailand
ประเด็นสําคัญและการประยุกตแนวคิด เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
Thinking in Systems: A Primer
วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 (เมษายน 2559) มีบทความจ�ำนวน 11 เรื่อง ได้แก่
การวิจัยเชิงส�ำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะกรรมการตรวจสอบช่วยเพิ่มคุณภาพก�ำไรหรือไม่
ปัจจัยที่ก�ำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดอาเซียน
The Association of Board’s Characteristics in terms of Audit Committee to Cost of Capital: Empirical Evidence from Thailand
แม่บทส�ำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์
การน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงไปใช้ ในองค์กร
A Guideline on Intellectual Capital Codification and Measurement
Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach
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ศูนย์วิจัยธุรกิจ (BRC)
		คณะฯ ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยธุรกิจขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยมีศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เป็นประธานกรรมการ
หน่วยวิจัยธุรกิจเป็นท่านแรก ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานนี้เป็น “ศูนย์วิจัยธุรกิจ” ด�ำเนินงานภาย
ใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจิ ยั ธุรกิจ มีผอู้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั ธุรกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ ในปี พ.ศ.
2547 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในของคณะ และมีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยเข้ามาก�ำกับดูแลงานด้าน
วิจยั และเป็นประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจิ ยั ธุรกิจโดยต�ำแหน่ง และในปี พ.ศ. 2555 คณะได้เพิม่ บทบาทและหน้าทีใ่ ห้คณะ
กรรมการด�ำเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะด้วย
		ศูนย์วิจัยธุรกิจ มีหน้าที่ ก�ำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างบรรยากาศให้คณาจารย์คณะพาณิชย์ฯ ท�ำงานวิจัย
มากขึ้น โดยสนับสนุนทุนอุดหนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ และ
ให้ค�ำปรึกษาในการท�ำวิจัย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์เพื่อ
เผยแพร่ในวารสารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่างประเทศ ก�ำหนดแนวนโยบายการบริหารและแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุนการจัดท�ำผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งรับผิดชอบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของคณะฯ
1. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย จ�ำนวน 36 เรื่อง
เรื่อง
สภาพคล่องตลาด โครงสร้างความเป็นเจ้าของ บรรษัทภิบาล และมูลค่ากิจการ: กรณี
ประเทศไทย (Liquidity, Ownership Concentration, Corporate Governance, and Firm
Value: Evidence from Thailand)
A Monte Carlo Analysis for Thailand’s Baby Boomers on Benefits of Physical Exercise
The Money Worth of Physical Exercise from the Thai Population’s Perspective
Effect of Thai Culture on Group Decision Making – Experimental and Qualitative
Study
อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อความผูกพันในงานและมุ่งมันที่มีต่อ
องค์กร (Impact of Corporate Social Responsibility on Work Engagement and
Organizational Commitment)
หนี้สิน ณ เริ่มต้นและหายนะ ณ บั้นปลายชีวิตของคนไทย (Initial Debt Positions and
Terminal Ruins of the Thai)
ความสัมพันธ์เชิงพลวัตแบบมีเงื่อนไขระหว่างอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
ประเทศไทย (Dynamic Conditional Correlation between the Real Estate and the Stock
Market in Thailand)
ผลกระทบของสินทรัพย์ด�ำเนินงานสุทธิต่อความคงอยู่ในก�ำไรในอนาคตของก�ำไร กระแส
เงินสด และรายการคงค้าง: หลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบั ณ ฑิ ต ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และการเรี ย นในคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Border Crossing Design in Light of the ASEAN Economic Community: Simulation
based Approach
การสร้างความพร้อมการท่องเทีย่ วไทยจากเทคโนโลยี Internet of Things: กรณีของกรุงเทพ
เมืองฉลาด (Thai Tourism Readiness Creation from Internet of Things Technology:
The Case of Smart Bangkok City)
การก�ำหนดอัตราการออมตามวินยั ส่วนตนส�ำหรับผูม้ รี ายได้ชาวไทยภายใต้กรอบการบริหาร
ความเสี่ยง (Setting Self-Discipline Saving Rates for Thai Income Earners in a
Risk-Management Framework)
Using Digital Stories to Improve International Competencies (Continuous
Project - Phase II)
การพัฒนามิติของคุณภาพเว็บไซต์เพื่อสุขภาพและบทบาทของการรับรู้และความเชื่อมั่นไว้
วางใจที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน (The development of health website quality
scales and the roles of perceived usefulness and trust on intention to use)

ผู้วิจัย
รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
ผศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
ผศ.อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช นายอนุวรรณ ทองหมู่
ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
Dr.Clemens Bechter
Assoc.Prof.Dr.Fredric William Swierczek
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
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การสร้างความตั้งใจกลับมาใช้ซ�้ำที่ศูนย์การค้าชุมชนในกรุงเทพฯ ด้วยคุณภาพบริการ
(Building Customers’ Repatronage Intention Through Service Quality of
Community Mall in Bangkok)
Bank Risk and Capital Adequacy: Evidence from Reduction in Deposit Insurance
in Asia-Pacific
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนด้วยการเยี่ยมเยียน
สถานที่จริง: มุมมองของความพึงพอใจและความตั้งใจใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ของนักศึกษา (Using Social Media to Enrich Information Systems Field Trip
Experiences: Students’ satisfaction and continuance intention)
Strategic Change in Enterprise Risk Management
Day-of-the-Week Effects in Thailand’s Corporate-Bond Market
การศึกษาเชิงประจักษ์ต่อรูปแบบและปัจจัยก�ำหนดพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมบริการ (Forms and Determinants of Counterproductive Work
Behaviour Amongst Service Employee: An Empirical Examination)
น�้ำตาลซ่อนรูปหรือของอร่อยเพื่อสุขภาพ : การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเรื่องการ
รับรู้ของผู้บริโภคมีมีต่ออาหารที่มีส่วนประกอบของของอร่อยและของเพื่อสุขภาพ (Sugar in
Disguise or Healthy Indulgence: A Cross-Cultural Comparison of the Perceptions
of Dietary Vice/Virtue Bundles)
Evidence of and Explanation for Day-of-the-Week Effects in Thailand’s
Government Bond Market
การทดสอบผลของการก�ำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อความเชื่อมั่นในตนเองทางด้าน
กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Testing the Effect of Self-Regulated Learning on
Self-Efficacy in a Business Process Context)
The Fast and Slow Speed of Convergence to Market Efficiency: A Note for Large
and Small Stocks on the Stock Exchange of Thailand
Consumers’ Perceived Usefulness of the Internet: An Empirical Investigation
การทวนสอบเหตุการณ์วันของสัปดาห์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Revisiting the
Day-of-the-Week Effect in the Stock Exchange of Thailand)
การตอบสนองของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ปริ ม าณเงิ น : วิ ธี เ ชิ ง พลวั ต (Stock Market
Reaction to Money Supply: A Dynamic Approach)
การพัฒนาแบบจ�ำลองการวิเคราะห์การลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคม 4G ภายใต้ความไม่
แน่นอน (Analysis of Investment in 4G Telecommunications Network under Uncertainty)
Gen Next & Startups: Challenging Marketplace & Workplace Behaviors

การศึกษาความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานบริหารหลักสูตร ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา และระบบฐานข้อมูล
Assurance of Learning คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2558
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และสิ่งสนับสนุนที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ ระดับปริญญาตรี ของคณะพาณิชย์ฯ ปี พ.ศ. 2558
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และสิ่งสนับสนุนที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพาณิชย์ฯ ปี พ.ศ. 2558
ความพึงพอใจนายจ้างต่อผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2559
ความพึงพอใจนายจ้างต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2559
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ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
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รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
ผศ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ อ.ดร.นพพร เรืองวานิช
อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
นางกมลชนก วงศ์สนสุนีย์ นางสาวสุวิมล บัวผัน
นายพิเชษฐ สุกแสงศรี นางสาวชินสุดา ลับไพรี
นายธวัชชัย ตั้งสุขสันต์
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ศูนย์วิจัยธุรกิจ
ศูนย์วิจัยธุรกิจ
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ผลงานวิชาการ จ�ำนวน 13 เรื่อง
ประเภทผลงานวิชาการ

เรื่อง

โดย

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่แล้ว
ต�ำราแต่ง

การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ ส�ำหรับธุรกิจและการจัดการ โลจิสติกส์: ทฤษฎีและ ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
การปฏิบัติ

ต�ำราแต่ง

การวัดประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ต�ำราเรียบเรียง

การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

หนังสือโมโนกราฟ

แค่คิดก็ผิดแล้ว

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือโมโนกราฟ

ความลับของการวัดผล

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือโมโนกราฟ

การจัดการซัพพลายเชนเพื่อความเป็นเลิศ

รศ.ดร.ศากุน บุญอิต

หนังสือรวมบทความ

พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือรวมบทความ

พอร์ตหุ้นคงกระพัน

รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

กรณีศึกษา

From Start Up to Unicorn: กรณีศึกษา Office Mate

รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ต�ำราเรียบเรียง

วัฒนธรรมและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร

ต�ำราเรียบเรียง

หลักการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

ต�ำราเรียบเรียง

การบริหารทรัพยากรบุคคล

รศ.จิระจิตต์ บุนนาค

หนังสือโมโนกราฟ

การประกอบธุรกิจในอาเซียน : ธุรกิจร้านอาหารไทยและธุรกิจส่งออกอาหารแปรรูป

ผศ.ดร.เนตรนภา ยาบูชิตะ

ผลงานวิชาการ (ปกติ)

	สนับสนุนเงินรางวัลการตีพมิ พ์เผยแพร่บทความวิจยั ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับวารสารวิชาการชัน้ น�ำ และระดับวารสาร
วิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศ จ�ำนวน 20 เรื่อง
ชื่อบทความวิจัย / วารสารที่ตีพิมพ์
เรื่อง A study of the relationship between using Instagram and purchase Intention โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติชื่อ Journal for Global Business Advancement, Vol. 8, No. 3, July 2015, pp. 354-370
เรื่อง Bank-related asset management firm and risk taking in mutual fund tournament: Evidence from ASEAN economic community โดย
ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Applied Economic Sciences, Vol. X, Issue 2(32), Spring
2015, pp. 279-292
เรื่อง Influencing willingness to pay for private labels: the role of branding โดย ผศ.ดร.ภิญรดา เมธารมณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ชื่อ Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 7, Issue 3, September 2015, pp. 197-215 Article ID.APJBA569838
เรื่อง The Study of the Difference in Performance Measurement System in Different Industries โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Strategic Innovation and Sustainability, Vol. 10, No. 2, October 2015, pp. 58-66
เรื่อง Linking Balanced Scorecard and COSO ERM in Thai Companies โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ชื่อ Journal of Management Policy and Practice, Vol. 16, No. 2, October 2015, pp. 127-134
เรื่อง The association between corporate social responsibility index and performance of firms in industrial products and resources industries:
empirical evidence from Thailand โดย ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Social Responsibility Journal
Volume 11, Issue 4, October 2015, pp. 893-903
เรือ่ ง Managing self-service technology service quality to enhance e-satisfaction โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ชื่อ International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 7, Issue 4, 2015, pp. 1-19
เรื่อง A community-based approach to sharing knowledge before, during, and after crisis events: A case study from Thailand
โดย ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Computers in Human Behavior, Vol. 54, January 2016, pp. 653666
เรื่อง An Empirical Investigation of Mutual Fund Performance in Different Economic Cycles Under Alternative Fund Objects โดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ
ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ The International Journal of Finance, Vol. 27, Number 1, 2015, pp.1-75
เรื่อง A Monte Carlo Analysis on the Security and Health Benefits of Physical Exercise for Thai Baby Boomers โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Population and Social Studies, Vol. 23, No. 1, January 2015, pp. 1-19
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เรื่อง The Uses of Measures in Performance Prism in Organizational Cultures โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ชื่อ International Review of Economics and Finance, Vol. 32, July 2014, pp. 132–142
เรื่อง Factors Affecting Attitudes and Purchase Intentions toword Branded Content on Webisodes โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Management Policy and Practice, Vol. 16, No. 4, December 2015, pp. 64-72
เรือ่ ง Empirical investigation of alternate cumulative capability models: a multi-method approach โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชื่อ Production Planning & Control, Vol. 27, No. 4, January 2016, pp. 299-311
เรื่อง Border Crossing Design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation based Approach โดย ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Transport Policy, Vol. 48, February 2016, pp. 1-12
เรื่อง Communication drivers for drug daoption in an uncertain world โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ
International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. Vol. 10, No. 1, Year 2016, pp. 1-19.
DOI 10.1108/IJPHM-07-2014-0036
เรื่อง Youths’ Green Information and Communications Technology Acceptance and Implications for the Innovation Decision Process โดย
ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Electronic Green Journal , Vol. 1, Issue 39, 2016, pp. 1-25
เรื่อง Factors Influencing Singaporean Elders to Move to Thai Retirement Home โดย รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติชื่อ International Journal of Business Management and Economic Research, Vol. 7, Issue 2 (March-April 2016), pp. 539-546
เรื่อง How do independent directors view powerful CEOs? Evidence from a quasi-natural experiment โดย รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Finance Research Letters, Vol. 16, February 2016, pp. 268–274
เรื่อง From Sustainable Tourism to Economic Development โดย อ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of
Promotion Management, Vol. 22, Issue 2, 2016 pp. 197-208
เรื่อง Attention effect via internet search intensity in Asia-Pacific stock markets โดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชื่อ Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 38, June 2016, pp. 107-124

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
3 พ.ย. 58
08:30 - 16:50 น.	ประชุมทางวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2558
ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
8 มี.ค. 59
08:30 - 16:30 น.	บรรยายวิชาการ เรื่อง “AEC Portfolio Investment” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาคารเดิม)
คลองเตย กรุงเทพฯ (ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง
3.1	รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI,
Scopus ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�ำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558) ในสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ประจ�ำปี 2558
3.2	รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, Scopus รวมจ�ำนวนครั้งสูงที่สุด
(ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553-2557) ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจ�ำปี 2558
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ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
		ศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking
and Coaching Center: CONC Thammasat) เป็นศูนย์ทใี่ ห้บริการทางวิชาการแบบครบวงจรแก่บคุ คลทัว่ ไป บริษทั เอกชน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐ และองค์กรอิสระต่างๆ คลอบคลุมตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ การวางแผน วางกลยุทธ์
งานวิจัย การท�ำแบบส�ำรวจ การเขียนกรณีศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมทั้งแบบหลักสูตรทั่วไป (Public
Training) และหลักสูตรส�ำหรับองค์กร (In-House Training) โดยมีพันธกิจหลักของศูนย์ฯ มี 3 ประการ คือ
		 1. Consulting – โครงการวิจัยและให้ค�ำปรึกษา
		 2. COACHING บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
		 3. Networking – สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี CONC Thammasat Forum
		 การด�ำเนินงานของศูนย์ ในปีการศึกษา 2558 มีผลด�ำเนินการโครงการต่างๆ ตามพันธกิจทั้ง 3 ประการ ดังนี้

1. พันธกิจด้าน CONSULTING โครงการวิจัยและให้ค�ำปรึกษา

		ศูนย์ฯ รับด�ำเนินการโครงการทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 75.50 ล้านบาท สร้างรายได้ ให้กับ
ศูนย์ฯ 10 ล้านบาท โดยมีตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น
		 -	โครงการพัฒนากลยุทธ์องค์กร การพัฒนาบุคลากร การออกแบบกระบวนการก�ำกับดูแลและประเมินผลการด�ำเนิน
กลยุทธ์ บริษัท Real Asset Development จ�ำกัด บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
		 -	โครงการประเมินผลการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 และ โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก
ปีการผลิต 2555/56 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
		 -	โครงการศึกษาข้อมูลอาเซียนภาคประชาคมเศรษฐกิจและภาคประชาคมสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายการ
ASEAN Beyond 2015 (Season 2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
		 -	โครงการประกวดแนวคิดทางธุรกิจ (NSTDA ISTDA Idea to Product Competition ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สนง.สวทช.
		 -	โครงการพัฒนากลยุทธ์องค์กร การเตรียมบุคลากรเพื่อการจัดท�ำกลยุทธ์การออกแบบกระบวนการก�ำกับดูแล
และประเมินผลการด�ำเนินกลยุทธ์ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จ�ำกัด
		 -	โครงการวิจัย The Benefits of Using Video Sharing Websites for Education Purpose in Thailand Google
Asia Pacific Pte Ltd.
		 -	โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2557 การไฟฟ้านครหลวง
		 -	โครงการ CPF BRIGHT .Business Scenario บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
		 -	โครงการกิจกรรมศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริม SMEs Internationalization (แนวทางส่งเสริม SMEs ไทยสู่สากล)
สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
		 -	โครงการจัดท�ำคูม่ อื การประเมินมูลค่าผลกระทบของกิจการต่อสังคม สนง.สร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ (สกส.)
		 -	โครงการจัดท�ำแผนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและ/หรือ บริษัทในเครือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกิจการและ
การด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
		 -	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
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2. พันธกิจด้าน COACHING บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

		ศูนย์ฯ ประสบความส�ำเร็จในการเปิดหลักสูตรอบรมได้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 โดยได้มีการเปิดหลักสูตรทั้งสิ้น
63 หลักสูตร สร้างรายได้ ให้กับศูนยฯ รวม 27 ล้านบาท เนื่องมาจาก ศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงการด�ำเนินงานหลากหลาย ดังนี้
		 2.1	มีการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ตลอดเวลา เช่น หลักสูตร Global Mini
MBA หลักสูตร Marketing Certificate Program (MCP) เป็นต้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และตรงกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ท�ำให้หลักสูตรเหล่านี้ได้รับความนิยม สามารถเปิดด�ำเนินการได้จ�ำนวนรุ่น
มากกว่าปีที่ผ่านมา
		 2.2	ได้มคี วามร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพือ่ สร้างหลักสูตรทีท่ นั ต่อความเปลีย่ นแปลง
ของสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเช่น
			 -	หลักสูตร FTI Business Administration (FIBA) เป็นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่อยู่ในเครือข่ายสมาชิกของ ส.อ.ท. ให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เท่าทันการแข่งขันไร้พรมแดนในสภาวะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
			 -	หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบ Business System Development (BSD) : Practical
Approach Series เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน จัดท�ำขึน้ มาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพนักวางระบบงาน ให้สามารถ
ท�ำงานด้านการพัฒนาระบบได้จริง ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
		 2.3	ได้มีการออกแบบหลักสูตรใหม่ส�ำหรับอบรมบุคคลทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับองค์กร เช่น หลักสูตร Digital
Marketing, Coffee Business Management, OTOP Thai to AEC ธนาคารออมสิน, CPF Mini MBA
Professional Series เป็นต้น
		 2.4	เพิ่มกิจกรรม CSR และ กิจกรรม Networking เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนในแต่ละรุ่นและ
ระหว่างรุ่น ซึ่งอาจสนับสนุนกิจการของกันและกันได้ ในอนาคต
		 2.5	ปรับการท�ำงานเป็นเชิงรุก โดยผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯน�ำทีมส�ำรวจตลาด เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายบริษัท
เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าและน�ำเสนอหลักสูตรด้วยตนเอง

3.	พันธกิจด้าน Networking & Life Long Learning– สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี CONC
Thammasat Forum

		กิจกรรม CONC Thammasat Forum ดังกล่าวจะจัดประจ�ำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มีกลุ่มเป้าหมายคือ ลูกค้าของศูนย์ฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของคณะพาณิชย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ระหว่าง 1 มิถุนายน
2558 - 31 พฤษภาคม 2559 ได้จัดสัมมนามาแล้ว 10 ครั้ง คลอบคลุมองค์ความรู้ทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ
จากคณาจารย์ ในคณะพาณิชย์ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจจากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน
ซึ่งในแต่ละครั้ง มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต�่ำกว่า 100 คน ดังนี้
		 - 14 การวัดผลที่คุณคาดไม่ถึง
		 - Transtormation of Thai SMEs in Retail Business
		 - Excellence Trends in Operational and information Management
		 - From CEO to Entrepreneur
		 - รวยด้วยพอร์ตหุ้นคงกระพัน
		 - ทางออก SMEs ไทยในยุค AEC
		 - Operations Management – การบริหารโรงพยาบาลดีบุก
		 - Management Business Dispute : การจัดการข้อพิพาก...ทางเลือกของธุรกิจ
		- Entrepreneurial Marketing
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ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center)
		ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�ำหน้าที่ให้บริการทดสอบความรู้และทักษะด้านการ
จัดการที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ โดยงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การให้บริการทดสอบความพร้อมในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การให้บริการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อบรรจุเข้าต�ำแหน่ง
งานที่เหมาะสม การให้บริการประเมินความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เป็นต้น
		ส�ำหรับปีการศึกษา 2558 นี้ ศูนย์ทดสอบฯ ได้ด�ำเนินการจัดสอบประเภทต่างๆ ดังนี้

1. SMART for Undergraduate Level (SMART-I) จัดสอบทั้งสิ้น 11 ครั้ง ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ครั้งที่ / วันสอบ
ครั้งที่ 2/2558 (28 มิถุนายน 2558)
ครั้งที่ 3/2558 (19 กรกฎาคม 2558)
ครั้งที่ 4/2558 (23 สิงหาคม 2558)
ครั้งที่ 5/2558 (27 กันยายน 2558)
ครั้งที่ 6/2558 (18 ตุลาคม 2558)
ครั้งที่ 7/2558 (8 พฤศจิกายน 2558)
ครั้งที่ 8/2558 (22 พฤศจิกายน 2558)
ครั้งที่ 9/2558 (13 ธันวาคม 2558)
ครั้งที่ 1/2559 (10 มกราคม 2559)
ครั้งที่ 2/2559 (28 กุมภาพันธ์ 2559)
ครั้งที่ 3/2559 (1 พฤษภาคม 2559)
รวม

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
7,838
5,481
8,714
6,228
1,677
1,210
1,653
5,067
5,453
3,564
2,256
49,141

สถานที่สอบ
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่จังหวัดขอนแก่น
จัดสอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดสอบที่จังหว้ดเชียงใหม่
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

2. SMART for Graduate Level (SMART-II) จัดสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4

ครั้งที่ / วันสอบ
ครั้งที่ 3/2558 (31 ตุลาคม 2558)
ครั้งที่ 4/2558 (19 ธันวาคม 2558)
ครั้งที่ 1/2559 (16 มกราคม 2559)
ครั้งที่ 2/2559 (5 มีนาคม 2559)
รวม

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
385
558
296
108
1,347
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3. การสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
		 3.1 ชั้นสามัญ
ล�ำดับที่
1

ครั้งที่ / วันสอบ
ครั้งที่ 1/2558 (5 กรกฎาคม 2558)

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
103

		 3.2 การสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV)
ล�ำดับที่
1

ครั้งที่ / วันสอบ
ครั้งที่ 1/2558 (29 พฤศจิกายน 2558)

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
54

		นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบฯ ยังได้ด�ำเนินการจัดสอบ SMART for Work ให้กับ คณะพาณิชย์ฯ และหน่วยงานภายนอก โดย
ก�ำหนดจัดสอบทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์สุดท้ายของเดือน ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ครั้งที่ / วันสอบ
21 มิถุนายน 2558
26 กรกฎาคม 2558
29 สิงหาคม 2558
19 กันยายน 2558
25 ตุลาคม 2558
28 พฤศจิกายน 2558
27 ธันวาคม 2558
24 มกราคม 2559
20 กุมภาพันธ์ 2559
27 มีนาคม 2559
30 เมษายน 2559
29 พฤษภาคม 2559
รวม

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
415
5
16
310
50
5
144
41
30
20
18
5
1,059

		นอกจากการจัดสอบประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดสอบแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อเป็นการ
คืนก�ำไรสู่สังคม ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรตรี-โท 5 ปี ดังนี้

1. SMART for Graduate Level (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท)
ล�ำดับที่
1

ครั้งที่ / วันสอบ
ครั้งที่ 3/2558 (31 ตุลาคม 2558)

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
4

		
		

การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานให้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ล�ำดับที่
1
2
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ครั้งที่ / วันสอบ
1 พฤศจิกายน 2558
17 เมษายน 2559
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จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
2,312
675

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
1.	การต้อนรับผูบ้ ริหารและคณะจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีม่ าเยีย่ มชมและเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการกับคณะฯ
1.1	ต้อนรับ Ms. Tiffany Meksavanh ต�ำแหน่ง International Coordinator จาก ESCE International Business School
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สองสถาบัน
1.2	ต้อนรับ Ms. Mia T. D. Indriani และ Ms. Margareth Tobing จาก School of Business and Management,
Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรและ
การพัฒนาสู่ความเป็นสากลของ Thammasat Business School เนื่องจาก Thammasat Business School เป็น
สถาบันที่ได้รับการรับรองจาก EFMD Quality Improvement System (EQUIS) ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ
ในด้านงานวิจัยรวมทั้งด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน
1.3	ต้อนรับ Dr. Roslin V. Hauck ต�ำแหน่ง Associate Professor of Accounting and Business Information Systems
จาก College of Business, Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อกระชับ
สัมพันธไมตรีและปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยและการเรียนการสอน
1.4	ต้อนรับ Mr. Don Evans ต�ำแหน่ง Deputy Director, International Recruitment (Greater Mekong Region) และ
Mr. Andrew Roe ต�ำแหน่ง Manager International Projects จาก UNSW Australia (The University of New South
Wales) ประเทศออสเตรเรีย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
1.5	ต้อนรับ Mr. Jerome Ho ต�ำแหน่ง Associate Director, Global Engagement จาก Australian National University
ประเทศออสเตรเรีย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและปรึกษาหารือเรื่อง
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.6	ต้อนรับ Dr. Bouchaib Bahli ต�ำแหน่ง Vice Dean และ Soranee Pongpitak ต�ำแหน่ง Admission & International
Relations Officer จาก ESC Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอ ESC Rennes School of Business และปรึกษาหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สองสถาบัน
1.7	ต้อนรับ Ms. Katherine Dunkerley ต�ำแหน่ง Associate Director, International Initiatives จากBoston University
Metropolitan College International ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา
กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1.8	ต้อนรับ Prof. Zu’bi Al-Zu’bi ต�ำแหน่ง Dean of Business School จาก University of Jordan เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน
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2. การจัด Study Trip
	คณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ Grand Visit 2016 จาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน
14 คน เดินทางมา Study Trip เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และฟังบรรยายในหัวข้อ Thailand’s Business and
Political System เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

3. การเข้าร่วมประชุมและแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
วัน/เดือน/ปี
15-18 ก.ย. 2558

กิจกรรม
ผู ้ แ ทนจากคณะฯ ร่ ว มกั บ กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติและนิทรรศการการ
ศึกษา The 27th EAIE 2015 Conference and Exhibitions
ณ Glasglow, Scotland และเข้าร่วมฟังการอภิปรายและการ
บรรยายภายใต้หัวข้อ A Wealth of Nations
14-16 ต.ค. 2558
ผู้แทนจากคณะฯ เข้าร่วมการประชุม PIM Conference 2015
ของ Partnership in International Management (PIM)
ณ Sao Paulo ประเทศบราซิล และเข้าร่วมฟังการอภิปรายและ
การบรรยาย
29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2559 ผู ้ แ ทนจากคณะฯ ร่ ว มกั บ กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติและนิทรรศการการ
ศึกษา The APAIE Conference and Exhibitions ณ กรุง
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และเข้าร่วมฟังการอภิปรายและ
การบรรยายภายใต้หัวข้อ Asia Pacific - A Global Education
and Research Powershouse: New Models of Cooperation
in Research Engagement and Education Mobility for the
2020’s

วัตถุประสงค์
กระชั บ สั ม พั น ธไมตรี กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
คู่สัญญาและเจรจาสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจใน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการกับคณะฯ
ก ร ะ ชั บ สั ม พั น ธ ไ ม ต รี กั บ เ ค รื อ ข ่ า ย
มหาวิทยาลัยสมาชิกของ PIM และเข้าร่วม
ฟังการอภิปรายและการบรรยาย
กระชั บ สั ม พั น ธไมตรี กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
คู่สัญญาและเจรจาสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจใน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการกับคณะฯ

4. การขยายระยะเวลาสัญญาความร่วมมือและการลงนามในสัญญาความร่วมมือใหม่
4.1 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ขยายระยะเวลาสัญญาความร่วมมือ
วัน/เดือน/ปี
มิ.ย. 2558
เม.ย. 2559
เม.ย. 2559

กิจกรรม
University of St. Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
EDHEC Business School ประเทศฝรั่งเศส
HANKEN School of Economics ประเทศฟินแลนด์

วัตถุประสงค์
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

4.2 มหาวิทยาลัยที่มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
วัน/เดือน/ปี
เม.ย. 2559
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กิจกรรม
วัตถุประสงค์
University of Applied Sciences and Arts Northwestern สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
Switzerland ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สอนและการวิจัยด้านแผนและกรณีศึกษา
ทางธุรกิจ
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5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
5.1	จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นขาเข้า (Incoming Exchange Students) ปีการศึกษา 2558 มีจำ� นวนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี รวม 97 คน ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 26 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 123 คน โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (สิงหาคม - ธันวาคม 2558)
ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ 55 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับคณะ 20 คน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (มกราคม - พฤษภาคม 2559)
ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ 32 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับคณะ 6 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย 4 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย 6 คน

5.2	จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นขาออก (Outgoing Exchange Students) ปีการศึกษา 2558 มีจำ� นวนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี รวม 82 คน ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 11 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 93 คน โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (สิงหาคม - ธันวาคม 2558)
ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ 24 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับคณะ 4 คน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (มกราคม - พฤษภาคม 2559)
ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ 50 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย 2 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย 4 คน
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย 7 คน
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย 4 คน

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :

99

ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
	ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มีทรัพยากรสารสนเทศ บริการและการพัฒนาบริการที่ส�ำคัญด้านต่างๆ ในปีการ
ศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
ประเภท

หน่วยนับ

ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาต่างประเทศ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์*
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
หนังสือพิมพ์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
*รายชื่อฐานข้อมูลจ�ำแนกตามลักษณะเนื้อหา

เล่ม
เล่ม

หนังสือ

Content Type
Analyst & Research Reports
Journal-News Articles & Dissertations

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Country Profiles & Statistics

●
●
●
●

Financial Markets & Economic Data
Encyclopedia/Handbooks
Industry Information & Market Research

20,362
13,677

ชื่อเรื่อง
ฐาน

●

Company Profiles & Financial Reports

จ�ำนวน

●
●
●
●
●

1,344
38

ชื่อ
ชื่อ

35
58

ชื่อ
ชื่อ

7
4

Databases
BMI Research
●
Passport
ABI/INFORM
●
Academic Search Complete
Business Source Complete
●
Cambridge Journal Online
Communication Abstracts
●
Communication & Mass Media Complete
Computers & Applied Sciences Complete
●
EconLit with Fulltext
The Economist.com
●
Emerald
FT.com (Financial Times Online)
●
JSTOR
ProQuest Business Dissertations and Theses
●
PsycARTICLES
PsycINFO
●
Regional Business News
SAGE Premier
●
ScienceDirect
Scopus
●
Social Science Research Network
Taylor & Francis
●
Wall Street Journal
Web of Science
●
Wiley Online Library
Business Source Complete Company Information & Profiles
Eikon with Datastream for Office
●
Orbis
Passport
●
ProQuest Annual Reports Collection
BMI Research
Economist Intelligence Unit (EIU) Country Data
●
Europa World Plus
IMD World Competitiveness Online
●
Oxford Analytica Country Profiles
Passport
Eikon with Datastream for Office
●
Orbis
Gale Virtual Reference Library
●
Oxford English Dictionary
BMI Research
Business Source Complete Industry Profiles & Market Research Reports
Passport
●
ProQuest Industry & Market Research

วิทยากร-จัดอบรมแก่อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
วันเดือนปี

หัวข้อ

ผู้เข้าร่วม

จ�ำนวน

15 ก.ค.58

แนะน�ำข้อมูลเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

นศ. PhD รหัส 58

6 พ.ย.58

แนะน�ำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจ

BBA Case Club-Semester 1/2015

18

6 ก.พ.59

บรรยายวิชา AC 610 Accounting Research Methodology

นศ. MAP รุ่นที่12

30

22 เม.ย.59

จัดอบรมฐานข้อมูล Datastream Professional

นศ. BBA (39) อจ. (4) ผู้ช่วยอจ. (3)

46

100
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ข้อมูลด้านบริการใหม่ที่ส�ำคัญ
1.	โครงการพัฒนาการเข้าถึงสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการเรียนรูต้ ามสาขาวิชา
: โครงการน�ำร่อง : ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เพื่อพัฒนา
ช่องทางการค้นหา/เข้าถึงหนังสือประกอบรายวิชาที่เชื่อมโยงกับระเบียน
รายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ช่วยให้คณาจารย์ นักศึกษา
ตรวจสอบ ค้ น หารายชื่ อ หนั ง สื อ ประกอบที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารอยู ่ ไ ด้ ส ะดวกขึ้ น
มีขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการ ดังนี้ › ศึกษาหลักสูตร รวบรวมรายชื่อหนังสือ/
ต�ำราประกอบใน Course Syllabus/Course Specification › จัดเก็บ
จัดการข้อมูลรายชื่อฯ › เชื่อมโยงรายชื่อฯกับระเบียนรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุด › บ�ำรุงรักษา เพิ่มเติมรายชื่อฯ
ใหม่ตอ่ เนือ่ ง ผลสรุปโครงการ คือสามารถรวบรวม Course Syllabus/Course Specification จากทุกภาควิชา สาขาวิชา หลักสูตร
และโครงการต่างๆของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดท�ำชุดข้อมูลรหัสวิชารายชื่อหนังสือ ต�ำราหลักและต�ำราประกอบรายวิชา และ
สามารถเชื่อมโยงรหัสวิชากับรายการหนังสือประกอบทั้งที่จัดหาใหม่ และที่มีอยู่แล้ว เปิดการค้นหาด้วย Curriculum ตรง
Advance Search ในส่วนผู้ ใช้
		
บริการ TU-THAIPUL ความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการแบ่งปัน
ข้อมูลเพื่อการสืบค้นและยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน EDS Discovery Service ทั้งนี้
สามารถตรวจสอบสถานะในการให้บริการได้ด้วย

		

บ ริการ Book Suggestion ผ่านระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดโดย login เข้า Library account ที่ koha.library.tu.ac.th

		
บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
		

WorldShare ILL บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดสมาชิก
OCLC กว่า 9,000 แห่งทั่วโลก ปัจจุบันสามารถตรวจสอบสถานะ
ในการให้ บ ริ ก าร (ILL request tracking) อาทิ Awaiting
Response ; In Transit ; Received (File) ; Received/In Use
(Print) ; Returned
		
EZProxy ทางเลือกใหม่เพือ่ การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ นวัตกรรม
เพื่อความสะดวกของผู้ ใช้บริการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากภายนอก
เครือข่ายมหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
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Key Drivers to the Future:

innovation & sustainability

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

ประจ�ำภาค/สาขาวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาการบัญชี
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์
		Honorary Professor Dr. Khunying Payom Singhasaneh
2. ศาสตราจารย์หิรัญ
รดีศรี
Professor Hiran
Radeesri
3. ศาสตราจารย์วิโรจน์
เลาหะพันธุ์
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
10. นายทรงเดช
ประดิษฐสมานนท์
		Mr. Songdej
Praditsmanont
11. นายพิชัย
ชุณหวชิร
		Mr. Pichai
Chunhavajira
12. นายสุพจน์
สิงห์เสน่ห์
Mr. Supot
Singhasaneh
13. นางปราณี
ภาษีผล
		Mrs. Pranee
Phasipol
14. นางสาวผ่องพรรณ
เจียรวิริยะพันธ์
		Miss Pongpun
Gearaviriyapun
15. นายนนทพล
นิ่มสมบุญ
		Mr. Nontaphon
Nimsomboon
ภาควิชาการเงิน
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร
		Professor Warapatr
2. รองศาสตราจารย์จารุพร
		Associate Professor Jaruporn
3. ดร.ประสาร
Prasarn
4. ดร.พิชิต
Pichit
5. นายภควัต
		Mr. Pakhawat
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โตธนะเกษม
Todhanakasem, Ph.D.
ไวยนันท์
Viyanant
ไตรรัตน์วรกุล
Trairatvorakul, Ph.D.
อัคราทิตย์
Akrathit, Ph.D.
โกวิทวัฒนพงศ์
Kovithvathanaphong

6. นายณัฐพล
		Mr. Nattapol
7. ดร.อารีพงศ์
		Areepong
8. ดร.อัจนา
		Atchana
9. นางภัทรียา
		Mrs. Patareeya
10. นางสาวโสภาวดี
		Miss Sopawadee
11. นางวิวรรณ
		Mrs. Wiwan

ชวลิตชีวิน
Chavallitcheevin
ภู่ชอุ่ม
Bhoocha-oom, Ph.D.
ไวความดี
Waiquamdee, Ph.D.
เบญจพลชัย
Benjapolchai
เลิศมนัสชัย
Lertmanaschai
ธาราหิรัญโชติ
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
ชุณหรัศมิ์
		Somchai
Choonharas, Ph.D.
5. ดร.ฉัตรชัย
ตวงรัตนพันธ์
		 Chatrchai
Tuongratanaphan, Ph.D.
6. นายชาติชาย
พยุหนาวีชัย
		Mr. Chatchai
Payuhanaveechai
7. นายพรนริศ
ชวนไชยสิทธิ์
		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)
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต
		Associate Professor Kanchit
2. รองศาสตราจารย์ยุพา
		Associate Professor Yupha
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ
Associate Professor Phichet

: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มาลัยวงศ์
Malaivongs, Ph.D.
กาญจนดุล
Kanchanadul
ดุรงคเวโรจน์
Durongkaveroj, Ph.D.

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย
		Assistant Professor Naengnoi
5. ดร.รอม
		Rom
6. นายธวิช
		Mr. Tavit
7. นายยงยศ
		Mr. Yongyos
8. นายมนู
		Mr. Manoo
9. นายชัยวัฒน์
		Mr. Chaiwat
10. ดร.ทวีศักดิ์
		Thaweesak
11. นายไชยเจริญ
		Mr. Chaicharearn

ใจอ่อนน้อม
Chaion-nom
หิรัญพฤกษ์
Hiranpruk, Ph.D.
จารุวจนะ
Charuvajana
พรตปกรณ์
Protpakorn
อรดีดลเชษฐ์
Ordeedolchest
อุทัยวรรณ์
Utaiwan
กออนันตกูล
Koanantakool, Ph.D.
อติแพทย์
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 สุขสวัสดิ์
ณ อยุธยา
		Mrs. Suchada
Sukhsvasti na ayudhya
7. นายสมพงษ์
นครศรี
Mr. Sompong
Nakornsri
8. นายบ�ำรุง
รามศรี
		Mr. Bumrung
Ramsri
9. นางสาวบุปผาวดี
โอวรารินท์
		Miss Bubphawadee
Owararin
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร
		Professor Thanet
2. ศาสตราจารย์พลโท มณเฑียร
		Professor LT.GEN. Monthien
3. รองศาสตราจารย์ฉันทลักษณ์
		Associate Professor Chantaluck
4. รองศาสตราจารย์เกศินี
		Associate Professor Gasinee
5. รองศาสตราจารย์ศุภกิจ
		Associate Professor Supakit
6. รองศาสตราจารย์หริรักษ์
		Associate Professor Harirak

นรภูมิพิภัชน์
Norabhoompipat, Ph.D.
ประจวบดี
Prachuabdee
ณ ป้อมเพชร์
Na Pombejra
วิฑูรชาติ
Witoonchart
ศรีกาญจนา
Srikanchana
สูตะบุตร
Sutabutr

7. พลเอกวิชา
		GEN. Wicha
8. พลโทหญิงคนึงนิจ
		LT. GEN. Kaneungnip
9. ดร.ทวีศักดิ์
		Thaweesak
10. ดร.วิฑูรย์
		Witoon
11. นายทวี
		Mr. Dawee
12. นายสมพงษ์
		Mr. Sompong

เตชะวณิชย์
Techawanich
พึ่งแย้ม
Pingyam
กออนันตกูล
Koanantakool, Ph.D.
สิมะโชคดี
Simachokedee, Ph.D.
ธนานันท์
Thananan
เผอิญโชค
Phaoenchoke

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. นายก�ำธร
ศิลาอ่อน
		Mr. Kamtorn
Sila-on
7. Mr. Simon
Landy
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. นายกิตติ
		Mr. Kitti
2. นายแคล้ว
		Mr. Klaew
3. นายไชยยันต์
		Mr. Chaiyan
4. นายนคร
		Mr. Nakorn
5. นายไพรัช
		Mr. Pairat
6. นายยอดเยี่ยม
		Mr. Yodyiam
7. นายสุชาติ
		Mr. Suchart
8. นายพรนริศ
		Mr. Pornarit
9. นายไพสิฐ
Mr. Paisit

พัฒนพงศ์พิบูล
Phatthanapongpiboon
ทองสม
Tongsom
ชาครกุล
Chakarakul
มุธุศรี
Mudhusri
มณฑาพันธุ์
Monthapan
เทพธรานนท์
Teptaranon
มงคลเลิศลพ
Mongkollertlop
ชวนไชยสิทธิ์
Chounchaisit
แก่นจันทร์
Kaenchan
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รายนามอาจารย์ประจ�ำภาค/สาขาวิชา
ภาควิชาการบัญชี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร
		 Associate Professor Watchaneeporn
2. รองศาสตราจารย์ พรชนก
		 Associate Professor Pornchanok
3. รองศาสตราจารย์ กอบแก้ว
		 Associate Professor Kobkaew
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา
		 Associate Professor Monvika
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
		 Associate Professor Somchai
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญ์ชญา
		 Assistant Professor Supitchchayaa
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย
		 Assistant Professor Somchai
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
		 Assistant Professor Wipada
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี
		 Assistant Professor Wannee
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร
		 Assistant Professor Sillapaporn
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ
		 Assistant Professor Orapan
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภินี
		 Assistant Professor Lapinee
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ
		 Assistant Professor Nontawan
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา
		 Assistant Professor Panya
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์
		 Assistant Prefessor Dichapong
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา
		 Assistant Professor Kunlaya
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน
		 Assistant Professor Pailin
18. อาจารย์ สันทนา
		 Lecturer Santana
19. อาจารย์ ดร.ชาญชัย
		 Lecturer Chanchai
20. อาจารย์ธีรชัย
		 Lecturer Teerachai
21. อาจารย์ ดร.จุฑามน
		 Lecturer Juthamon
22. อาจารย์ ดร.วัฒนี
		 Lecturer Wattanee

เศรษฐสักโก
Setthasakko, Ph.D.
รัตนไพจิตร
Rattanapijit
รัตนอุบล
Ratanaubol
ผดุงสิทธิ์
Phadoongsitthi, Ph.D.
สุภัทรกุล
Supattarakul, Ph.D.
เหล่าธรรมทัศน์
Lowthammatus
ศุภธาดา
Supphatada
ตันติประภา
Tantiprapa
เตโชโยธิน
Taechoyotin, Ph.D.
ศรีจั่นเพชร
Srijunpetch, Ph.D.
ยลระบิล
Yolrabil, D.B.A.
โกศลบุญ
Kosonboon, Ph.D.
ยมจินดา
Yomchinda, Ph.D.
อิสระวรวาณิช
Issarawornrawanich, Ph.D.
พงศ์ภัทรชัย
Pongpattrachai, Ph.D.
จันทะเดช
Jantadej, Ph.D.
ตรงเมธีรัตน์
Trongmateerut, Ph.D
สิงห์เสน่ห์
Singhasaneh
ตั้งเรือนรัตน์
Tangruenrat, Ph.D.
อรุณเรืองศิริเลิศ
Arunruangsirilert
สิทธิผลวนิชกุล
Sithipolvanichgul, Ph.D.
ศิริทัตสวัสดิ์
Siritatsawas, Ph.D.

ภาควิชาการเงิน
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา
		 Professor Anya
2. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย
		 Professor Pornchai
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์
		 Associate Professor Seksak
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา
		 Associate Professor Pantisa
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ
		 Associate Professor Arnat
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส
		 Associate Professor Sippapas
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อบรม
		 Assistant Professor Obrom

ขันธวิทย์
Khanthavit, Ph.D.
ชุนหจินดา
Chunhachinda, Ph.D.
จ�ำเริญวงศ์
Jumreornvong, Ph.D.
ภาวบุตร
Pavabutr, Ph.D.
ลีมัคเดช
Leemakdej, D.B.A.
พรสุขสว่าง
Pornsooksawang, Ph.D.
เชาวน์เลิศ
Chaowalerd
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์
		 Assistant Professor Suluck
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดาหรือไอด้า
		 Assistant Professor Anchada Alias Aida
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์
		 Assistant Professor Chaiyuth
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชนาฏ
		 Assistant Professor Anutchnanat
12. อาจารย์ สัจพร
		 Lecturer Satjaporn
13. อาจารย์ ดร.สักกาคม
		 Lecturer Sakkakom

ภัทรธรรมมาศ
Pattarathammas, D.B.A.
เจริญรุกข์
Charoenrook , Ph.d.
ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
Padungsaksawasdi, Ph.D.
เจริญจิตรกรรม
Jaroenjitrkam
ทุ่งสงค์
Tungsong
มณีนพ
Maneenop , Ph.d

ภาควิชาการตลาด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์
		 Associate Professor Thanmanustanan
2. รองศาสตราจารย์ วิทวัส
		 Associate Professor Witawat
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์
		 Associate Professor Kritsadarat
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ
		 Associate Professor Pipop
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์
		 Associate Professor Suthisak
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา
		 Assistant Professor Pinrada
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพัชร
		 Assistant Professor Pannapachr
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย
		 Assistant Professor Aurathai
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา
		 Assistant Professor Alisara
10. อาจารย์ ปิติพีร์
		 Lecturer Pitipee
11. อาจารย์ วิทยา
		 Lecturer Wittaya
12. อาจารย์ ดร.ภูมินันท์
		 Lecturer Bhuminan
13. อาจารย์ ดร.นพพร
		 Lecturer Nopporn
14. อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ
		 Lecturer Pattana
15. อาจารย์ ดร.สุรัตน์
		 Lecturer Surat
16. อาจารย์ ดร.ปณิธาน
		 Lecturer Panitharn

พาณิภัค
Phaniphuk, Ph.D.
รุ่งเรืองผล
Rungruangphon
วัฒนสุวรรณ
Wattanasuwan, DPhil (Oxon)
อุดร
Udorn, Ph.D.
ไกรสรสุธาสินี
Kraisornsuthasinee, Ph.D.
เมธารมณ์
Metharom, D.B.A.
อิทธิโอภาสกุล
Itthiopassagul
เลิศวรรณวิทย์
Lertwannawit, Ph.D.
ชรินทร์สาร
Charinsarn, D.B.A.
รวมเมฆ
Ruammake
จารุพงศ์โสภณ
Charupongsopon
ปิยทัศน์นันท์
Piyatasanan, Ph.D.
เรืองวานิช
Ruangwanit, Ph.D.
บุญชู
Boonchoo, Ph.D.
ทีรฆาภิบาล
Teerakapibal, D.B.A.
จันทองจีน
Juntongjin, D.B.A.

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์
		 Professor Siriluck
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา
		 Associate Professor Supeecha
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
		 Associate Professor Nitaya
4. รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก
		 Associate Professor Srisomruk
5. รองศาสตราจารย์ ปัญจราศี
		 Associate Professor Panjarasee
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย
		 Assistant Professor Wanchai

โรจนกิจอ�ำนวย
Rotchanakitumnuai, Ph.D.
พาณิชย์ปฐม
Panichpathom, Ph.D.
วงศ์ภินันท์วัฒนา
Wongpinunwatana, Ph.D.
อินทุจันทร์ยง
Intojunyong
ปุณณชัยยะ
Punnachaiya
ขันตี
Khanti
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส
		 Assistant Professor Mathupayas
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์
		 Assistant Professor Peter
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์
		 Assistant Professor Laddawan
10. อาจารย์ ดร.สุรัตน์
		 Lecturer Surat

ทองมาก
Thongmak, Ph.D.
รักธรรม
Ractham, Ph.D.
แก้วกิติพงษ์
Kaewkitipong, Ph.D.
โคอินทรางกูร
Kointarangkul, Ph.D.

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์ จิระจิตต์
บุนนาค
		 Associate Professor Chirajit
Bunnag
2. รองศาสตราจารย์ สุพานี
สฤษฎ์วานิช
		 Associate Professor Supanee
Saridvanich
3. รองศาสตราจารย์ วิทยา
ด่านธ�ำรงกูล
		 Associate Professor Witaya
Danthamrongkul
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ
พีรพรวิทูร
		 Assistant Professor Methawut
Peerapornvitoon, Ph.D.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์
กุลวิเศษชนะ
		 Assistant Professor Somboon
Kulvisaechana, Ph.D.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา
ยาบุชิตะ
		 Assistant Professor Natenapha
Yabushita, Ph.D.
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัต
ลิมป์พาณิชย์กุล
		 Assistant Professor Thanawut
Limpanitgul
8. อาจารย์ ดร.สมประสงค์
โกศลบุญ
		 Lecturer Somprasong
Kosonboon, Ph.D.
9. อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์
ชมภูมิ่ง
		 Lecturer Peraset
Chompuming, Ph.D.
10. อาจารย์ จตุรงค์
นภาธร
		 Lecturer Chaturong
Napathorn
11. อาจารย์ ดร.มณฑล
สรไกรกิติกูล
		 Lecturer Monthon
Sorakraikitikul, Ph.D.
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1. รองศาสตราจารย์ ศรีเพ็ญ
		 Associate Professor Sripen
2. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา
		 Associate Professor Kaewta
3. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์
		 Associate Professor M.R. Pongsvas
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์
		 Associate Professor Ekachidd
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน
		 Associate Professor Sakun
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล
		 Associate Professor Nopadol
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์
		 Assistant Professor Akekarin
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี
		 Assistant Professor Sajee
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์วดี
		 Assistant Professor Pichawadee
10. อาจารย์กฤษณ์
		 Lecturer Krit
11. อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์
		 Lecturer Panuwong
12. อาจารย์ ดร.คมน์
		 Lecturer Komn

ทรัพย์มนชัย
Submonchai
โรหิตรัตนะ
Rohitratana, Ph.D.
สวัสดิวัตน์
Svasti
จึงเจริญ
Chungcharoen, Ph.D.
บุญอิต
Boon – itt, Ph.D.
ร่มโพธิ์
Rompho. Ph.D.
ยลระบิล
Yolrabil
ศิริไกร
Sirikrai, Ph.D.
กิตติปัญญางาม
Kittipanya-ngam, Ph.D.
ปัทมะโรจน์
Pattamaroj
คัมภิรารักษ์
Kumpirarusk , Ph.D.
พันธรักษ์
Bhundarak , Ph.D.

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุพจน์
ชววิวรรธน์
		 Associate Professor Supoj
Chawawiwat
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์
พนมยงค์
		 Associate Professor Ruth
Banomyong, Ph.D.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา
ปานะนนท์
		 Associate Professor Pavida
Pananond, Ph.D
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร
โอภาสานนท์
		 Associate Professor Sathaporn
Opasanon, 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. อาจารย์ ดร.อรุณี
ตันวิสุทธิ์
		 Lecturer Arunee
Tanvisuth, Ph.D.
9. อาจารย์ ดร.สุทธิกร
กิ่งแก้ว
		 Lecturer Suthikorn
Kingkaew, Ph.D.
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. รองศาสตราจารย์ พัชรา
		 Associate Professor Pachara
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์
		 Assistant Professor Jittaporn
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ
		 Assistant Professor Niti
4. อาจารย์พรรัตน์
		 Lecturer Pornraht

พัชราวนิช
Pacharavanich
ศรีบุญจิตต์
Sriboonjit
รัตนปรีชาเวช
Rattanaprichavej, Ph.D.
พงษ์ประเสริฐ
Pongprasert

หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ
		 Assistant Professor Duangjai
2. อาจารย์ปาริฉัตร
		 Lecturer Parichat

หล่อธนวณิชย์
Lortanavanit, Ph.D.
จันโทริ
Jantori

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1. Professor Robert
2. Professor Jake
3. Associate Professor Tim
4. Associate Professor Clemens
5. Associate Professor Fredric
6. Associate Professor Mark
7. Associate Professor James
8. Lecturer James Edward
9. Lecturer Jay

T.Green , Ph.D.
Ansell , Ph.D.
G. Andrews, Ph.D.
Bechter, Ph.D.
William Swierczek, Ph.D.
William Speece , Ph.D.
E. Nelson, Ph.D.
Rubesch, Ph.D.
Wu, Ph.D.

อาจารย์ตามสัญญา
1. รองศาสตราจารย์ เยาวมาลย์
		 Associate Professor Yawaman
2. รองศาสตราจารย์ สุขใจ
		 Associate Professor Sukjai
3. รองศาสตราจารย์ อัญชลี
		 Associate Professor Anchalee

เมธาภิรักษ์
Metapirak
น�้ำผุด
Namphud
พิพัฒนเสริญ
Pipatanasern
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กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Committee of Thammasat Business School Alumni Association
นายจักรกฤศฏิ์
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สพบธ.)
Mr.Chakkrit
Alumni President of the Faculty of Commerce and Accountancy

โตธนะเกษม

นายสมพงษ์
อุปนายกสมาคมฯ
Mr.Sompong
Vice President

เผอิญโชค

นางญาใจ
เลขาธิการสมาคมฯ
Mrs. Yajai
Secretary

: รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Parapuntakul

นางกิตติยา
อุปนายกสมาคมฯ
Ms.Kittiya
Vice President

นายเชาวรัตน์
เลขาธิการสมาคมฯ
Mr. Chaovarat
Secretary

108

พาราพันธกุล

Todhanakasem

Phaoenchoke
เชาวน์ชวานิล
Chaochavanil
พัฒนสุขวสันต์
Pattanasukwasun

รายนามผู้บริจาค
เดือนมิถุนายน 2557
1.	กลุ่มนักศึกษาเก่า พบ. กลุ่ม ช.ช้าง รุ่น22
2. คุณกิตติพงษ์
จินตวราลักษณ์
3. คุณนิพัท
ทวนนวรัตน์
4. คุณวิมลรัตน์
องค์ธนะสุข
5. คุณสมฤดี
ตั้งอุทัยศักดิ์
6. คุณสิริน
ธนศรีวนิชชัย
7. คุณอดิศร
เล็กระธา
8.	บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จ�ำกัด
9. Mr.& Mrs. Pak
Chung
10. Mrs.Arunee
Suwanvanichkij
11. Mrs.Hedy
Mangkornkarn
12.	The Nielsen Company (Thailand) Limited
เดือนกรกฎาคม 2557

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.วีรวัฒน์
ผศ.ดร.การดี
คุณกิตติพงษ์
คุณประเสริฐ
คุณพรรัตน์
คุณสมเกียรติ
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

กาญจนดุล
เลียวไพโรจน์
จินตวราลักษณ์
แต่ดุลยสาธิต
ฉันทะนาวี
ชินธรรมมิตร์

ดร.วีรวัฒน์
คุณกิตติพงษ์
คุณโกสินทร์
คุณเดช
คุณตรัยรักษ์
คุณอิสระ
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

กาญจนดุล
จินตวราลักษณ์
เจือศิริภักดี
บุลสุข
เต็งไตรรัตน์
บุญยัง

เดือนตุลาคม 2557

1. ศ.ดร.วรภัทร
โตธนะเกษม
2. ศ.ดร.อัญญา
ขันธวิทย์
3. ศ.วิโรจน์
เลาหะพันธุ์
4. อ.ปิง
เจริญศิริวัฒน์
5. อ.สันทนา
สิงห์เสน่ห์
6. คุณบุญเรือน
เปล่งสงวน
7. คุณยืนยง เคน
ทรงศิริเดช
8. คุณวันทนา
ไชยพร
9. คุณศมนวรรณ
สุขพันธ์
10.	มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
เดือนพฤศจิกายน 2557

เดือนสิงหาคม 2557

1. ดร.วีรวัฒน์
กาญจนดุล
2. คุณจิรภัทร
วังศุภากร
3. คุณไชยยันต์
ชาครกุล
4. คุณวันทนา
นันทาภิรักษ์
5. คุณสรินธี
ไตรวุฒิวัฒนา
6. บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จ�ำกัด
7.	บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
8. ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนกันยายน 2557

1. รศ.พรรณุภา
2. รศ.สุขใจ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ธุวนิมิตรกุล
น�้ำผุด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศ.ดร.พนัส
ศ.หิรัญ
ศ.ดร.อัญญา
ดร.วีรวัฒน์
อ.ทิพสุดา
พลโทประดิษฐ์
พันเอกหญิงวิภา
คุณกัญญา
คุณกัลยา
คุณกิตติพงษ์
คุณกิตติยา
คุณเกษมศรี
คุณเกษมศรี
คุณชนะ

สิมะเสถียร
รดีศรี
ขันธวิทย์
กาญจนดุล
ลัดพลี
พีชผล
สุวรรณา
เจริญกล้า
วิมลโลหการ
จินตวราลักษณ์
โตธนะเกษม
ตันจ�ำรัส
อนัมบุตร
รุ่งแสง
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15. คุณชัยยะ
พงษ์เจริญ
16. คุณไชยยันต์
ชาครกุล
17. คุณณัชชา
วิมลโลหการ
18. คุณเดช
บุญสุข
19. คุณทองมา
วิจิตรพงศ์พันธุ์
20. คุณทิพพา
นครศรี
21. คุณบุปผาวดี
โอวรารินทร์
22. คุณประดิษฐ์
รอดลอยทุกข์
23. คุณประเวทย์
อมรสิน
24. คุณพงษ์อินทร
โพธิมาศ
25. คุณพหล
จินดากุล
26. คุณพีรธร
วิมลโลหการ
27. คุณมยุรา
วิมลโลหการ
28. คุณเล็ก
อมรายน์
29. คุณเลิศวิทย์
ภูมิพิทักษ์
30. คุณวัฒน์ชัย
วิไลลักษณ์
31. คุณวีระวัฒน์
กีรติวิรัชการ
32. คุณสมพงษ์
เผอิญโชค
33. คุณสราญ
อดิเรกสาร
34. คุณสุเจนต์
ศรีสุข
35. คุณสุทธิรักษ์
เสถียรภาพอยุทธ์
36. คุณสุภัทร
ยุวจิตติ
37. คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
38. คณะแพทยศาสตร์ มธ.
39. คณะรัฐศาสตร์ มธ.
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
41. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
42. คณะศิลปศาสตร์ มธ.
43. คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
44.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.
45. คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
46.	คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
47. คณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์ มธ.
48.	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
49. วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.
50. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
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51.	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.
52. สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.
53. สถาบันภาษา มธ.
54. สภาข้าราชการ มธ.
55.	สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
56. สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
57.	ส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
58. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มธ.
59. ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.
60.	ส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.
61. ส�ำนักหอสมุด มธ.
62. บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
63.	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด(มหาชน)
64. บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
65.	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
66. Mitsubishi UHJ Foundation
67. ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนธันวาคม 2557

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ศ.ดร.วรภัทร
ผศ.อบรม
ดร.วีรวัฒน์
อ.สมชาย
คุณกรรณิกา
คุณจุรีรัตน์
คุณจุไรรัตน์
คุณชัชวาลย์
คุณธเนศ
คุณธารทิพย์
คุณนพกาญจน์
คุณพงศธร
คุณพรเทพ
คุณสกานต์
คุณสุทธิชัย
คุณสุนิสา
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โตธนะเกษม
เชาวน์เลิศ
กาญจนดุล
ศรีสันติสุข
เรืองรัตนเมธี
วัฒนทวีกิจ
เรืองรัตนเมธี
จ�ำรัสวิทยาวงศ์
มะปรางหวาน
แก้วอุบัติ
เหลืองอมรเลิศ
แสงรุจิ
ตันธนะสฤษดิ์
ช�ำนาญโรจน์
ศรีรัตนวงศ์
มะปรางหวาน

17.
18.
19.
20.
21.
22.

คุณอนุเชษฐ
คุณอภิชาติ
คุณอรนุช
คุณอลิษา
คุณอังคาร
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

โชติรัตน์
ขนบดี
พรธนาเลิศ
วงศ์เสถียรชัย
เหลืองนิมิตรมาศ

เดือนมกราคม 2558

1.
2.
3.
4.
5.

ดร.วีรวัฒน์
กาญจนดุล
คุณเดช
บุลสุข
คุณสุธีร์
อนันตชาติ
กองทุน 72 ปี คณะพาณิชย์ฯ มธ.
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

1. ดร.วีรวัฒน์
2. คุณกิตติพงษ์
3. คุณพงศ์เทพ

เดือนพฤษภาคม 2558

1. ดร.วีรวัฒน์
กาญจนดุล
2. นายแพทย์สมยศ
อนันตประยูร
3. คุณกิตติพงษ์
จินตวราลักษณ์
4. คุณจตุรนต์
ทองศรี
5. คุณฐากร
ปิยะพันธ์
6. คุณณภัทร
ตังคณานุรักษ์
7. คุณนัฐพล
ไชยสุวรรณ์
8. คุณปรีชา
เตชรุ่งชัยกุล
9. คุณมณฑา
หลงสมบูรณ์
10. คุณสมฤดี
ตั้งอุทัยศักดิ์
11. คุณสุวรรณา
กิตติรัตน์พัฒนา
12.	บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
13. ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

กาญจนดุล
จินตวราลักษณ์
หนูแก้ว

เดือนมีนาคม 2558

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.วีรวัฒน์
รศ.ดร.นภดล
ผศ.ดร.มฑุปายาส
คุณนิมิตร
คุณศิสมน
คุณสลิลศักดิ์
คุณอิสระ

กาญจนดุล
ร่มโพธิ์
ทองมาก
พูลสวัสดิ์
จุฑานุกาล
วิศวกุล
บุญยัง

เดือนเมษายน 2558

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศ.ดร.อัญญา
รศ.ดร.นภดล
รศ.ศรีเพ็ญ
ดร.วีรวัฒน์
คุณกิตติพงษ์
คุณเข็มชาย
คุณสุมนา
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

ขันธวิทย์
ร่มโพธิ์
ทรัพย์มนชัย
กาญจนดุล
จินตวราลักษณ์
โอสถาพันธุ์
ปริญญารัตน์
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รายนามผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปีการศึกษา 2558
ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย คณบดี
ประธานคณะผู้จัดท�ำ
รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
คณะผู้จัดท�ำ
นางสุดสวาท สุริยันต์
นางกมลชนก
นายพงษ์ศักดิ์
นายอาณัติ
นางสาวกัณณิกา
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ผู้อ�ำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร
เลขานุการคณะฯ

วงศ์สนสุนีย์ ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะฯ ฝ่ายบริหาร
ตั้งสวัสดิ์ตระกูล
หล้าดัม
ปฏิคมวงศ์
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