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สารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสทีค
่ ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 79 ปี คล้ายวัน
สถาปนาคณะฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผมในนามสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู้สึก
ยิ น ดี แ ละภาคภู มิ ใ จกั บ ความส� ำ เร็ จ ในภารกิ จ
ด้านต่างๆ ของคณะฯ จนเป็นทีย
่ อมรับโดยทัว่ กัน
ทัง
้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติถง
ึ ความเป็น
สถาบันชัน
้ น�ำของประเทศทางด้านบริหารธุรกิจ
ยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์
และบั ณ ฑิ ต ในทุ ก ระดั บ ชั้ น จนน� ำ ชื่ อ เสี ย งมาสู ่
คณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน
ในวาระทีค
่ ณะฯ มีอายุครบปีที่ 79 ผมขอแสดง
ความยิ น ดี ใ นผลงานความส� ำ เร็ จ ของคณะฯ
พร้อมกับขอบพระคุณคณะผูบ
้ ริหารทัง
้ ชุดก่อน
หน้านีแ้ ละชุดปัจจุบน
ั กับขอส่งความปรารถนาดี
มายังผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ปัจจุบน
ั และศิษย์เก่าทุกท่าน ทีไ่ ด้รว
่ มแรงร่วมใจ
กั น พั ฒ นาคณะฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และขอให้
ทุกท่านประสบความสุข ความส�ำเร็จ และสมหวัง
ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่รู้จักในนาม
“Thammasat Business School” ได้สร้าง
ชื่อเสียงเป็นที่ปรากฎทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติมาโดยตลอด การที่คณะฯ ได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทั้ง AACSB
และ EQUIS ในทุกระดับชั้นทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตอกย�้ำความ
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
ชั้ น น� ำ ของประเทศ ที่ มี ม าตรฐานการเรี ย น
การสอน ทัดเทียมสถาบันการศึกษาชั้นน�ำใน
ระดับนานาชาติ เพราะมีเพียง 4 มหาวิทยาลัย
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ผ ่ า น
มาตรฐานคุณภาพดังกล่าว
จากความเป็ น เลิ ศ ในทุ ก ด้ า นของคณะฯ
นอกจากจะน�ำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ แล้ว ยังส่ง
ผลสะท้อนและเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ประจักษ์แก่วงการธุรกิจ และวงการการ
ศึกษาทั่วโลกด้วยเช่นกัน
ในโอกาสครบ 79 ปี คณะพาณิชย์ฯ ผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรต
ั นตรัย และสิง
่ ศักดิส
์ ท
ิ ธิ์
ทีเ่ คารพทัง
้ หลาย โปรดดลบันดาลให้คณาจารย์
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึง
ศิษย์เก่าทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ
และมีความรุ่งเรืองสืบไป

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลอดระยะเวลา 79 ปี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลิต
บุ ค ลากรที่ ท รงคุ ณ ค่ า ผมในนามของนายก
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณคณะผูบ
้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของคณะฯ
ทุกท่าน ทีร่ ว่ มใจกันเพือ
่ พัฒนาคณะฯ ของเรา ให้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ
่ ง
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม และการ
ด�ำเนินนโยบายด้านต่างๆ เพือ
่ ความส�ำเร็จของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ด้วยความยินดียง
ิ่

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
“Knowledge Is Endless To Learn”
“การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”
มี สิ่ ง ใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น อยู ่ เ สมอ การเรี ย นรู ้ จึ ง ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด
และเราก็ไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ท�ำไม
การศึกษาถึงมีความส�ำคัญ และเข้ามามีบทบาทต่อชีวต
ิ มนุษย์
เพราะนอกจากการศึ ก ษาถื อ เป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ของการ
พั ฒ นาชี วิ ต ยั ง ต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง การพั ฒ นาประเทศชาติ
ซึง
่ ต้องอาศัยสถาบันการศึกษาทีด
่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ เพือ
่ ทีจ
่ ะผลิต
บุคลากรที่มีทั้งความรู้ คู่ความดีสู่สังคม
ตลอดระยะเวลา 79 ปี นับเป็นการเดินทางทีย
่ าวนานในการ
พิ สู จ น์ คุ ณ ภาพของการเรี ย นการสอนด้ า นบริ ห าร ธุ ร กิ จ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยการมุง
่ สูก
่ ารเป็น “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจย
ั
ด้านบริหารธุรกิจทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของประเทศไทย” (Thailand’s Best
Business School Model) จึงได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ที่พร้อมไปด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมออกไปรับใช้
ประเทศชาติ โดยผ่ า นกระบวนการหล่ อ หลอมของคณะฯ
ซึง
่ ให้ความรูท
้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การน�ำไปประยุกต์ใช้ ไม่วา่ จะเป็น
การจ�ำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ การอภิปรายในชั้นเรียน
หรือการศึกษาดูงานนอกสถานทีใ่ นธุรกิจทีป
่ ระสบความส�ำเร็จ
รวมทัง
้ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดการเรียนการสอน
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่พร้อมด้วยความรู้
คู ่ ค วามดี นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น บุ ค ลากร
ทีพ
่ ร้อมไปด้วยทักษะกระบวนการคิด ทีส
่ ามารถพัฒนาตนเอง
และยืนหยัดได้อย่างสง่างามแม้ในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์เช่นนี้
ส�ำหรับความเป็นสากล คณะของเราได้รบ
ั การรับรองจาก
ทัง
้ European Foundation for Management Development
(EFMD) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจระดับโลกจากทางฝั่งยุโรป ได้ประกาศการ
รั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน EQUIS (European Quality
Improvement System) และ มาตรฐาน AACSB โดยได้รบ
ั เลือก
จากสถาบั น รั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาทางด้ า นธุ ร กิ จ
(Association to Advance Collegiate Schools of Business)
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นหนึง
่ ในคณะบริหารธุรกิจชัน
้ น�ำ
ของโลก ซึ่งการได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว

(นายณัฐพฤทธิ์ กิจพูนผล)
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ย่ อ มเป็ น การยื น ยั น ว่ า คณะของเรามี ก ารเรี ย นการสอน
ด้านบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในเวทีสากล
ในฐานะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะฯ กระผม
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ และขอ
ขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และบุคลากร
ทุกฝ่ายทีไ่ ด้รว
่ มกันสร้างสรรค์สถาบันแห่งนี้ และผลิตนักศึกษา
ที่เพรียบพร้อมสู่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและ
พัฒนาประเทศชาติตลอดมา
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...ในปีนี้ เดินมาถึงปีที่ 79...
และถึ ง เวลาในการปรั บ ยกเครื่ อ งครั้ ง ใหญ่
เพื่ อ ก้ า วไปอย่ า งมั่ น คงและสง่ า งามในปี ที่ 80
ปัจจุบน
ั คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการ
ศึกษาระดับสากลครบทุกระดับปริญญาทั้งตรี โท
และเอก จาก 2 ค่ายใหญ่ของโลกคือ มาตรฐาน EQUIS
(EFMD Quality Improvement System) จาก
ภาคพืน
้ ยุโรป กับมาตรฐาน AACSB (Association
to Advance Collegiate Schools of Business)
จากสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง ถื อ เป็ น ดั ช นี คุ ณ ภาพ
ที่ ส� ำ คั ญ ของคณะเนื่ อ งจากมี ส ถาบั น การศึ ก ษา
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกไม่ ถึ ง 1% ที่ ไ ด้ รั บ การ
รั บ รองมาตรฐานจากทั้ ง 2 หน่ ว ยงานนี้ ทั้ ง นี้
ก็ เ กิ ด จากความทุ ่ ม เทของผู ้ บ ริ ห ารคณะตั้ ง แต่
อดีตเรื่อยมาทุกท่านโดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์
ดร.ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย คณบดีทา่ นทีผ
่ า่ นมา
และที ม บริ ห ารทุ ก คนที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นคณะ
จนผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ รวมถึงคณาจารย์
ต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสอน และผลิตผลงานวิชาการ

ให้เป็นที่ประจักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ร่วมกัน
ท�ำงานให้การบริหารงานคณะ การบริการนักศึกษา
และบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างราบรืน
่ และทีส
่ ำ� คัญ
คือนักศึกษาที่ได้ไปเข้าร่วมเวทีการแข่งขันต่างๆ
ได้ ส ร้ า งชื่ อ และคว้ า รางวั ล มามากมายทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่รวมโครงการยกระดับ
รายได้ และชีวิตความเป็นอยู่เพื่อสังคมและชุมชน
ตามแนวทางธรรมศาสตร์ โ มเดลที่ นั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์ร่วมกันด�ำเนินการทุกปีจนเป็นที่รู้จัก
และชื่นชนในสังคมวงกว้าง แม้แต่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพจากต่างประเทศยังเอ่ยปากชืน
่ ชม
นั ก ศึ ก ษาถึ ง ความมี จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์
ที่คิดถึงสังคมและผู้อื่นเสมอ
การปรับยกเครื่องครั้ง ใหญ่ของคณะที่อยู่ใน
ร ะ ห ว ่ า ง ด� ำ เ นิ น ก า ร ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง ก า ร ป รั บ
โครงสร้างการบริหารงานให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
้
การปรับโครงสร้างภาควิชาให้เรียบง่ายก่อให้เกิด
การบูรณาการ และการท�ำงานร่วมกันข้ามศาสตร์
ได้ง่ายขึ้น การปรับหลักสูตรให้ตอบรับการสร้าง
ผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ของคณะทุ ก คน
มี จิ ต วิ ญ ญาณและทั ก ษะผู ้ ป ระกอบการติ ด ตั ว
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รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนส�ำเร็จการศึกษาทุกคน รวมถึงการปรับเปลีย
่ น
ทางกายภาพของอาคารเพื่ อ สร้ า งสภาพ
แวดล้ อ มในการเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบ Startup
Ecosystem ให้กับนัก ศึก ษาทั้งที่ท ่า พระจันทร์
และรังสิต เป็นต้น
ที่ เ หนื อ อื่ น ใดคื อ การปรั บ พั น ธกิ จ ของคณะ
ให้ เ กิ น กว่ า แค่ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ไปสู ่ ก ารสร้ า ง
ค น เ พื่ อ ไ ป ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ทุ ก ร ะ ดั บ
ตั้ ง แต่ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนผ่ า นธรรมศาสตร์
โมเดล กลุ ่ ม สตาร์ ท อั พ โดยนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะผ่ า น
การบ่ ม เพาะในหลั ก สู ต รใหม่ และใน Startup
Ecosystem กลุ ่ ม SMEs ผ่ า นโครงการจาก
สิ บ สู ่ ร ้ อ ย ที่ จ ะดั น ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ่ ใ นหลั ก สิ บ ล้ า น
ใ ห ้ ขึ้ น สู ่ ร ้ อ ย ล ้ า น แ ล ะ ร ้ อ ย สู ่ พั น คื อ ก ลุ ่ ม
ร้อยล้านให้ขึ้นหลักพันล้าน โดยมีพันธมิตรจาก
ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาร่ ว มมื อ กั น อย่ า ง

ใกล้ ชิ ด ยั ง ไม่ ร วมโครงการ Rattanakosin
Rejuvenation ที่จะร่วมยกระดับธุรกิจบนเกาะ
รั ต นโกสิ น ทร์ ใ ห้ ก ลายเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ดี ไ ซน์ แ ละ
นวัตกรรมตามแนวทางธุรกิจ 4.0
ใ น ก า ร ก ้ า ว เ ดิ น ไ ป สู ่ ป ี ที่ 8 0 ใ น ป ี ห น ้ า
ด้ ว ยเป้ า หมายที่ ท ้ า ทายและการปรั บ เปลี่ ย น
ที่ ม ากมายในหลายมิ ติ คณะย่ อ มต้ อ งการ
ทั้ ง ก� ำ ลั ง ใ จ แ ล ะ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ทุ ก รู ป แ บ บ
ที่ ศิ ษ ย ์ เ ก ่ า แ ล ะ เ ค รื อ ข ่ า ย พั น ธ มิ ต ร ต ่ า ง ๆ
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะตาม
พั น ธกิ จ ของการสร้ า งคนไปขั บ เคลื่ อ นประเทศ
จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามามีบทบาทในการ
เดินตามพันธกิจของคณะในรูปแบบที่สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจและเงื่อนไขของท่าน
มาร่วมกันสร้างคณะของเราให้เกรียงไกรรับ 80 ปี
ที่จะมาถึงในปีถัดไปครับ
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การเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาเพียง 20 ปีทผ
่ี า่ นมา
สร้างโลกที่ต่างจากโลกที่ผ่านการพัฒนา
ในช่วง 100 ปีก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�ำให้ปฏิเสธไม่ได้
ว่ า ชี วิ ต บนโลกใบนี้ จ ะไม่ เ หมื อ นเดิ ม อี ก ต่ อ ไป
ปรากฏการณ์เช่นนีไ้ ม่ได้เป็นข้อยกเว้นส�ำหรับ
สถาบั น การศึ ก ษาเช่ น คณะพาณิ ช ยศาสตร์
และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ที่มีภาระต้องสร้างคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกปั จ จุ บั น ความ
ตระหนักในข้อนี้น�ำมาสู่การพลิกโฉมครั้งใหญ่
(Transformation) ในหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้น
พร้อมกับการก้าวสู่ปีที่ 80 ของคณะฯ

Academic Transformation

เพราะเชือ
่ ว่าความรูเ้ พียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป และทีส
่ ำ� คัญ
ความรู ้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ แ สวงหาได้ ร อบๆ ตั ว จากความคุ ้ น เคยเทคโนโลยี
ของคนรุ่นใหม่ สิ่งส�ำคัญกว่านั้นคือการท�ำให้คนมีความคิด ทักษะ
และความสามารถอันเป็นที่ต้องการของสังคมยุคปัจจุบันและยุคหน้า
โดยเฉพาะความสามารถอย่างผู้ประกอบการ มองเห็นโอกาสใหม่ๆ
และคิดแบบบูรณาการทุกศาสตร์เข้ามาเพือ
่ หาค�ำตอบใหม่ๆ ทางธุรกิจ
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ได้พลิกโฉมหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561 ที่มุ่งจะผลิตบัญฑิต
ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะอันเป็นทีต
่ อ
้ งการของทัง
้ สังคมไทยและสังคมโลก เพิม
่ วิชาการ
ทีท
่ น
ั กับการเปลีย
่ นแปลงของโลกและจ�ำเป็นต่อการก้าวออกไปสูก
่ ารเป็น
ผู้ประกอบการในยุคงอกงามของเทคโนโลยี ลดการเรียนการสอน
ในลักษณะที่เป็นศาสตร์เดีย
่ วๆ (Silo) สร้างสรรค์วช
ิ าใหม่ๆ ทีเ่ ป็นการ
บูรณาการข้ามศาสตร์ และออกแบบวิชาที่ใช้การเรียนการสอนแบบ

โครงการมากขึน
้ นักศึกษาจะลดเนือ
้ หาการเรียนแต่เพิม
่ การลงมือท�ำจริง
รวมทั้ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความมั่ น ใจต่ อ โลกการ
ท�ำงานในอนาคต

Structure Transformation

พร้ อ มๆ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รครั้ ง ใหญ่ คื อ การปรั บ
โครงสร้างการท�ำงานครัง
้ ส�ำคัญ ทัง
้ โครงสร้างภาคและสาขาวิชาต่างๆ
และโครงสร้างการบริหาร เพือ
่ ให้สอดรับกับการขับเคลือ
่ นหลักสูตรใหม่
และเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานทีจ
่ ะตอบสนองบุคลากรทุกกลุม
่
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ
การปรับโครงสร้างภาคและสาขาวิชา นอกจากจะสนองตอบนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะช่วยท�ำให้คณาจารย์ทม
ุ่ เทท�ำงานวิชาการ
อย่างเต็มที่ ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้เกิดกลุม
่
สหวิทยาการ (Cross-Functional Team) ทีเ่ ป็นการระดมความสามารถ
ทางวิชาการข้ามกลุ่มความเชี่ยวชาญ อันจะน�ำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ
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Academic Transformation

ในการเตรียมตัวส�ำหรับงานอาชีพในอนาคต สร้างการเชื่อมต่อกับ
องค์กรธุรกิจภายนอก รวมทั้งสร้างการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อให้
นักศึกษาเป็นพลเมืองของโลกอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบสมรรถนะแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(Thammasat Competency Test Center-TCTC) ขึ้นที่คณะฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางการประเมินความสามารถด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ ที่บริการ
ทัง
้ บุคลากรภายนอกและภายใน เพือ
่ น�ำไปสูก
่ ารพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ การพลิกโฉมโครงสร้าง
ในหลายๆ ส่วนจะช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการบริการ
ให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนสร้างความเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ICT Transformation

เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานในทุกด้านของคณะฯ การปรับปรุง

ICT Transformation

Structure Transformation
Physical Transformation

ทีผ
่ สมผสานศาสตร์ทห
ี่ ลากหลายตามความต้องการของโลกปัจจุบน
ั
การปรับโครงสร้างภาคและสาขายังเอื้อต่อการหมุนเวียนคณาจารย์
ให้สอนข้ามสาย เป็นการบรรเทาปัญหาความเพียงพอของบุคลากร
และยั ง กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนใหม่ ๆ อี ก ด้ ว ย ส� ำ หรั บ
โครงสร้างการบริหารคณะฯ จะมีการจัดกลุ่มงานใหม่เพื่อลดความ
ซ�ำ้ ซ้อนและเพือ
่ สนับสนุนให้บค
ุ ลากรใช้ศก
ั ยภาพในการท�ำงานได้อย่างเต็มที่
สร้ า งความคล่ อ งตั ว และส่ ง เสริ ม ความเติ บ โตของบุ ค ลากร
ขณะเดียวกันจะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น ศูนย์แนะน�ำอาชีพ
(Career Counseling Center- CCC) เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่นักศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารเป็นสิง
่ ทีต
่ อ
้ งพลิกโฉมครัง
้ ใหญ่ดว้ ย
เพือ
่ ให้มฐ
ี านข้อมูลทีค
่ รบถ้วน ทันสมัย เป็นปัจจุบน
ั มีทง
ั้ Hardware และ
Software ที่ทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน มีระบบที่เชื่อมโยงการ
ท�ำงานและการสือ
่ สารระหว่างท่าพระจันทร์และศูนย์รง
ั สิตอย่างรวดเร็ว
และทัว่ ถึงส�ำหรับบุคลากรทุกกลุม
่ รวมทัง
้ นักศึกษา ลดภาระการใช้และ
การจัดเก็บเอกสาร รวมทัง
้ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยทีจ
่ ะก้าว
ไปสู่การเป็น Smart University

Physical Transformation

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บรรยากาศของการเรี ย นในแนวใหม่ ที่ ก ระตุ ้ น ให้
นั ก ศึ ก ษาคิ ด และท� ำ อย่ า งผู ้ ป ระกอบการในโลกเทคโนโลยี คณะฯ
มี แ ผนพลิ ก โฉมด้ า นกายภาพด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง อาคารของคณะฯ
ครัง
้ ใหญ่ เพือ
่ เปิดพืน
้ ทีใ่ ห้นก
ั ศึกษาสามารถร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำงาน
และผลิตผลงานจริงในพืน
้ ทีแ่ ห่งความคิด (Idea Space) โดยจะปรับปรุง
พื้นที่ชั้นล่างของอาคารให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งตลอดแนว ให้ใช้งานอย่าง
อเนกประสงค์ส�ำหรับนักศึกษา พื้นที่นี้จะเป็นที่ระดมสมองและความ
สามารถของทั้งนักศึกษาของคณะฯ ต่างคณะ และบุคคลที่มีแนวคิด
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ คณะฯ ยังคาดหวังให้พื้นที่นี้เป็นเสมือน
พืน
้ ทีบ
่ ม
่ เพาะ (Incubator) ทีจ
่ ะผลิตผูป
้ ระกอบการรุน
่ ใหม่ได้อย่างเห็นผล
และพร้อมจะเชื่อมโยงพันธมิตรเข้ามาให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบ
นอกจากพื้นที่แห่งความคิดดังกล่าวแล้ว คณะฯ ยังปรับปรุงพื้นที่ใน
ส่วนอืน
่ ๆ เพือ
่ ให้เกิดการท�ำงานทีร่ น
ื่ ไหล ยกระดับภาพลักษณ์ของคณะฯ
ให้ทันสมัยและมีความเป็นสากล ขณะเดียวกันยังเพิ่มพื้นที่เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและการพบปะกันของบุคลากร เพือ
่ สร้างสังคมแห่งความ
เกื้อกูลและความร่วมมือที่นับเป็นหัวใจในสังคมแห่งนี้การพลิกโฉม
คณะฯ ทัง
้ ด้านวิชาการ โครงสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
รวมทั้งด้านกายภาพจะเห็นภาพชัดเจนในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้าซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปเพื่อรักษาสถานะของการเป็นสถาบัน
การศึกษาชั้นน�ำด้านบริหารธุรกิจของประเทศและภูมิภาค ที่ถือเป็น
วิสย
ั ทัศน์ทไี่ ม่เคยเปลีย
่ นแปลงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร

Adminstration

01 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร

Associate Professor Pipop Udorn, Ph.D.
คณบดี
Dean

12
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02

03

05

06

04

02 รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำ�รงกูล

05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล

03 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

Associate Professor Witaya Danthamrongkul
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administration

Associate Professor Somchai Supattarakul, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
Associate Dean for Finance

04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

Assistant Professor Duangjai Lorthanavanich, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Associate Dean for Student Affairs

Assistant Professor Orapan Yolrabil, D.B.A.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs

Assistant Professor Surat Teerakapibal, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Associate Dean for International Affairs
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M e m b e r   o f   C o m m i t t e e

01

02

03

05

06

07

หัวหน้าภาค / สาขาวิชา Head  of  Department

01 รองศาสตราจารย์ กอบแก้ว รัตนอุบล
Associate Professor Kobkaew Ratanaubol
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี (AC)
Head, Department of Accounting

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

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

04 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร
Lecturer Surat Kointarangkul, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ (MIS)
Head, Department of Management Information
Systems
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01 ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

Professor Warapatr Todhanakasem, Ph.D.

02 รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์
Associate Professor Niputh Jitprasonk

03 ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

Pisit Leeahtam, Ph.D.

04

04 นายกิติ มาดิลกโกวิท
Mr.Kiti Makilokkowit

05 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
Mr. Chakkrit Parapuntakul

06 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
Mr. Chaiwat Utaiwan

07 นายวรวัจน์ สุวคนธ์

Mr. Worawat Suvagondha

08

08 นายวินิจ ศิลามงคล

Mr. Winid Silamongkol

05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
Assistant Professor Natenapha Wailerdsak (Yabushita), Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ (MOEH)
Head, Department of Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management

06 รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Associate Professor Nopadol Rompho, Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM)
Head, Department of Operations Management

07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย คชรินทร์
Assistant Professor Suntichai Kotcharin, Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง (IBLT)
Head, Department of International Business,
Logistics & Transport
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Program Director, Center Director

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
Assistant Professor Niti Rattanaprichavej, Ph.D
ผู้อ�ำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
Director of Real Estate Business Program

อาจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
Lecturer Teerachai Arunruangsirilert, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA, MBA-HRM, XMBA)
Director of Master’s Degree in Business Administration

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี
Assistant Professor Wanchai Khanti
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
Director of Master of Science Program in Management Information Systems
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล
Assistant Professor Pannapachr Itthiopaddagul
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) (MIM)
Director of Master of Science Program in Marketing (International Program)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดาหรือไอด้า เจริญรุกข์
Assistant Professor Anchada or Aida Charoenrook , Ph.d.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) (MIF)
Director of Master of Science Program in Finance (International Program)

อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
Lecturer Surapit Promsit, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ) (GEMBA)
Director of Master of Business Administration Program in Global Business Management (International Program)

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์
Associate Professor Sathaporn Opasanon, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
Director of Doctor of Philosophy Program in Business Administration

อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
Lecturer Suthikorn Kingkaew, Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat)
Director of Thammasat Consulting Networking and Coaching : CONC Thammasat

อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
Lecturer Panuwong Kumpirarusk , Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART)
Director of Scholastic Management Aptitude Requirement Test (SMART) Center at Thammasat University
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบปีการศึกษา 2559
Accomplishments during the Academic Year 2016
ในรอบปีการศึกษา 2559 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังคงตอกย�ำ้ ความก้าวหน้าด้านวิชาการอย่างต่อเนือ
่ ง ด้วยงานวิชาการ
จ�ำแนก ดังนี้
During the academic year 2016, 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

จำ�นวน
Amount

ภาควิชาการเงิน Department of Finance

5

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing

5

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Department of Management Information Systems

1

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

1

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management

2

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง Department of International Business, Logistics and Transport

3

2.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง
Number of published research papers
ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting

21

1

ภาควิชาการเงิน Department of Finance

7

3

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing

4

6

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ Department of Management Information Systems

1

7

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

2

-

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management

4

5

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง Department of
International Business, Logistics and Transport

1

5

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Department of Real Estate Business

2

-

ภาค/สาขาวิชา
Department
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3.

การเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ : เรื่อง
Number of research paper presentations
ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

ภาควิชาการบัญชี Department of Accounting

-

1

ภาควิชาการตลาด Department of Marketing

-

5

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ Department of Management Information Systems

-

2

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

-

1

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ Department of Operations Management

1

1

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง Department of
International Business, Logistics and Transport

-

1

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Department of Real Estate Business

-

1

ภาค/สาขาวิชา
Department

ระดับปริญญาโท
Graduate level:
1.

ผลงานวิชาการ : เรื่อง
Number of academic achievements

หลักสูตร/โครงการ
Program

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย แผนธุรกิจ
Thesis/
Research Business
Dissertation
Plan

1

7

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ Master’s
Degree in Business Administration (MBA)

143

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

27

โครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร
Executive MBA

17

โครงการปริญญาโททางการบัญชี
Master of Accounting Program (MAP)
โครงการปริญญาโทสาขา วิชาระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการ Master of Science Program in
Management Information Systems (MSMIS)

งานให้คำ�ปรึกษา
ธุรกิจ
Business
Advisory Services

11

7

7

3

การศึกษา
ความเป็นไปได้
Feasibility
Study

แผนพัฒนา
การศึกษาอิสระ
Independent
Study

70

77

งานพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
Computer System
Development

18
5

19

4

6
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การน�ำเสนองานวิจัย : เรื่อง
Number of research paper presentations
ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Master’s Degree in Real Estate (MRE)

-

2

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

1

1

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

1

-

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

-

2

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)

2

-

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Master’s Degree in Real Estate (MRE)

1

-

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

3

-

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

-

2

หลักสูตร/โครงการ
Program

3.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง
Number of published research papers

4.

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

จำ�นวน
Amount

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Master’s Degree in Real Estate (MRE)

13

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

4

โครงการปริญญาโททางการบัญชี Master of Accounting Program (MAP)

5

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

6

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

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

11

-

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

-

5

ระดับชาติ
National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

-

2

ระดับปริญญาเอก
Postgraduate level:
1.

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

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

2.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง
Number of published research papers
หลักสูตร/โครงการ
Program

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

3.

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

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

จำ�นวน
Amount
4
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7

ขอมูลพื้นฐาน
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ประวัติความเป็นมา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาเฉพาะวิชากฎหมาย เมื่อส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา
ธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วจึงแยกออกไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่าง ๆ ในปี 2478 วิชาการบัญชีได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ โดยเป็นวิชา
หนึง
่ ในหลักสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ และมีหลวง ด�ำริ อิศรานุวรรตเป็นผูส
้ อน ในสมัยนัน
้ การบัญชียง
ั ไม่แพร่หลาย ยังมิได้มก
ี ารบันทึก
บัญชีเป็นกิจจะลักษณะ ผู้มีความรู้ทางบัญชีจริง ๆ มีน้อยมากเพียง 3-4 คนเท่านั้น และหนึ่งในจ�ำนวนนั้นคือ หลวงด�ำริอิศรานุวรรต ผู้มีบทบาท
ในการก่อตั้งและพัฒนาวิชาการบัญชี เป็นผู้ริเริ่มให้มีกฎหมายรับรองการจัดตั้งสภาบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสอบบัญชี และ
เพื่อเป็นองค์กรให้รัฐบาลในการจัดด�ำเนินการทดสอบความช�ำนาญงานทางบัญชีเพื่อออกประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มี
ความรู้ทางการบัญชีดีพอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระได้
แต่เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นพิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรที่จะจัดตั้งสภาบัญชี เนื่องจากผู้มีความรู้ทางบัญชีน้อยมาก จึงเห็นว่าควร
จะส่งเสริมในการให้วิชาความรู้ทางการบัญชีให้แพร่หลาย ดังนั้นหลวงด�ำริ อิศรานุวรรต จึงได้ขอให้รัฐบาลรับนโยบายอนุมัติให้มีการศึกษา
วิชาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง โดยระยะแรกได้ก่อตั้ง “แผนกวิชาการบัญชี” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 ซึ่งทาง
คณะฯ ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะฯ วิชาการบัญชีที่เปิดสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 5 ปี ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา 3 ปี
จะได้รบ
ั ประกาศนียบัตรทางการบัญชีซง
ึ่ เทียบเท่าระดับปริญญาตรี ส�ำหรับผูท
้ ส
ี่ ำ� เร็จการศึกษา 5 ปี จะได้รบ
ั ประกาศนียบัตรชัน
้ สูงทางการบัญชี
เทียบเท่าระดับปริญญาโท

ปี 2492

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยก
ฐานะจาก “แผนกวิ ช าการบั ญ ชี ” เป็ น “คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ
การบัญชี” เพิม
่ แผนกพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา 4 ปี เมือ
่ ส�ำเร็จ
การศึกษาแล้วได้รับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์

ปี 2499

ยกเลิ ก การศึ ก ษาแบบประกาศนี ย บั ต รและจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ใหม่ เ ป็ น แบบปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 4 ปี ทั้ ง แผนกการบั ญ ชี แ ละ
พาณิชยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคกลางวัน

ปี 2505

แ ผ น ก พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร ์ ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ไ ด ้ แ บ ่ ง อ อ ก เ ป ็ น
3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร
สาขาการตลาด และสาขาการบริหารทั่วไป

ปี 2513

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นระบบหน่วยกิต เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักสากล

ปี 2515

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

ปี 2518

พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ โดยแบ่งสาขาวิชาเอก
เป็น 5 สาขาวิชา แผนกบัญชีมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี แผนก
พาณิชยศาสตร์มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขา
การบริหารบุคคล สาขาเทคนิคการบริหาร

ปี 2521

เปิดหลักสูตรโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี

ปี 2523

เปลี่ยนชื่อสาขาเทคนิคการบริหารเป็นสาขาบริหารอุตสาหการ

ปี 2526

เปิดสาขาการพาณิชยนาวีเพิม
่ อีก 1 สาขาวิชาในแผนกพาณิชยศาสตร์
และหลักสูตรโครงการการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (Master’s in

Marketing English Language Certificate Programme; MIM)
ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปี 2528

เปิดหลักสูตรโครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร

ปี 2531

ปรับปรุงโครงการการตลาดภาคภาษาอังกฤษโดยเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาโททางการตลาด ซึ่งเป็นปริญญาโททางการตลาดแห่งแรก
และแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนั้น

ปี 2533

ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อปริญญาด้านพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (พณ.บ) เป็นบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และเปิดสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
เพิม
่ อีก 1 สาขาวิชา เปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จากเดิมซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกรวม เป็นแยกรับ
เข้าตามสายสอบโดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายบัญชี และสายบริหารธุรกิจ

ปี 2535

จัดตัง
้ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดตัง
้
โครงการร่ ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
(The Joint Doctoral Program in Business Administration)
โดยการลงนามความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และดุษฎีบณ
ั ฑิตคนแรกของโครงการได้สำ� เร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2539

ปี 2539

เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการประเมิ น ราคา
ทรั พ ย์ สิ น โครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมที่ ดิ น
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยได้รบ
ั การสนับสนุน จากธนาคารโลกและรัฐบาลออสเตรเลีย ต่อมา
ได้บรรจุหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาโททางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน เมื่อปีการศึกษา 2539

25

ปี 2540

ปี 2555

ปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับชื่อสาขาวิชา 2 สาขาวิชาคือ สาขา
วิ ช าการเงิ น และการธนาคาร ปรั บ เป็ น สาขาวิ ช าการเงิ น สาขา
วิชาบริหารอุตสาหการ ปรับเป็น สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและ
ปฏิบัติการ ยกระดับ 4 สาขาวิชา เป็น ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการ
บัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการตลาด และภาควิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS (European
Quality Improvement System) ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการ
ศึกษาด้านบริหารธุรกิจสูงสุดของ EFMD (European Foundation
for Management Development) ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก

เปิดสอนปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี และปริญญาเอกทางการ
ตลาดภาคภาษาอังกฤษ

คณะฯ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทก
ุ หลักสูตร เพือ
่ ให้มค
ี วาม
ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน โดยจัดท�ำในรูปแบบ มคอ.02 ประกอบ
ด้วย หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทัง
้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รควบบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต
(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

ปี 2541
ปี 2543

เปิดสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี เปิดศูนย์
ธรรมศาสตร์ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และศู น ย์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม

ปี 2544

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปี 2545

เปิดโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ

ปี 2546

ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รโครงการปริ ญ ญาโททางการบั ญ ชี โครงการ
ปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ และโครงการ
ปริ ญ ญาโททางการบั ญ ชี ส� ำ หรั บ อาจารย์ ผู ้ ส อนวิ ช าบั ญ ชี ร ะดั บ
อุดมศึกษา โดยปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ชื่อว่า “โครงการปริญญา
โททางการบัญชี” จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา (Bilingual) และ
เปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
หลักสูตรนานาชาติ

ปี 2548

จัดตัง
้ ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat
Business Competitiveness and Consulting Center) และศูนย์
ทดสอบทั ก ษะด้ า นการจั ด การ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(Scholarly Management Aptitude Requirement Test Center
at Thammasat : SMART Center @ Thammasat)

ปี 2549

เปิ ด หลั ก สู ต รควบบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต (บู ร ณาการ) และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนชัน
้ ปีที่ 1-5 ทีท
่ า่ พระจันทร์

ปี 2551-2552

ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาสามารถเลือกจบ
ด้ ว ยวิ ช าเอกเดี่ ย ว (One major) หรื อ วิ ช าเอกเดี่ ย วบวกวิ ช าโท
(One major plus one minor) หรือ วิชาเอกคู่ (Double major) ทั้งนี้
ไม่วา่ นักศึกษาจะเลือกทางเลือกใดก็สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ภายใน
ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยทีเ่ ปิดโอกาส
เส้นทางการศึกษาได้หลากหลาย

ปี 2556

ปี 2557

คณะฯ ได้ รั บ การตอบรั บ ให้ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการรั บ รองมาตรฐาน
การศึกษา AACSB (The Association to Advance Collegiate
School of Business) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ในปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรับเปลีย
่ นปฏิทน
ิ การศึกษาตามปฏิทน
ิ ASEAN โดยเปิดภาคการศึกษาแรก
ในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคสองในเดือนมกราคม-พฤษภาคม

ปี 2558

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

ปี 2559

คณะฯ ได้รับเลือกจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
ธุรกิจ (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นน�ำของโลก ทั้งทางด้านวิชาการ
ระบบการจัดการ งานวิจัย และ การพัฒนานวัตกรรม มาตรฐานการ
รับรอง จาก AACSB เป็นการรับรองที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากมีไม่ถึง
5 เปอร์ เ ซนต์ ข องคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกที่ จ ะได้ รั บ มาตรฐานนี้
การได้ รั บ คั ด เลื อ กจาก AACSB เป็ น หนึ่ ง ในความส� ำ เร็ จ ที่ ยิ่ ง ใหญ่
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ เพราะมีเพียง
4 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านมาตรฐาน
จากทั้ ง AACSB และ EQUIS ในทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ ป ริ ญ ญาตรี
โท และ เอก
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โครงสร้างการบริหารงาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณบดี

รองคณบดี
ฝายการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และฝายบัณฑิตศึกษา

รองคณบดี
ฝายการเงิน
และวางแผน

ผูชวยคณบดี
ดานการ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายวิเทศสัมพันธและ
การรับรองคุณภาพนานาชาติ

เลขานุการคณะฯ

งานบริการการศึกษา
และวิชาการ
หนวยจัดการเรียน
การสอนและประเมินผล
• งานรับเขานักศึกษา
• งานสถานภาพ และทะเบียนการเรียน
นักศึกษา
• งานจัดสอบ

หนวยพัฒนาวิชาการ
• งานพัฒนาอาจารย
• งานพัฒนาและประเมินหลักสูตร
• งานสัมมนาวิชาการ

หนวยสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรควบตรี-โท 5 ป
• ประสานงานแผนงบประมาณ
กิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน
ของหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท

หนวยกิจกรรมนักศึกษา
• กลั่นกรองดําเนินการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา
• ดูแล ใหคําปรึกษา แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
• สงเสริมกิจกรรมหลักสูตรทางวิชาการ
และประสบการณในวิชาชีพแกนักศึกษา
ทุนสําหรับนักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

หนวยบริหารวิชาการ
• การใหบริการวิชาการ
• สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ทางดานวิชาการ
• กํากับ ดูแลการบริหารงานวิชาการ
ของโครงการการศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก

หนวยบริการการศึกษา
• จัดการเรียนการสอนและประเมินผล
• กํากับ ดูแลการบริหารงานดาน
การบริการการศึกษาของ
โครงการการศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก

งานคลัง

หนวยการบัญชี
• บันทึกและสอบบัญชี
• สอบทะเบียนเงินฝาก งบทดลอง
คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
• จัดทํารายงานฐานะการลงทุน
เงินคงเหลือ
งบพิสูจนยอดเงิน งบกระแสเงินสด
งบดุลเปรียบเทียบ รายไดคาใชจาย
• สรุปและเปรียบเทียบฐานะการเงิน

หนวยการเงิน
• ควบคุม ดูแลการใชจา ยเงินสดยอย
• จัดทํารายงานตรวจสอบ
บันทึกการรับเงินของเงินรายได
• จัดทําเอกสาร เช็ค ใบถอนเงิน
ใบรับรองภาษี ณ ทีจ
่ า ย
• บันทึกการจายเงินกองทุนคณะ
การจายเช็ค การโอนเงิน
การตรวจสอบ การลางบัญชี
• เบิกจายคาสอน คาพาหนะ สวัสดิการ
เบีย
้ ประชุม ฯลฯ

หนวยควบคุม
งบประมาณ
• บันทึกงบประมาณประจําปของ
เงินรายไดคณะฯ และกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษา
• ตรวจสอบเอกสารการขออนุมต
ั ิ
งบประมาณและบันทึกรายการขอ
อนุมต
ั ิ
• ขออนุมต
ั ก
ิ าํ หนดวงเงินงบประมาณ
งบคลังเฉพาะงบมอบอํานาจในหมวด
300
• รายงานการใชจา ยเงินตามงบประมาณ
• เบิกจายคาตอบแทนนอกเวลาราชการ
• กําหนดรายการใหมและบันทึกขอมูล
ในระดับ Oracle

สํานักงานกลาง
โครงการบริการสังคม

งานยุทธศาสตร
และประเมินผล
หนวยวางแผน
และงบประมาณ
• วิเคราะหและจัดทําแผน
- วิเคราะหแผนกลยุทธ
- รวบรวมและจัดทําแผนกลยุทธ
- ติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
- ปรับปรุงแผนกลยุทธ
- รวบรวมและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
- ติดตามการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติงานประจําป
• วิเคราะหวางแผนอัตรากําลัง
- วิเคราะห จัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ
- วิเคราะห จัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุน
วิชาการ
• วิเคราะห จัดทํางบประมาณ
- งบประมาณแผนดิน
- งบประมาณเงินรายจายจากรายได
หนวยงาน
- งบประมาณโครงการบริการสังคม

หนวยตัวชี้วัด
และประเมินผล
• วิเคราะห รวบรวม และจัดทําตัวชีว้ ด
ั
การปฏิบต
ั ริ าชการประจําป
• รวบรวมและจัทาํ รายงานการประเมินตนเอง
• ดําเนินการจัดการตรวจประเมินตนเอง
ในระดับภาค สาขาวิชา และโครงการ
• ติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ตามตัวชีว้ ด
ั การปฏิบต
ั ริ าชการประจําป
• รายงานผลการใชจา ยงบประมาณและ
ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาตางๆ
• ประสานงานจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปคณะฯ
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รองคณบดี
ฝายวิจัย

ผูอํานวยการ
ศูนยวิเทศสัมพันธ

งานบริหาร

หนวยบริหารบุคคล
• การลาทุกประเภท
• การขอตําแหนง
• การอุทธรณรองทุกข
• งานดานสวัสดิการและงานทะเบียนประวัติ
• การเปลี่ยนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น
• การเพิ่มวุฒิและปรับวุฒิ
• การจัดสัมมนาประจําป
• การคัดเลือก สรรหา บรรจุ ประเมินผล และการตอสัญญาจาง
• การจัดกิจกรรมของคณะฯ
• พัฒนาระบบขอมูลทะเบียนประวัติ

หนวยพัสดุ
• จัดซื้อจัดจางพัสดุ
• ควบคุมการเบิกจายวัสดุคงคลัง
• ตรวจนับและจัดทํารายงานวัสดุคงคลัง
• จัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑทะเบียนคุมทรัพยสน
ิ วัสดุคงทนถาวร
• จําหนายครุภัณฑเสื่อมสภาพ
• จัดทําทะเบียนขอมูลการสั่งจางวงเงิน
100,000 บาทขึ้นไป สงสรรพกร

หนวยสารบรรณ

ผูอํานวยการ
ศูนยสื่อสารองคกร

ศูนยวิจัยธุรกิจ

หนวยขอมูลวิจัย
• วิเคราะหขอมูลดานการวิจัย
• ประเมินและรายงานขอมูลดานวิจัย
และคุณภาพการตีพิมพเผยแพร
• ตรวจสอบขอมูลการตีพิมพ
เผยแพร และการใหเงินรางวัล
• จัดทํานโยบายดานการวิจัย
แผนการดําเนินงานประจําป
แผนการปฏิบัติกิจกรรม
โครงสรางองคกรยุทธศาสตร
• ประสานงานดานรางวัล
และเกียรติคุณการวิจัย
• ประชาสัมพันธขอมูล

หนวยประสานงานวิจย
ั
และธุรการ
• ประสานงานดานการใหทน
ุ
สนับสนุนการทําวิจย
ั
• ประสานงานการใหทน
ุ สนับสนุน
การจัดทําผลงานวิชาการ
• จัดการประชุมคณะกรรม
การดําเนินงานฯ
• จัดกิจกรรม อบรม สัมมนาดานการวิจยั
• ประชาสัมพันธขา วสารดาน
การวิจย
ั แหลงเงินทุน โดยเผยแพร
ในเว็บไซตและแหลงเผยแพรอน
่ื ๆ

ผูอํานวยการ
โครงการฯ

ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
ผูบริหารทางธุรกิจแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (CONC)

ศูนยการรับรอง
คุณภาพนานาชาติ

ศูนยวิเทศสัมพันธ
• พัฒนาดูแลขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ
และการศึกษาระหวางประเทศ
• สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการการศึกษาให
กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
และนักศึกษาชาวตางชาติ
• ดูแลทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทุนสมทบสําหรับ
การนําเสนอผลงานวิจัย
• บทความทางวิชาการ
ในตางประเทศ
• จัดทําขอมูล เผยแพร
ขาวสารสําหรับนักศึกษา
ตางชาติและมหาวิทยาลัย
คูสัญญา
• ประสานงานอาจารย
ชาวตางชาติ ในดาน
การสงเสริมทางวิชาการ
และสวัสดิการ

• ดูแลดานการรับรองคุณภาพนานาชาติ
• ติดตามและทบทวนการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพนานาชาติ

• รับ-สงลงทะเบียนบันทึกเลขที่หนังสือ
• ดําเนินการจัดประชุม
• จัดทําคําสั่ง ประกาศของหนวยงาน
• จัดการงานดานพิธี
• การรับ-สงโทรสารไปรษณีย
• ดําเนินการสรรหาผูบริหาร
• การขอเสนอชื่อผูสมควรไดรับเข็ม-โล วันสถาปนา มธ.
• การเสนอชื่อผูสมควรไดรับดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์
• การเสนอชื่อผูสมควรไดรับเปนครูดีเดนดานการสอน

หนวยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
• วางแผน ควบคุม ดูแล และประสานงานหองบรรยาย
หองสอบ หองประชุมสํานักงานหองพักอาจารย
หองอาหาร หองนํ้า
• ประสานงาน ติดตอกับหนวยงานนอกคณะฯ ดานการใชหองตางๆ
• ประสานงานหนวยงานดานงานระบบ

• ดูแลการเชาพื้นที่
• ตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
• สํารองที่จอดรถใหวิทยากร ผูบรรยาย
• รับ-สงอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ปริญญาโทภาคคํ่า
• ตรวจสอบ รายงานการทําความสะอาด คานํ้ามัน นํ้าประปา คาไฟ และการซอมบํารุง

หัวหนา
ภาค/สาขาวิชา

ศูนยสื่อสารองคกร
• ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อการประชาสัมพันธ
เผยแพรขาวสาร ขอมูลสถาบัน
• จัดทําแผนศึกษา วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัย
ดานประชาสัมพันธหนวยงาน
• ติดตอประสานงานสื่อมวลชน
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โครงสร้างการบริหารวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
คณบดี
รองคณบดี
และผูชวยคณบดี

ปริญญาตรีภาคปกติ
หัวหนาภาควิชาการบัญชี
หัวหนาภาควิชาการเงิน
หัวหนาภาควิชาการตลาด
หัวหนาภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หวหนาสาขาวิชาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมุนษย
หัวหนาสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
หัวหนาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง
ผูอํานวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย*

* โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดูแลรับผิดชอบการดําเนินการ 2 หลักสูตร คือ
• ปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย
• ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารโครงการบริการสังคม

โครงการพิเศษ
หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย (RE)
โครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (MBA HRM และ XMBA)
โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
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ข้อมูลพื้นฐานสำ�คัญของคณะฯ ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีการศึกษา 2559 คณะพาณิชย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. หน่วยงานและโครงการ
-

-

ส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ มี 9 หน่วยงานหลักคือ งานบริการการศึกษาและวิชาการ งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
งานบริหาร งานคลัง งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์วจ
ิ ย
ั ธุรกิจ ศูนย์วเิ ทศสัมพันธ์ ศูนย์สอ
ื่ สารองค์กร 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 โดย
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 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) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นอกจากนั้นยังมีโครงการและศูนย์ที่คณะฯ ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
โครงการวารสารบริหารธุรกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี (JBA&JAP)
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
ศูนย์ทดสอบทักษะเพื่อการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART)
ศูนย์สื่อสารองค์กร
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษา
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2. บุคลากรของคณะฯ

บุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 278 คน ดังนี้
สายวิชาการ (ข้าราชการ) จ�ำนวน 25 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

จ�ำนวน

19

คน

ปริญญาโท

จ�ำนวน

6

คน

ศาสตราจารย์

จ�ำนวน

2

คน

รองศาสตราจารย์

จ�ำนวน

11

คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ�ำนวน

9

คน

อาจารย์

จ�ำนวน

3

คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

สายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จ�ำนวน 73 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

จ�ำนวน

52

คน

ปริญญาโท

จ�ำนวน

21

คน

ศาสตราจารย์

จ�ำนวน

3

คน

รองศาสตราจารย์

จ�ำนวน

19

คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ�ำนวน

30

คน

อาจารย์

จ�ำนวน

21

คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายวิชาการ ต�ำแหน่งอาจารย์ (เงินรายได้คณะฯ) จ�ำนวน 2 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

จ�ำนวน

2

คน

จ�ำนวน

2

คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

อาจารย์ชาวต่างประเทศ จ้างจากเงินรายได้คณะฯ จ�ำนวน 5 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

จ�ำนวน

5

คน

ศาสตราจารย์

จ�ำนวน

1

คน

รองศาสตราจารย์

จ�ำนวน

4

คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
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อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศโครงการ จ�ำนวน 3 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

จ�ำนวน

2

คน

ปริญญาโท

จ�ำนวน

1

คน

ศาสตราจารย์

จ�ำนวน

1

คน

รองศาสตราจารย์

จ�ำนวน

1

คน

อาจารย์

จ�ำนวน

1

คน

จ�ำนวน

2

คน

รองศาสตราจารย์

จ�ำนวน

1

คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ�ำนวน

1

คน

จ�ำนวน

2

คน

จ�ำนวน

2

คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ผู้เกษียณ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร จ�ำนวน 2 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจ�ำสัญญาจ้าง ต�ำแหน่งผู้บริหาร จ�ำนวน 2 คน
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ�ำ	
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
ลูกจ้างประจ�ำ	
พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราวรายเดือน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

29
12
2
7
6

คน
คน
คน
คน
คน
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3. สถานที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

อาคารเรียน 5 ชั้น คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ พื้นที่			
อาคารเรียน 9 ชั้น คณะพาณิชย์ฯ ศูนย์รังสิต พื้นที่			
อาคารเรียน 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พื้นที่		

11,376.00
6,900.00
2,319.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
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ภาควิชาการบัญชี
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาการบัญชี มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 23 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 16 คน ปริญญาโท 7
คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน และอาจารย์ 5 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของภาควิชาการบัญชี มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
- “Using an educational computer program to enhance student performance in financial accounting”,
Journal of Accounting Education, Vol. 36, September 2016, pp. 43-64
- “Financial Ratio Determinants on Abnormal Stock Returns: An Empirical Evidence of Thailand”, วารสาร
วิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิ.ย.59) หน้า 42
- “The Controller’s Function: The Work of the Managerial Accountant”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่
35 (ก.ย.59) หน้า 112-113
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
- “ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นของผู้บริหาร และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิ.ย.59) หน้า 5
รศ.ศรีสุดา อาชวนันทกุล
- “กําไรเทียม”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิ.ย.59) หน้า 88
ผศ.สมชาย ศุภธาดา
- “โฉมหน้าการสื่อสารในทศวรรษหน้า : การรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”, วารสาร
วิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิ.ย.59) หน้า 101
- “Advanced Financial Accounting: An IAS and IFRS Approach (2nd edition)”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12
ฉบับที่ 34 (มิ.ย.59) หน้า 124
- “ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธ.ค.59) หน้า 61-68
- “The Financial Controller and CFO’s Toolkit: Lean Practices to Transform Your Finance Team
(3rd edition)”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 37 (มี.ค.60) หน้า 104
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
- “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 (ก.ย.59) หน้า 21-33
- “บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธ.ค.59) หน้า 85-92
- “Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธ.ค.59)
หน้า 100-101
- “การวิจัยเชิงคุณภาพ”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 37 (มี.ค.60) หน้า 92
ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
- “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การท�ำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 35 (ก.ย.59) หน้า 98-111
ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
- “The Effect of Net Operating Assets on the Earnings Persistence of Current Earnings, Cash Flows, and
Accruals:Empirical Evidence on the Stock Exchange of Thailand”, NIDA Business Journal ปีที่ 19 หน้า
115-137
- “The Momentum Strategy and Relative Strength Index for the Stock Exchange of Thailand”, Modern
Management Journal ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.59) หน้า 1-28
ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
- “Estimate Unit Cost per capita of Services Provided at CUP Network Level”, Journal of Health Systems
Research ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 หน้า 1-14
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ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
- “ส�ำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธ.ค.59) หน้า 48-60
ผศ.ดร.กุลยา จันทะเดช
- “การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธ.ค.59) หน้า 20-47
อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
- “ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี”, วารสารวิชาชีพบัญชี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 (ก.ย.59) หน้า 5-20
- “เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน”, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธ.ค.59) หน้า 93-99
อ.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
- “Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory”, วารสารวิชาชีพ
บัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 (ก.ย.59) หน้า 34-47
2.2 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
- ต�ำรา “การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
- หนังสือคู่มือต�ำราส�ำหรับผู้สอน “การบัญชีต้นทุน”
- หนังสือคู่มือต�ำราส�ำหรับผู้สอน “การวิจัยทางธุรกิจ”
- หนังสือคู่มือต�ำราส�ำหรับผู้สอน “การบัญชีเพื่อการจัดการ”
รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
- หนังสือคู่มือต�ำราส�ำหรับผู้สอน “การบัญชีเพื่อการจัดการ”
ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
- ต�ำรา “รู้หลักส�ำคัญการบัญชี: ส�ำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร”
2.3 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Corporate Social Responsibility Practice and Disclosure in Thailand “ ในการประชุม
วิชาการ 20th EBES Conference - Vienna กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย วันที่ 28-30 ก.ย. 59
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ภาควิชาการเงิน
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาการเงิน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 11 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมจ�ำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 13 คน โดยมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 3 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 5 คน และ อาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของภาควิชาการเงิน มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ชื่อโครงการวิจัย

- Weather-Induced Mood Effects on Stock Returns
- Bangkok Weather, Weather-Sensitive Investors, and Thai Government-Bond Returns
- Instrumental-Variable Estimation of Bangkok-Weather Effects in the Stock Exchange
of Thailand

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์

ชื่อโครงการวิจัย

- The effects of ownership concentration and corporate governance on corporate
risk-taking: The case of Thailand

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

ชื่อโครงการวิจัย

-การให้ความสนใจของนักลงทุนและกิจกรรมในตลาดหลักทรัพย์: หลักฐานใหม่จากข้อมูล Panel

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
- “The Monetary Value of Physical Exercise from the Thai Population’s Perspective”, Journal of Health
Research, Vol. 30, No. 2, April 2016, pp. 83-89
- “Revisiting the Day-of-the-Week Effect in the Stock Exchange of Thailand”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39
ฉบับที่ 151 (ก.ค.-ก.ย. 59) หน้า 73-89
- “Evidence of and Explanation for Day-of-the-Week Effects in Thailand’s Government Bond Market”,
Thammasat Review ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (พ.ย.59) หน้า 20-38
- “Setting self-discipline saving rates for Thai income earners in a risk-management framework”, Kasetsart
Journal of Social Sciences, Vol. 38, January-April, 2017, pp. 18-23
รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์
- “Liquidity, ownership concentration, corporate governance, and firm value: Evidence from Thailand”,
Global Finance Journal, Vol. 31, November 2016, pp. 73–87
รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
- “Capital Structure, Shareholder Independence, and Performance of ASEAN Bank”, Thammasat Review
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.59) หน้า 1-19
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ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
- “Dynamic Conditional Correlation between the Real Estate and the Stock Market in Thailand”,
Chulalongkorn Business Review ปีที่ 38, ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.59), เลขที่ฉบับ 149 หน้า 38-57
ผศ.อบรม เชาวน์เลิศ
- “Revisiting the Day-of-the-Week Effect in the Stock Exchange of Thailand”, วารสารบริหารธุรกิจ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (ก.ค.-ก.ย. 59) หน้า 73-89
ผศ.อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
- “Dynamic Conditional Correlation between the Real Estate and the Stock Market in Thailand”,
Chulalongkorn Business Review ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.59) เลขที่ฉบับ 149 หน้า 38-57
อ.สัจพร ทุ่งสงค์
- “The effect of family ownership on corporate hedging: the case of Thailand”, Applied Economics Letters,
2016, pp.1-6, DOI:10.1080/13504851.2016.1237740
2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
- ต�ำรา “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ”
- Simulation Game “TBS BizVille 2.0”
รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร
- ต�ำรา “Mathematics for Financial Applications”
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ภาควิชาการตลาด
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาการตลาด มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 16 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 12 คน ปริญญาโท 4
คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน และ อาจารย์ 4 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของภาควิชาการตลาด มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

ชื่อโครงการวิจัย

- Marketing 4.0: ปฏิวัติทิศทางการตลาด 4.0

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี

ชื่อโครงการวิจัย

- ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภค และการท�ำงาน ของผู้สมัครใจใช้ชีวิตสมถะ

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

ชื่อโครงการวิจัย

- Human Values and Life Satisfaction: Implications for Aging Consumers

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน

ชื่อโครงการวิจัย

- ความคิดเห็นของผูผ
้ ลิตทีม
่ ต
ี อ
่ ผูค
้ า้ ปลีกสมัยใหม่ ในบริบทของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายการศึกษา
เพื่อหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจต่อทั้งสองฝ่าย
- สิ่งที่ผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นต้องการจากเอ็มคอมเมิร์ซ: การบูรณาการของปัจจัยทางความคิดและ
ความรู้สึก เพื่ออธิบายความพึงพอใจและความภักดี

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
- “แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู่สากล ด้วยระบบตรารับรองมาตรฐาน”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40
ฉบับที่ 154 (เม.ย.-มิ.ย. 60) หน้า 1
ผศ.ดร.ภิญรดา เมธารมณ์
- “Private Label Purchasing: Integrating Effect of Store Image, Store-Category Association, and Branding
Strategy “, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 5, No. 4, 2016, pp. 411-419
ผศ.ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู
- “A Cross-Cultural Examination of the Impact of Transformation Expectations on Impulse Buying and
Conspicuous Consumption”, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 29, March 2017, Issue
3, pp. 194-205
ผศ.ดร.อริสรา ชรินทร์สาร
- “Sugar in disguise or healthy indulgence: A cross-cultural comparision of the perceptions of dietary
vice/virtue bundles”, Management & Marketing, Vol. 4, No. 2, August 2016, pp. 410-430
- “When More Time to Choose is Not Good”, Thammasat Review, Vol. 18, No. 2, July-December, 2015,
pp. 1-17
ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์
- “ผลกระทบจากการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อความรู้ในตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า
และความตั้งใจซื้อซ�้ำ: การศึกษาตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในประเทศไทย”, วารสารบริหารธุรกิจ
ศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 1-24
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
- “The Influence of Entrepreneurial Orientation and Family Business’s Resources and Capabilities on
Marketing Performances”, European Research Studies Journal, 2017, Issue 2 Part A, pp. 150-163
- “What Skills Do Nascent Entrepreneurs Need? The Evidence from Thailand”, European Research Studies
Journal, 2017, Issue 2 Part A, pp. 250-263
อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
- “ตัวแบบความภักดีในการใช้งานโมไบล์ชอปปิงแอปพลิเคชัน : การบูรณาการทางด้านอารมณ์และการออกแบบ”,
วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (ก.ค.-ก.ย. 59) หน้า 48-72
- “มุมมองของผูผ
้ ลิต ทีม
่ ต
ี อ
่ ผูค
้ า้ ปลีกสมัยใหมในช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การศึกษาบทบาทหน้าทีข
่ องผูผ
้ ลิตและผูค
้ า้
ปลีก เพื่อหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจ”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 153 (ม.ค.-มี.ค. 60) หน้า 1
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์
- ต�ำรา “การวางแผนการตลาด”
2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์
- เสนอผลงานวิจย
ั เรือ
่ ง “ The Influence of Sport Involvement and Team Identification on Sponsoring Brand “
ในการประชุมวิชาการ International on Business and Information (BAI) เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3-5
ก.ค. 59
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ The Attenuation of the Consumer-Brand Relationship as Concomitant with
Susceptibility to Electronic Word of Mouth “ ในการประชุมวิชาการ 2016 Global Marketing Conference
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 21-24 ก.ค. 59
ผศ.ดร.อริสรา ชรินทร์สาร
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ The Different Quality Signal of the Same Product Positioned in Niche Category
versus Mass-Market Category “ ในการประชุมวิชาการ 1st EMAC Junior Faculty & Doctoral Student Research
Camp กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย วันที่ 1-2 ก.ย. 59
ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ INTERNET USAGE AND MOBILE OWNERSHIP: THE DIRECTION OF CAUSALITY “
ในการประชุมวิชาการ The 9th Annual EUROMED Academy of Business (EMAB) Conference: Innovation,
Entrepreneurship and Digital Ecosystems กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ วันที่ 14-16 ก.ย. 59
- เสนอผลงานวิจย
ั เรือ
่ ง “ Socio-Demographics and Political Ideology: A Multinational Analysis “ ในการประชุม
วิชาการ The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences , The Asian Conference on
Ethics, Religion & Philosophy เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22-25 มี.ค. 60
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ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ มีอาจารย์ปฏิบต
ั ง
ิ านจริง 9 คน โดยมีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน
ปริญญาโท 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 1 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

ศ. ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย

ชื่อโครงการวิจัย

อุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพร้อมพรมแดนของผู้บริโภคไทย

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
- “Building Customers’ Re-Patronage Intention through Service Quality of Community Mall in Bangkok”,
Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 4, No. 2, June 2016, pp. 9-25
- “How Green Attitude and Overall Image Affect Customers’ Intention to Visit Green Shopping Center”,
International Journal on Global Business Management and Research, Vol. 6, Issue 1, February 2017, pp. 1-11
รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
- “Testing the Effect of Self-Regulated Learning on Self-Efficacy in a Business Process Context”, Journal
of Higher Education Theory and Practice, Vol. 16(5), 2016, pp. 69-79
รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
- “E-Progression of Nonprofit Organization Websites: U.S. Versus Thai Charities”, Journal of Computer
Information Systems, Vol. 56, 2016, No. 3, pp. 244-252
- “The Impact of Social Influence, Information Quality and Online Forum Features on the Credibility of
Doctors and Hospitals for Medical Tourism Services”, International Journal of Healthcare Information
Systems and Informatics, Vol. 10, No. 4, 2015, pp. 22-37
- “Website development by nonprofit organizations in an emerging market: a case study of Thai websites” ”,
International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 21, Issue 3, August 2016, pp. 195–211
รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
- “ปั จ จั ย การยอมรั บ การใช้ ง านเทคโนโลยี ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรในองค์ ก ารในประเทศไทย”, วารสาร
บริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 (ต.ค.-ธ.ค. 59) หน้า 30-44
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
- “Using social media to enrich information systems field trip experiences: Students’ satisfaction and
continuance intentions”, Computers in Human Behavior, Vol. 63, October 2016, pp. 256-263
2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
- ต�ำรา “เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ”
- หนังสือโมโนกราฟ “โซเชียลมีเดียเพื่อการบริหารธุรกิจ”
ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
- ต�ำรา “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความท้าทายในยุคดิจิทัล”
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2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Customers Satisfaction with Real Estate Brokerage Services “ ในการประชุมวิชาการ
XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 1-4 ก.ย. 59
ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Comparing Intention and Behavior: Characteristics of Valuable “ ในการประชุม
วิชาการ IEEE 2016 International Conference on Big Data Intelligence and Computing เมืองโอ๊คแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 8-12 ส.ค. 59
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สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ
และทรัพยากรมนุษย์
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 10 คนโดยมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 8 คนปริญญาโท 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน
และอาจารย์ 4 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ
รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร

ชื่อโครงการวิจัย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
- “การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังเกษียณ”, Journal of HRintelligence, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 11-16
อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล
- “Quality of Work Life:Migrant Domestic Workers”, Journal of Social Research ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
หน้า 139-176
2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผศ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
- หนังสือโมโนกราฟ “ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นในยุคสูงวัยระดับสุดยอด”
อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
- หนังสือโมโนกราฟ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ”
2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ Why Do Some Customers Get Perks During Services: A Conceptual Explanation
“ ในการประชุมวิชาการ International on Business and Information (BAI) เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3-5
ก.ค. 59
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สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบริหารการปฏิบต
ั ก
ิ าร มีอาจารย์ปฏิบต
ั ง
ิ านจริง 10 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมจ�ำนวนอาจารย์ทง
ั้ สิน
้ 11 คน
โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 คน และอาจารย์ 3 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

ชื่อโครงการวิจัย

กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (ฟัซซีลอจิก) เพือ
่ สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูเ้ ชีย
่ วชาญในการประเมินค่าความน่าจะเป็นทางธรณีวท
ิ ยาของโครงการขุดส�ำรวจปิโตรเลียม

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของ Startup

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
- “Effects of national culture on group decision making: a comparative study between Thailand and
other Asian countries “, International Journal of Economics and Business Research, 2017, Vol. 13, No.
2, pp. 110-133
- “HC and financial performance with two HRM strategies”, International Journal of Productivity and
Performance Management, 2017, Vol. 66, No. 4, pp.1-28 (online)
- “Investing Psychology: The Effect of Behavioral Finance on Investment Choice and Bias”, วารสาร
บริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (ก.ค.-ก.ย. 59) หน้า 90-91
- “Hooked: How to Build Habit-Forming Products”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 (ต.ค.-ธ.ค. 59) หน้า
94-95
- “Mindset: The New Psychology of Success”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 153 (ม.ค.-มี.ค. 60) หน้า
94-95
- “Objectives and Key Results”, วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 154 (เม.ย.-มิ.ย. 60) หน้า 78
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
- “Supplier qualification for high-value goods and services in Nigeria: a comparison of qualified and
non-qualified suppliers”, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 19, Issue 6,
2016, pp. 1-16
- “Do arcs of integration differ across industries? Methodology extension and empirical evidence from
Thailand”, International Journal of Production Economics, Vol. 183, January 2017, pp. 223-234
- “CEO transformational leadership and the new product development process: The mediating roles of
organizational learning and innovation culture”, Leadership & Organization Development Journal, Vol.
37, Issue 6, 2016, pp. 730-749
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
- ต�ำรา “การพยากรณ์ทางธุรกิจ”
รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
- หนังสือโมโนกราฟ “The Last Jigsaw Piece for Success: Improving Life with Performance Measurement”
- หนังสือโมโนกราฟ “เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ล�ำเอียง”
รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
- หนังสือคู่มือต�ำราส�ำหรับผู้สอน “การวิจัยทางธุรกิจ”
ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
- หนังสือรวมบทความ “Operations Management ในโลกธุรกิจ”
2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
- เสนอผลงานวิจย
ั เรือ
่ ง “ The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between
supply chain integration and operational performance “ ในการประชุมวิชาการ 2016 Annual Meeting of
the Academy of Management รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 5-9 ส.ค. 59
อ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย “ ในการประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์
วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 (WMS Management Research National Conference # 5) จ.นครศรีธรรมราช
ประเทศไทย วันที่ 19 พ.ค. 60
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สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง
1. ด้านบุคลากร

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีอาจารย์ปฏิบต
ั ง
ิ านจริง 9 คน โดยมีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษา
ระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 5 คน ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ
รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย
รายนามอาจารย์

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ชื่อโครงการวิจัย

How do disasters impact supply chain risk perceptions?: A multi-industry case study
before and after the 2010 Great Thai flood

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

ชื่อโครงการวิจัย

กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (ฟัซซีลอจิก) เพือ
่ สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูเ้ ชีย
่ วชาญในการประเมินค่าความน่าจะเป็นทางธรณีวท
ิ ยาของโครงการขุดส�ำรวจปิโตรเลียม

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายนามอาจารย์

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

ชื่อโครงการวิจัย

ความต้องการเชิงสถาบันของผู้ใช้บริการส�ำหรับศูนย์บ่มเพาะในมหาวิทยาลัย

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์
- “From servant to master: Power repositioning of emerging-market companies in global value chains”,
Asian Business and Management, Vol. 15, No. 4, September 2016, pp. 292-316
- “Asian emerging multinationals and the dynamics of institutions and networks”, Asian Business &
Management, Volume 15, Issue 4, September 2016, pp. 255-263
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
- “Combining AHP and TOPSIS method for logistics hub selection”, International Journal of Management
and Decision Making, Vol. 15, No. 2, 2016, pp. 134-153
รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
- “Thailand transportation infrastructure performance and the economics: measurement and relationship”,
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 28, Issue 5, pp. 1-32
รศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
- “The Influence of Corporate Social Responsibility on Work Engagement and Organizational
Commitment”, Chulalongkorn Business Review ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.59) เลขที่ฉบับ 150 หน้า 68-92
อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
- “University Business Incubators: An Institutional Demand Side Perspective on Value Adding Features”,
Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 4, No. 3, 2016, pp. 41-56
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์
- ต�ำรา “ธุรกิจระหว่างประเทศ: บริบทของประเทศไทย”
ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์
- ต�ำรา “การบัญชีต้นทุการขนส่งระหว่างประเทศ: เชื่อมโยงการค้าโลก”
2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
รศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
- เสนอผลงานวิจย
ั เรือ
่ ง “ Economic Crisis, Business Ethics, and Firm Respone “ ในการประชุมวิชาการ 1st World
Congress on Business History เมืองแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์ วันที่ 25–27 ส.ค. 59
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สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. ด้านบุคลากร

ปัจจุบันสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีอาจารย์ประจำ�สาขา จำ�นวน 5 คน ปฏิบัติงานจริง 4 คน ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 1 คน
โดยทั้ง 5 คน นี้ มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท 3 คน ปริญญาเอก 2 คน ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ของสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
- กลยุทธ์ในการรับมือกับความไม่แน่นอนของอัตราว่างในช่วงนอกฤดูกาลเดินทางในธุรกิจโรงแรม, จุฬาลงกรณ์ธรุ กิจ
ปริทัศน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 150 ตุลาคม – ธันวาคม 2559
- พื้นที่ท�ำงานสรรค์สร้างเพื่อความคิดสร้างสรรค์ในยุค 4.0” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ ธุรกิจกติกา
ใหม่ Disrupting Business พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2560
อ.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
- น�ำเสนอผลงานทางวิชาการเรือ
่ ง “Attitude towards walking to transit station of rail users living near station:
A case study of Transit-Oriented Developments (TODs) in Bangkok, Thailand ณ World Symposium on
Transport and Land Use Research 2017 (WSTLUR 2017) ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง
บริสเบรน ประเทศออสเตรเลีย
การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ วิชาชีพ วิทยากร
รศ.พัชรา พัชราวนิช
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประเมินมูลค่าวิธีรายได้” , “ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเล่มรายงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน” ให้กับธนาคารไทยพาณิยชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559
ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
- เป็นทีป
่ รึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประเมินราคาอิสาระไทย วาระประจ�ำปี 2560 -2561 (1 พฤษภาคม 2560
-30 เมษายน 2562)
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการและวิธีการประเมินทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold) ให้กับสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอนนัน
้ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุง
่ เน้นให้นก
ั ศึกษาได้เรียนรูจ
้ ากการปฏิบต
ั แิ ละศึกษาจากสถานทีจ
่ ริง โดย
ตลอดปีการศึกษาทีผ
่ า่ นมาได้นำ� นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานทีต
่ า่ งๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างศักยภาพให้กบ
ั นักศึกษา ดังนี้
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.1 นักศึกษา ป.ตรี วิชา RB341 Property Management ศึกษาดูงานที่ Siam Discovery เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดย
ได้รับเกียรติจาก คุณกัลยรักษ์ ปิยะคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ บริษัทสยาม
พิวรรธน์ จ�ำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และคุณจตุพล เกียรติระบิล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปปฏิบัติการธุรกิจและ
สนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์รีเทล โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้อธิบายและน�ำชมสถานที่ส่วนต่างๆ ของ Siam Discovery
3.2 ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม, ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช, อ.กรุง อังคนาพร และชมรม RB CLUB
จัดกิจกรรม City Tour ให้แก่สมาชิก ไปเยี่ยมชมโครงการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
ช่วงเช้า ไปเยีย
่ มชมโครงการ หลังสวนวิลเลจ ซึง
่ เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริวทรัพย์ขนาดเมกะโปรเจกต์ ระดับพรีเมีย
่ มย่าน
หลังสวน โดยมีคุณอภิชัย สิริด�ำรงพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัดให้การตอนรับและให้
เกียรติบรรยายภาพรวมโครงการ และในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชม Jade Height โฮมออฟฟิศระดับพรีเมี่ยม บริษัท ธนาพัฒน์
พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด โดยมีคุณภาคย์ธนา ปรีดาวิภาต ผู้บริหารและเป็นศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับ
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3.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RB411 Real Estate Marketing and Brokerage Management เยี่ยมชมโครงการ Think
Space B2S at Central Festival East Ville เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
3.4 กิจกรรม 3ปี 3ค่าย โครงการนัดพบนักศึกษาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Hotel J
Inspired, พัทยา จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยาย โครงการหมู่บ้านจักรไพศาล 18 โดยคุณณัฐพงษ์ จักร
ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แสนสนุก สุดมันส์ หรรษาพาเพลินโดยรุ่นพี่ปี 4
ร่วมสัมนาไปกับพี่น้อง BRE ภายใต้หัวข้อ “ความฝัน ความหวังและความจริงในชีวิตไม่อิงนิยายของเหล่านักอสังหาฯ”
สัมมนากลุ่มย่อยและร่วมฟังการวางแผนความฝันของรุ่นพี่ปีที่ 4
ปี 4 – เรื่อง อนาคต ความฝันและเป้าหมายในชีวิต สายงานและการเรียนต่อ
น�ำทีมโดย ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์, รศ.ดร.สุพีชา พาณิชปฐม, ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ, อ.กรุง อังคนาพร
ปี 3 - การฝึกงาน การค้นหาสายที่ตนถนัด ทั้งทางด้าน Residential, Commercial หรือ Development, Valuation or
Management และการวางแผนชีวิตพิชิตโค้งสุดท้าย
น�ำทีมโดย รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์, รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์
ปี 2 – การวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวและสร้างบุคลิกสูก
่ ารเป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์
น�ำทีมโดย ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล, รศ.พัชรา พัชราวนิช, ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช, อ.จรง เจียมอนุกูลกิจ
รับฟังการบรรยาย เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษา RBTU ธรรมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
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หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)
หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรทีอ
่ อกแบบการเรียนในลักษณะบูรณาการ โดยน�ำปัญหาธุรกิจและการ
ตัดสินใจของผูบ
้ ริหารเป็นตัวตัง
้ แล้วจัดเนือ
้ หาองค์ความรูใ้ นศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องมาผสมผสาน เพือ
่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะนักศึกษา
ในการวิเคราะห์ปญ
ั หา และก�ำหนดทางเลือกเพือ
่ การตัดสินใจในทางธุรกิจ (Process-based Learning) โดยลดความซ�ำ้ ซ้อนของเนือ
้ หาทีแ่ ยกตาม
รายวิชา ท�ำให้มรี ะยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพือ
่ สร้างบัณฑิตทีม
่ ค
ี วามสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้รอบ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการท�ำงานได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว ในขณะที่การศึกษาระดับปริญญาโท มุ่ง
ให้เกิดความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะด้านของการจัดการธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการไปรับผิดชอบในต�ำแหน่งหน้าที่งานระดับกลาง-สูงในองค์กร
ประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้หลักสูตรให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการปลูกฝัง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 80 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบ
บูรณาการ จ�ำนวน 38 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ จ�ำนวน 42 คน โดยนักศึกษาประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทรวมทั้งสิ้น 69 คน สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ จ�ำนวน 7 คน สาขาวิชาการบริหารการเงิน จ�ำนวน 41 คน สาขา
วิชาการบริหารการตลาด จ�ำนวน 21 คน จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 42 คน เป็นนักศึกษาจากสาขาการบัญชีธุรกิจแบบ
บูรณาการ 9 คน สาขาวิชาการบริหารการเงิน 24 คน และสาขาวิชาการบริหารการตลาด 15 คน

1. ผลงานด้านวิชาการ

1.1 ผลงานนักศึกษาเรือ
่ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษท
ั และคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 35
(กันยายน 2559)
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ
่ มัน
่ ของผูบ
้ ริหาร และโครงสร้างเงินทุนของบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิถุนายน 2559)
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2. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และได้รบ
ั รางวัลดังนี้
2.1 Young Financial Star Competition 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้า 8 รางวัล ดังนี้
- ชนะเลิศรางวัล SET Investment Star
- ชนะเลิศรางวัล K-Expert Star
- ชนะเลิศรางวัล Muang Thai Life Assurance Star
- ชนะเลิศรางวัล PTT CSR Star Team
- ชนะเลิศรางวัล Muang Thai Life Assurance Star Team
- รองชะเลิศอันดับ 1 รางวัล TFEX Derivatives Star
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล PTT CSR Star Team
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล Muang Thai Life Assurance Star
2.2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานบริการชุมชน (Service Learning) ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในระดับมหาวิทยาลัย
จัดโดยฝ่ายการนักศึกษาและเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับผลงานทีน
่ ก
ั ศึกษาส่งเข้าประกวดคือ “โครงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จ.ระยอง” ซึง
่ เป็นหนึง
่ ในโครงการของวิชาพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
TU100 ภาค 2/2558
2.3 รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2559 จัดโดยฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจ TMA Business CANVAS for Young Entrepreneur 2016 ซึ่ง
จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาเอกด้านการบัญชี การเงิน และการตลาด โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ และวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นนักธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นนานาชาติ มีความคล่องตัวในการท�ำงานในสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะในการสื่อสารและการน�ำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาขยายโลกทัศน์
และประสบการณ์ของตนผ่านโครงการแลกเปลีย
่ นนักศึกษากับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจต่างๆ ในทุกทวีปทัว่ โลก จนได้รบ
ั การยกย่อง
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติถึงความสามารถของนักศึกษาที่ประกาศความส�ำเร็จ คว้ารางวัลวิชาการบนเวทีการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติมากมาย รวมถึงความสามารถในโลกการท�ำงานจริงด้วย
ในปีการศึกษา 2559 มีผลงานที่ประสบความส�ำเร็จของโครงการและนักศึกษา ดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

ในปีการศึกษา 2558 โครงการฯ มีนักศึกษา 531 คน เปิดสอนจ�ำนวน 102 วิชา ใน 3 สาขาวิชาเอก และมีนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 126 คน

2. ผลงานการจัดกิจกรรม

2.1 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (BBA Camp) ครั้งที่ 13
นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ในปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 13)
นักศึกษาโครงการ BBA ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทโดยมีเจตนารมณ์ในการไปสร้างอาคารอเนกประสงค์
“โดมคล้องฟ้า” ณ โรงเรียนบ้านกะริคี ต�ำบลสันติคีรี อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560
2.2 การจัดการแข่งขันรายการต่างๆ
21 สิงหาคม 2559
จัดการแข่งขัน The Challenger 2016 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4 - 8 ตุลาคม 2559
จัดการแข่งขัน Thammasat Undergraduate Business Challenge 2016
ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
29 เมษายน 2560
จัดการแข่งขัน HSBC Thailand Business Case Competition 2017 ให้กับธนาคาร
ฮ่องกงและเซีย
่ งไฮ้แบงกิง
้ คอร์ปอเรชัน
่ จ�ำกัด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2.3 การเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
21 สิงหาคม 2559
The Challenger 2016
จัดโดย โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
UOB-NUS Case Competition 2016
จัดโดย The National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
4 - 8 ตุลาคม 2559
Thammasat Undergraduate Business Challenge 2016
จัดโดย โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 – 17 ตุลาคม 2559
Audi Global Business Case Competition 2016
จัดโดย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
17 – 21 ตุลาคม 2559
FEP U.Porto International Case Competition 2016
จัดโดย University of Porto ประเทศโปรตุเกส
23 – 28 ตุลาคม 2559
Citi-HKUST International Case Competition 2016
จัดโดย The Hong Kong University of Science and Technology
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4 – 14 พฤศจิกายน 2559
Alberta International Business Competition 2016
จัดโดย University of Alberta ประเทศแคนาดา
25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 Australian Undergraduate Business Case Competition 2016
จัดโดย University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
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29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560
11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
12 – 18 มีนาคม 2560
3 – 8 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
29 เมษายน 2560
23 – 28 พฤษภาคม 2560

Champions Trophy Case Competition 2017
จัดโดย The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
BI International Case Competition 2017
จัดโดย BI Norwegian Business School ประเทศนอร์เวย์
USC Marshall International Case Competition 2017
จัดโดย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
McGill Management International Case Competition 2017
จัดโดย McGill University ประเทศแคนาดา
Belgrade Business International Case Competition 2017
จัดโดย University of Belgrade ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
L’Oreal Brandstrom 2017 (National Final Round)
จัดโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด
HSBC Thailand Business Case Competition 2017
จัดโดย ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
Chulalongkorn International Business Case Competition 2017
จัดโดย โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

ในระหว่างปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของโครงการฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านธุรกิจรายการต่างๆ หลายรายการ และได้รบ
ั รางวัล
จากการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 รางวัลระดับนานาชาติ
29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
4 - 8 ตุลาคม 2559

11 – 17 ตุลาคม 2559
17 – 21 ตุลาคม 2559
4 – 14 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
24 – 27 พฤศจิกายน 2559
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
12 – 18 มีนาคม 2560
3 – 8 เมษายน 2560
24 เมษายน 2560

รางวัลชนะเลิศ UOB-NUS Case Competition 2016
จัดโดย The National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Thammasat Undergraduate Business
Challenge 2016
จัดโดย Thammasat University
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Audi Global Business Case Competition 2016
จัดโดย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลชนะเลิศ FEP U.Porto International Case Competition 2016
จัดโดย University of Porto ประเทศโปรตุเกส
รางวัลชนะเลิศ Alberta International Business Competition 2016
จัดโดย University of Alberta ประเทศแคนาดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 The Capsim Global Challenge Fall 2016
จัดโดย Capsim Management Simulations Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Creative Shock 2016
จัดโดย ISM University of Management and Economics ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Deloitte SEA Tax Challenge 2017
จัดโดย Deloitte Singapore ประเทศสิงคโปร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 McGill Management International Case Competition 2017
จัดโดย McGill University ประเทศแคนาดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Belgrade Business International Case Competition 2017
จัดโดย University of Belgrade ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
รางวัลชนะเลิศ The Capsim’s Spring 2017 Foundation® Challenge
จัดโดย Capsim Management Simulations Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3.2 รางวัลระดับชาติ
15 – 21 ตุลาคม 2559
15 พฤศจิกายน 2559
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
11 กุมภาพันธ์ 2560
21 มีนาคม 2560
20 เมษายน 2560
6 พฤษภาคม 2560

รางวัลชมเชย Start up Thailand by GSB 2016
จัดโดย ธนาคารออมสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Krungsri Uni Startup 2016
จัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
รางวัลชนะเลิศ Deloitte Thailand Business Challenge 2017: Tax Case Competition
จัดโดย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด
รางวัลชนะเลิศ CFA Institute Research Challenge in Thailand 2016 – 2017
จัดโดย CFA Thailand
รางวัลชนะเลิศ Future Management Program
จัดโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 L’Oreal Brandstrom 2017 (National Final Round)
จัดโดย บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จ�ำกัด
รางวั ล ชนะเลิ ศ และรางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 Thailand Accounting Case
Competition 2017
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนอยู่สองระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนามาจากโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน อันเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างสามสถาบัน ประกอบด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมที่ดิน และ University of South Australia
(U-SA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ และประสบการณ์
ทางการประเมินราคาทรัพย์สน
ิ ตามมาตรฐานสากล โดยเริม
่ การเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2539 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมิน
ราคาทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเหตุผลที่เป็นหลักสูตรใช้ระยะเวลาการเรียนการสอนสั้นที่สุด เมื่อเทียบกับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคา
ทรัพย์สิน นั้นได้ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2544 โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยใน
โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น ได้เปิดการเรียนการสอนให้ผู้เข้าศึกษาได้เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ ได้แก่ การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการจัดการศึกษาดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของ
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เดียวกัน คือ ผลิตบุคลากรทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามคติประจ�ำโครงการ
ว่า “Real Knowledge For Real Estate”

ระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีนก
ั ศึกษาระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ในปีการศึกษา 2559-2560 จ�ำนวน 140 คน
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน76 คน และ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 64 คน ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 78 คน โดยในปีการศึกษา
2559 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลงานต่างๆ ดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ
•
•

•

นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 15 ได้จัดท�ำผลงานการศึกษาอิสระ จ�ำนวน 77 เรื่อง โดยเป็น
ประเภทการศึกษาความเป็นไปได้ จ�ำนวน 70 เรื่อง ประเภทวิจัย จ�ำนวน 7 เรื่อง และจัดท�ำวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 1 เรื่อง
นายเกรียงศักดิ์ สันติพจนา นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13 ได้รับอนุมัติทุนให้ไปน�ำเสนอผล
งานทางวิชาการเรื่อง “Consumer Decision-Making Styles of Condominium in Bangkok Metropolitan Region”
ในการประชุม The European Real Estate Society 23rd Annual Conference ณ Regensburg , Bavaria/Germany
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 และผลงานเรื่องดังกล่าว “รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดและการจัดกลุ่มผู้บริโภค
อาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ได้รบ
ั การตีพม
ิ พ์ในวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 154 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
นางสาวพิชานันท์ บุญพร้อมกุล นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13 ได้รับอนุมัติทุนให้ไปน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการเรื่อง “Leading indicator in Thai real state crisis and cycle” ในการประชุม The European Real
Estate Society 23rd Annual Conference ณ Regensburg , Bavaria/Germany ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559

2. ผลงานการจัดกิจกรรม

2.1 นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หัวข้อเรื่อง RealTalk 2016: เตรียมความพร้อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับมือเศรษฐกิจโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
เวลา 13.00–17.00 น. ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรม Sheraton Grande สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินรายการโดย รอง
ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
วิทยากร
คุณกรณ์ จาติกวณิช
(รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง)
หัวข้อ “ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน”
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
(นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)
หัวข้อ “ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศและภาคอสังหาริมทรัพย์”
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คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
(กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน))
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม รับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในฐานะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์”
คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอตี้ จ�ำกัด (มหาชน))
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม รับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในฐานะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์”
2.2 รศ.พัชรา พัชราวนิช น�ำนักศึกษา วิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและ
ฟังบรรยายโครงการ WHA Mega Logistics Center – Wangnoi Km.61 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
2.3 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ น�ำนักศึกษาวิชา RB726 Seminar in Real Estate Business เยี่ยมชมดูงาน @ หัวหิน
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559
2.4 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบญ
ุ จิตต์ น�ำนักศึกษาวิชา RB726 Seminar in Real Estate Management ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง
“Widen Your Horizon; TOD and Beyond” ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2559
2.5 โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 17 เพื่อแนะน�ำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 9 โรงแรม Novotel เพลินจิต
2.6 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำนักศึกษาโครงการปริญญาโท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #14) ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมือง บิลเบา และ เมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
ระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2559
2.7 โครงการฯ จัดกิจกรรม Get Together ให้กบ
ั นักศึกษา MRE#17 เมือ
่ วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เชอราตัน หัวหิน
2.8 โครงการฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ MRE #17 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
2.9 โครงการฯ น�ำนักศึกษา MRE17 ศึกษาดูงาน The Energy Hua Hin เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2.10 นักศึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา RB735 Modern Property Management เยี่ยมชมและ
ฟังบรรยาย อาคารส�ำนักงาน Regus เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
2.11 นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ที่ลงทะเบียนวิชา RB726 Seminar in Real Estate Business
ท� ำ การน� ำ เสนอ เรื่ อ ง แนวคิ ด ในการพั ฒ นา ชุ ม ชนบ้ า นขิ ง คลองภาษี เ จริ ญ พื้ น ที่ เ ขตบางแค (บางส่ ว น) ซึ่ ง ได้ รั บ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เป็น Case Study เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
2.12 โครงการฯ จัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงวิชาเลือกให้กับนักศึกษา MRE#16 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
2.13 โครงการฯ ชี้แจงการสอบประมวลวิชาให้กับนักศึกษา MRE#15 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
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โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA, MBA-HRM, XMBA)
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

โครงการ MBA มีเป้าหมายในการสร้าง “นักบริหารมืออาชีพ” หรือ “เจ้าของธุรกิจ” ที่ประสบความส�ำเร็จ โดยการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้ในทุกสถานการณ์ โดยเน้นผู้
ที่ก�ำลังท�ำงานซึ่งสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA- HRM)

โครงการ MBA-HRM มีเป้าหมายในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจและสามารถผสานองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ของการ
บริหารธุรกิจและศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมุมมองในเชิงกลยุทธ์

โครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร (XMBA)

โครงการ XMBA ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)” ถูกออกแบบเพือ
่ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ไทยที่จ�ำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจใน
เชิงกลยุทธ์ ที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงอย่างเหมาะสม อีกทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีคุณสมบัติของความเป็น
ผู้น�ำที่ดี เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันดีงามที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

1. ผลงานด้านวิชาการ

1.1 งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นักศึกษาโครงการ MBA จัดท�ำงานค้นคว้าอิสระ ทั้งหมด 161 เรื่อง แบ่งเป็น
• แผนธุรกิจ 11 เรื่อง
• งานวิจัย 143 เรื่อง
• งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ 7 เรื่อง
นักศึกษาโครงการ MBA-HRM จัดท�ำงานค้นคว้าอิสระ ทั้งหมด 27 เรื่อง เป็นงานวิจัย 27 เรื่อง
นักศึกษาโครงการ XMBA จัดท�ำงานค้นคว้าอิสระ ทั้งหมด 27 เรื่อง แบ่งเป็น
• แผนธุรกิจ 7 เรื่อง
• งานวิจัย 17 เรื่อง
• งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ 3 เรื่อง

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

2.1 นักศึกษาโครงการ XMBA 32 และ 33 ได้จด
ั กิจกรรม CSR ณ มูลนิธพ
ิ ระมหาไถ่เพือ
่ การพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560
2.2 โครงการ MBA โดย รศ.กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ผู้สอนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปบริจาคเงิน
ให้โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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3. ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของโครงการมุง
่ เน้นวางรากฐานทางธุรกิจให้แน่นและประยุกต์กบ
ั เหตุการณ์จริง โดยเน้นการใช้กรณีศก
ึ ษา รายงาน
และการใช้เกมส์จ�ำลองทางธุรกิจ เพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ
3.1 เกมส์จ�ำลองกลยุทธ์ธุรกิจ Capsim และ Business Game
• โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
• โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 3/2559 ตั้งแต่วันที่ 7– 9 เมษายน 2560
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
• โครงการ MBA - HRM จัด Business Game ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ภาค 2/2558
ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
• โครงการ XMBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ภาค 3/2559
ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
3.2 โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ สิรพ
ิ ล
ั ลภ อาจารย์ผส
ู้ อนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพือ
่ การแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2559
3.3 โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ สิรพ
ิ ล
ั ลภ อาจารย์ผส
ู้ อนวิชา กลยุทธ์การตลาดเพือ
่ การแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปดูศก
ึ ษานอกสถานที่
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
3.4 โครงการ MBA โดย อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาบธ.704 การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค
น�ำนักศึกษาไปศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2560
และวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
3.5 โครงการ XMBA น�ำนักศึกษารุ่นที่ 31 ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต
ประเทศสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559
3.6 โครงการ XMBA น�ำนักศึกษารุ่นที่ 31 ไปศึกษาดูงาน ณ เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2560
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โครงการปริญญาโททางการบัญชี
โครงการปริญญาโททางการบัญชี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) (Master of Accounting)
เป็นการศึกษาภาคค�่ำในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็นระบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีสัดส่วนวิชาที่สอนเป็นภาษา
อังกฤษประมาณร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โครงการฯ เน้นการสอนเพื่อ
ฝึกอบรมนักศึกษาทีส
่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำ� กัดสาขา) ให้มค
ี วามรูท
้ างด้านวิชาการบัญชีในเชิงลึก และวิชาการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มม
ี ม
ุ มองกว้างไกล สามารถทีจ
่ ะท�ำงานในสายงานวิชาชีพทางด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้ทางทฤษฎี เพื่อสามารถผสมผสาน
วิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรู้จากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจมาใช้ในการตัดสินใจ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใน
การประกอบวิชาชีพได้
นอกจากนี้ปรัชญาของโครงการฯ ที่ส�ำคัญคือ การมีจริยธรรมในองค์กร ดังนั้นโครงการฯ จึงได้ก�ำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
และจริยธรรมวิชาชีพไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักในความส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ด้านการจัดการเรียนการสอนของโครงการ

โครงการฯ มีแผนการศึกษา 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและจัดท�ำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (ศึกษา
รายวิชาและไม่จัดท�ำวิทยานิพนธ์)
โครงสร้างหลักสูตร มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต ดังนี้
•
วิชาบังคับ จ�ำนวน 21 หน่วยกิต
•
วิชาเลือก
- แผน ก ศึกษาวิชาเลือก จ�ำนวน 9 หน่วยกิต
- แผน ข ศึกษาวิชาเลือก จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
•
วิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
•
วิชาการค้นคว้าอิสระ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
ในส่วนของวิชาเลือก หากนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก สนใจที่จะศึกษาเฉพาะด้าน จะแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
•
ด้านรายงานทางการเงิน (IFRS)
•
ด้านภาษีอากร (Taxation)
•
ด้านศาสตร์และศิลป์ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการบัญชี
ศึกษารายวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวน 4 วิชา และผู้เข้าศึกษาจะได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จากโครงการปริญญาโททางการ
บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันทางด้านบัญชีที่มีชื่อเสียง (Big 4) จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด

ด้านการจัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 13 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 12 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 ถึง วัน
จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้
•
แนะน� ำ หลั ก สู ต รบั ญ ชี ม หาบั ณ ฑิ ต และแนะแนวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน ตลอดระยะเวลา 2 ปี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา ผู้อ�ำนวยการโครงการฯ
•
กิจกรรม “Team Synergy” ของนักศึกษารุน
่ ที่ 13 โดย คุณจอมพล จีบภิญโญ, กรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษท
ั มอร์ เทรนนิง
่ จ�ำกัด
•
กิจกรรม “มารยาทในการเข้าสังคม” ของนักศึกษารุ่นที่ 12 โดย อาจารย์โอปอ พงษ์พานิช สุรารักษ์, Director of
Prompt International Training Company
กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” ในวันเสาร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่
21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับนักศึกษารุน
่ ที่ 13 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสต
ิ
ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
กิจกรรมสัมมนาวิชาการเสริมหลักสูตรฯ ประจ�ำปี 2559 หัวข้อ “IFRS Challenge : กรณีศึกษาของบริษัทในประเทศไทย”
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. โดย คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับ
บัญชีตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การจัดอบรม หัวข้อ “SETSMART และไอคอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” ให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น. โดย คุณจุฑามาศ วงศ์กันทรากร, อาจารย์ และหัวหน้าส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ด้านผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษาของนักศึกษาของโครงการ
ผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ดังนี้

ลำ�ดับ

เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ

1

5802020015

นายฐิภัทรา ดิตยานันทกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2

5802020023

นายณัฐวีร์ คุสินธุ์

การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
: กรณีศึกษาในประเทศไทย

3

5802020049

นางสาวสุภรัตน์ ตันฑ์พรชัย

แนวโน้มการตกแต่งงบการเงินในบริษัทที่เข้าร่วมสัมปทานขอใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่

4

5802020098

นางสาวธนธรณ์ เลาหไพศาล

การเลือกส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษท
ั สัญชาติจน
ี ทีล
่ งทุนในประเทศไทย

5

5802020106

นางสาวนันทกร ลิ้มสุมังคลกุล

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนต่อผลประกอบการทางการเงินของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย

6

5802020114

นางสาวธนภรณ์ ชาญชนะโสภณ

การประเมินความเกีย
่ วข้องกับการตัดสินใจของนักลงทุนทัว่ ไปและผูส
้ อบ
บัญชีต่อการน�ำเสนอรายงานเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการ
ร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

7

5802020163

นางสาวชญาภา จงย่อกลาง

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8

5802020171

นางสาวศิริพัฒน์ สนมเนาว์

การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการน� ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs)

9

5802020239

นางสาวสุรางค์ทิพย์ ตันกุล

วัฒนธรรมองค์กรและการจัดท�ำงบประมาณของบริษท
ั ในกลุม
่ ธุรกิจการ
เงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10

5802020296

นางสาวอรวรรณ เงาแสงธรรม

การตกแต่งก�ำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

11

5802020304

นายทวีศักดิ์ วิริยจารี

การศึกษาความสามารถของอัตราส่วนกระแสเงินสดในการคาดการณ์
ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

12

5802020320

นาวาตรีเอกภักดิ์ ศิริวิเทศ

การเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ กับการตกแต่งก�ำไร : กรณี
ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13

5802020361

นายพงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู

การปรับใช้แนวปฏิบต
ั ท
ิ างการบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับการให้สท
ิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ตามหลักความต่อเนือ
่ ง
ของส่วนได้เสีย ในกรณีการโอนกิจการทัง
้ หมดภายใต้ประมวลรัษฎากร
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ลำ�ดับ

เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ

14

5802020411

นางสาวณัฐพร นาคบรรพต

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการควบคุมเชิงบริหารกับระดับความยึดมั่น
ต่อองค์กรของพนักงาน: กรณีศึกษาส�ำนักงานบริการทางวิชาชีพด้าน
บัญชีและภาษีอากร

15

5702020115

นางสาวสุภรา รุทธิ์อมร

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16

5702020198

นางสาวพิมพ์ภัทร คลุมดวง

คุ ณ ลั ก ษณะของกิ จ การ กั บ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ก่อนก�ำหนด

17

5702020388

ร.ต.หญิงศศิภา คุ้มรักษา

ความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานของบริษท
ั
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุน

18

5702020461

นางสาวเบญจวรรณ โสขวัญฟ้า

การเปิดเผยข้อมูลภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและผลประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MSMIS)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการและ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ มีเป้าหมายให้ความรูน
้ ก
ั ศึกษาทัง
้ ทีม
่ พ
ี น
ื้ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและหรือพื้นความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถประสานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความต้องการทางด้านบริหาร
เพือ
่ น�ำมาช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ และหรือออกแบบระบบสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพและผลการด�ำเนิน
งานให้องค์กรประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้นอกจากนีม
้ หาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ ยังมีความรูท
้ างวิชาการพอเพียงส�ำหรับงานวิจย
ั
ทางด้านระบบสารสนเทศ เพื่อค้นหาความจริงเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทางด้านระบบสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. 2560 โครงการฯ ได้ดำ� เนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอีกครัง
้ เนือ
่ งจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได้รบ
ั อนุมต
ั ใิ ห้
จัดการเรียนการสอน มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และในการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวนี้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รบ
ั การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง
ทีม
่ ค
ี วามโดดเด่นทีแ่ ตกต่างของหลักสูตรทีป
่ รับปรุง คือ ผสมผสานองค์ความรูด
้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยผูจ
้ บ
การศึกษาจะมีกรอบแนวคิดและองค์ความรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกธุรกิจในภายหน้าได้ในหลากหลายมิติ
ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลิตมหาบัณฑิตออกมา 10 รุ่น 421 คน เป็น
บุคคลากรทางด้านระบบสารสนเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

1. ผลงานด้านวิชาการ

1.1 ประเภทงานวิทยานิพนธ์

ลำ�ดับ

เรื่อง

1

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษาองค์กรในประเทศไทย (FACTORS
AFFECTING THE DECISION TO CHOOSE HOW TO IMPLEMENT THE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM:
THE CASE STUDY OF THAILAND ORGANIZATIONS)

2

การใช้สอ
ื่ สังคมเพือ
่ การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กรณีศก
ึ ษาเฉพาะไลน์ (USING SOCIAL MEDIA TO MODIFY SMOKING
BEHAVIOR: STUDY APPLICATION LINE)

3

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�ำงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาล (FACTORS THAT LEAD CIO
TOWARD INDIVIDUAL’S EFFECTIVENESS IN THE GOVERNMENT SECTORS)

4

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าที่องค์กรได้รับจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT (FACTORS AFFECTING
THE VALUE CREATION TO ORGANIZATION IN INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT FROM COBIT FRAMEWORK)

5

ตัวแบบความตั้งใจซื้อสินค้า และบทบาทของนิสัยที่เป็นตัวแปรก�ำกับบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคม (THE MODEL
OF INTENTION TO BUY AND THE ROLE OF HABIT AS MODERATOR IN SOCIAL COMMERCE)
1.2 ประเภทงานวิจัย

ลำ�ดับ

เรื่อง

1

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน: มุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน
(FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT: VIEW OF INTERNAL AUDITOR)

2

ความตัง
้ ใจในการผันตัวเป็นผูป
้ ระกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
(THE INTENTION OF SOFTWARE DEVELOPERS TO BE STARTUP ENTREPRENEURS)

3

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรแสดงออกถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ (FACTORS AFFECTING THE EMPLOYEES’ BEHAVIOR TOWARDS INFORMATION SECURITY POLICY
COMPLIANCE)
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ลำ�ดับ

เรื่อง

4

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่
(AN EMPIRICAL STUDY OF FACTORS INFLUENCING ADOPTION OF ELDER CARE APP ON WEARABLE DEVICE)

5

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบจัดการความรู้ในองค์การ
(FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO USE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATIONS)

6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานบริการแบบพร้อมเพย์
(FACTOR INFLUENCING THE ADOPTION AND USE OF PROMPTPAY SERVICE)

7

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
(FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO USE AUTOMATED SOFTWARE TESTING TOOLS)

8

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
(FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ELECTRONIC TOLL COLLECION SYSTEM)

9

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความจงรักภักดี ต่อเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์ของประเทศไทย
(FACTORS AFFECTING CONSUMER’S BRAND LOYALTY OF ONLINE AUCTION WEBSITE)

10

การใช้วีดิโอออนไลน์เพื่อสร้างความตั้งใจในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร
(USING ONLINE VIDEO TO CREATE WILLINGNESS TO VISIT MUSEUMS IN BANGKOK)

11

การสร้างความเชื่อมั่นและการท�ำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
(CONFIDENCE PROMOTING FOR CONTINUING TO MAKE ELECTRONIC WALLET TRANSACTIONS)

12

ความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ (THE INTENTION TO USE PROMPT PAY SERVICES)

13

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรมบริการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจัดการสินทรัพย์
ส�ำหรับกลุม
่ นักลงทุนรายย่อย (FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF FINANCIAL TECHNOLOGY FOR INVESTMENT
& WEALTH MANAGEMENT OF RETAIL INVESTMENT)

14

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมที่พักในประเทศไทยผ่านผู้ให้บริการจองโรงแรมที่พักออนไลน์
(FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO CHOOSE HOTELS IN THAILAND VIA ONLINE HOTEL BOOKING SERVICE
PROVIDERS)

15

การใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรโดยอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
(THE IMPLEMENTATION OF BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) A CASE STUDY OF MULTINATIONAL COMPANY)

16

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีสวมใส่พกพาติดตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพ
(FACTORS INFLUENCING INTENTION TO USE WEARABLE DEVICE FOR SELF-PROTECTION OF HEALTH RISK)

17

การยอมรับเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เพื่อเป็นช่องทางโฆษณาสินค้าแก่ผู้บริโภค
(FACEBOOK LIVE ACCEPTANCE AS AN ADVERTISEMENT FOR CONSUMER)

18

การหลีกเลี่ยงภัยคุกคามข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่
(THREAT AVOIDANCE BEHAVIOR OF PRIVACY ON WEARABLE TECHNOLOGY)

19

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ DevOps
(FACTORS AFFECTING THE BEHAVIORAL INTENTION TO USE THE CONCEPT OF DEVOPS SOFTWARE DEVELOPMENT)
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1.3 ประเภทงานแผนพัฒนากลยุทธ์
ลำ�ดับ

เรื่อง

1

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ (STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLAN, FACULTY OF MEDICINE)

2

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัท ไอ.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
(STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLAN I.C. MANUFACTURING CO., LTD.)

3

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจ คอนซูเมอร์ กู๊ดส์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป
(STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLAN, CONSUMER GOODS AND SERVICE GROUPS)

4

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ บริษท
ั ไทยอิดเู คชัน
่ จ�ำกัด (STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLAN, THAI EDUCATION Co., Ltd.)

1.4 ประเภทงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ลำ�ดับ

เรื่อง

1

ระบบจัดการภายในส�ำหรับกิจการเสรีภัณฑ์ นครปฐม

2

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมช่าง ผู้รับเหมา ผู้จ�ำหน่าย (DEVELOPING A WEBSITE FOR BUILDERS)

3

โครงการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการหอพัก

4

โครงการพัฒนาระบบอ่านรีวิวก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า (DEVELOPING A SOFTWARE READ REVIEW BEFORE BUY SYSTEM)

5

โครงการพัฒนาระบบน�ำเสนอและวางแผนการท่องเที่ยว และการเดินทางในประเทศไทย

6

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพการผลิต (DEVELOPING A PRODUCTION QUALITY MONITORING SYSTEM)

2. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง
-

นางสาวยุจิรา แรกขึ้น เลขทะเบียน 5302037220 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอบทความวิจัย เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษาองค์กรในประเทศไทย
ตีพิมพ์ลงในวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561) โดยมี รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-

นางสาวรัชนี กุลศลกู้เกียรติ เลขทะเบียน 5402037310 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอบทความวิจัย
เรื่อง “survey on the use of application line to change smoking behavior” โดย ตีพิมพ์ในวารสารระบบสารสนเทศ
ด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560)
โดยมี รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-

นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ เลขทะเบียน 5402037450 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอบทความ
วิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�ำงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาล” โดย ตีพิมพ์ใน
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB) ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม
– ธันวาคม 2560) โดยมี รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-

นายชัชพงศ์ อธิปัญญาวงศ์ เลขทะเบียน 5502037434 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอบทความวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าที่องค์กรได้รับจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT” โดย
ตีพิมพ์ในวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB) ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561) โดยมี รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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-

นายทศพร ชนาภาณัฎฐกุล เลขทะเบียน 5802037118 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS น�ำเสนอวิทยานิพนธ์
เรื่อง ตัวแบบความตั้งใจซื้อสินค้า และบทบาทของนิสัยที่เป็นตัวแปรก�ำกับบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคม
(THE MODEL OF INTENTION TO BUY AND THE ROLE OF HABIT AS MODERATOR IN SOCIAL COMMERCE) ใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of
Development Administration 2017 - social sciences, and interdisciplinary studies (the 6th ICADA 2017 - SSIS)
ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์
ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานอื่นๆ

ในปีการศึกษา 2559 โครงการปริญญาโทสาขาวิชา MIS ได้จัดท�ำวารสารระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจ (Journal of Information
Systems: JISB Journal) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชารูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ บทความวิจัย บทความการวางแผนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ โดยก�ำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
เผยแพร่ที่ http://jisb.tbs.tu.ac.th โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา เป็นบรรณาธิการ และได้มีการเผยแพร่แล้ว ดังนี้
1. ปีที่ 02, ฉบับที่ 03 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559
เรื่อง System Development Design
2. ปีที่ 02, ฉบับที่ 04 ตุลาคม – ธันวาคม 2559
เรื่อง Social Media network
3. ปีที่ 03, ฉบับที่ 01, มกราคม – มีนาคม 2560
เรื่อง Application
4. ปีที่ 03, ฉบับที่ 02, เมษายน – มิถุนายน 2560
เรื่อง IT Plan and IT Security
5. ปีที่ 03, ฉบับที่ 03, กรกฎาคม – กันยายน 2560
เรื่อง Web Application

4. แผนงานในอนาคต
-

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และใช้ใน ปีการศึกษา 2562
จัดสัมมนาให้กับบุคคลภายนอกทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาโครงการฯ ในประเทศและต่างประเทศ
ผลักดันให้นักศึกษาของโครงการฯ จัดท�ำวิทยานิพนธ์มากขึ้น และไปน�ำเสนอผลงานในต่างประเทศ
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โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริม
่ ก่อตัง
้
มาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2526 และต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรมาเป็นระดับปริญญาโท เมื่อ
ปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ทัดเทียมกับผู้ส�ำเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาชั้นน�ำใน
ต่างประเทศ และมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโลกธุรกิจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางการตลาด ซึ่ง
จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้ตามหลักวิชาการและตามประสบการณ์ รวมทั้งเป็นมหาบัณฑิตที่
จะท�ำงานในระดับบริหารให้กับองค์กรชั้นน�ำในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถท�ำการสอนในระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ
ได้ ในปีการศึกษา 2559 โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ ได้ผลิตมหาบัณฑิต จ�ำนวน 81 คน ในรอบปีการศึกษา 2559
มีผลการด�ำเนินงานดังนี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “Marketing in a Post-Disciplinary Era ANZMAC Conference 2016”
จัดโดย Anzmac Australian & New Zealand Marketing Academy ณ University of Canterbury เมือง Christchurch
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2559 โดยผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาของโครงการฯ ได้รบ
ั คัดเลือก
ให้ตีพิมพ์ในวารสารของ Anzmac Australian & New Zealand Marketing Academy 2016 จ�ำนวน 2 ผลงานได้แก่
•
ผลงานของ นางสาวสรรพชุดา ใช้เจริญ การค้นคว้าอิสระเรื่อง “The impact of trust, perceived risk and website
design on consumer decision making in choosing a dental service via online channels”
•
ผลงานของ นางสาวศุภนุช สุขภารังษี การค้นคว้าอิสระเรื่อง “Segmentation of online shoppers through online
media via the Thailand Instagram store”
โครงการ MIM ร่วมกับ L’Oreal Thailand จัดกิจกรรม Guest-Speaking Session โดย Khun Natalie Gerschtein,
Managing Director of L’Oreal Thailand บรรยายในหัวข้อ “Beauty in Context with L’Oreal Thailand” ในวันพุธที่ 14
ธันวาคม 2560 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารเอนกประสงค์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของโครงการฯ
กิจกรรม Leadership and Building High Performance Teams โดย Mr. Bill Randall ในวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 ที่
โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำ และการสร้างทีมให้กับนักศึกษา ซึ่งเน้นพัฒนา
พฤติกรรม ฝึกการท�ำงานเป็นทีม ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทีม เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้น�ำ และผู้ตามที่ดี สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ร่วมทีม เสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการบริหารจัดการทีม เมื่อมีความขัดแย้งหรือความกดดันเกิดขึ้นระหว่าง
สมาชิก เพื่อน�ำไปสู่การเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ Pay It Forward เป็นโครงการของมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ โดยจัด
ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ต้องการเปลี่ยนของขวัญที่น�ำมามอบให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต
ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็น เงินบริจาค เพื่อน�ำเงินนี้ไปใช้ในการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป ส�ำหรับคอนเซ็บต์
ในปีนี้ คือ “ความยั่งยืน” โดยทีม Pay It Forward ร่วมกับ “ใจใจ” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบมืออาชีพใน
สาขาต่างๆ ที่มีความตั้งใจ ที่จะส่งต่อประโยชน์ที่ “ยั่งยืน” ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ในสาขาอาชีพให้กับคนในชุมชน โดย
การสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
กิจกรรมสืบสานรอยเท้าพ่อ “Forwarding the Royal Footsteps” ให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 29 ของโครงการฯ ณ สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึงวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวจ�ำนวน 84 คน กิจกรรมสืบสานรอยเท้าพ่อนี้ ได้จด
ั ต่อเนือ
่ งเป็นปีที่ 13 ซึง
่ กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้าง
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสนทนากับผู้ปฏิบัติงานในโครงการหลวง ชาวเขาเผ่ามูเซอและชาวเขาเผ่าปะหล่อง อันจะท�ำให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง เข้าใจวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และแนวทางการด�ำเนินงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตัวอย่างของการเป็นผู้ให้ ผ่านโครงการในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานโครงการหลวง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมหาศาล
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3. ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

การดูงานด้านธุรกิจ และทัศนศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษารุ่นที่ 30
เพื่อเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์และสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาจากการได้ศึกษาตลาด และดูงานจริงในต่างประเทศ ซึ่ง
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาองค์ความรูท
้ เ่ี ป็นสากล นอกเหนือจากการเรียนในชัน
้ เรียน โดยเยีย
่ มชมและฟังการบรรยายจากผูบ
้ ริหาร
ระดับสูงของบริษท
ั ชัน
้ น�ำระดับโลก ในการนีโ้ ครงการฯ ได้จด
ั แบ่งให้มก
ี ารดูงานเป็น 2 ครัง
้ ตามความสนใจของนักศึกษา ดังนี้
- ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2560 โดยบริษัทที่ไปศึกษาดูงาน ได้แก่ L’Oreal, Havas Media, Van
Cleef & Arpels, Hennessy Cognac และ Disneyland Paris
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทที่ไปศึกษาดูงานได้แก่ Facebook,
Google, Salesforce, Pebble Beach Company, Driscoll’s, Tanimura & Antle และ Western Growers Center
for Innovation & Technology
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โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มุง
่ เน้นการศึกษาวิชาการบริหารการเงิน โดยใช้เครือ
่ งมือทาง
วิทยาศาสตร์ เพือ
่ ทดสอบทฤษฎีและการคาดการณ์ทางทฤษฎี นักศึกษามีความเข้าใจถึงการปรับหลักการและทฤษฎีในแนวลึกไปใช้งานจริงด้านการ
บริหารและการแก้ปญ
ั หาทางการเงิน การปรับปรุงหลักสูตรเน้นในการน�ำทฤษฎีมาประยุกต์กบ
ั สถานการณ์ในโลกแห่งความจริง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ
่ ท�ำการค�ำนวณขัน
้ สูง และเน้นวิชาทีส
่ ร้างมืออาชีพการเงินทีต
่ อบสนองความต้องการของตลาดได้แก่ ผูจ
้ ด
ั การกลุม
่ สินทรัพย์
ลงทุน นักวิเคราะห์ ผูบ
้ ริหารการเงิน และนักวิจย
ั ทางการเงิน เป็นต้น
การพัฒนาตลาดทุน การสร้างและใช้เครือ
่ งมือทางการเงินสมัยใหม่เป็นสิง
่ จ�ำเป็นส�ำหรับภาคธุรกิจไทยในการรับมือกับการแข่งขัน หรือการ
ขยายตัวในภูมภ
ิ าค หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จึงมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรในวงการ
การเงินของประเทศ เพือ
่ สร้างบุคลากรทีม
่ ค
ี วามเข้าใจในตราสารทางการเงินสมัยใหม่ทม
ี่ ค
ี วามซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพน
ั ธ์ และการใช้ประโยชน์
จากตลาดทุนสากล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ ค้นหาข้อมูล นอกจากนีก
้ ารบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นประเด็นทีห
่ ลักสูตรให้ความ
ใส่ใจและบ่มเพาะนักศึกษา สร้างความเข้าใจและจิตส�ำนึกจึงเป็นสิง
่ จ�ำเป็นในการป้องกันวิกฤตเหล่านี้

1. ผลงานด้านวิชาการ

โครงการฯ สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท�ำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่เวทีนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ไป
น�ำเสนอผลงาน และน�ำชื่อเสียงมาสู่โครงการฯ ดังนี้
ผลงานวิจัยของ คุณชัยโย ศรีเลิศชัยพานิช หัวข้อเรื่อง “Evaluating Willingness-to-Pay for Pet Insurance Premium
in Bangkok” และคุณอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ หัวข้อเรื่อง “The Dynamic Relationship between LTF Mutual Fund
Flow and Stock Market Return: Evidence from Thai Market” ได้รับการตอบรับให้ไปน�ำเสนอในการประชุมทางวิชาการ
The 19th International Society for Business Innovation and Technology Management Conference ระหว่าง
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2559 ณ Mandarin Hotel Bangkok โดยผลงานวิจัยทั้งสองเรื่องมี รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ผลงานการจัดกิจกรรม

โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรม MIF CSR 2017 เมือ
่ วันเสาร์ที่ 17 มิถน
ุ ายน 2560
ณ อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด�ำเนินการจัดกิจกรรมโดยน�ำทีมกลุ่มนักศึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่
ธ.ก.ส. ที่รับผิดชอบโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และตัวแทนของวิสาหกิจชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงของโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรต�ำบลท่างาม และศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ล�ำแม่ลา ซึ่งกลุ่มนักศึกษา
ได้จัดท�ำรายงานบริหารความเสี่ยงโครงการเกษตรแปลงใหญ่ระดับชุมชน ส่งมอบแก่ผู้บริหาร ธ.ก.ส. และวิสาหกิจชุมชน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
Entrepreneur ในประเทศไทยต่อกระแสการเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก ปลูกฝังให้นก
ั ศึกษามีวส
ิ ย
ั ทัศน์ทก
ี่ ว้างไกลและมีความสามารถ
ในการมองเห็นโอกาสของธุรกิจและแข่งขันได้ในตลาดนานาชาติ (International) โดยอาศัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิง
่ แวดล้อม (Impact) หรือช่วยสร้างสรรค์ความเป็น Global Entrepreneur ในตัวนักศึกษา
เพือ
่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทีเ่ ข้มข้น โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) จึงร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบัน
การศึกษาชัน
้ น�ำสหรัฐอเมริกา Stanford University , Berkeley Universityและ Sonoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง
่ ตลอด
ระยะเวลา 12 ปีทโี่ ครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) ได้ผลิตบัณฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพออกไปท�ำงานทัง
้ ในภาครัฐบาลและภาค
เอกชน ปัจจุบน
ั คณะฯ ได้หยุดรับนักศึกษาโครงการ IMBA แล้ว เนือ
่ งจากปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) แทนหลักสูตรเดิม
ทัง
้ นี้ ในปีการศึกษา 2559 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) มีผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ ดังนี้

1. ผลงานการจัดกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
โครงการฯ น�ำนักศึกษาสาขาวิชาผูป
้ ระกอบการสากล รุน
่ ที่ 11 เดินทางศึกษาและดูงาน ณ บริษท
ั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงประเด็นปัจจุบันของผู้ประกอบการในประเทศไทย และ
ประเทศอื่นๆ โดยรวมถึงการชี้ช่องโอกาสโดยใช้กรณีศึกษาบริษัทต่างๆ ที่ประสบความส�ำเร็จ

2. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจระดับ
นานาชาติ ถือเป็นประสบการณ์ทส
ี่ ำ� คัญของนักศึกษาทีจ
่ ะได้นำ� เสนอผลงานกับนักลงทุนในระดับโลก ซึง
่ ในปีการศึกษา 2559
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทีม SkillMinute นักศึกษาร่วมท�ำโครงการกับนักวิจย
ั เข้าร่วมงาน Asian Entrepreneurship Award 2016 ณ เมืองโตเกียว
จากประเทศญีป
่ น
ุ่ เป็นการจัดงานเพือ
่ สนับสนุนให้ธก
ุ จ
ิ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเกิดขึน
้ จริงได้ในระบบเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
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โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
ในปีการศึกษา 2559 ทีผ
่ า่ นมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) หลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน 7 คน เป็นนักศึกษาแผน 1 จ�ำนวน 2 คน และแผน 2 จ�ำนวน 5 คน โดยเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี จ�ำนวน 2 คน และสาขาวิชาการเงิน จ�ำนวน 3 คน
ปัจจุบน
ั หลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ (Ph.D.) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง
เมือ
่ ปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนคือ แผน 1: Non-coursework (ไม่ศก
ึ ษารายวิชา ท�ำวิทยานิพนธ์) และแผน 2: Coursework (ศึกษา
รายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์) ทัง
้ นี้ ตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2535 โครงการปริญญาเอกของคณะฯ ได้ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพออกไปท�ำงานทัง
้ ในภาค
รัฐบาลและเอกชน รวมจ�ำนวนทัง
้ สิน
้ 79 คน โดยเป็นดุษฎีบณ
ั ฑิตจากหลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ สรุปได้ดง
ั นี้
หลักสูตร/โครงการ

JDBA

DPM

DPB

DBA

PhD

ปีที่ก่อตั้ง

2535

2541

2552

2554

2556

จำ�นวนรุ่น

17

8

3

2

5

จำ�นวนศิษย์เก่า

41

24

12

2

-

-

-

-

จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบัน

29

JDBA:
DPM:
DPB:
DBA:
PhD:

โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนิดา้ )
โครงการปริญญาเอกด้านการตลาด
โครงการปริญญาเอกการจัดการธุรกิจ
โครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ
โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีนักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ในโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 28 คน และ
มีดุษฎีบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาในภาค 1/2559 จ�ำนวน 1 คน คือ ดร.ฐานิตา บูรณตระกูล จากหลักสูตร DPB

1. ผลงานด้านวิชาการ

การน�ำเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาและดุษฎีบัณฑิตของโครงการฯ เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
ชื่อนักศึกษา/ดุษฎีบัณฑิต

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานประชุม
ทางวิชาการ

A Study of Success Factors รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันวัฒนา
of Principle and Practice in
Information Technology Risk
Management

32nd International Academic
Conference, June 27-30, 2017
at Geneva, Switzerland

A Proposed Framework: An
Appropriation for Principle
and Practice in Information
Technology Risk Management

Research and Innovation in
Information Systems (ICRIIS)
2017 International Conference,
July 16-17, 2017 at Malaysia.

2) นางสาวสุธิภรณ์ ตรึกตรอง

Employee Capability to รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Change and Operations in
State Enterprise Organization

European Operations
Management Association
2017 Conference,
July 1-5, 2017, Scotland.

3) นางสาวเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
Marketing – Operations
Alignment: A Case of Thai
Manufacturing

European Operations
Management Association
2017 Conference, July 1-5,
2017, Scotland.

1) นางอุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์
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ชื่อนักศึกษา/ดุษฎีบัณฑิต

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานประชุม
ทางวิชาการ

4) ดร. วรพนธ์ วัฒนาธร

Liquidity Timing in the Higher ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ 2016 Auckland Finance
Moment Framework:
(หลัก)
Meeting, December 16-18,
Evidence from Bank Affiliated ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ (ร่วม) 2016
Fund

5) นางสาวมรรษภร เชือ
้ ทองฮัว

Asymmetric Investor
ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
Sentiment
Spillovers in International
Equity Markets

2016 Auckland Finance
Meeting, December 16-18,
2016

การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จ�ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
ชื่อนักศึกษา/ดุษฎีบัณฑิต
1) ดร.ฐานิตา บูรณตระกูล

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานประชุม
ทางวิชาการ

An Assessment of Climate Assoc.Prof.Dr. Fredric W. Buranatrakuk, T. & Swierczek,
Change Strategic Actions:
Swierczek
F.W. (2016), “A Preliminary
Evidence from the International
Study of Climate Change
Banking Industry
Commitment: Evidence from
the Banking Industry” ASEAN
Journal of Management &
Innovation, 3(1), 54-64.

2) นางสาว จุฑามาศ วงศ์กน
ั ทรากร A Gender Gap in Executive Cash ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
Compensation in Thailand:
A View of the Expectancy Theory

2. ผลงานการจัดกิจกรรม

Global Corporate Governance,
pp. 147-166. Emerald
Publishing Limited.
(co with: Namwong, K.,
Jantarakolica, T., Suwannoi, T.,
& Wongkantarakorn, J.)

โครงการฯ จัดกิจกรรม Research workshop จ�ำนวน 4 ครั้ง ตามรายละเอียด ดังนี้
1) PhD Teaching and Learning workshop โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “How
to Measure Student’s Performance” ให้กับนักศึกษาโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุม 418
2) PhD Teaching and Learning workshop โดยมี อาจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “Business
Education: Teaching or Learning” ให้กับนักศึกษาโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุม 418
3) PhD Research workshop โดยมี Mr. Robert Casper, a PhD-student at the Department of Management and
Engineering at Linköping University in Sweden / Europe เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “Today´s Challenges in the
Automotive Remanufacturing Business” and “Reverse Logistic Transportation Systems in Automotive
Remanufacturing” ให้กับนักศึกษาโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้องประชุม 423
4) PhD Research workshop โดยมี Assoc. Prof. Dr. Siew H. Chan จาก Nova Southeastern University, U.S.A. มา
น�ำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “The Implications of Psychological Theories in Behavioral Accounting Research”
เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้องประชุม 422
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โครงการวารสารบริหารธุรกิจ (JBA)
วารสารบริหารธุรกิจ (Journal of Business Administration : JBA) จัดท�ำขึน
้ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ เผยแพร่ความรูท
้ างด้านบริหารธุรกิจ
และเป็นสือ
่ กลางในการแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในระหว่าง นักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนในสังคม
ธุรกิจโดยทัว่ ไป มาเป็นเวลากว่า 40 ปี จนถึงปัจจุบน
ั
วารสารบริหารธุรกิจ เป็นวารสารวิชาการทีม
่ ง
ุ่ น�ำเสนอบทความวิจย
ั บทความวิชาการทัง
้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีม
่ เี นือ
้ หาเกีย
่ วข้อง
กับการบริหารธุรกิจ โดยขอบเขตของเนือ
้ หาจะครอบคลุมเกีย
่ วกับการบริหารในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับคณะฯ จัดเป็นวารสารวิชาการระดับ
ชาติ ราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ) ก�ำหนดออกคือ เดือนมีนาคม มิถน
ุ ายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร
(International Standard Serial Number – ISSN) คือ 0125-233X นอกจากนี้ วารสารบริหารธุรกิจยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการ โดยศูนย์ดช
ั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยถูกจัดอยูใ่ นวารสาร
กลุม
่ ที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส�ำหรับบทความทีไ่ ด้ลงตีพม
ิ พ์ ระหว่างเดือนมิถน
ุ ายน 2559 - พฤษภาคม 2560 มีดง
ั นี้
• วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
- การศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าตราฮาลาล
- การพัฒนาตัวแบบเพือ
่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสาขาธนาคารโดยใช้ Balanced Scorecard และ Data Envelopment Analysis
- ตัวแบบความภักดีในการใช้งานโมไบล์ชอปปิงแอปพลิเคชัน : การบูรณาการทางด้านอารมณ์และการออกแบบ
- Revisiting the Day-of-the-Week Effect in the Stock Exchange of Thailand
- Investing Psychology: The Effect of Behavioral Finance on Investment Choice and Bias
• วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
- การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล�ำดับชั้นและทฤษฎีฟัซซีเซต
- ปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีการท�ำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์การในประเทศไทย
- Institutionalisation of Cooperation between Japanese MNEs and Local Suppliers and its Effects on Alliance Performance
- Accounting Conservatism and Management Earnings Forecast Errors of Listed Companies in Thailand
- Hooked: How to Build Habit-Forming Products
• วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 153 (มกราคม-มีนาคม 2560) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
- มุมมองของผู ้ ผ ลิ ต ที่ มี ต่ อ ผู ้ ค้ าปลี ก สมั ย ใหมในช่องทางการจัดจ�ำหน่า ย การศึก ษาบทบาทหน้า ที่ข องผู้ผลิตและผู้ ค้าปลีก
เพื่อหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจ
- รูปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางในประเทศไทย
- การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
- Industrial Clustering, Knowledge Interaction, and Product Innovation in the Thai Food Processing Industry
- Mindset: The New Psychology of Success
• วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 154 (เมษายน-มิถุนายน 2560) มีบทความจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
- แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู่สากล ด้วยระบบตรารับรองมาตรฐาน
- รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดและการจัดกลุ่มผู้บริโภคอาคารชุด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- Customer Accounting as a Valuable Approach of Strategic Management Accounting: Evidence from Hotel
Businesses in Thailand
- Talent Risk Components in the Thailand Automobile Industry
- Objectives and Key Results

77

โครงการวารสารวิชาชีพบัญชี (JAP)
วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Accounting Profession : JAP) จัดท�ำขึน
้ เพือ
่ น�ำเสนอประเด็นปัญหาทางวิชาชีพบัญชี และปัญหาทาง
สังคมธุรกิจ ทีเ่ กีย
่ วข้องพร้อมแนวทางการปฏิบต
ั ง
ิ านทัง
้ ทางด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีสำ� หรับผูบ
้ ริหาร ผูส
้ อบบัญชี ผูต
้ รวจสอบภายใน
และผู้ประกอบอาชีพการสอนด้านวิชาการบัญชี ฯลฯ อีกทั้งยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
เรือ
่ งราวเชิงวิชาชีพบัญชี
วารสารวิชาชีพบัญชี ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ความรูด
้ า้ นวิชาชีพบัญชีแก่สาธารณชนและผูป
้ ระกอบการด้านการบัญชี มาเป็นระยะเวลากว่า
13 ปี จัดเป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ) ก�ำหนดออกคือ เดือนมีนาคม มิถน
ุ ายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี เลข
มาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร (International Standard Serial Number –ISSN) คือ 1686-8293 นอกจากนี้ วารสารวิชาชีพบัญชี ยังผ่านการ
รับรองคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยศูนย์ดช
ั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์
TCI) โดยถูกจัดอยูใ่ นวารสารกลุม
่ ที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส�ำหรับบทความทีไ่ ด้ลงตีพม
ิ พ์ ระหว่างเดือนมิถน
ุ ายน 2559 - พฤษภาคม 2560 มีดง
ั นี้
• วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิถุนายน 2559) มีบทความจ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่
- ความสัมพันธระหวางความเชื่อมั่นของผูบริหาร และโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
- Using Industry Earnings to Predict Market Earnings
- Financial Ratio Determinants on Abnormal Stock Returns: An Empirical Evidence of Thailand
- กระแสแหงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับวิชาชีพสอบบัญชี
- การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม
- กําไรเทียม
- โฉมหนาการสื่อสารในทศวรรษหนา : การรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม่
- การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามขอกําหนดใน IFRS 9
- Advanced Financial Accounting: An IAS and IFRS Approach (2nd edition)
• วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 (กันยายน 2559) มีบทความจ�ำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
- ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่เสนอ
ขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
- Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory
- The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investors’ judgments
- The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees
- ความหมายและขอบเขตของการบัญชี
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การท�ำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง
- The Controller’s Function: The Work of the Managerial Accountant
• วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธันวาคม 2559) มีบทความจ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย
- การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีม
่ รี ายชือ
่ หลักทรัพย์ในกลุม
่
ดัชนี SET100
- ส�ำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้
- ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน
- นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙
- บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน
- บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี
- เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน
- Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics
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• วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 (มีนาคม 2560) มีบทความจ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่
- การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย: การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายงานการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
- การก�ำกับดูแลกิจการส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างความระมัดระวังแบบไม่มีเงื่อนไข และการตกแต่งก�ำไรอย่างไร
- อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผลต่อการวางแผนภาษี : หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากประเทศไทย
- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกับการตกแต่งก�ำไร
- ผลกระทบจากการก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและรายงาน การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ มู ล ค่ า กิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
- ปู่ขอเล่าเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชี
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- The Financial Controller and CFO’s Toolkit: Lean Practices to Transform Your Finance Team (3rd edition)
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ศูนย์วิจัย (BRC)
คณะฯ ได้จด
ั ตัง
้ หน่วยวิจย
ั ธุรกิจขึน
้ เมือ
่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยมีศาสตราจารย์สง
ั เวียน อินทรวิชย
ั เป็นประธานกรรมการหน่วย
วิจย
ั ธุรกิจเป็นท่านแรก ต่อมาเมือ
่ เดือนมิถน
ุ ายน พ.ศ. 2530 ได้เปลีย
่ นชือ
่ หน่วยงานนีเ้ ป็น “ศูนย์วจ
ิ ย
ั ธุรกิจ” ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจ
ิ ย
ั ธุรกิจ มีผอ
ู้ ำ� นวยการศูนย์วจ
ิ ย
ั ธุรกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ ในปี พ.ศ. 2547 มีการเปลีย
่ นแปลงโครงสร้าง
การบริหารงานภายในของคณะ และมีการแต่งตัง
้ รองคณบดีฝา่ ยวิจย
ั เข้ามาก�ำกับดูแลงานด้านวิจย
ั และเป็นประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ศูนย์วจ
ิ ย
ั โดยต�ำแหน่ง
ในปี พ.ศ. 2555 มธ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจย
ั ของคณะ ซึง
่ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจย
ั ให้มง
ุ่ สูค
่ วามเป็นเลิศทาง
วิชาการ จึงก�ำหนดให้มก
ี ารจัดตัง
้ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจย
ั ระดับคณะ โดยมีหน้าทีค
่ ล้ายคลึงกับคณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจ
ิ ย
ั คณะฯ
จึงเพิม
่ บทบาทและหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจ
ิ ย
ั เป็นคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจย
ั ระดับคณะด้วย ปัจจุบน
ั ศูนย์วจ
ิ ย
ั อยูใ่ นความ
ดูแลของรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศูนย์วิจัย มีหน้าที่ ก�ำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างบรรยากาศให้คณาจารย์คณะพาณิชย์ฯ ท�ำงานวิจัยมากขึ้น
โดยสนับสนุนทุนอุดหนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำวิจย
ั แก่คณาจารย์และบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ และให้คำ� ปรึกษาในการท�ำวิจย
ั
จัดสัมมนาเพือ
่ เผยแพร่ผลงานวิจย
ั อย่างต่อเนือ
่ ง สนับสนุนการเขียนบทความวิจย
ั ของคณาจารย์เพือ
่ เผยแพร่ในวารสารทีเ่ ป็นทีย
่ อมรับทัง
้ ในและ
ต่างประเทศ ก�ำหนดแนวนโยบายการบริหารและแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุนการจัดท�ำผลงานวิจย
ั ผลงานวิชาการ รวมทัง
้ รับผิดชอบรายงานข้อมูล
เพือ
่ ใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของคณะฯ

1. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

1.1 ผลงานวิจัย จ�ำนวน 21 เรื่อง
เรื่อง

ผู้วิจัย

1

How do disasters impact supply chain risk perceptions?:
A multi-industry case study before and after the 2010 Great Thai flood

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

2

กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (ฟัซซีลอจิก) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
ของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินค่าความน่าจะเป็นทางธรณีวิทยาของโครงการขุดส�ำรวจปิโตรเลียม รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

3

ความต้องการเชิงสถาบันของผู้ใช้บริการส�ำหรับศูนย์บ่มเพาะในมหาวิทยาลัย

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

4

การศึกษาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของ Startup

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

5

Weather-Induced Mood Effects on Stock Returns

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

6

Bangkok Weather, Weather-Sensitive Investors, and Thai Government-Bond Returns

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

7

ความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ ในบริบทของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายการศึกษา อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
เพื่อหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจต่อทั้งสองฝ่าย

8

Instrumental-Variable Estimation of Bangkok-Weather Effects in the Stock Exchange ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
of Thailand

9

The effects of ownership concentration and corporate governance on corporate
risk-taking: The case of Thailand

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์

10

การให้ความสนใจของนักลงทุนและกิจกรรมในตลาดหลักทรัพย์: หลักฐานใหม่จากข้อมูล Panel

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

11

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร

12

สิ่งที่ผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นต้องการจากเอ็มคอมเมิร์ซ: การบูรณาการของปัจจัยทางความคิดและความ อ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
รู้สึก เพื่ออธิบายความพึงพอใจและความภักดี

80

เรื่อง

ผู้วิจัย

13

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภค และการท�ำงาน ของผู้สมัครใจใช้ชีวิตสมถะ

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี
Assoc.Prof.Dr.Fredric William
Swierczek

14

Human Values and Life Satisfaction: Implications for Aging Consumers

ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

15

อุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพร้อมพรมแดนของผู้บริโภคไทย

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย

16

ธุรกิจ 4.0: เส้นทางและความพร้อม

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช และคณะฯ

17

Marketing 4.0: ปฏิวัติทิศทางการตลาด 4.0

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล และคณะฯ

18

ความก้าวหน้าในหน้าที่งานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2559

ศูนย์วิจัย

19

ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2559

ศูนย์วิจัย

20

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
สิ่งสนับสนุนที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ ของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2559

ศูนย์วิจัย

21

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และสิ่งสนับสนุนที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2559

ศูนย์วิจัย

1.2 ผลงานวิชาการ จ�ำนวน 20 เรื่อง
เรื่อง

โดย

ต�ำรา
1

การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก

2

ธุรกิจระหว่างประเทศ: บริบทของประเทศไทย

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์

3

การวางแผนการตลาด

ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์

4

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

5

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความท้าทายในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก

6

การขนส่งระหว่างประเทศ: เชื่อมโยงการค้าโลก

ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์

7

รู้หลักส�ำคัญการบัญชี: ส�ำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

8

การพยากรณ์ทางธุรกิจ

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

9

Mathematics for Financial Applications

รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร

10

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
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เรื่อง

โดย

หนังสือโมโนกราฟ
11

The Last Jigsaw Piece for Success: Improving Life with Performance Measurement

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

12

เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ล�ำเอียง

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

13

โซเชียลมีเดียเพื่อการบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

14

ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นในยุคสูงวัยระดับสุดยอด

ผศ.ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ

15

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ

อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร

หนังสือรวมบทความ
16

Operations Management ในโลกธุรกิจ

ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร และคณะฯ

หนังสือคู่มือต�ำราส�ำหรับผู้สอน
17

การวิจัยทางธุรกิจ

รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

18

การบัญชีต้นทุน

รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

19

การบัญชีเพื่อการจัดการ

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

Simulation Game
20

TBS BizVille 2.0

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

1.3 สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับวารสารวิชาการชั้นน�ำ และ
ระดับวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศ จ�ำนวน 31 เรื่อง
ชื่อบทความวิจัย / วารสารที่ตีพิมพ์
1

เรื่อง Supplier qualification for high-value goods and services in Nigeria: a comparison of qualified and non-qualified
suppliers โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ International Journal of Logistics:
Research and Applications, Vol. 19, Issue 6, 2016, pp. 1-16

2

เรื่อง E-Progression of Nonprofit Organization Websites: U.S. Versus Thai Charities โดย รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Computer Information Systems, Vol. 56, 2016, No. 3, pp. 244-252

3

เรื่อง Do arcs of integration differ across industries? Methodology extension and empirical evidence from Thailand
โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ International Journal of Production Economics, Vol.
183, January 2017, pp. 223-234

4

เรื่อง A Cross-Cultural Examination of the Impact of Transformation Expectations on Impulse Buying and Conspicuous
Consumption โดย ผศ.ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of International Consumer
Marketing, Vol. 29, March 2017, Issue 3, pp. 194-205

5

เรื่อง Building Customers’ Re-Patronage Intention through Service Quality of Community Mall in Bangkok โดย รศ.ดร.
สุพีชา พาณิชย์ปฐม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 4,
No. 2, June 2016, pp. 9-25
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ชื่อบทความวิจัย / วารสารที่ตีพิมพ์
6

เรื่อง CEO transformational leadership and the new product development process: The mediating roles of organizational learning and innovation culture โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Leadership
& Organization Development Journal, Vol. 37, Issue 6, 2016, pp. 730-749

7

เรื่อง The Impact of Social Influence, Information Quality and Online Forum Features on the Credibility of Doctors and
Hospitals for Medical Tourism Services โดย รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอ
ื่ International
Journal of Healthcare Information Systems and Informatics, Vol. 10, No. 4, 2015, pp. 22-37

8

เรื่อง Sugar in disguise or healthy indulgence: A cross-cultural comparision of the perceptions of dietary vice/virtue
bundles โดย ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Management & Marketing, Vol. 4, No.
2, August 2016, pp. 410-430

9

เรื่อง When More Time to Choose is Not Good โดย ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ
Thammasat Review, Vol. 18, No. 2, July-December, 2015, pp. 1-17

10

เรื่อง Combining AHP and TOPSIS method for logistics hub selection โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชื่อ International Journal of Management and Decision Making, Vol. 15, No. 2, 2016, pp. 134-153

11

เรือ
่ ง Using an educational computer program to enhance student performance in financial accounting โดย ผศ.ดร.ไพลิน
ตรงเมธีรัตน์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Accounting Education, Vol. 36, September 2016,
pp. 43-64

12

เรื่อง University Business Incubators: An Institutional Demand Side Perspective on Value Adding Features
โดย อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Entrepreneurial Business and Economics Review,
Vol. 4, No. 3, 2016, pp. 41-56

13

เรื่อง Private Label Purchasing: Integrating Effect of Store Image, Store-Category Association, and Branding Strategy
โดย ผศ.ดร.ภิญรดา เมธารมณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Review of Integrative Business and Economics
Research, Vol. 5, No. 4, 2016, pp. 411-419

14

เรือ
่ ง From servant to master: Power repositioning of emerging-market companies in global value chains โดย รศ.ดร.ภวิดา
ปานะนนท์ ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอ
ื่ Asian Business and Management, Vol. 15, No. 4, September 2016,
pp. 292-316

15

เรื่อง Thailand transportation infrastructure performance and the economics: measurement and relationship
โดย รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Asia Pacific Journal of Marketing and
Logistics, Vol. 28, Issue 5, pp. 1-32

16

เรื่อง Liquidity, ownership concentration, corporate governance, and firm value: Evidence from Thailand โดย
รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Global Finance Journal, Vol. 31, November 2016,
pp. 73–87

17

เรื่อง Strategic Change in Enterprise Risk Management โดย Prof.Dr.Jake Ansell ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ชื่อ Strategic Change: Briefings in Entrepreneurial Finance, Vol. 25, Issue 4, July 2016, pp. 427–439

18

เรื่อง Website development by nonprofit organizations in an emerging market: a case study of Thai websites โดย
รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ International Journal of Nonprofit and Voluntary
Sector Marketing, Vol. 21, Issue 3, August 2016, pp. 195–211

19

เรื่อง Asian emerging multinationals and the dynamics of institutions and networks โดย รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอ
ื่ Asian Business & Management, Volume 15, Issue 4, September 2016, pp. 255-263

83

ชื่อบทความวิจัย / วารสารที่ตีพิมพ์
20

เรื่อง Capital Structure, Shareholder Independence, and Performance of ASEAN Banks โดย ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Thammasat Review, Vol. 19, No. 1, pp. 1-19

21

เรื่อง Evidence of and Explanation for Day-of-the-Week Effects in Thailand’s Government Bond Market
โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Thammasat Review, Vol. 19, No. 1, pp. 20-38

22

เรื่อง Competitive Advantage and Organizational Behavior of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Real Estate
Service Business โดย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Thammasat Review, Vol. 19,
No. 1, pp. 39-55

23

เรื่อง Effects of national culture on group decision making: a comparative study between Thailand and other Asian
countries โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ International Journal of Economics and
Business Research, 2017, Vol. 13, No. 2, pp. 110-133

24

เรื่อง HC and financial performance with two HRM strategies โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติชอ
ื่ International Journal of Productivity and Performance Management, 2017, Vol. 66, No. 4, pp.1-28 (online)

25

เรื่อง Using social media to enrich information systems field trip experiences: Students’ satisfaction and continuance
intentions โดย ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Computers in Human Behavior,
Vol. 63, October 2016, pp. 256-263

26

เรื่อง The effect of family ownership on corporate hedging: the case of Thailand โดย อ.สัจพร ทุ่งสงค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Applied Economics Letters, 2016, pp.1-6, DOI:10.1080/13504851.2016.1237740

27

เรื่อง How Green Attitude and Overall Image Affect Customers’ Intention to Visit Green Shopping Center โดย รศ.ดร.
สุพีชา พาณิชย์ปฐม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ International Journal on Global Business Management
and Research, Vol. 6, Issue 1, February 2017, pp. 1-11

28

เรื่อง Setting self-discipline saving rates for Thai income earners in a risk-management framework โดย ศ.ดร.อัญญา
ขันธวิทย์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol. 38, January-April, 2017,
pp. 18-23

29

เรื่อง The Monetary Value of Physical Exercise from the Thai Population’s Perspective โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Health Research, Vol. 30, No. 2, April 2016, pp. 83-89

30

เรื่อง What Skills Do Nascent Entrepreneurs Need? The Evidence from Thailand โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ ตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ European Research Studies Journal, Vol. XX (2017), Issue 2 Part A, pp. 250-263

31

เรื่อง The Influence of Entrepreneurial Orientation and Family Business’s Resources and Capabilities on Marketing
Performances โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอ
ื่ European Research Studies Journal,
Vol. XX (2017), Issue 2 Part A, pp. 150-163
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2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

28 ก.ค. 59
08:30 - 17:30 น.

การจัดประชุมทางวิชาการกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจ�ำปี 2559
100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ “พาสังคมไทยไปให้ถึง: ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน” ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

25 พ.ย. 59
08:30 – 16:50 น.

จัดประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 24 ประจ�ำปี 2559
ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

3.1 รศ.ดร.ศากุ น บุ ญ อิ ต ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี จ ากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และรางวั ล ผลงานวิ จั ย ดี เ ด่ น
ประจ�ำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ จากผลงานเรือ
่ ง “Empirical investigation of alternate
cumulative capability models: a multi-method approach”
3.2 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, Scopus
รวมจ�ำนวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2554-2558) ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจ�ำปี 2559
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3 ผศ.ดร.สุรัตน์ ฑีรฆาภิบาล ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจ�ำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาและพัฒนาผูบ
้ ริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching
Center: CONC Thammasat) เป็นศูนย์ทใี่ ห้บริการทางวิชาการแบบครบวงจรแก่บค
ุ คลทัว่ ไป บริษท
ั เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐ และองค์กร
อิสระต่างๆ คลอบคลุมตัง
้ แต่การให้คำ� ปรึกษาทางธุรกิจ การวางแผน วางกลยุทธ์ งานวิจย
ั การท�ำแบบส�ำรวจ การเขียนกรณีศก
ึ ษา การออกแบบ
หลักสูตรและการฝึกอบรมทัง
้ แบบหลักสูตรทัว่ ไป (Public Training) และหลักสูตรส�ำหรับองค์กร (In-House Training) โดยมีพน
ั ธกิจหลักของ
ศูนย์ฯ มี 3 ประการ คือ
1. Consulting – โครงการวิจัยและให้ค�ำปรึกษา
2. COACHING บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
3. Networking – สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี CONC Thammasat Forum
การด�ำเนินงานของศูนย์ ในปีการศึกษา 2559 มีผลด�ำเนินการโครงการต่างๆ ตามพันธกิจทั้ง 3 ประการ ดังนี้

1. พันธกิจด้าน CONSULTING โครงการวิจัยและให้ค�ำปรึกษา

ศูนย์ฯ รับด�ำเนินการโครงการทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 121 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 270 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ 20 ล้าน
บาท โดยมีตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น
โครงการ Central Group Business Acumen
โครงการให้ค�ำปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์และแผนการตลาดระยะยาว
โครงการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์มน
ั ส�ำปะหลังไทยผ่านการสร้างนวัตกรรมเพือ
่ เพิม
่ มูลค่า
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
โครงการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดข้าวโพดเลีย
้ งสัตว์ไทยและสินค้าทดแทนตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทานปีงบประมาณ 2559
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมภายในกรมสรรพสามิตเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย
(ระยะสิ้นสุดแผน)
โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ�ำปี 2559
โครงการให้คำ� ปรึกษาการจัดท�ำกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ของศูนย์พฒ
ั นาวิชาการด้านการตลาดการท่องเทีย
่ ว
(TAT Academy)
โครงการสร้างเครือข่ายผูป
้ ระกอบการธุรกิจไทยกับกลุม
่ ประเทศเพือ
่ นบ้าน(Young Entrepreneur Network Development
Program:YEN-D Program) Season 2
โครงการศึกษาแนวทางในการขยายธุรกิจของ บ.ลีโอ ลิ้งค์ จ�ำกัดในประเทศกัมพูชา
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจ�ำปี 2559
โครงการวิเคราะห์ระบบ CNS/ATM and IT back Office ของ บวท.
โครงการงานส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า(ธุรกิจหลัก)และงานตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ปี2559
โครงการการจัดท�ำแผนการตลาดธุรกิจหลักการไฟฟ้านครหลวง ปี 2559
โครงการส�ำรวจการประเมินภาพลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง ประจ�ำปี 2559
โครงการวิจัยการศึกษาทิศทางตลาดของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า
โครงการจัดท�ำแผนปรับปรุงคุณภาพบริการเพือ
่ ตอบสนองความต้องการของกลุม
่ ลูกค้าปัจจุบน
ั ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2559

2. พันธกิจด้าน COACHING บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ศูนย์ฯ ประสบความส�ำเร็จในการเปิดหลักสูตรอบรมได้เพิม
่ ขึน
้ จากปีการศึกษา 2559 โดยได้มก
ี ารเปิดหลักสูตรทัง
้ สิน
้ 52 หลักสูตร สร้าง
รายได้ให้กับศูนยฯ รวม 29 ล้านบาท เนื่องมาจาก ศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงการด�ำเนินงานหลากหลาย ดังนี้
2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ตลอดเวลา เช่น หลักสูตร Global Mini MBA หลักสูตร
Marketing Certificate Program (MCP) เป็นต้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรม ท�ำให้หลักสูตรเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
2.2 ได้มก
ี ารออกแบบหลักสูตรใหม่สำ� หรับอบรมบุคคลทัว่ ไปและหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับองค์กร เช่น หลักสูตร พัฒนานักการตลาด
ดิจต
ิ อลยุคใหม่ DMP, พัฒนาผูบ
้ ริหาร Advanced Strategic management (CEO) ศิรริ าชพยาบาล, BBL People Manager :
Managing People for Success ธนาคารกรุงเทพ, Leadership Development Program บริษท
ั ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นต้น
2.3 เพิ่มกิจกรรม CSR และ กิจกรรม Networking เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนในแต่ละรุ่นและระหว่างรุ่น ซึ่ง
อาจสนับสนุนกิจการของกันและกันได้ในอนาคต
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3 พันธกิจด้าน Networking & Life Long Learning– สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี CONC Thammasat Forum

กิจกรรม CONC Thammasat Forum ดังกล่าวจะจัดประจ�ำทุกเดือน เพือ
่ เผยแพร่ความรูค
้ น
ื สูส
่ ง
ั คมโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย มีกลุม
่ เป้าหมาย
คือ ลูกค้าของศูนย์ฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของคณะพาณิชย์ฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ระหว่าง 1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 ได้จัด
สัมมนาคลอบคลุมองค์ความรู้ทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการจากคณาจารย์ในคณะพาณิชย์ฯ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
จากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน ซึ่งในแต่ละครั้งมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจ�ำนวนมาก ดังนี้
การตรวจสอบภายใน Internal Audit
Learning from KOREA StartUp
Introduction to Big Data: Big Data and Hadoop with Spark Technology
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ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center)
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการทดสอบความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
และมีความน่าเชือ
่ ถือ โดยงานทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย ได้แก่ การให้บริการทดสอบความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การ
ให้บริการประเมินความรูค
้ วามสามารถของบุคคลเพือ
่ บรรจุเข้าต�ำแหน่งงานทีเ่ หมาะสม การให้บริการประเมินความรูค
้ วามสามารถในทางวิชาชีพที่
มีมาตรฐาน เป็นต้น
ส�ำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ ศูนย์ทดสอบฯ ได้ดำ� เนินการจัดสอบประเภทต่างๆ ดังนี้

1. การสอบ TU STAR จัดสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้
ลำ�ดับ

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่สอบ

1

ครั้งที่ 1/2559 (3 กรกฎาคม 2559)

20,603 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

2

ครั้งที่ 3/2559 (18 กันยายน 2559)

18,136 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

3

ครั้งที่ 4/2559 (9 ตุลาคม 2559)

16,551 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต/เชียงใหม่/สุราษฎร์ธานี

4

ครั้งที่ 5/2559 (19 พฤศจิกายน 2559)

11,403 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

รวม

66,693 คน

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

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่สอบ

1

ครั้งที่ 3/2559 (27 พฤศจิกายน 2559)

383 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

2

ครั้งที่ 4/2559 (24 ธันวาคม 2559)

489 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

3

ครั้งที่ 1/2560 (21 มกราคม 2560)

304 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

4

ครั้งที่ 2/2560 (29 เมษายน 2560)

119 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

รวม

1,295 คน

3. การสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
3.1 ชั้นวิสามัญ

ลำ�ดับ
1

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

ครั้งที่ 1/2560 (21 พฤษภาคม 2560)

544 คน

สถานที่สอบ
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

3.2 ชั้นสามัญ
ลำ�ดับ
1

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

ครั้งที่ 1/2559 (10 กรกฎาคม 2559)

161 คน

สถานที่สอบ
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

3.3 การสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV)
ลำ�ดับ
1

ครั้งที่ / วันสอบ
ครั้งที่ 1/2559 (11 กันยายน 2559)

ผู้มีสิทธิ์สอบ
42 คน

สถานที่สอบ
จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
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นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบฯ ได้ด�ำเนินการจัดสอบ SMART for Work ให้กับคณะพาณิชย์ฯ และหน่วยงานภายนอก โดยก�ำหนดจัดสอบ
ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์สุดท้ายของเดือน ดังนี้
ลำ�ดับ

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่สอบ

1

26 มิถุนายน 2559

287 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

2

30 กรกฎาคม 2559

12 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

3

28 สิงหาคม 2559

27 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

4

25 กันยายน 2559

11 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

5

30 ตุลาคม 2559

4 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

6

27 พฤศจิกายน 2559

56 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

7

29 มกราคม 2560

26 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

8

25 กุมภาพันธ์ 2560

18 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

9

26 มีนาคม 2560

98 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

10

30 เมษายน 2560

47 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

11

28 พฤษภาคม 2560

46 คน

จัดสอบที่ มธ.ท่าพระจันทร์

รวม

632 คน

ศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดสอบแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อเป็นการคืนก�ำไรสู่สังคม ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรตรี-โท
5 ปี ดังนี้

SMART for Graduate Level (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท)

ลำ�ดับ
1

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

ครั้งที่ 3/2559 (27 พฤศจิกายน 2559)

13 คน

การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงานให้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ลำ�ดับ

ครั้งที่ / วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่สอบ

1

18 มีนาคม 2560

599 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต

2

23 เมษายน 2560

886 คน

จัดสอบที่ มธ.ศูนย์รังสิต
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ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
1. ต้อนรับผูบ
้ ริหารพร้อมคณะจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีม
่ าเยีย
่ มชม และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
กับคณะฯ

1.1 ต้อนรับ Dr.Maria C. Balatbat ผูบ
้ ริหารจาก University of New South Wales (UNSW Business School) ประเทศออสเตรเลีย
เมือ
่ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เพือ
่ ปรึกษาหารือเกีย
่ วกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.2 รับการสัมภาษณ์จาก Ms.Makiko Saito และ Ms.Natsuko Inoue จาก Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology Japan (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
1.3 ต้อนรับผูบ
้ ริหารจาก University of California Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ
่ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เพือ
่ ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.4 ต้อนรับ Mr.Jonathan Ong, Senior Manager (South Asia & Southeast Asia) และ Mr.Matthew Lee, Director
จาก SMU International Office, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.5 ต้อนรับ Dr.Jehangir Bharucha จาก H.R. College of Commerce & Economics ประเทศอินเดีย เมือ
่ วันที่ 8 มีนาคม 2560
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.6 ต้อนรับผู้แทนจาก Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.7 ต้อนรับผู้แทนจาก Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อหารือความร่วมมือร่วมกับคณะฯ เรื่อง Student Exchange, Case Advisor TUBC
และ Business Case Competition 2017
1.8 ต้อนรับ Dr.Clemens Bechter และ Dr.Reineke Rolf-Dieter ผู้บริหารจาก The University of Applied Sciences
and Arts Northwestern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อหารือเรื่องโครงการแข่งขันแผนธุรกิจ
SwissInnovation Challenge Thailand
1.9 ต้อนรับ Ms.Pattarada Srimee, Mr.Ramon Spiecker และ Mr.Regine Hink จาก Bremen University of Applied Sciences
ประเทศเยอรมนี เมือ
่ วันที่ 23 มีนาคม 2560 เพือ
่ ปรึกษาหารือเกีย
่ วกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.10 ต้อนรับ Ms.Clara Ge และผู้ติดตามอีก 3 ท่าน จาก University of Nottingham Ningbo China สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.11 ต้อนรับผู้บริหารจาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่ง เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.12 ต้อนรับ Mr.Eugene Goh จาก Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
1.13 ต้อนรับกรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั แอพโพรพรีเอท เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และ ผูแ้ ทนจาก SPRI Basque Government
Business Development Agency เมือ
่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพือ
่ ปรึกษา หารือเรือ
่ งการส่งนักศึกษาไปฝึกงานทีบ
่ ริษท
ั

2. กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ

2.1 กิจกรรมงานปฐมนิเทศ และโครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมส�ำหรับนักศึกษาแลกเปลีย
่ นจากต่างประเทศ ส�ำหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ปริญญาตรี) และ 3/2559 (ปริญญาโท) ระหว่างเดือน
มกราคม – เดือนมิถุนายน 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2560
2.2 ให้การต้อนรับ และจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai Culture and Its Market” ให้กับคณะอาจารย์ และ นักศึกษาจ�ำนวน
30 คนจาก Sogang Business School, Sogang University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
2.3 กิ จ กรรมการสอบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย คู ่ สั ญ ญา
ในต่างประเทศ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 และ 10 กุมภาพันธ์ 2560
2.4 กิจกรรม Farewell Dinner Spring 2017 ส�ำหรับนักศึกษาแลกเปลีย
่ นจากมหาวิทยาลัยคูส
่ ญ
ั ญา ในต่างประเทศทีเ่ ข้าศึกษา
ในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในภาคการศึกษาที่ 2/2559
(ปริญญาตรี) และ 3/2559 (ปริญญาโท) ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
2.5 ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรม Information Session ให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Wharton International
Program, Wharton University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
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3. การเข้าร่วมประชุมและแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560

งาน 2017 EFMD Conference for กระชับสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและเจรจาสร้าง
่ ค
ี วามสนใจในการ
Deans & Directors General ณ เมือง ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทีม
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ
ลูบริยาน่า ประเทศสโลวีเนีย

วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560

งานประชุ ม และนิ ท รรศการการศึ ก ษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และระดับ
APAIE Conference and Exhibition บัณฑิตศึกษา และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศที่
2017 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
เข้าร่วมงาน

วันที่ 23 – 25 เมษายน 2560

งาน International Conference and ร่วมงานประกาศการรับรองมาตรฐาน AACSB ของคณะ ฯ
Annual Meeting Accelerating
Transformation (ICAM 2017)
ณ เมืองฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 29 พฤษภาคม
ถึง 2 มิถุนายน 2560

เข้ า ร่ ว มงาน NAFSA 2017 Annual ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
Conference & Expo ณ เมืองลอสแอง ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา การเจรจาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
และการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ใน
เจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน

4. การขยายระยะเวลาสัญญาความร่วมมือและการลงนามในสัญญาความร่วมมือใหม่
4.1 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ขยายระยะเวลาสัญญาความร่วมมือ

วัน/เดือน/ปี
กันยายน 2559

มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

College of Commerce, National Chengchi University ประเทศไต้หวัน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

EDHEC Business School ประเทศฝรั่งเศส

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ตุลาคม 2559

Nagoya University of Commerce and Business ประเทศญี่ปุ่น

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

พฤศจิกายน 2559

Stockholm Business School, Stockholm University ประเทศสวีเดน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Emlyon Business School ประเทศฝรั่งเศส

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg ประเทศสวีเดน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ธันวาคม 2559

Stockholm School of Economics ประเทศสวีเดน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มกราคม 2560

NUS Business School, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Solvay Brussels School of Economics and Management,
Universite libre de Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยม

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Mannheim Business School, University of Mannheim ประเทศเยอรมนี

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Smith School of Business, Queen’s University ประเทศแคนาดา

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
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4.2 มหาวิทยาลัยที่มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
วัน/เดือน/ปี

มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

มกราคม 2560

Korea University Business School, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กุมภาพันธ์ 2560

Toulouse Business School ประเทศฝรั่งเศส

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กรกฎาคม 2560

Kuhne Logistics University ประเทศเยอรมนี

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

5.1 จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Incoming Exchange Students) ปีการศึกษา 2560 มีจ�ำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รวม 96 คน ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 35 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 131 คน โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (สิงหาคม - ธันวาคม 2558)
ระดับปริญญาตรี

สัญญาระดับคณะ

41 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

สัญญาระดับคณะ

19 คน

ประเภท Non-degree

11 คน
1 คน

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (มกราคม - พฤษภาคม 2559)
ระดับปริญญาตรี

สัญญาระดับคณะ

29 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

15 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา

สัญญาระดับคณะ

12 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

3 คน

5.2 จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษายังต่างประเทศ (Outgoing Exchange Students) ปีการศึกษา 2560 มีจ�ำนวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี รวม 168 คน ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 3 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 171 คน โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สิงหาคม - ธันวาคม 2560)
ระดับปริญญาตรี

สัญญาระดับคณะ

59 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

12 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา

สัญญาระดับคณะ

2 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

- คน

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (มกราคม - พฤษภาคม 2560)
ระดับปริญญาตรี

สัญญาระดับคณะ

85 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

12 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา

สัญญาระดับคณะ

1 คน

สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

- คน
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ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ในปีการศึกษา 2559 ห้องสมุดศาสตราจารย์สง
ั เวียน อินทรวิชย
ั ได้ดำ� เนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และพัฒนาบริการในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

ห้องสมุดด�ำเนินการจัดซื้อหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะ โดยน�ำเค้าโครง
การเรียนการสอน (Course Syllabus) ที่ได้รับจากภาค/สาขาวิชา มาใช้เป็นหลักในการคัดเลือกและจัดซื้อ โดยหนังสือจากการจัดซื้อและ
ได้ รั บ บริ จ าค ที่ น� ำ ออกให้ บ ริ ก ารในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี จ� ำ นวน 472 เล่ ม รายชื่ อ ตามลิ ง ค์ https://drive.google.com/file/d/
0B_UY7tPfLugDNmd2djNwT1ViRDQ/view?ts=59c9ba7

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ที่จัดซื้อเพิ่มเติม จ�ำนวน 50 ชื่อ รายชื่อตามลิงค์ https://drive.google.com/open?id=0B6hV4JuuVe2HSmxXT1k3NmNXbjQ
เข้าใช้ผ่าน E-book Collection ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ http://beyond.library.tu.ac.th

ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูล-วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ที่ให้บริการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าบอกรับจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากคณะ และจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ที่ส�ำคัญเช่น ABI/INFORM ; BOL Corpus ; Business Source Complete ; EIKON With Datastream For Office ;
Emerald ; ORBIS ; Passport ; REI ; REIC ; ScienceDirect ; Wiley Online เป็นต้น
เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดที่
- http://library.tu.ac.th/sangvian-indaravijaya-library-business-databases และ
- http://library.tu.ac.th/sangvian-indaravijaya-library-e-journals

วารสารภาษาไทย

ห้องสมุดให้บริการในรูปเล่ม จ�ำนวน 34 รายการ รายชื่อตามลิงค์
- https://drive.google.com/file/d/0B6hV4JuuVe2HalFwbE5pS3VGVXM/view?ts=59c2411e

การส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับอาจารย์และนักศึกษา

ห้องสมุดจัดอบรม และได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม รวม 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้

วันเดือนปี

หัวข้อ

ผู้เข้าร่วม

จำ�นวน

29 มิ.ย.59

จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล Eikon With Datastream for Office

อาจารย์ (4) นักศึกษา MIF (7), Ph.D. (7)

18

4 ส.ค.59

เป็นวิทยากรให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับห้องสมุดและฐานข้อมูล ในงาน นักศึกษา Ph.D.
Orientation & Get Together & Consulting

7

4 ก.พ.60

เป็นผูบ
้ รรยายวิชา AC 610 Accounting Research Methodology นักศึกษา MAP รุ่นที่13
ภาค 2/2559 เรื่องฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย

30

จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล Passport

2

18 เม.ย.60

นักศึกษา Ph.D.
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การพัฒนาบริการใหม่ที่ส�ำคัญ

ห้องสมุด ศ.สังเวียนฯ ได้ริเริ่มบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งเป็นการ
รวบรวมรายชือ
่ หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของภาค/สาขาวิชาต่างๆ จ�ำนวนกว่า 108 รายวิชา พร้อมระบุชอ
ื่ ห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่ให้บริการตัวเล่ม รวมทั้งรายชื่อหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงเพื่อให้คณาจารย์ในแต่ละภาค/สาขาวิชา ใช้ประกอบการท�ำ Course
Syllabus รายการหนังสือเล่มใดที่อาจารย์สนใจ แต่ยังไม่มีให้บริการ สามารถแจ้งห้องสมุดจัดซื้อได้ โดยเข้าใช้บริการที่
- https://sites.google.com/tbs.tu.ac.th/course-reading-lib-services/home

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ครบครันในทุกความต้องการ ทั้งการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
สิง
่ อ�ำนวยความสะดวก รวมทัง
้ กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดฯ รองรับใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้ทก
ุ ประเภท สามารถเข้าใช้บริการได้ที่
- http://library.tu.ac.th

สามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์หอ
้ งสมุดศาสตราจารย์สง
ั เวียนฯ ได้ที่
- http://library.tu.ac.th/sangvian- indaravijaya-library
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รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

ประจำ�ภาค/สาขาวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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. ศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย
Professor Thavach Phusitphoykai
5. รองศาสตราจารย์ยุพา กาญจนดุล
Associate Professor Yupha Kanchanadul
6. รองศาสตราจารย์ประนอม โฆวินวิพัฒน์
Associate Professor Pranom Kowinwipat
7. รองศาสตราจารย์จันทนา สาขากร
Associate Professor Jantana Sakhakara
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
Associate Professor Dr.Panarat Panmanee
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์
Associate Professor Dr. Saowanee Sitchawat
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
Assistant Professor Naengnoi Chaion-nom
11. นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท์
Mr. Songdej Praditsmanont
12. นายพิชัย ชุณหวชิร
Mr. Pichai Chunhavajira
13. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
Mr. Supot Singhasaneh
14. นางปราณี ภาษีผล
Mrs. Pranee Phasipol
15. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
Miss Pongpun Gearaviriyapun
16. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
Mr. Nontaphon Nimsomboon

ภาควิชาการเงิน

1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์
Associate Professor Jaruporn Viyanant
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Associate Professor kulpatra Sirodom, Ph.D.
3. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
Mrs. Voravan Tarapoom
4. นางกิตติยา โตธนะเกษม
Mrs. Kittiya Todhanakasem
5. นายกีรติ พานิชชีวะ
Mr. Kerati Panichewa

6. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
Mr. Paiboon Nalinthrangkurn
7. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
Miss Kattiya Indaravijaya
8. ดร.จอน วงศ์สวรรค์
Jon Wongswan, Ph.D.
ภาควิชาการตลาด
1. รองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร
Associate Professor Ajjima Srethaputr
2. รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ
Associate Professor Kitti Siripullop
3. ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
Chatrchai Tuongratanaphan, Ph.D.
4. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
Mr. Chatchai Payuhanaveechai
5. นางปนัดดา เจณณวาสิน
Mrs. Panatda Chennavasin
6. นางปัทมาวลัย รัตนพล
Mrs. Patamawalai Ratanapol
7. นายเรืองโรจน์ พูนพล
Mr. Ruangroj Poonpol
8. นางสาวดั่งใจถวิล อนันตชัย
Ms. Dangjaithawin Anantachai
9. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
Mr. Pawoot Pongvitayapanu
10. นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์
Mrs. Manusrudee Suwannarat
11. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ
Mr. Wuthichai Luangamornlert
12. นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์
Ms. Supavadee Tantiyanon
13. นายอนุวัตร เฉลิมไชย
Mr. Anuwat Chalermchai
14. นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
President Association Marketing Association of Thailand (MAT)
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
Associate Professor Kanchit Malaivongs, Ph.D.
2. รองศาสตราจารย์ยุพา กาญจนดุล
Associate Professor Yupha Kanchanadul
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
Associate Professor Phichet Durongkaveroj, Ph.D.
4. ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
Assistant Professor Naengnoi Chaion-nom
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5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
Rom Hiranpruk, Ph.D.
6. นายธวิช จารุวจนะ
Mr. Tavit Charuvajana
7. นายยงยศ พรตปกรณ์
Mr. Yongyos Protpakorn
8. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
Mr. Manoo Ordeedolchest
9. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
Mr. Chaiwat Utaiwan
10. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Thaweesak Koanantakool, Ph.D.
11. นายไชยเจริญ อติแพทย์
Mr. Chaicharearn Atibaedya

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ
Assistant Professor Somchai Harnhirun, Ph.D.
10. พลเอกวิชา เตชะวณิชย์
GEN. Wicha Techawanich
11. พลโทหญิงคนึงนิจ พึ่งแย้ม
LT. GEN. Kaneungnip Pingyam
12. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Thaweesak Koanantakool, Ph.D.
13. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
Mr. Sompong Phaoenchoke
14. นายทวี ธนานันท์
Mr. Dawee Thananan

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง
1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
Mr. Sumate Tanthuwanit
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
2. นายนพพร เทพสิทธา
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เสียงไทย
Mr. Nopporn Thepsithar
Professor Sununta Siengthai, Ph.D.
3. นายประพันธ์ โลหะวิริยศิริ
2. รองศาสตราจารย์สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข
Mr. Praphan Lohaviriyasiri
Associate Professor Supranee Srichatrapimuk
4. นายวัฒนา กิตติก้องนพกร
3. รองศาสตราจารย์ผุสดี รุมาคม
Mr. Wattana Kittikongnoppakorn
Associate Professor Pusdee Rumakhom
5. นายชูเดช คงสุนทร
4. นายบ�ำรุง รามศรี
Mr. Chudet Kongsoonthorn
Mr. Bumrung Ramsri
6. นายก�ำธร ศิลาอ่อน
5. ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
Mr. Kamtorn Sila-on
Naris Thamkuekool, Ph.D.
7. Mr. Simon Landy
6. นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
Personnel Management Association of Thailand
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
Mr. Kitti Phatthanapongpiboon
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์
2. นายแคล้ว ทองสม
Professor Thanet Norabhoompipat, Ph.D.
Mr. Klaew Tongsom
2. ศาสตราจารย์พลโท มณเฑียร ประจวบดี
3. นายไชยยันต์ ชาครกุล
Professor LT.GEN. Monthien Prachuabdee
Mr. Chaiyan Chakarakul
3. รองศาสตราจารย์ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์
4. นายนคร มุธุศรี
Associate Professor Chantaluck Na Pombejra
Mr. Nakorn Mudhusri
4. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
5. นายไพรัช มณฑาพันธุ์
Associate Professor Gasinee Witoonchart
Mr. Pairat Monthapan
5. รองศาสตราจารย์ศุภกิจ ศรีกาญจนา
6. นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Associate Professor Supakit Srikanchana
Mr. Yodyiam Teptaranon
6. รองศาสตราจารย์หริรักษ์ สูตะบุตร
7. นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
Associate Professor Harirak Sutabutr
Mr. Suchart Mongkollertlop
7. รองศาสตราจารย์ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
8. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
Associate Professor Sripen Submonchai
Mr. Pornarit Chounchaisit
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์
9. นายไพสิฐ แก่นจันทร์
Assistant Professor Krandee Leopairote, Ph.D.
Mr. Paisit Kaenchan
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รายนามอาจารย์ประจำ�ภาค/สาขาวิชา
ภาควิชาการบัญชี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
Associate Professor Watchaneeporn Setthasakko, Ph.D.
2. รองศาสตราจารย์ พรชนก รัตนไพจิตร
Associate Professor Pornchanok Rattanapijit
3. รองศาสตราจารย์ กอบแก้ว รัตนอุบล
Associate Professor Kobkaew Ratanaubol
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
Associate Professor Monvika Phadoongsitthi, Ph.D.
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
Associate Professor Somchai Supattarakul, Ph.D.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
Assistant Professor Supitchchayaa Lowthammatus
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา
Assistant Professor Somchai Supphatada
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา ตันติประภา
Assistant Professor Wipada Tantiprapa
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน
Assistant Professor Wannee Taechoyotin, Ph.D.
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Assistant Professor Sillapaporn Srijunpetch, Ph.D.
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล
Assistant Professor Orapan Yolrabil, D.B.A.
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภินี โกศลบุญ
Assistant Professor Lapinee Kosonboon, Ph.D.
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
Assistant Professor Nontawan Yomchinda, Ph.D.
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
Assistant Professor Panya Issarawornrawanich, Ph.D.
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
Assistant Prefessor Dichapong Pongpattrachai, Ph.D.
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดช
Assistant Professor Kunlaya Jantadej, Ph.D.
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
Assistant Professor Pailin Trongmateerut, Ph.D
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Assistant Professor Chanchai Tangruenrat, Ph.D.
19. อาจารย์ สันทนา สิงห์เสน่ห์
Lecturer Santana Singhasaneh
20. อาจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
Lecturer Teerachai Arunruangsirilert, Ph.D.
21. อาจารย์ ดร.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล
Lecturer Juthamon Sithipolvanichgul, Ph.D.
22. อาจารย์ ดร.วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
Lecturer Wattanee Siritatsawas, Ph.D.

23. อาจารย์นิภัทร์ พวงจ�ำปา
Lecturer Nipat Puangjampa
ภาควิชาการเงิน
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
Professor Anya Khanthavit, Ph.D.
2. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
Professor Pornchai Chunhachinda, Ph.D.
3. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
Professor Arnat Leemakdej, D.B.A.
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์
Associate Professor Seksak Jumreornvong, Ph.D.
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร
Associate Professor Pantisa Pavabutr, Ph.D.
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง
Associate Professor Sippapas Pornsooksawang, Ph.D.
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อบรม เชาวน์เลิศ
Assistant Professor Obrom Chaowalerd
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
Assistant Professor Suluck Pattarathammas, D.B.A.
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดาหรือไอด้า เจริญรุกข์
Assistant Professor Anchada Alias Aida Charoenrook , Ph.d.
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
Assistant Professor Chaiyuth Padungsaksawasdi, Ph.D.
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
Assistant Professor Anutchnanat Jaroenjitrkam
12. อาจารย์ สัจพร ทุ่งสงค์
Lecturer Satjaporn Tungsong
13. อาจารย์ ดร.สักกาคม มณีนพ
Lecturer Sakkakom Maneenop , Ph.D.
ภาควิชาการตลาด
1. ศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล
Professor Witawat Rungruangphon
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
Associate Professor Thanmanustanan Phaniphuk, Ph.D.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
Associate Professor Kritsadarat Wattanasuwan, DPhil (Oxon)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
Associate Professor Pipop Udorn, Ph.D.
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี
Associate Professor Suthisak Kraisornsuthasinee, Ph.D.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา เมธารมณ์
Assistant Professor Pinrada Metharom, D.B.A.
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล
Assistant Professor Pannapachr Itthiopassagul
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์
Assistant Professor Aurathai Lertwannawit, Ph.D.
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
Assistant Professor Alisara Charinsarn, D.B.A.
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพีร์ รวมเมฆ
Assistant Professor Pitipee Ruammake
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู
Assistant Professor Pattana Boonchoo, Ph.D.
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
Assistant Professor Surat Teerakapibal, D.B.A.
13. อาจารย์ วิทยา จารุพงศ์โสภณ
Lecturer Wittaya Charupongsopon
14. อาจารย์ ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์
Lecturer Bhuminan Piyatasanan, Ph.D.
15. อาจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช
Lecturer Nopporn Ruangwanit, Ph.D.
16. อาจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน
Lecturer Panitharn Juntongjin, D.B.A.

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
Assistant Professor Somboon Kulvisaechana, Ph.D.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
Assistant Professor Natenapha Yabushita, Ph.D.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
Assistant Professor Thanawut Limpanitgul, Ph.D.
7. อาจารย์ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ
Lecturer Somprasong Kosonboon, Ph.D.
8. อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง
Lecturer Peraset Chompuming, Ph.D.
9. อาจารย์ ดร.จตุรงค์ นภาธร
Lecturer Chaturong Napathorn, Ph.D.
10. อาจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล
Lecturer Monthon Sorakraikitikul, Ph.D.

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
Professor Siriluck Rotchanakitumnuai, Ph.D.
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
Associate Professor Supeecha Panichpathom, Ph.D.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
Associate Professor Nitaya Wongpinunwatana, Ph.D.
4. รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
Associate Professor Srisomruk Intojunyong
5. รองศาสตราจารย์ ปัญจราศี ปุณณชัยยะ
Associate Professor Panjarasee Punnachaiya
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
Assistant Professor Peter Ractham, Ph.D.
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก
Assistant Professor Mathupayas Thongmak, Ph.D.
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
Assistant Professor Laddawan Kaewkitipong, Ph.D.
9. อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร
Lecturer Surat Kointarangkul, Ph.D.

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
Associate Professor Kaewta Rohitratana, Ph.D.
2. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
Associate Professor M.R. Pongsvas Svasti
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
Associate Professor Ekachidd Chungcharoen, Ph.D.
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต
Associate Professor Sakun Boon – itt, Ph.D.
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Associate Professor Nopadol Rompho. Ph.D.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
Assistant Professor Akekarin Yolrabil
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
Assistant Professor Sajee Sirikrai, Ph.D.
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
Assistant Professor Pichawadee Kittipanya-ngam, Ph.D.
9. อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
Lecturer Krit Pattamaroj
10. อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
Lecturer Panuwong Kumpirarusk , Ph.D.
11. อาจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์
Lecturer Komn Bhundarak , Ph.D.

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์ สุพานี สฤษฎ์วานิช
Associate Professor Supanee Saridvanich
2. รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
Associate Professor Witaya Danthamrongkul
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
Assistant Professor Methawut Peerapornvitoon, 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
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์
Associate Professor Sathaporn Opasanon, Ph.D.
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
Associate Professor Patnaree Srisuphaolarn, Ph.D.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ โสมาภา
Assistant Professor Sirirat Somapa
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติชัย คชรินทร์
Assistant Professor Suntichai Kotcharin
8. อาจารย์ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์
Lecturer Arunee Tanvisuth, Ph.D.
9. อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
Lecturer Suthikorn Kingkaew, Ph.D.

พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายวิชาการ ต�ำแหน่งอาจารย์
1. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ
Associate Professor Anchalee Pipatanasern
2. รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ
Associate Professor Kitti Siripullop

สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช
Associate Professor Pachara Pacharavanich
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
Assistant Professor Jittaporn Sriboonjit
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
Assistant Professor Niti Rattanaprichavej, Ph.D.
4. อาจารย์พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
Lecturer Pornraht Pongprasert
5. อาจารย์ ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
Lecturer ChooChart Taeshapotiwarakun, Ph.D.

อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศโครงการ
1. Associate Professor Dr. James E. Nelson
2. Professor Dr.Robert T.Green
3. อาจารย์ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์
Lecturer Supawat Likittanawong

หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
Assistant Professor Duangjai Lortanavanit, Ph.D.
2. อาจารย์ปาริฉัตร จันโทริ
Lecturer Parichat Jantori

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
1. Professor Jake Ansell , Ph.D.
2. Associate Professor Tim G. Andrews, Ph.D.
3. Associate Professor Clemens Bechter, Ph.D.
4. Associate Professor Fredric William Swierczek, Ph.D.
5. Associate Professor Mark William Speece , Ph.D.

อาจารย์ผู้เกษียณ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
1. รองศาสตราจารย์ เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
Associate Professor Yawaman Metapirak
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี
Assistant Professor Wanchai Khanti
อาจารย์ประจ�ำสัญญาจ้าง ต�ำแหน่งผู้บริหาร
1. อาจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
Lecturer Worapong Janyangyuen, Ph.D.
2. อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
Lecturer Surapit Promsit, Ph.D.

101
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รายนามผู้บริจาค
เดือนมิถุนายน 2559
1. รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
2. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
3. คุณไชยยันต์ ชาครกุล
4. คุณทัสพร จันทรี
5. คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี
6. คุณพรเทพ ตันธนะสฤษดิ์
7. คุณวิมลรัตน์ องค์ธนะสุข
8. คุณวิลาวัณย์ พิพัฒน์พรสุข
9. คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
10. คุณสมฤดี ตั้งอุทัยศักดิ์
เดือนกรกฎาคม 2559
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. รศ.ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
3. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
4. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
5. คุณณัฐวุฒิ แย้มอุทัย
6. คุณอดิศร เล็กระธา
7. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนสิงหาคม 2559
1. ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
2. รศ.ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
3. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
4. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
5. ดร.อัศวิน อิงคะกุล
6. อ.มีชัย วีระไวทยะ
7. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
8. คุณเวโรจน์ ลิ้มจรูญ
9. คุณสุทธิพร ศรีสหการกิจ
10. คุณอมรศรี บุญศรี
11. บริษท
ั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)
12. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนกันยายน 2559
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. รศ.ดร.พิภพ อุดร
3. รศ.สุขใจ น�้ำผุด
4. ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
5. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
6. คุณเดช บุลสุข
7. คุณศัสมน จุฑานุกาล
8. คุณสาวิตตรี รัตนวงษ์
9. คุณอมราวดี โคตจันทา
10. บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จ�ำกัด

11. บริษท
ั โมเดอร์นฟอร์มกรุป
๊ จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำนักงานใหญ่)
12. บริษท
ั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วส
ิ เซส จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
13. บริษท
ั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
15. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
16. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนตุลาคม 2559
1. ศ.ธรรมนูญ ลัดพลี
2. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
3. ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
4. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
5. คุณขจรภพ เตชะส�ำราญ
6. คุณชวิศ โรจนกิจ
7. คุณโชติธรัศมิ์ กิจศรีโอภาค
8. คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
9. คุณสุธินี บูรณพงศ์
10. บริษัท โมบิแครท จ�ำกัด
เดือนพฤศจิกายน 2559
1. ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร
2. ศ.หิรัญ รดีศรี
3. ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
4. รศ.ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
5. รศ.จารุพร ไวยนันท์
6. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
7. พลโทประดิษฐ์ พีชผล
8. พันเอกหญิงวิภา สุวรรณา
9. คุณกรรณิกา เรืองรัตนเมธี
10. คุณกัญญา เจริญกล้า
11. คุณกัลยา วิมลโลหการ
12. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
13. คุณจุไรรัตน์ เรืองรัตนเมธี
14. คุณชนะ รุ่งแสง
15. คุณไชยยันต์ ชาครกุล
16. คุณตะวัน ภูรัต
17. คุณทิพพา นครศรี
18. คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
19. คุณนวลฉวี วิชิตวาที
20. คุณนิดารัตน์ อุไรเลิศประเสริฐ
21. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
22. คุณประพันธ์ พุกเจริญ
23. คุณประเวทย์ อมรสิน

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

คุณปราณี ผาสุกะกุล
คุณปิยะพงษ์ จารุสุวรรณภูมิ
คุณพงษ์อินทร โพธิมาศ
คุณพรเทพ ตันธนะสฤษดิ์
คุณพหล จินดากุล
คุณเพ็ญศรี กุลพงศ์
คุณภีรธร วิมลโลหการ
คุณมยุรา วิมลโลหการ
คุณมะลิ สุภาวรรณ์
คุณยอดยิ่ง โสภณ
คุณรัญชิตา ศรีวรวิไล
คุณเล็ก อมรายน
คุณวีระชัย หาญจริยากุล
คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
คุณสราญ อดิเรกสาร
คุณสุเจนต์ ศรีสุข
คุณเสาวณี ฤทธิรงค์
คุณเอี้ยนหยง อวี
เด็กหญิงณัชชา วิมลโลหการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
คณะแพทยศาสตร์ มธ.
คณะเภสัชศาสตร์ มธ.
คณะรัฐศาสตร์ มธ.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
คณะศิลปศาสตร์ มธ.
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ
คณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์ มธ.
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.
วิทยาลัยสหวิทยาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.
สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.
สถาบันภาษา มธ.
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มธ.
ส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.
ส�ำนักหอสมุด มธ.
บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ�ำกัด
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด(มหาชน)
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69.
70.
71.
72.
73.

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
บริษท
ั สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนคุณคมคาย รอยลอยทุกข์
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

เดือนธันวาคม 2559
1. รศ.ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
2. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
3. ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน
4. คุณกัญจนพรณ์ จ�ำรัสวิทยาวงศ์
5. คุณเกียรตินิยม คุณติสุข
6. คุณจุรีรัตน์ วัฒนทวีกิจ
7. คุณชูเดช คงสุนทร
8. คุณโชติธรัศมิ์ กิจศรีโอภาค
9. คุณนิรมล ลิ้มทอง
10. คุณบุญเรือน เปล่งสงวน
11. คุณพรเทพ ตันธนะสฤษดิ์
12. คุณภชดา ชาญเกษมโสภณ
13. คุณมยุรฉัตร์ ประทักษ์นุกูล
14. คุณวรรณดี แสงสุวรรณ
15. คุณวสุเมธ กุลโชติ
16. คุณสกานต์ ช�ำนาญโรจน์
17. คุณสุนิสา มะปรางหวาน
18. คุณเสริมศักดิ์ ธีปนวรรธน์
19. คุณอังคาร เหลืองนิมิตรมาศ
20. คุณอารยา คงสุนทร
21. เงินทุนคณะพาณิชย์ฯมธ.
22. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
23. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนมกราคม 2560
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. รศ.ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4. คุณเดช บุลสุข
5. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
6. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
1. ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
2. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
3. คุณบุปผาวดี โอวรารินท์
4. คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ
5. คุณวิทัย รัตนากร
6. คุณศัสมน จุฑานุกาล

7. คุณแสนผิน สุขี
8. ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม
เดือนมีนาคม 2560
1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
2. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
3. รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
4. รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
5. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
6. คุณกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ
7. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
8. คุณเดช บุลสุข
9. คุณภชดา ชาญเกษมโสภณ
10. คุณรัตนา เพ็งสวย
11. คุณอรนุช อิติโกศิน
12. โครงการบริการทางวิชาการและสังคม
คณะพาณิชย์ฯ มธ.
เดือนเมษายน 2560
1. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
2. คุณไปรวรรณ ทังสุนันทน์
3. คุณวรรณโศภิน พูลเกิด
4. คุณสมฤดี ตั้งอุทัยศักดิ์
เดือนพฤษภาคม 2560
1. รศ.ดร.กนกพร นาคทับที
2. ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
4. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
5. อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
6. คุณกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม
7. คุณกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ
8. คุณกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
9. คุณจรรยา ธนธัญญา
10. คุณจริยา ขันธโต
11. คุณจันตนา ศรีสมานไมตรี
12. คุณจารุณี น่วมแน่
13. คุณเจริญ สุขพันธรัชต์
14. คุณฉมานันท์ เดชด�ำเกิงชัย
15. คุณโชติธรัศมิ์ กิจศรีโอภาค
16. คุณดารัตน์ สยามิภักดิ์
17. คุณเตชินท์ วงศ์สุวรรณกิต
18. คุณธนากร ฝักใฝ่ผล
19. คุณธีรนันท์ คงสุขวัฒนากูล
20. คุณนริศรา พัฒนพิบูล
21. คุณนลินี ชาญวุฒิธรรม

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

คุณนาฏยา ตั้งประดิษฐ์
คุณน�้ำเพชร เสตวรรณา
คุณนิภา อัศวกิตติพร
คุณนิศารัตน์ คูสุวรรณ
คุณนุชจินดา ทิชาชล
คุณประทินพร แรมวัลย์
คุณพัลลภา สะอาด
คุณพิมพ์ใจ วีรศุทธากร
คุณมลฑา หลงสมบูรณ์
คุณมลฤดี สุขพันธรัชต์
คุณมลิณี จามีกรกุล
คุณรวิจันทร์ บูรพาชีพ
คุณรังษิยา บรมรัตนไพศาล
คุณรัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย
คุณรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
คุณวรรณเพ็ญ ก�ำบุญเลิศ
คุณวราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ
คุณวิเชียร ปรุงพาณิช
คุณวิรัช ณรงค์โยธิกุล
คุณศติสา จันทราวุฒิกร
คุณสฐิศิรฎา ดีสิน
คุณสดับพิณ กฤดานรากรณ์
คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์
คุณสายชล จุฑามณี
คุณสุชีรา วิริยา
คุณสุดสวาท สุริยันต์
คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล
คุณสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล
คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
คุณอรชร หงส์กิตติไพศาล
คุณอังศุมาลี อินทร์พรม
คุณอัจฉริยา คุณากรวงศ์
คุณอัญญารัตน์ สิทธิโชคพิพัฒน์
Mr.Bertrand Peyrat
Mr.James Chang
บริษัท ดิจิเวลท์ จ�ำกัด
บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม พรีเมี่ยม
2005 จ�ำกัด
59. บริษัท เอ็นเอสแอล ออดิท แอนด์
แอดไวเซอร์ จ�ำกัด
60. The Nielsen Company (Thailand)
Limited
61. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
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รายนามผู้จัดทำ�รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2559
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พิภพ อุดร
คณบดี
ประธานคณะผู้จัดท�ำ
รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะผู้จัดท�ำ
นางกมลชนก วงศ์สนสุนีย์
รักษาการในต�ำแหน่งเลขานุการคณะฯ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งสวัสดิ์ตระกูล
นายอาณัติ หล้าดัม
นางสาวกัณณิกา ปฏิคมวงศ์

รายนามผูจัดทำ
รายงานประจำปการศึกษา 2559

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พิภพ อุดร
คณบดี
ประธานคณะผูจัดทำ
รศ.วิทยา ดานธำรงกูล
รองคณบดีฝายบริหาร
คณะผูจัดทำ
นางกมลชนก วงศสนสุนีย
รักษาการในตำแหนงเลขานุการคณะฯ
นายพงษศักดิ์ ตั้งสวัสดิ์ตระกูล
นายอาณัติ หลาดัม
นางสาวกัณณิกา ปฏิคมวงศ

