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สารจากนายกสภาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
สถาบันเก่าแก่ที่สร้างชื่อเสียงและอยู่
เคียงคู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อย่างยาวนาน ตลอดเวลา 81 ปี คณะฯ ประสบ
ความส�ำเร็ จ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคมโลก
จ�ำนวนมาก มี ก ารพั ฒ นาความก้ า วหน้ า อย่ า ง
ต่อเนือ่ งไม่หยุดนิง่ ดังจะเห็นได้จากการทีค่ ณะฯ ได้
รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับโลกจาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน 3 สถาบันทั้งจากยุโรป
อเมริกา และสหราชอาณาจักร โดยเป็นสถาบัน
แห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ
สถานะ Triple Crown นี้
ความส�ำเร็จของคณะฯ ตลอดเวลา 81 ปี ในการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ
ส่งผลให้บัณฑิตของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความรูค้ วามสามารถ
มีคณ
ุ ภาพและประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
นั้น นับว่าเป็นผลที่คณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้า
หน้าทีข่ องคณะได้ทมุ่ เทท�ำงานให้คณะ
ผมในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีในความส�ำเร็จของคณะฯ และ
ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ปัจจุบนั ศิษย์เก่าและทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รว่ มกัน
ผลักดันความก้าวหน้าของคณะฯ อย่างเข้มแข็ง และ
ขอให้ทุกท่านประสบความสุข ความส�ำเร็จ และ
สมหวังในสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาทุกประการ

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หนึง่
ในหน่วยงานทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะ
เวลา 81 ปี ของการด�ำเนินงาน คณะฯ ประสบ
ความส�ำเร็จในหลากหลายด้าน ทัง้ การผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การเป็นสถาบันด้านบริหารธุรกิจทีเ่ ป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล หรือ Triple Crown
ความส�ำเร็จของคณะฯ เกิดขึน้ จากการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและความคาดหวังของ
ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทีก่ ว้างขวางและใกล้ชดิ กับ
พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
การสร้างความตระหนักรูว้ า่ การเปลีย่ นแปลงคือ วิถี
ปกติของการด�ำเนินงาน ด้วยหลักในการด�ำเนินงาน
เช่นนี้ ส่งผลให้คณะฯ ยังคงด�ำรงความเป็นสถาบัน
ที่เป็นต้นแบบของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของ
ประเทศมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน
ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดิฉนั ขอ
ส่งความปรารถนาดีมายังผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ศิษย์
เก่า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนขับเคลื่อนให้
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยัง้ พร้อมน�ำชือ่ เสียงมาสูม่ หาวิทยาลัย และขอ
ให้คณะฯ ประสบความส�ำเร็จเช่นนีต้ ลอดไป

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากนายกสมาคมนักศึกษาเกา
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คณะฯ
ที่ ไ ด้ ผ ลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถจ�ำนวนมาก ผ่านเวลา 81 ปี คณะฯ ยังคง
มีแนวทางในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์กับสังคม
พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นและสร้างความท้าทายใหม่ๆ
ให้กับนักศึกษาเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่
การงานในอนาคต ซึง่ ส่งผลให้ปจั จุบนั ชือ่ เสียงของ
คณะฯ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งเกิดจากผลงานของ
นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจน
พันธมิตรทุกฝ่าย ทีไ่ ด้รว่ มใจสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
ผมในนามของนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณผู้บริหารคณะฯ
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และพันธมิตรทุกฝ่าย
ที่ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาคณะฯ ของเรา ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผนึกก�ำลัง
อย่างเหนียวแน่นเช่นนีจ้ ะเป็นแรงผลักดันให้คณะฯ
ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ และมีความมัน่ คงตลอดไป

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมนักศึกษาเกา
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
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สารจากประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา
“ความรู้สามารถศึกษาได้โดยไม่มีที่
สิ้นสุด” คือ ประโยคที่มักได้ยินอยู่
บ่อยๆ แต่คงบอกปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็น
ประโยคทีจ่ ริงแท้ ความรูก้ เ็ ปรียบเสมือนอาวุธทีจ่ ะ
คอยเสริมสร้างและติดตัวเราไว้เพือ่ ให้เราแข็งแกร่ง
ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานส�ำคั ญ ของการพั ฒ นาชี วิ ต
ต่อเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศชาติ ในการผลิต
และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมสูส่ งั คม ดังนัน้ เราควรจะพัฒนาความรูข้ อง
เราให้ควบคู่กับวุฒิภาวะของเราที่เพิ่มขึ้นด้วย จึง
จ�ำเป็นต้องอาศัยสถาบันการศึกษาทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ
ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมาคณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ผา่ นการเดินทางทีย่ าวนานในการพิสจู น์คณ
ุ ภาพ
ของการเรี ย นการสอนด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ด้วยการมุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบของ
สถาบันการศึกษาและวิจยั ด้านบริหารธุรกิจทีด่ ที สี่ ดุ
ของประเทศไทย” (Thailand’s Best Business
School Model) จึงได้ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพที่
พร้อมไปด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมออกไป
รับใช้ประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการหล่อหลอม
ของคณะฯ ซึง่ ให้ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไป
ประยุกต์ใช้ ไม่วา่ จะเป็นการจ�ำลองสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ การอภิปรายในชัน้ เรียน หรือการศึกษาดูงาน
นอกสถานทีใ่ นธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ นอกจาก
ในด้านความรูท้ างวิชาการแล้ว TBS ยังสอดแทรก
การสอนให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได้ เ รี ย นรู ้ ทั ก ษะใน
การด�ำเนิ น ชี วิ ต การคิ ด และวิ เ คราะห์ การอยู ่
ร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ในสั ง คม การท�ำงานเป็ น ที ม และ
พร้อมมีเวทีให้ทุกๆคนได้พัฒนาตัวเอง โดยผ่าน
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา ที่ ส�ำคั ญ
ที่ สุ ด คื อ การท�ำให้ ทุ ก คนเห็ น ความส�ำคั ญ ของ
การท�ำเพื่ อ ส่ ว นรวม ปลู ก ฝั ง มุ ม มองและความ
คิ ด ของนั ก ศึ ก ษาให้ ต ระหนั ก และรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ ผู ้ อื่ น รวมไปถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว อยู ่ เ สมอ
ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษาเป็นบุคลากรทีพ่ ร้อมด้วย
ความรู้ คูค่ วามดี นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้นกั ศึกษา

เป็นบุคลากรที่พร้อมไปด้วยทักษะกระบวนการคิด
ทีส่ ามารถพัฒนาตนเอง และยืนหยัดได้อย่างสง่างาม
แม้ในยุคแห่งโลกาภิวฒ
ั น์เช่นนี้
ส�ำหรับความเป็นสากล คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีของเราได้รับการรับรองจาก Triple
crown ทัง้ AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา
EQUIS (EFMD Quality Improvement System)
จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs)
จากสหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง การได้ รั บ การรั บ รอง
จากทั้ง 3 สถาบันดังกล่าว ย่อมเป็นการยืนยันว่า
คณะของเรามีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ

ทีเ่ ป็นเลิศ และเป็นทีย่ อมรับในเวทีสากล และแน่นอน
ว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ย่อมไม่หยุดอยู่กับที่ และมีการพัฒนา
ตนเองต่อไปอย่างต่อเนือ่ งเสมอ
ในฐานะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันแห่งนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกฝ่ายทีไ่ ด้รว่ มกัน
สร้างสรรค์สถาบันแห่งนี้ และผลิตนักศึกษาทีเ่ พียบ
พร้อมสูส่ งั คม เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือและ
พัฒนาประเทศชาติตลอดมา

นายปวรวัฒน์ โอกาโน่
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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สารจากคณบดี

หลายคนคงเคยได้ยนิ แนวคิดเปรียบ
เปรยเรื่องกบต้ม....การอุดมศึกษา
ของประเทศในขณะนีอ้ ยูใ่ นภาวะไม่
ต่างจากกบต้ม สุดแต่วา่ ใครจะเลือกเป็นกบทีแ่ หวก
ว่ายอย่างสบายใจในน�้ำที่ยังเย็นแต่ก�ำลังเริ่มอุ่นขึ้น
เรือ่ ยๆ หรือเลือกทีจ่ ะเป็นกบทีก่ ระโดดโผงออกมา
จากน�ำ้ เดือดอย่างรวดเร็วเพือ่ ให้รอดชีวติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หรือ Thammasat Business School
(TBS) เลื อ กที่ จ ะเป็ น กบประเภทหลั ง เพราะ
ปั จ จั ย แวดล้ อ มทั้ ง หลายรอบตั ว บ่ ง บอกให้ รู ้ ว ่ า
การไม่ปรับตัวอย่างรุนแรงเพือ่ รับความเปลีย่ นแปลง
แบบพลิกโลก (Disruption) จะท�ำให้เราไม่มที ยี่ นื
ในอนาคตอย่างแน่นอน จ�ำนวนนักศึกษาที่ลดลง
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร การเกิดขึน้
ของธุ ร กิ จ แนวใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ก ารเรี ย นการสอน
มาก่ อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ท�ำให้ ค วามศรั ท ธาต่ อ
มหาวิทยาลัยก�ำลังถูกบั่นทอนอย่างไม่เคยปรากฏ
มาก่ อ นในยุ ค สมั ย ใด ยิ่ ง กว่ า นั้ น ความก้ า วหน้ า
ของเทคโนโลยี ที่ ท�ำให้ ผู ้ ค นอยู ่ ใ นภาวะที่ เ รี ย น
ที่ ไ หน เรี ย นเมื่ อ ไร และเรี ย นอย่ า งไรก็ ไ ด้
ท�ำให้ เ กิ ด ความท้ า ทายอย่ า งใหญ่ ห ลวงกั บ
มหาวิทยาลัยและ TBS
การเปลี่ยนแปลงหลายประการในรอบปีการ
ศึกษาที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะธ�ำรงไว้
ซึ่งมาตรฐานของสถาบันในระดับ Triple Crown
ซึ่ ง TBS เป็ น สถาบั น แรกและสถาบั น เดี ย วใน
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานทัง้ AACSB
จากสหรั ฐ อเมริ ก า EQUIS จากสหภาพยุ โ รป
และ AMBA จากสหราชอาณาจักร การปรับปรุง
หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย รั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
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จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลงโฉมหน้าของ
TBS ในอนาคตอันใกล้
เช่ น เดี ย วกั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยภายนอก
เครือข่ายกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ในประเทศ
ได้รับการขยายและกระชับมากยิ่งขึ้นกับพันธมิตร
กว่า 100 ราย จะท�ำให้นกั ศึกษาได้รบั โอกาส ได้รว่ ม
ศึกษาและท�ำงานกับนักปฏิบัติจากองค์กรต่างๆ
อย่ า งใกล้ ชิ ด ขึ้ น จะเป็ น การตอบโจทย์ สั ง คมที่
ต้องการผูป้ ระกอบการและนักปฏิบตั ทิ แี่ ท้จริง มิใช่
เพียงผูม้ ปี ริญญา
ภายใต้ความท้าทายใหม่ๆ ความยากที่สุดอยู่
ที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใน การท�ำให้
บุคลากรทุกระดับเปลี่ยน mindset ที่จะรับมือ
กับบริบทใหม่และความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
เกิดการเรียนรูใ้ หม่ ใช้วธิ กี ารใหม่ เพือ่ ให้มหาวิทยาลัย
ยังคงเป็นความหวังของสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป
แน่นอนว่าภารกิจนีย้ งั คงต้องใช้เวลา หากแต่ถา้ ทุก
คนทุกฝ่ายมี Sense of Urgency ร่วมกัน ก็นา่ จะ
ท�ำให้การผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
เกิดได้โดยไม่ยาก
ขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร ศิษย์เก่า พันธมิตร และ
ผูส้ นับสนุนอืน่ ๆ ทีท่ �ำให้การขับเคลือ่ น TBS รุดหน้า
ไปได้ในรอบปีที่ผ่านมา ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
จากทุกฝ่ายจะท�ำให้ TBS สามารถรับมือกับความ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้ ภายใต้จดุ ยืนทีไ่ ม่เคยเปลีย่ น
ของธุรกิจและความคาดหวังจากนายจ้างเป็นสิ่ง คือการเป็นผูน้ �ำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทีด่ ที สี่ ดุ
ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว และจะต้องด�ำเนินการต่อ ของประเทศและของภูมภิ าคนีต้ ลอดไป
ไปด้วยความถีท่ มี่ ากขึน้ กว่าทีเ่ คยเป็นเพือ่ ให้เท่าทัน
กับกระแสโลก การเพิม่ การเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษในวิชาหลักๆ การปรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นการเรียนออนไลน์ เหล่านี้จะ
เกิดผลเป็นรูปธรรมในเวลาไม่ชา้
การสร้างเครือข่าย นับเป็นผลงานที่ประจักษ์
ชัดในรอบปีทผี่ า่ นมาการท�ำงานในเชิงรุกทีน่ �ำ TBS
ออกไปปักธงให้นานาชาติได้รู้จักได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดียงิ่ ไม่วา่ จะเป็นประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
คณบดี
CLMV ทีจ่ ะน�ำทัง้ นักศึกษาและผูบ้ ริหารองค์กรต่างๆ
เข้ามาศึกษากับ TBS อีกเป็นจ�ำนวนมากในระยะ
เวลาอันใกล้ ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลง การ
แลกเปลีย่ น การแนะแนว และการคัดเลือกนักศึกษา
ชัน้ หัวกะทิในประเทศเหล่านี้
นอกจากนัน้ การที่ TBS ได้รบั เลือกให้เป็นเจ้าภาพ
จั ด การประชุ ม ประจ�ำปี ค รั้ ง ที่ 46 ของสมาชิ ก
เครือข่าย PIM (Partnership in International
Management) ทีม่ มี หาวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจ
จากประเทศสมาชิกรวมกัน 65 ประเทศในระหว่าง
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562 ได้รบั ความส�ำเร็จและเสียง
ชืน่ ชมจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างท่วมท้น ท�ำให้การ
ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำทัว่ โลก
ในเครือข่าย PIM เติบโตและจะส่งผลต่อความร่วมมือ
ทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อไป นับจากนี้ TBS
จะเป็นจุดสปอร์ทไลท์ของการสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันต่างชาติ ในฐานะสถาบันเดียวของไทย
ทีอ่ ยูใ่ นระดับ Triple Crown และสถาบันเดียวทีเ่ ป็น
สมาชิก PIM นับว่านโยบาย Internationalization
ของ TBS รุดหน้าไปอย่างชัดเจนในปีทผี่ า่ นมาและ
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TBS : Connecting the World
เพราะโลกการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรือ Thammasat Business School (TBS) จึงเร่งการปรับตัว
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การดำ�เนินงานโดยตระหนักถึง
อนาคต ความเร่งด่วน และภัยคุกคามจากปัจจัยรอบด้าน ส่งผล
ให้การดำ�เนินงานในรอบปี 2562 ของคณะฯ มุ่งเน้นไปสู่การสร้าง
เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงพันธมิตรทั้งบนเวทีโลกและภายในประเทศ
ด้วยความเข้มข้นและต่อเนื่องอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
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สร้างเครือข่ายบนเวทีโลก
ความส�ำเร็จของ TBS ในฐานะสถาบันการ
ศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ แห่ ง แรกและแห่ ง
เดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในระดั บ Triple Crown คื อ ทั้ ง จาก AACSB
(Association to Advance Collegiate Schools
of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD
Quality Improvement System) จากสหภาพ
ยุ โ รป และ AMBA (Association of MBAs)
จากสหราชอาณาจักร ท�ำให้ TBS เป็นหนึ่งใน
เพียง 90 กว่าแห่งของสถาบันการศึกษาด้านการ
บริหารธุรกิจ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Triple
Crown จากจ�ำนวนสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่มี
ถึง 13,670 แห่ง ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยก
ระดับภาพลักษณ์ของ TBS บนเวทีนานาชาติอย่าง
มีนยั ยะส�ำคัญ
มาตรฐานระดับ Triple Crown ดังกล่าวส่งผล
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อ TBS ทั้งในการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร การสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติในทุกรูป
แบบกับสถาบัน การศึกษาทัว่ โลก เพราะมาตรฐาน
Triple Crown เปรียบเสมือนเครือ่ งประทับรับรอง
ในคุณภาพของการจัดการศึกษาที่จะน�ำมาซึ่งการ
ยอมรับและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันและองค์กรอืน่ ๆ อีกมากมายในอนาคต
เครือข่ายและการยอมรับได้แสดงให้ประจักษ์
จากการที่ TBS ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการ
ประชุมนานาชาติครัง้ ที่ 46 ของ PIM (Partnership
in International Management) เป็นครัง้ แรกใน
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562 ทัง้ นี้
TBS เป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ PIM ซึ่งก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี 1973 ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำทัว่ โลกรวม 65 แห่ง โดยแต่ละ
ประเทศจะมีเพียงสถาบันการศึกษาเดียวที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิก เครือข่ายของ PIM ได้สร้าง
ความร่วมมือระหว่างกันไปทัว่ โลกทัง้ การแลกเปลีย่ น
นักศึกษา คณาจารย์ การร่วมวิจยั การแลกเปลีย่ น
องค์ความรูใ้ นเรือ่ งการบริหาร การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเชิงธุรกิจจากแต่ละภูมิภาค โดยกิจกรรมที่
ท�ำทุกปีคือการประชุมประจ�ำปีเพื่อแบ่งปันความรู้
ระหว่างกัน กิจกรรมในระหว่างปีก็จะมีการส�ำรวจ
ข้อมูลในสถาบันเครือข่ายเพื่อขยายช่องทางความ
ร่วมมือด้านบริหารธุรกิจระหว่างกันด้วย
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สร้างเครือข่ายใน CLMV
ตลอดปี 2562 TBS ได้ขยายความร่วมมือ
ทางการศึกษาออกไปครอบคลุมประเทศในกลุ่ม
CLMV เพราะตระหนักว่าประเทศไทยตั้งอยู่ ณ
ใจกลางของอาเซียนพืน้ ทวีป จึงมีศกั ยภาพสูงยิง่ ใน
การดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนในย่านนี้ เริ่มจากประเทศเมียนมา
TBS ได้มกี ารท�ำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)
กับวิทยาลัยการธนาคารแห่งเมียนมา (Myanmar
Institute of Banking) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วย
งานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ท�ำงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะมี
การจัดส่งผู้บริหารระดับสูงจากเมียนมาเข้าศึกษา
ในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)
ของคณะฯ
ในเดือนกันยายน 2562 TBS ได้ตกลงกรอบ
ความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ
ลาว หรือ National Institute for Economic
Research (NIER) สถาบันหลักทีท่ �ำหน้าทีว่ างแผน
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจรัฐลาว ส่งผลให้ TBS
ก้าวเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากร
ทีเ่ ป็นก�ำลังหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นารัฐ
ลาว โดยมี รศ.ดร.พิภพ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี และท่านชื่น เดชวงสา (Mr. Sune
Detvongsa) รองประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจฯ
ได้รว่ มลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน ณ
กรุงเวียงจันทน์ ความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุม
ทั้งเรื่องการวิจัย การจัดอบรม การแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการให้ทนุ การศึกษา
แก่บุคลากรจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติลาว
และเครือข่ายพันธมิตรเพือ่ มาศึกษาต่อในหลักสูตร
MBA และหลักสูตร GEMBA ด้วย
นอกจากนั้นยังได้มีการหารือความร่วมมือกับ
ท่านสันติ พนเมืองลาว หัวหน้าสถาบันการธนาคาร
แห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถาบัน
การธนาคาร และธนาคารแห่งชาติลาว โดยสถาบัน
การธนาคาร หรือ Banking Institute (BI) เป็นหน่วย
งานในสังกัดธนาคารแห่งชาติลาว รวมถึงหารือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาแห่ง สปป.ลาว
ด้านการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนการจัด
ท�ำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลก
ธุรกิจยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
ส�ำหรับประเทศเวียตนาม TBS ได้ด�ำเนินการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมชัน้ น�ำ
ในเวียดนาม กัมพูชา ภูฎาน เพือ่ เผยแพร่หลักสูตร
ของ TBS ด�ำเนินการจัดสอบวัดความรู้เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ได้
เข้ามาศึกษาที่ TBS ในโครงการปริญญาตรี หลักสูตร
นานาชาติอกี ด้วย

ความพยายามของการขยายการศึกษาและ
เครือข่ายออกไปสูก่ ลุม่ ประเทศ CLMV นับว่าประสบ
ความส�ำเร็จและได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดียงิ่ ทัง้ นีก้ ็
ด้วยการยอมรับ TBS ในฐานะสถาบันทีไ่ ด้มาตรฐานใน
ระดับนานาชาติและการพัฒนาทัง้ ด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตลอดเวลานัน่ เอง
ขยายเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ
การสร้างพันธมิตรในประเทศเป็นนโยบายหนึง่ ของ
TBS ทีด่ �ำเนินมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน ความร่วมมือ
กับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชัน้ น�ำซึง่ ปัจจุบนั มีมากกว่า
100 แห่งน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการเรียนการสอนในหลาก
หลายรูปแบบ ทัง้ การแลกเปลีย่ นวิทยาการ การศึกษา
ดูงาน การฝึกงาน การร่วมออกแบบหลักสูตร การ
วิจยั และอืน่ ๆ ทัง้ นีศ้ นู ย์ให้ค�ำปรึกษาวิชาชีพ (Career
Consulting Center- CCC) เป็นหน่วยงานหลักใน
การสร้าง และกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตร
ในประเทศ

15

ในปี 2562 ความร่วมมือกับพันธมิตรได้ขยายไปอีก
ขัน้ นับเป็นครัง้ แรกที่ TBS ได้สง่ นักศึกษาออกไปฝึกงาน
ยังต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากบริษทั Luoyang
Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd. (Dayang
Motorcycle) ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ เมืองลัว่ หยาง
มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ จะเป็น
จุดเริม่ ต้นในการขยายความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว
กับพันธมิตรอืน่ ๆ ต่อไป
อี ก ปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ของความส�ำเร็ จ จาก
ความร่วมมือของพันธมิตร คือการที่ TBS ได้รบั การ
ประกาศให้ได้รบั รางวัลการปฏิบตั อิ นั เป็นเลิศ หรือ
Excellence in Practice 2019 จากสถาบัน EFMD
(European Foundation for Management
Development) ในระดับ Silver จากกรณีศกึ ษา
“ธรรมศาสตร์โมเดล” หรือแนวทางการใช้ความรู้
ด้านบริหารธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหาให้กับวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด�ำเนินการมานาน
กว่า 10 ปีดว้ ยการน�ำนักศึกษาลงพืน้ ทีท่ �ำงานเคียง
บ่าเคียงไหล่กบั ชุมชนเพือ่ ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันให้วิสาหกิจชุมชนโดยความร่วมมือกับ
พันธมิตรอันได้แก่ ธนาคารออมสิน และสมาคมเพือ่ น
ชุมชน จังหวัดระยอง รางวัลอันทรงเกียรตินไี้ ด้สร้าง
ปรากฏการณ์ที่สถาบันการศึกษาไทยสามารถตอบ
โจทย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามนิยามของ
EFMD และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ให้สถาบันการศึกษาทัว่ โลกทีเ่ ป็นสมาชิกของ EFMD
น�ำไปเรียนรูต้ อ่ ไป
ปี 2562 นับเป็นปีแห่งความส�ำเร็จของ TBS ใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการออกไป
อย่างกว้างขวางอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน เครือข่าย
เหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนอย่างยิ่งยวดต่อการ
ปรั บ ตั ว รั บ การเปลี่ ย นแปลงในโลกการศึ ก ษา
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ทั้งยังจะเป็นการ
ตอกย�้ำความเข้มแข็งของ TBS ในฐานะสถาบัน
การศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับ Triple Crown
แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
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Director of Thammasat Competency Test Center

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
Director of Master of Accounting Program

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี
Assistant Professor Wanchai Khanti

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
Director of Master of Science Program in Management Information Systems

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
Assistant Professor Duangjai Lorthanavanich, Ph.D.

ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Centre)
Director of Ageing Business & Care Development Centre

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบปีการศึกษา 2561
Accomplishments during the Academic Year 2018

• การเข้าร่วมนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ : เรื่อง Number of research paper presentations

ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังคงตอกย�้ำความก้าวหน้าด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ด้วยงานวิชาการ จ�ำแนก ดังนี้
During the academic year 2018, 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:
• งานวิจัย : เรื่อง
Number of research projects

ภาค/สาขาวิชา

23

2561

จำ�นวน

ภาค/สาขาวิชา

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

ภาควิชาการบัญชี
Department of Accounting
ภาควิชาการเงิน
Department of Finance
ภาควิชาการตลาด
Department of Marketing

1

1

-

3

1

2

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Department of Management Information Systems

1

4

-

1

Department

National Level

International Level

ภาควิชาการบัญชี
Department of Accounting

6

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

ภาควิชาการเงิน
Department of Finance
ภาควิชาการตลาด
Department of Marketing
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Department of Management Information Systems

11

สาขาวิชาบริหารการปฏิบตั กิ าร
Department of Operations Management

5

-

5

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
Department of International Business, Logistics and Transport

-

7

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Department of Real Estate Business

-

1

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
The Bachelor’s Degree in Business Administration
(International Program)

11

3

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

5

-

Department

Amount

2

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

3

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
Department of Operations Management

4

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
Department of International Business, Logistics and Transport

7

• ผลงานนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง : เรื่อง Academic Awards

หลักสูตร / โครงการ
Program

• ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : เรื่อง Number of published research papers

ภาค/สาขาวิชา

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

ภาควิชาการบัญชี
Department of Accounting
ภาควิชาการเงิน
Department of Finance
ภาควิชาการตลาด
Department of Marketing

21

2

3

9

1

3

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Department of Management Information Systems

7

9

4

3

8

5

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
Department of International Business, Logistics and Transport

4

6

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Department of Real Estate Business

6

-

Department

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
Department of Organization, Entrepreneurship
and Human Resource Management
สาขาวิชาบริหารการปฏิบตั กิ าร
Department of Operations Management

National Level

International Level

National Level

International Level

24

ระดับปริญญาโท

• ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ : เรือ่ ง Number of published research papers

Graduate level:

หลักสูตร/โครงการ

• ผลงานวิชาการ : เรือ่ ง Number of academic achievements
วิทยานิพนธ์

หลักสูตร/โครงการ

Thesis/
Dissertation

Program

โครงการปริญญาโทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in
Real Estate (MRE)

งานวิจัย

3

โครงการปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจ
Master’s Degree in
Business Administrtion
(MBA)

Research

5

86

แผนธุรกิจ งานให้คำ�ปรึกษาธุรกิจ
Business Plan

Business
Advisory Services

การศึกษา
ความเป็นไปได้
Feasibility Study

1

47

ระดับชาติ

Program

แผนพัฒนา
การศึกษาอิสระ
Independent Study

งานพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์

Computer System Development

63

9

142

National Level

ระดับนานาชาติ
International Level

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

-

1

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Master of Science Program in Management Information Systems
(MSMIS)

2

-

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

2

-

• การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา : ครัง้
Number of other academic activities for Broadening students’ academic and professional experiences

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

23

โครงการปริญญาโทสำ�หรับ
ผูบ้ ริหาร
Executive MBA

11

หลักสูตร/โครงการ

จำ�นวน

Program

23

4

2

17

โครงการปริญญาโท
ทางการบัญชี
Master of
Accounting Program
(MAP)

33

โครงการปริญญาโทสาขา
วิชาระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการ
Master of Science
Program in Management
Information Systems
(MSMIS)

25

2561

2561

4

12

2

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Master’s Degree in Real Estate (MRE)

10

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ Master’s Degree in Business Administration (MBA)

7

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

1

โครงการปริญญาโทสำ�หรับผูบ้ ริหาร Executive MBA

3

โครงการปริญญาโททางการบัญชี Master of Accounting Program (MAP)

4

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

5

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ Master of Business Administration
Program in Global Business Management (International Program) (GEMBA)

9

ระดับปริญญาเอก

Postgraduate level:
• การนำ�เสนองานวิจยั : เรือ่ ง Number of research paper presentations
หลักสูตร/โครงการ
Program

Program

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Master’s Degree in Real Estate (MRE)

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

1

-

National Level

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

• การนำ�เสนองานวิจยั : เรือ่ ง Number of research paper presentations

หลักสูตร/โครงการ

Amount

ระดับชาติ

National Level

-

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Master of Science Program in Management Information Systems
(MSMIS)

1

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

1

ระดับนานาชาติ
International Level

3
1

• ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ : เรือ่ ง Number of published research papers
หลักสูตร/โครงการ
ระดับชาติ
Program

National Level

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ระดับนานาชาติ
International Level

2

1

• การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา : ครัง้ Number of other academic activities for
Broadening students’ academic and professional experiences
หลักสูตร/โครงการ
จำ�นวน
Program

-

International Level

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

Amount

1

28

2561

2561

ประวัติความเป็นมา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเปิด
สอนหลักสูตรการศึกษาเฉพาะวิชากฎหมาย เมื่อ
ส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต
แล้วจึงแยกออกไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
ต่าง ๆ ในปี 2478 วิชาการบัญชีได้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญ โดยเป็นวิชาหนึง่ ในหลักสูตรปริญญาโททาง
เศรษฐศาสตร์ และมีหลวงด�ำริอิศรานุวรรตเป็นผู้
สอน ในสมัยนัน้ การบัญชียงั ไม่แพร่หลาย ยังมิได้มี
การบันทึกบัญชีเป็นกิจจะลักษณะ ผู้มีความรู้ทาง
บัญชีจริง ๆ มีนอ้ ยมากเพียง 3-4 คนเท่านัน้ และหนึง่
ในจ�ำนวนนัน้ คือ หลวงด�ำริอศิ รานุวรรต ผูม้ บี ทบาท
ในการก่อตัง้ และพัฒนาวิชาการบัญชี เป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มี
กฎหมายรับรองการจัดตัง้ สภาบัญชี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมวิชาชีพสอบบัญชี และเพือ่ เป็นองค์กรให้
รัฐบาลในการจัดด�ำเนินการทดสอบความช�ำนาญงาน
ทางบัญชีเพือ่ ออกประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองว่าผู้

ปี 2492

นัน้ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูท้ างการบัญชีดพี อทีจ่ ะเป็นผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตอิสระได้
แต่เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นพิจารณาเห็นว่า
ยังไม่สมควรทีจ่ ะจัดตัง้ สภาบัญชี เนือ่ งจากผูม้ คี วามรู้
ทางบัญชีนอ้ ยมาก จึงเห็นว่าควรจะส่งเสริมในการให้
วิชาความรูท้ างการบัญชีให้แพร่หลาย ดังนัน้ หลวงด�ำริ
อิศรานุวรรต จึงได้ขอให้รฐั บาลรับนโยบายอนุมตั ใิ ห้
มีการศึกษาวิชาการบัญชีทมี่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง โดยระยะแรกได้กอ่ ตัง้ “แผนกวิชาการ
บัญชี” เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 ซึง่ ทางคณะฯ
ถือเอาวันนีเ้ ป็นวันสถาปนาคณะฯ วิชาการบัญชีทเี่ ปิด
สอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร
5 ปี ผูท้ สี่ �ำเร็จการศึกษา 3 ปี จะได้รบั ประกาศนียบัตร
ทางการบัญชีซง่ึ เทียบเท่าระดับปริญญาตรี ส�ำหรับผูท้ ี่
ส�ำเร็จการศึกษา 5 ปี จะได้รบั ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
ทางการบัญชีเทียบเท่าระดับปริญญาโท

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

29

ปี 2528

เปิดหลักสูตรโครงการปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร

ปี 2531

ปรับปรุงโครงการการตลาดภาคภาษาอังกฤษโดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการตลาด ซึ่งเป็นปริญญาโท
ทางการตลาดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนั้น

ปี 2533

• ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต เปลี่ยนชื่อปริญญาด้านพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (พณ.บ) เป็น
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และเปิดสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
• เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเดิมซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกรวม เป็นแยกรับเข้าตาม
สายสอบโดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายบัญชี และสายบริหารธุรกิจ

ปี 2535

• จัดตั้งโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
• จัดตั้งโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (The Joint Doctoral Program in Business
Administration) โดยการลงนามความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิตคนแรกของโครงการได้ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539

ปี 2539

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน และ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุน จากธนาคารโลกและรัฐบาลออสเตรเลีย ต่อ
มาได้บรรจุหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโททางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน เมื่อปีการศึกษา 2539

ปี 2540

• ปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับชื่อสาขาวิชา 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคารปรับเป็น สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ ปรับเป็น สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
• ยกระดับ 4 สาขาวิชา เป็น ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการตลาด
และภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปี 2541

เปิดสอนปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี และปริญญาเอกทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ

ปี 2543

เปิดสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี เปิดศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และศูนย์บริหารธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2499

ยกเลิกการศึกษาแบบประกาศนียบัตรและจัดหลักสูตรการศึกษาใหม่เป็นแบบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ทั้งแผนกการบัญชีและ
พาณิชยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคกลางวัน

ปี 2505

แผนกพาณิชยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีได้แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร
สาขาการตลาด และสาขาการบริหารทั่วไป

ปี 2544

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปี 2513

เปลีย่ นแปลงหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นระบบหน่วยกิต เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักสากล

ปี 2545

เปิดโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปี 2515

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

ปี 2546

ปี 2518

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

ปรับปรุงหลักสูตรโครงการปริญญาโททางการบัญชี โครงการปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ
และโครงการปริญญาโททางการบัญชี ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา โดยปรับปรุงเป็นโครงการใหม่
ชื่อว่า “โครงการปริญญาโททางการบัญชี” จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา (Bilingual)
และเปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ

ปี 2521

เปิดหลักสูตรโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี

ปี 2548

ปี 2523

เปลี่ยนชื่อสาขาเทคนิคการบริหารเป็นสาขาบริหารอุตสาหการ

จัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business Competitiveness and Consulting Center)
และศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Scholarly Management Aptitude Requirement
Test Center at Thammasat : SMART Center @ Thammasat)

ปี 2526

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

ปี 2549

เปิดหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-5 ที่ท่าพระจันทร์
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ปี 25512552

ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาสามารถเลือกจบด้วยวิชาเอกเดี่ยว (One major) หรือวิชาเอกเดี่ยวบวกวิชาโท
(One major plus one minor) หรือ วิชาเอกคู่ (Double major) ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกทางเลือกใดก็สามารถสำ�เร็จการ
ศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปีการศึกษา นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสเส้นทางการศึกษาได้หลากหลาย

ปี 2555

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

ปี 2556

คณะฯ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อให้มีความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน โดยจัดทำ�ในรูปแบบ มคอ.02
ประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรควบ
บัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

ปี 2557

คณะฯ ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB
(The Association to Advance Collegiate School of Business) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

ปี 2558

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

ปี 2560

• คณะฯ ได้การรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านธุรกิจ AACSB (Association to Advance Collegiate
Schools of Business) ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ�ของโลก ทั้งทางด้านวิชาการ ระบบการจัดการ งานวิจัย และ การ
พัฒนานวัตกรรม มาตรฐานการรับรอง ซึ่งเป็นการรับรองที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากมีไม่ถึง 5 เปอร์เซนต์ของคณะบริหารธุรกิจทั่ว
โลกที่จะได้รับมาตรฐานนี้ การได้รับคัดเลือกจาก AACSB เป็นหนึ่งในความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์ เพราะมีเพียง 4 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านมาตรฐานจากทั้ง AACSB และ EQUIS ในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และ เอก
• เปิดหลักสูตรโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)

ปี 2561

• คณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก AMBA (Association of MBAs) องค์กรรับรองคุณภาพระดับสากล
จากสหราชอาณาจักร สำ�หรับหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ทำ�ให้คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
ที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ (Triple Crown) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนจาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกคือ AACSB (Association
to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จาก
สหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน และมีกติกาที่เข้ม
งวดอย่างยิ่ง จากสถิติพบว่ามีมหาวิทยาลัยจำ�นวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสถาบันการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจจำ�นวน 13,670 แห่งทั่วโลก มีเพียง 90 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าว
• คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ (Re-Accreditation) จาก EQUIS และได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีก 3 ปี ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ที่มีอย่างต่อเนื่อง
• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำ�นวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
3. หลักสูตรควบบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชีธรุ กิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4. หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
5. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
- ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
2. หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีและการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
3. หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
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โครงสร้างการบริหารงานคณะพาณิชย์ฯ
ปีการศึกษา 2562-1

2561

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิชาการ
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ข้อมูลพื้นฐานสำ�คัญของคณะฯ ปีการศึกษา 2561
โครงสร้างของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปีการศึกษา 2561 คณะพาณิชย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยงานและโครงการ
• ส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ มี 4 หน่วยงานหลักคือ งานบริการวิชาการและการนักศึกษางานบริหาร งานบัญชีการเงิน งานวิเทศสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีหน้าทีท่ �ำงานให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
• หน่วยงานและโครงการทีจ่ ดั การเรียนการสอน และการจัดอบรมสัมมนาเพือ่ ให้บริการความรูส้ สู่ งั คม ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี
		 - ภาควิชาการบัญชี
		 - ภาควิชาการเงิน
		 - ภาควิชาการตลาด
		 - ภาควิชาการบริหาร
			
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
			
- สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
			
- สาขาวิชาบริหารการปฏิบตั กิ าร
			
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
			
- สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
			
- โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
2. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ภายใต้การก�ำกับดูแลของรองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา เป็นผูป้ ระสานงานกับโครงการต่าง ๆ ทัง้ หมด 10 โครงการ โดยจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย
		 - โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA, HRM และ XMBA)
		 - โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
		 - โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
		 - โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MSMIS)
		 - โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
		 - โครงการปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
		 - โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)
		 - โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
3. หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
		 - หลักสูตรควบบัญชีบณ
ั ฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 		
		 - หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นอกจากนัน้ ยังมีโครงการและศูนย์ทคี่ ณะฯ ด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 - โครงการวารสารบริหารธุรกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี (JBA&JAP)
		 - ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CCC)
		 - ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผูบ้ ริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
		 - ศูนย์ทดสอบสมรรถนะ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC)
		 - ศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจและการดูแลสังคมผูส้ งู อายุ (ABCD)
		 - หน่วยสือ่ สารองค์กร
		 - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
		 - ศูนย์เทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษา
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บุคลากรของคณะฯ บุคลากรจ�ำนวนทัง้ สิน้ 286 คน ดังนี้
• สายวิชาการ (ข้าราชการ) จ�ำนวน 20 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก 		
จ�ำนวน		
17
ปริญญาโท 		
จ�ำนวน		
3
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์		
จ�ำนวน		
รองศาสตราจารย์		
จ�ำนวน		
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
จ�ำนวน		
อาจารย์		
จ�ำนวน		

2
8
8
2

• สายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จ�ำนวน 78 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก 		
จ�ำนวน		
59
ปริญญาโท 		
จ�ำนวน 		
19
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์		
จ�ำนวน		
รองศาสตราจารย์		
จ�ำนวน		
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
จ�ำนวน		
อาจารย์		
จ�ำนวน		

4
19
33
22

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

• สายวิชาการ (ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ-งบคลัง) จ�ำนวน 1 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก 		
จ�ำนวน		
1
คน
			
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์		
จ�ำนวน		
1
คน
• พนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว สายวิชาการ ต�ำแหน่งอาจารย์
(เงินรายได้คณะฯ)
จ�ำนวน 		
1
คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก 		
จ�ำนวน 		
1
คน
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ 		
จ�ำนวน		

1

คน

• อาจารย์ชาวต่างประเทศ จ้างจากเงินรายได้คณะฯ จ�ำนวน 8 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก 		
จ�ำนวน		
8
คน
จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ 		
จ�ำนวน		
รองศาสตราจารย์		
จ�ำนวน		
อาจารย์		
จ�ำนวน		

1
3
4

คน
คน
คน

• อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศโครงการ จ�ำนวน 2 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก		
จ�ำนวน		
1
ปริญญาโท		
จ�ำนวน		
1

คน
คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์		
จ�ำนวน		

2

คน

• บุคลากรภายนอก ต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 2 คน
จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท		
จ�ำนวน		

2

คน

จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
จ�ำนวน		

2

คน

สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ�ำ	
สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว
สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ�ำ 		

จ�ำนวน 27 คน
จ�ำนวน 108 คน
จ�ำนวน 23 คน
จ�ำนวน 10 คน
จ�ำนวน 5 คน

สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอนประกอบด้วย
- อาคารเรียน 5 ชัน้ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
พืน้ ที่ 11, 376.00 ตารางเมตร
- อาคารเรียน 9 ชัน้ คณะพาณิชย์ฯ ศูนย์รงั สิต
พืน้ ที่ 6, 900.00 ตารางเมตร
- อาคารเรียน 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พืน้ ที่ 2, 319.00 ตารางเมตร
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ภาควิชาบัญชี
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาการบัญชี มีอาจารย์ปฏิบตั งิ านจริง 22 คน โดยมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก 16 คน
ปริญญาโท 6 คน ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 4 คน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ 14 คน และอาจารย์ 4 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของภาควิชาการบัญชี มีผลงานทีโ่ ดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย

รายนามอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย

ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจน่ั เพชร

ความสัมพันธ์ของการถือหุน้ โดยรัฐบาลกับการจัดการกำ�ไรของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The Relationship between State Ownership and Earnings
Management in Thai Listed Companies)

ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล

การเปิดเผยเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบในประเทศไทย: ประสบการณ์
ปีแรกในประเทศไทย (The Key Audit Matter (KAM) Practices in
Thailand: The first-year experience in Thailand)

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

• ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกับความเสีย่ งจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ (The Association between Risk
Management Committee and Stock Investment Risk)
• รายงานผูส้ อบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปตี อ่ มาในประเทศไทย
(Extended auditor’s report: A further review of experience in
Thailand)

ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรตั น์

• ภาพสะท้อนบทความวิจยั ในวารสารวิชาชีพบัญชี
(Reflection of Research Articles in Journal of Accounting
Profession)
• Individual Income Tax Allowances and Tax Compliance Behavior

2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจนั่ เพชร
“Fair Value Measurement of Financial Instruments”, Journal of
Accounting Professional, Thammasat Business School, 2018, Vol. 14,
No.42, pp. 125-133

รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
“MFCA and Eco-efficiency: Saving Costs and Increasing Sustainability”,
Journal of Accounting Professional, Thammasat Business School, 2018,
“รูค้ รบหลักเกณฑ์ภาษี ปี2561”, วารสารความรูเ้ กีย่ วกับภาษีอากร, 2018, Vol.
Vol. 14, No.42, pp. 37-51
65, No.12, pp. 93-102
“Drivers and Barriers of Sustainability Reporting in Thailand:
“Auditor Choices and Audit Fees: Do clients select
A Case of Family Business”, Journal of Accounting Professional, their audit firms or do audit firms choose their clients?”,
Thammasat Business School, 2018, Vol. 14, No.44, pp. 22-31
Journal of Accounting Professional, Thammasat Business School,

“Buddha: 9 to 5 The Eightfold Path to Enlightening your workplace
and Improving your bottom line”, Journal of Accounting Professional,
“ตัวเลขเปรียบเทียบหรืองบการเงินเปรียบเทียบ”, สรรพากรสาส์น, กรม Thammasat Business School, 2018, Vol. 14, No.43, pp. 132-133
สรรพากร, 2019, Vol. 66, No.1, pp. 65-69
“Factfulness: Ten Reasons about The World – and Why Things are
“Key Audit Matters: What they tell”, Journal of Better Than You Think”, Journal of Accounting Professional, Thammasat
Accounting Professional, Thammasat Business School, 2019, Business School, 2018, Vol. 14, No.44, pp. 140-141
Vol. 15, No.42, pp. 104-105
“Fit for Growth: A Guide to Cost Cutting, Restructuring, and Renewal”,
ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน
Journal of Accounting Professional, Thammasat Business School, 2019,
“Voluntary Disclosure of Human Capital of Thai Listed Vol. 15, No.42, pp. 104-105
Companies”, Journal of Accounting Professional, Thammasat
Business School, 2018, Vol. 14, No.43, pp. 48-62
อ.ภูมภิ ทั ร์ แดงวัง
“Fundamental Principles of Net Investment Hedge”, Journal of
ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
Accounting Professional, Thammasat Business School, 2019, Vol. 15,
“The Association between Risk Management Committee and Stock No.45, pp. 86-94
Investment Risk”, Journal of Business Administration, Thammasat Business School, 2018, Vol. 41, No.160, pp. 47-73
อ.ดร.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล
“COSO Enterprise Risk Management Framework 2017”, Journal of
ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล
“Thailand The Key Audit Matter (Kam) Practices: The Review of Accounting Professional, Thammasat Business School, 2018, Vol. 14,
First Year Experience in Thailand”, NIDA Business Journal, Thammasat No.42, pp. 111-124
Business School, 2018, Vol. 23, pp. 63-91
“The Determinant of Enterprise Risk Management Implementation:
Evidence
in Thailand and Malaysia”, Thammasat Review, Vol. 21, No.
ผศ.ดร.กุลยา จันทะเดช
1,
2018,
pp.
1-25
“Firm Performance, Liquidity, and Leverage of Delisted Companies
in the Stock Exchange of Thailand”, Journal of Accounting Professional,
Thammasat Business School, 2018, Vol. 14, No.44, pp. 32-54
2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราทีไ่ ด้รบ
ั การตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรตั น์
ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล
“Market’s Responses to Deferred Taxes: Evidence from Early Adopตำ�รา “การบัญชีชน้ั สูง”
tion and Effective Periods”, The International Journal of Finance, 2018,
Vol. 29, No.1, pp. 5034-5055
ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรตั น์
ตำ�รา “ระบบสารสนเทศทางการบัญชี: หลักการเบือ้ งต้นและกระบวนการธุรกิจ”
“ทำ�ไมคนทีท่ �ำ งานเก่งทีส่ ดุ ถึงใช้สมุดกราฟ”, Journal of Accounting Professional, Thammasat Business School, 2018, Vol. 14, No.42, pp. 134-135 ผศ.สมชาย ศุภธาดา
ต�ำรา “การบัญชีนติ วิ ทิ ยา”
“Reflection of Research Articles in Journal of Accounting Profession”, Journal of Accounting Professional, Thammasat Business School, รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล และ ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
2018, Vol. 14, No.44, pp. 5-21
กรณีศกึ ษา “การปฏิบตั กิ ารระบบบัญชีเบือ้ งต้น: ระบบบัญชีขายสินค้า”
ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ
ผศ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ และ ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
“The Relationships between Management Control Systems and
กรณีศกึ ษา “การปฏิบตั กิ ารระบบบัญชีเบือ้ งต้น: ระบบบัญชีซอื้ สินค้า”
Level of Employee Organisational Commitment: A Case Study of a Professional Service Firm”, Journal of Accounting Professional, Thammasat 2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
Business School, 2018, Vol. 14, No.42, pp. 37-51
และนำ�เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ
ผศ.ดร.ชาญชัย ตัง้ เรือนรัตน์
“Market’s Responses to Deferred Taxes: Evidence from Early Adoption and Effective Periods”, The International Journal of Finance, 2018,
Vol. 29, No.1, pp. 5034-5055
ผศ.วิภาดา ตันติประภา

รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “Factors of Institutional Ownership and accounting
performance that impact on the Market Performance of listed companies
on the Stock Exchange of Thailand” ในการประชุมวิชาการ The 6th National
and International Conference 2018 (CASNIC 2018) ประเทศไทย วันที่ 5 ต.ค. 61

“Structures of the Thai Financial Reporting Standard for ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา และ ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรตั น์
Non-Publicly Accountable Entities (TFRS for NPAEs)”, Journal of
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “Sociodemographics, internal whistleblowing
Accounting Professional, Thammasat Business School, 2018, Vol. channels and intentions: A survey research note”ในการประชุมวิชาการ
14, No.42, pp. 92-103
28th EBES Conference สหราชอาณาจักร วันที่ 29-31 พ.ค. 62
ผศ.สมชาย ศุภธาดา
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2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
“Uncovered Interest Rate Parity, Carry Trade, and Country Equity Return Differentials”, Global Economy Journal, Vol. 18, Iss. 3,
2018
“Measuring the Hedging Effectiveness of Commodities”, Finance Research Letters, September 2018
“Multifactor Asset Pricing Model Incorporating Coskewness and Cokurtosis: The Evidence from Asian Mutual Funds”, International
Journal of Economics and Business Research, Vol. 16, No. 3, 2018, pp. 308-325

ภาควิชาการเงิน

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
“Day-Seasonal Efficiency of the Stock Exchange of Thailand”, Thammasat Review, Vol. 21, No. 2, December 2018, pp. 17-37
“Time-Varying Weather Effects on Thai Government Bond Returns”, DLSU Business & Economics Review, Vol. 28, No. 2, February
2019, pp. 122-132

1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาการเงิน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 12 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมจำ�นวนอาจารย์ทั้งสิ้น 13 คน
โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 3 คน
รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน และ อาจารย์ 4 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
2.1 โครงการวิจัย

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำ�เริญวงศ์

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

อ.ดร.สักกาคม มณีนพ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

• Weather, Investor Sentiment, and Stock Returns in the Stock
Exchange of Thailand
• Day-Seasonal Efficiency of the Stock Exchange of Thailand
• Weather-Driven Stock-Return Correlations
• Time-Varying Weather Effects on Thai Government-Bond
Returns
• Causality of Weather Effects on Stock Returns and Volatility
• Time Paths of Weather-Induced Mood Effects on Stock
Returns
• The Thai Bond Market’s Behavior in the Time Surrounding
Military Coups
Do firms adjust board gender diversity in response to
economic policy uncertainty?
พฤติกรรมการลงทุนตามกันและลักษณะของกิจการ: หลักฐานจาก
ประเทศไทย (Herd Behavior and Firm Characteristics: Evidence
from Thailand)
• Equity offering types, intended use of proceeds, and longrun stock performance
• ความเสีย่ งทางภูมริ ฐั ศาสตร์สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจถือครองเงินสดหรือไม่
หลักฐานจากบริษทั ขนส่งทางทะเลนานาชาติ (Does geopolitical
risk affect corporate cash holding decisions? Evidence from
global shipping firms)

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำ�เริญวงศ์
“Capital Adequacy, Deposit Insurance, and the Effect of Their Interaction on Bank Risk”, Journal of Risk and Financial Management,
November 2018, 11 (4), 79, pp. 1-18
ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิส์ วัสดิ์
“Uncovered Interest Rate Parity, Carry Trade, and Country Equity Return Differentials”, Global Economy Journal, Vol. 18, Iss. 3,
2018

ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของภาควิชาการเงิน มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

รายนามอาจารย์

“Weather, Investor Sentiment, and Stock Returns in the Stock Exchange of Thailand”, ABAC Journal, Vol. 39, No. 1, January-March
2019, pp. 1-14

“Market’s Responses to Deferred Taxes: Evidence from Early Adoption and Effective Periods”, The International Journal of Finance,
Vol. 29, No. 1, 2018, pp. 5034-5055
“Multifactor Asset Pricing Model Incorporating Coskewness and Cokurtosis: The Evidence from Asian Mutual Funds”, International
Journal of Economics and Business Research, Vol. 16, No. 3, 2018, pp. 308-325
อ.ดร.สักกาคม มณีนพ
“The Giant’s Pull: How Macroeconomic Conditions in China Explain Leverage Decisions in Thailand’s Shipping SMEs”, The Asian
Journal of Shipping and Logistics, Vol. 34, Iss. 4, December 2018, pp. 337-344
“การลงทุนในหุน้ ทีม่ รี ะดับธรรมาภิบาลดีเป็นการลงทุนทีช่ าญฉลาดหรือไม่? Are Good-Governance Stocks a Wise Investment?”, NIDA Business
Journal, Vol. 24, 2019, pp. 6-29
2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ศ.ดร.อาณัติ ลีมคั เดช
หนังสือรวมบทความ “วิวฒ
ั นาการของเงิน จากหอยเบีย้ สูค่ ริปโทเคอเรนซี”
2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำ�เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและตา่ งประเทศ

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิส์ วัสดิ์
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ On the dynamic relation between gold price sentiment index and stock market: Asectoral analysis “ ในการ
ประชุมวิชาการ 2018 Global Finance Conference กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส วันที่ 3-5 ก.ค. 61
อ.ดร.สักกาคม มณีนพ
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ A Giant’s pull: How Macroeconomic conditions from Chaina Explain Leverage decisions in Thailand’s Shipping
Industry “ ในการประชุมวิชาการ The 11th International Conference of Asian Shipping and Logistics (ICASL 2018) ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 21-22
มิ.ย. 61
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Are good-governance stocks a wise investment in times of financial crisis? “ ในการประชุมวิชาการ 2018 Global
Finance Conference กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส วันที่ 3-5 ก.ค. 61
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Equity offering types, financing objectives, and long-run stock performance “ ในการประชุมวิชาการ IFABS 2018
Chile Conference ประเทศชิลี วันที่ 13-15 ธ.ค. 61
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2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

รศ.ดร.สุทธิศกั ดิ์ ไกรสรสุธาสินี
“Why-not Investment?”: Implication of the “Feel-Good” Factor on Thai Sustainability Mutual Funds”, Journal of Business Administration,
Thammasat Business School, 2018, Vol. 41, No.159, pp. 60-75
ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
“What makes me think that this product fits me? The impact of perceptual processing style on product preference among female
consumers in emerging Asian countries”, Journal of Asia Business Studies, Vol. 13, Issue 1, January 2019, pp. 53-78
ผศ.ดร.สุรตั น์ ทีรฆาภิบาล
“Healthy Food Choice in Thailand: An Investigation into Illness Knowledge and Sociodemographics”, Journal of Food and Nutrition
Research, Vol. 6, No. 6, July 2018, pp. 414-418

ภาควิชาการตลาด
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาการตลาด มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 14 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 11 คน ปริญญาโท 3 คน ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน และ อาจารย์ 1 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
2.1 โครงการวิจัย

ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร

ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน

2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
หนังสือโมโนกราฟ “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ”

ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของภาควิชาการตลาด มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้

รายนามอาจารย์

อ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
“Marketing-operations alignment: A review of the literature and theoretical background”, Operations Research Perspectives, Vol. 5, 2018, pp.
1-12

2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและนำ�เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และตา่ งประเทศ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

พฤติกรรมการแสวงหาความหลากหลายในการบริโภคอาหาร (Variety
Seeking in Food Choices: Social Network Usage, Aging, and
Social Economic Status)
• การส่งสัญญาณคุณภาพของงานบริการด้านสุขภาพ: การศึกษาในบริบท
ของกายภาพบำ�บัด (Quality Signal in Health Service: A study
from physical therapy context)
• ความรู้สึก ความคิด และบุคลิกภาพ ส่งผลอย่างไรต่อความพึงพอใจของ
ผู้ซื้อ (How shoppers’ feeling, thinking, and personality impacts
satisfaction)
• ทำ�อย่างไรให้เขาและเธอพึงพอใจจนเกิดเป็นความภักดี เมื่อซื้อสินค้าใน
เอ็มคอมเมิร์ซแอปพลิเคชั่น (How to satisfy him and her, and then
get loyalty in mobile commerce shopping application)
• ความรู้สึก ความคิด และบุคลิกภาพ ส่งผลอย่างไรต่อความพึงพอใจของ
ผู้ซื้อ (How shoppers’ feeling, thinking, and personality impacts
satisfaction)

ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ When Specialization Means High Quality and Variety “ ในการประชุมวิชาการ 23rd Asia Pacific DSI Conference
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 16-20 ก.ค. 61
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ How my child influences what I buy for myself: Children’s influence on parents’s personal purchases “ ในการ
ประชุมวิชาการ 2018 Global Marketing Conference กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ วันที่ 26-29 ก.ค. 61
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Does supplementing nonconventional lettering on product packages influence “ ในการประชุมวิชาการ The 48th European
Marketing Academy Annual Conference ประเทศเยอรมัน วันที่ 28-31 พ.ค. 62

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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2561

2561
2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 9 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญา
โท 2 คน ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และอาจารย์ 1 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย

รายนามอาจารย์
ศ.ดร.ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอำ�นวย

ชื่อโครงการวิจัย
• ปัจจัยสำ�เร็จที่ส่งผลต่อการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
(Success Factors Affecting Cross-Border Electronic Commerce
Acceptance)
• กรอบแนวคิดการยอมรับในการใช้โมบายแบงก์กิ้ง
อย่างต่อเนื่อง (Mobile Banking Acceptance Framework for
Continuing Usage)

แหล่งเงินทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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“Factor Affecting the Intention to Use Knowledge
Management System in the Organization”, Journal of Information
Systems in Business, Vol. 4, No. 4, 2018, pp. 30-45

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
“Factors Affecting Blockchain Technology Usage in The Supply ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิตพิ งษ์
“The Thai Medical Tourism Supply Chain: Its Stakeholders, Their
Chain of Thai Automotive Industry”, Journal of Business Administration,
Collaboration
and Information Exchange”, Thammasat Review,
Thammasat Business School, 2018, Vol. 41, No.160, pp. 1-23
Thammasat University, 2018, Vol. 21, No.2, pp. 60-90
“คุณภาพการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์
อ.ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร
ไทย”, Chulalongkorn Business Review, Vol. 35, No. 3, 2018, pp. 86-99
“Factors that determine behavior in dealing with computer threats
“ปัจจัยส�ำเร็จของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดน(Success Factors of against loss and theft of financial information: Case studies of accounting
Cross-Border Electronic Commerce)”, Journal of Graduate School of programs for small business”, Journal of Information Systems in Business,
Vol. 5, No. 2, 2019, pp. 66-82
Commerce-Burapha Review, Vol. 14, No. 1, 2019, pp. 1-15
“Blockchain Technology Acceptance: The Study of Medical Record 2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราทีไ่ ด้รบ
ั การตีพม
ิ พ์เผยแพร่
System”, Journal of Business Administration, Thammasat Business School,
2019, Vol. 42, No.161, pp. 72-91
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
ตำ�รา “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET”
รศ.ดร.สุพชี า พาณิชย์ปฐม
“Green Office Building Environmental Perception and Job 2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
Satisfaction”, SDMIMD Journal of Management, Vol. 9, No. 2, September และนำ�เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และต่าง
2018, pp. 23-31
ประเทศ
รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ศ.ดร.ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
“Maturity Level of Information Systems Security and Control: A Survey
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Smart Destination with Internet of Things
of Companies in Thailand”, Journal of Applied Business and Economics, Technology: The Case of Bangkok City ” ในการประชุมวิชาการ
Vol. 20, No. 9, 2018, pp. 76-85
23 rd Asia Pacific DSI Conference กรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย
วันที่ 16-20 ก.ค. 61
“Matching Training Methods and IT Skills”, Journal of Information
Systems in Business, Vol. 4, No. 3, 2018, pp. 66-85
รศ.ดร.สุพชี า พาณิชย์ปฐม
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Using Importance-Performance Analysis (IPA) to
“Factors that determine behavior in dealing with computer threats Evaluate Factors Affecting the Living in elderly condominium “ ในการ
against loss and theft of financial information: Case studies of accounting ประชุมวิชาการ IISES 40th International Academic Conference, Stockholm
programs for small business”, Journal of Information Systems in Business, ประเทศสวีเดน 25 - 28 มิ.ย. 61
Vol. 5, No. 2, 2019, pp. 66-82
“Enhancing Students’ Creative Thinking Skills through the Process of ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
Teaching Business Research”, Journal of Management Policy and Practice,
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Creating Gameful Experience in the ObjectVol. 20, No. 2, 2019, pp. 135-142
Oriented Programming Classroom: a Case Study ” ในการประชุมวิชาการ
KM Conference 2018, Pisa ประเทศอิตาลี วันที่ 20 - 23 มิ.ย. 61
รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
“Social Media and Value Creation in Thai Enterprise”, Chulalongkorn
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Raising Students’ Cognitive Engagement
Business Review, Vol. 37, No. 3, 2018, pp. 37-62
Intention in a Preliminary IS Course Using Gamification “ ในการประชุม
วิชาการ International Conference on Research and Practical Issues of
รศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
Enterprise Information Systems (CONFENIS 2018), Poznan ประเทศโปแลนด์
“Creating gameful experience in the object-oriented programming วันที่ 18-19 ก.ย. 61
classroom: A case study”, The Online Journal of Applied Knowledge
Management, Vol. 6, 2018, Issue 1, pp. 30-53
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ The Effects of Consumer Interests in
Top Box Office Movies: evidence from the pre-during-post-peak
“The student experience of student-centered learning methods: periods” ในการประชุมวิชาการ IEEE 13th International Conference
Comparing gamification and flipped classroom”, Education for on Research Challenges in Information Scienece กรุงบรัสเซลส์
Information, Vol. 25, No. 2, 2019, pp. 99-127
ประเทศเบลเยีย่ ม วันที่ 29-31 พ.ค. 62
รศ.ศรีสมรัก อินทุจนั ทร์ยง
“Factor Influencing the Adoption and Use of PromptPay Electronic
Payment Service”, Journal of Business Administration, Thammasat
Business School, 2018, Vol. 41, No.158, pp. 1-18
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2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
“Which HR Bundles are Utilized in Social Enterprises? The Case of Social Enterprises in Thailand”, Journal of Social
Entrepreneurship, Vol. 9, 2018, Issue 2, pp. 110-131
“How do social enterprises recruit workers? The Case of social enterprises in Thailand”, Journal of Asia Business Studies, Vol. 12,
No. 4, October 2018, pp. 508-532

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ
และทรัพยากรมนุษย์
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 10 คน
โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 คนปริญญาโท 1 คน ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 2 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน และอาจารย์ 3 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียด
ดังนี้
2.1 โครงการวิจัย

รายนามอาจารย์
ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร

อ.ดร.มณฑล สรไกรกิตกิ ลู

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

การบริหารพนักงานดาวเด่นระดับโลก: กรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติใน
ประเทศไทย (Global Talent Management: Case Studies of MNCs
in Thailand)
• สถานการณ์ทา้ ทายทีก่ ระตุน้ การสร้างความรูข้ องพนักงานในองค์กรขนาด
ใหญ่ (Challenging situations in energize an
employee to create knowledge in the large organization)
• การวินิจฉัยองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Diagnosis of
Learning Organization)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

“Contextual influences on HRM practices in social enterprises: the case of Thailand”, International Journal of Emerging Markets,
Vol. 13, No. 6, 2018, pp. 1969-2000
“The Roles of Human Resource Management in Lean Management: A Case Study of Thammasat University Hospital”, Journal of
HR Intelligence, Vol. 13, No. 2, pp. 96-122
อ.ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมง่ิ
“Effective Human Resource Management of Major Private Hospital Network in Bangkok and Chiang Mai Province”, Journal of Sakon
Nakhon Hospital, Vol. 21, No. 3, pp. 119-128
อ.ดร.มณฑล สรไกรกิตกิ ลู
“สถานการณ์ทา้ ทายทีก่ ระตุน้ การสร้างความรูข้ องพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ Challenging Situations in Energize an Employee to Create
Knowledge in The Large Organization”, Journal of HR Intelligence, Vol. 14, No. 1, 2019, pp. 28-44
อ.ดร.สุธนิ ี ฤกษ์ข�ำ
“Pay-for-performance and organizational citizenship behavior in Thai hotels: The mediating role of perceived organizational
support”, Humanities, Arts and Social Sciences Studies, Vol. 19, No. 2, 2019, pp. 341-362
2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
ต�ำรา “บริหารธุรกิจ: ความส�ำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า”
ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
หนังสือโมโนกราฟ “การบริหารงานพนักงานดาวเด่น (Talent Management) เพื่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ”
2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และตา่ งประเทศ

รศ.ดร.เนตรนภา ยาบุชติ ะ
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Female Leadership and Firm Performance in Thailand: The Effects of Firm Type and Human Capital ” ในการประชุม
วิชาการ 2018 Annual London Business Research Conference กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร วันที่ 6-7 ส.ค. 61
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2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราทีไ่ ด้รบ
ั การตีพม
ิ พ์เผยแพร่

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
หนังสือโมโนกราฟ “สร้างโอกาส เปลีย่ นกระดาษเป็นหนังสือ”
ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
หนังสือโมโนกราฟ “ทีเ่ ราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี”
“Evaluation of the Success of a Master of Business Administration
หนังสือโมโนกราฟ “พัฒนาองค์กรและชีวติ ด้วยแนวคิด OKRs”
Program: A Case Study of Thammasat Business School”, American Journal
หนังสือโมโนกราฟ “พัฒนาชีวติ คิดแบบ STARTUP”
of Business Education, Vol. 6, No. 6, 2019, pp. 585-594
“How Luck Happens”, Journal of Business Administration, 2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและ
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และตา่ งประเทศ
Thammasat Business School, 2018, Vol. 41, No.158, pp. 94-95

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 12 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 คน ปริญญาโท 3 คน
ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์ 5 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของภาควิชาการบัญชี มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย

รายนามอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

การพยากรณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
(Forcasting of Cement Consumption in Thailand)

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปญ
ั ญางาม

• กรอบแนวคิดของการเข้าสู่ดิจิตัลของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม
อาหาร: บทเรียนจากประเทศไทย (A Framework for Food Supply
Chain Digitalization: Lessons from Thailand)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
• ตัวชี้วัดความร่วมมือในโซ่อุปทาน: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตอาหารใน
ประเทศไทย (Supply Chain Collaborative (SCC) Measures: Cases
of food manufacturing firms in Thailand)
• การพัฒนาห่วงโซคุณค่าแบบ inclusive - บทบาทของวิสาหกิจเพื่อ
สังคมในห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Inclusive
Value Chain Development - The role of Social Enterprise
Hybrid’s in smallholder agri-food value chains)

“Measure What Matters”, Journal of Business Administration, ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Thammasat Business School, 2018, Vol. 41, No.159, pp. 76-77
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Disruption Traditional Business Test Internet
Based Simulation Game” ในการประชุมวิชาการ The 49th International
“Why-not Investment?”: Implication of the “Feel-Good” Factor on Conference of the International Simulation & Gaming Association
Thai Sustainability Mutual Funds”, Journal of Business Administration, ประเทศไทย วันที่ 9-13 ก.ค. 61
Thammasat Business School, 2018, Vol. 41, No.159, pp. 60-75
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง Employees’ Willingness to Change Redarding
“Atomic Habits”, Journal of Business Administration, Thammasat Operations in Private Organizatitons” ในการประชุมวิชาการ The 23th
Asia-Pacific Decision Science Institute International Conference ประเทศไทย
Business School, 2019, Vol. 42, No.161, pp. 112-113
วันที่ 16-20 ก.ค. 61
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
“The roles of CEO transformational leadership and organizational รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “Driving Green Supply Chain Collaboration
factors on product innovation performance”, European Journal of
Through Employee Green Behavior: A Conceptual Framework” ในการ
Innovation Management, Vol. 21, 2018, Issue 2, pp. 227-249
ประชุมวิชาการ The 23th Asia-Pacific Decision Science Institute International
“Marketing-operations alignment: A review of the literature and theoretical Conference ประเทศไทย วันที่ 16-20 ก.ค. 61
background”, Operations Research Perspectives, Vol. 5, 2018, pp. 1-12
อ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของโครงการให้ค�ำ
“Quality of health websites and their influence on perceived
usefulness, trust and intention to use: an analysis from Thailand”, Journal ปรึกษาแนะน�ำแก่อตุ สาหกรรม S-Curve” ในการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
การบริหารจัดการ ครัง้ ที่ 10 ประจ�ำปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 8, No. 4, 2019, pp. 1-18
สงขลานครินทร์ ประเทศไทย วันที่ 30 มิ.ย. 61
“Prioritizing warehouse performance measures in contemporary
supply chains”, International Journal of Productivity and Performance อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Disruption Traditional Business Test Internet
Management, Vol. 67, No. 9, 2018, pp. 1703-1726
Based Simulation Game” ในการประชุมวิชาการ 49th International
Conference of the International Simulation & Gaming Association
รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ และ อ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
“Industry 4.0: Future Industries of Thailand”, WMS Journal of ประเทศไทย วันที่ 9-13 ก.ค. 61
Management, Vol. 7, No. 3, 2018, pp. 52-64
รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
“Evaluation of the Success of a Master of Business Administration
Program: A Case Study of Thammasat Business School”, American Journal
of Business Education, Vol. 6, No. 6, 2019, pp. 585-594
อ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
“Industry 4.0: Future Industries of Thailand”, WMS Journal of
Management, Vol. 7, No. 3, 2018, pp. 52-64
อ.สุกฤษฏิ์ วินยะเวคิน
“Roadmapping for Aligning Product Development Strategies across
Operations, Marketing, and R&D Functions”, University of the Thai
Chamber of Commerce Journal, Vol. 38, No. 4, 2018, pp. 171-184
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สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 8 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 1 คน ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 4 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของภาควิชาการบัญชี มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัย

รายนามอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

• การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม
4.0 ของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในระดับ First tier
(Development of Performance Indicators for Assessing Industry
4.0 Readiness of First tier Auto-part Enterprises in Thailand)
• การจัดลำ�ดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
(Ranking Efficiency for Public Transportation Systems in Chiang
Mai Province)
• การพยากรณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย (Forcasting of
Cement Consumption in Thailand)

ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจโครงสร้างเงินทุนใน
อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล (Geopolitical risk and capital
structure decisions in the shipping industry)
• ความเสีย่ งทางภูมริ ฐั ศาสตร์สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจถือครองเงินสด
หรือไม่ หลักฐานจากบริษทั ขนส่งทางทะเลนานาชาติ (Does geopolitical
risk affect corporate cash holding decisions? Evidence from
global shipping firms)

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

• การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของบริษัทลูกกับผลการ
ดำ�เนินงานของธุรกิจ (The link between subsidiary initiatives and
performance)
• การศึกษาการควบรวมกิจการจากบริษัทจีนในอาเซียน
(The Transformation of Chinese M&A Wave in ASEAN)

แหล่งเงินทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

51

2.4 อาจารย์ เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและ
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ และตา่ งประเทศ

รศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศภุ โอฬาร
รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์
“Joint Ventures and Learning Capabilities : Japanese-Thai Joint
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Emerging Market Multinationals and Upgrading
Ventures in Toiletries”, International Review of Business, No. 19, 2019, Global Value Chains: Implications for Home-Country Development
pp. 35-55
“ ในการประชุมวิชาการ The 6th Copenhagen Conference om Emerging
Multinationals: Outward Investment from Emerging Economies
“Winning CSR strategies for the talent war”, Social Responsibility กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 11-12 ต.ค. 61
Journal, Vol. 15, No. 3, July - September 2019, pp. 365-378
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ Internationalisation of Emerging Market Suppliers
“Applying Psychic Distance to Services Internationalization: A Case and Power Shifts in Global Value Chains “ ในการประชุมวิชาการ John H
Study of Thai Caregivers and Japanese Elderly”, Journal of Asia-Pacific Dunning Centre - 7th International Business Conference 2019 ประเทศ
Business, Vol. 19, No. 4, October-December 2018, pp. 228–245
อังกฤษ วันที่ 5-6 เม.ย. 62
รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
รศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
“Experimental analysis of variable surcharge policy of taxi service
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ The Development of Shipping business
auction”, Transport Policy, Vol. 76, April 2019, pp. 134-148
in the late industrialized economy: a case study of Thailand” ในการ
ประชุมวิชาการ The 22nd Annual Congress of the European Business History
“การพัฒนาตัวชีว้ ดั ส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งในโลจิสติกส์ Development Association ประเทศอิตาลี วันที่ 6-8 ก.ย. 61
of Logistics Risk Indicators”, NIDA Business Journal, 2018, pp. 42-67
รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์
“Ranking Efficiency of Public Transportation Systems in Chiang Mai
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ The Hidden Problem to the Government Policy
Using DEA-AHP Method”, Journal of Business Administration, Thammasat on Promoting the Inland Shipping in Thailand “ ในการประชุมวิชาการ
Business School, 2019, Vol. 42, No.161, pp. 1-18
Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business - 2018 ประเทศ
โครเอเชีย วันที่ 12-13 ก.ค. 61
ผศ.ดร.สันติชยั คชรินทร์
“The Giant’s Pull: How Macroeconomic Conditions in China Explain ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์
Leverage Decisions in Thailand’s Shipping SMEs”, The Asian Journal of
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ A Giant’s pull: How Macroeconomic
Shipping and Logistics, Vol. 34, Iss. 4, December 2018, pp. 337-344
conditions from Chaina Explain Leverage decisions in Thailand’s
Shipping Industry “ ในการประชุมวิชาการ The 11th International
อ.ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว
Conference of Asian Shipping and Logistics (ICASL 2018) ประเทศ
“Headquarters value added and subsidiary performance: insights เกาหลีใต้ วันที่ 21-22 มิ.ย. 61
from Thailand”, Review of International Business and Strategy, Vol. 28,
No. 2, 2018, pp. 150-168
อ.ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว
“Explaining autonomy variations across value chain activities in
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ OTT Strategy for Thailand (Policy Paper) “ ใน
foreign-owned subsidiaries”, Thunderbird International Business Review, การประชุมวิชาการ International Conference of the Society for Global
Vol. 61, March-April 2019, Issue 2, pp. 425-438
Business & Economic Development กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
“Headquarters value added and subsidiary performance: insights วันที่ 8-10 มิ.ย. 61
from Thailand”, Review of International Business and Strategy, Vol. 28,
No. 2, 2018, pp. 150-168
เสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ The Transformation of Chinese M&A Wave
in ASEAN “ ในการประชุมวิชาการ The 4th Annual Global Strategy and
2.3 ผลงานวิชาการประเภทตำ�ราทีไ่ ด้รบ
ั การตีพม
ิ พ์เผยแพร่ Emerging Markets รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 8-10 พ.ค. 62
รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์
หนังสือโมโนกราฟ “Emerging Market Multinationals: Performance and
Impact on Home Economies”
หนังสือโมโนกราฟ “Thai Multinationals and Global Value Chains”
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละศึกษาจากสถานทีจ่ ริง โดยตลอดปีการศึกษาที่
ผ่านมาได้น�ำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานทีต่ า่ งๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างศักยภาพให้กบั นักศึกษา ดังนี้
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. ด้านบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 5 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาเอก 3 คน
ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และอาจารย์ 2 คน

2. ด้านวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการ รายละเอียดดังนี้
2.1 ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
/เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ

ในวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่ สาร (BEC Journal) ปีที่ 14 ฉบับที่
1 ประจ�ำเดือนมกราคม – เมษายน 2562

รศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
น�ำเสนอผลงานทางวิชาการเรือ่ ง “The influences of built environment
องค์กรมีดไี ซน์ กรณีศกึ ษา บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน). The Next Gen factors on mode switching of TOD residents from car use to transit
Corporation Design องค์กรมีดไี ซน์เจนเนอเรชัน่ ใหม่” . ได้รบั การตีพมิ พ์ส�ำนัก dependence: Case study of Bangkok, Thailand ณ American Society
พิมพ์ GREAT idea. ปีที่ 11/2561 : พฤศจิกายน 2561
of Civil Engineer (ASCE) International Conference on Transportation &
Development (ICTD 2018) ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองพิสเบ
อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
ริก ประเทศสหรัฐอเมริกา
“การกระจายเชิงพืน้ ทีข่ องหมูบ่ า้ นจัดสรรในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ฯ : กรณี
ศึกษาเขตหนองจอก” (Spatial Distribution of Housing Estates in the area 2.2 การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ
of Bankgkok : Nong Chok District) , ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิง่ แวดล้อมสร้าง วิชาชีพ วิทยากร
วินจิ ฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) ปีท่ี 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุ ายน
2562) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
ได้รบั การได้รบั การแต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษาสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
“สหสัมพันธ์เชิงพืน้ ทีร่ ะหว่างการกระจุกตัวเชิงอุตสาหกรรมกับปัจจัยด้าน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 -30 เมษายน 2564
แรงงานในประเทศไทย ( Spatial Correlation between Industrial Concentration
and Labor Related Factors in Thailand) , ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ รศ.พัชรา พัชราวนิช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 26 ปี 20 พ.ศ. 2561 (มกราคม – มิถนุ ายน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรือ
2561)
อสังหาริมทรัพย์ ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ตัง้ แต่ เมษายน 2562
“องค์กรมีดไี ซน์ กรณีศกึ ษา บริษทั บาเนีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด. The Next ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
Gen Corporation Design องค์กรมีดไี ซน์เจนเนอเรชัน่ ใหม่” ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
ได้รบั การได้รบั การแต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษาสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ส�ำนักพิมพ์ GREAT idea. ปีที่ 11/2561 : พฤศจิกายน 2561
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 -30 เมษายน 2564
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการกลางพิจารณาความเป็นกลางของหน่วย
“องค์กรมีดไี ซน์ กรณีศกึ ษา บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน). The Next รับรองฯ สาขาบริหารทรพัยส์ นิ ของสมาคมบริหารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
Gen Corporation Design องค์กรมีดไี ซน์เจนเนอเรชัน่ ใหม่” . ได้รบั การตีพมิ พ์ส�ำนัก ตัง้ แต่ พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีวาระการท�ำงาน 3 ปี
พิมพ์ GREAT idea. ปีที่ 11/2561 : พฤศจิกายน 2561
เป็นวิทยากรพิเศษหัวข้อ “จับเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต” ใน
งานสัมมนา “ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สเู่ วทีตลาดสากล (Global Real
อ.ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
Estate Forum – Thailand Next Trend) เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ
“ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้รถไฟฟ้าในย่าน CBD : กรณีศกึ ษา โรงแรมบาซาร์ แบงค๊อก
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ สนับสนุนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร Factors Affecting The Residential อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
Location Choice near Urban Rail Station in CBD Area : A Case Study of
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองตาม
Transit-Supportive Real Estate Development in Bangkok ” ได้รบั การตีพมิ พ์ กฎหมายว่าด้วยการ เวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2562

ภาคการศึกษา 1/2561

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 212 Introduction to โครงการฯ จัดกิจกรรม 3 ปี 3 ค่ายให้กบั นักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Valuation น�ำนักศึกษาปริญญาตรี ไปดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการ ณ โรงแรม Oakwood Hotel & Residential Sriracha, จังหวัดชลบุรี เมือ่ วันที่
หมูบ่ า้ นธัญภิรมย์ รังสิต คลอง 7 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
15-17 มีนาคม 2562
อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 331 Advanced อ.ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 211 Introduction
Real Estate Valuation น�ำนักศึกษาปริญญาตรี ไปดูงานด้านการประเมิน to Real Estate Business น�ำนักศึกษาไปดูงานโครงการ The Riverdale
หลักทรัพย์ภายใน (สินเชือ่ รายย่อย) ณ ธนาคารกรุงไทย อาคารเดอะไนท์ ถนนพระราม Residence อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 23 เมษายน 2562
9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561
อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 212 Introduction
อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 331 Advanced Real to Real Estate Valuation และ RB 315 Economics Analysis for Urban
Estate Valuation น�ำนักศึกษาปริญญาตรี ไปดูงานนอก สถานที่ ณ บริษทั ฮัทชิสนั and Real Estate Development น�ำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการ
แหลมฉบัง เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
Whizdon สุขมุ วิท 101 ในวันเสารที่ 30 มีนาคม 2562
รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบน�ำนักศึกษาปริญญาตรีในวิชา RB อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 212 Introduction
321/314/415 Real Estate Business Feasibility Studies ไปดูงานนอกสถานที่ to Real Estate Valuation และ 312 Real Estate Development
ณ โครงการ นันทวัน บางนา กม. 7 ในวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
Regulation น�ำนักศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่
23 มีนาคม 2562
รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบน�ำนักศึกษาปริญญาตรีในวิชา RB
321/314/415 Real Estate Business Feasibility Studies ไปดูงานโครงการ XT อ.ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 413 Real Estate
พญาไท ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561
Seminar น�ำนักศึกษาดูงานโครงการพืน้ ทีเ่ ช่าเก็บของ Self-storage
บริษทั สตอเรจ เอเชีย ซอยสุขมุ วิท 24 ในวันที่ 26 เมษายน 2562
ผศ.ปิตพิ รี ์ รวมเมฆ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 411 Real Estate Marketing and
Brokerage Management น�ำนักศึกษาปริญญาตรี ไปดูงานนอกสถานที่ โครงการ รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 423 International Aspects
Siam Discovery ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561
of Real Estate น�ำนักศึกษาดูงานงานโครงการโอเชียนมารีนายอร์ชครับ,
โครงการเจพาร์ค นิฮอนมูระ และ โครงการ Cartoon Network ณ เมืองพัทยา
ผศ.ปิตพิ รี ์ รวมเมฆ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา RB 411 Real Estate Marketing จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
and Brokerage Management น�ำนักศึกษาปริญญาตรี ไปดูงานนอสถานที่ ณ
โครงการ จิณณ์ เวลบีองิ้ เคาน์ตี้ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดี อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ ได้น�ำ นายญาณเดช พุฒเิ มธธนาธร นักศึกษา
ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 4 ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมน�ำเสนอผล
งานวิชาการ ในหัวข้อ “เครื่องมือนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในยุคดิจติ ลั ดิสรัปชัน (Innovative Tools to
Create the Competitive Advantage in Real Estate Business in the
Age of Digital Disruption)” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC
Academic Day ครัง้ ที่ 3 ทีม่ หาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
นอกจากนัน้ บทความยังได้รบั การตีพมิ พ์ลงในหนังสือเอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการ (Conference proceedings) อีกด้วย
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1. ผลงานด้านวิชาการ

หลักสูตรควบตรี-โท
ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
(IBMP)

หลั ก สู ต รควบตรี - โท ทางการบั ญ ชี แ ละ
บริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนใน
ลักษณะ บูรณาการ โดยน�ำปัญหาธุรกิจและการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารเป็นตัวตัง้ แล้วจัดเนือ้ หาองค์
ความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาผสม
ผสาน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาใน
การวิเคราะห์ปญ
ั หา และก�ำหนดทางเลือกเพือ่ การ
ตัดสินใจในทางธุรกิจ (Process-based Learning)
โดยลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหาที่แยกตามรายวิชา
ท�ำให้มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี
โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถใน
การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเรียน
รูต้ อ่ เนือ่ งได้ดว้ ยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนทีม่ งุ่ ให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูร้ อบ
มีความคิดเชิงระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดอ่านเป็นของตนเอง สามารถปรับตัวเข้าสู่
โลกการท�ำงานได้อย่างยืดหยุน่ และคล่องตัว ในขณะ
ทีก่ ารศึกษาระดับปริญญาโท มุง่ ให้เกิดความรูล้ กึ ใน
ศาสตร์เฉพาะด้านของการจัดการธุรกิจเพื่อเตรียม
พร้อมในการไปรับผิดชอบในต�ำแหน่งหน้าที่งาน
ระดับกลาง-สูงในองค์กรประเภทต่าง ๆ ทัง้ นีห้ ลักสูตร

ให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ รวมไปถึง
การปลูกฝังจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีรวมทัง้ สิน้ 132 คน เป็นนักศึกษา
หลักสูตรควบบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชีธรุ กิจ
แบบบูรณาการ จ�ำนวน 68 คน และนักศึกษา
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
แบบบูรณาการ จ�ำนวน 64 คน นักศึกษาประสงค์เข้า
ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทรวมทัง้ สิน้ 113 คน ใน
หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชีและการบริหารการเงิน จ�ำนวน 74 คน และเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการตลาด จ�ำนวน 39 คน และ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา รวมทัง้ สิน้
103 คน เป็นนักศึกษาจากหลักสูตรควบบัญชี
มหาบัณฑิต สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
จ�ำนวน 18 คน หลั ก สู ต รควบวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน จ�ำนวน
59 คน และหลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการตลาด จ�ำนวน 26 คน

1. เรือ่ ง “ผลของการก�ำกับดูแลกิจการและการ
เปลีย่ นผูบ้ ริหารสูงสุดต่อผลการด�ำเนินงานและความ
เสีย่ งของบริษทั ” ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 46 (มิถุนายน 2562) คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เรือ่ ง “การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับทุนมนุษย์
ของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย” ได้รบั การ
ตีพมิ พ์ใน วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14 ฉบับที่ 43
(กันยายน 2561)
2. ผลงาน/รางวัลทีส
่ ร้างชือ
่ เสียง

ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาของหลักสูตร
ควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับรางวัลดังนี้
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แข่งขัน Thailand Accounting Case Competition
2018 จั ด โดย สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 07.3016.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน TBS Case
Competition 2019 (TBSCC 2019) จัดโดย TBS
Case Club และ Kouen เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์ญปี่ นุ่ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน
TBS Case Competition 2019 (TBSCC 2019) จัดโดย
TBS Case Club และ Kouen เมือ่ วันที่ 25 เมษายน
2562 ณ อาคารศูนย์ญปี่ นุ่ ห้องสัมมนากลาง สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน AEON
Open Innovation Contest จัดโดยความร่วมมือ
ของ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
มหาชน, NTT Data Institute of Management
Consulting และ HUBBA Thailand เมือ่ วันที่ 11
พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00–17.30 น. ณ โรงแรม
เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน
บริ ก ารชุ ม ชนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (Service
Learning) ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่
6 มิถนุ ายน 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 208
ชั้น 2 อาคารบรรยายรวม1 (บร.1) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ส�ำหรับผลงานทีน่ กั ศึกษา
ส่งเข้าประกวดคือ “โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ฉัตรหลวง(ณิชกร)”
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25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
Australian Undergraduate Business Case Competition 2018
จัดโดย University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
USC Marshall International Case Competition 2019
จัดโดย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาเอกด้านการบัญชี การเงิน และ
การตลาด โดยมี ก ารเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษโดยคณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำใน
ต่างประเทศ และวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ มุง่ ฝึกฝนให้นกั ศึกษามีความเป็น
นานาชาติ มีความคล่องตัวในการท�ำงานในสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง

รวดเร็ว มีทักษะในการสื่อสารและการน�ำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาขยายโลกทัศน์และประสบการณ์ของตนผ่านโครงการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษากับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจต่างๆ ในทุกทวีปทัว่
โลก จนได้รบั การยกย่องทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติถงึ ความสามารถของ
นักศึกษาทีป่ ระกาศความส�ำเร็จ คว้ารางวัลวิชาการบนเวทีการแข่งขันในระดับ
ชาติและนานาชาติมากมาย รวมถึงความสามารถในโลกการท�ำงานจริงด้วย

1. ผลงานด้านวิชาการ

2.3 การเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

ในปีการศึกษา 2561 โครงการฯ มีนกั ศึกษา 613 คน เปิดสอนจ�ำนวน 104
วิชา ใน 3 สาขาวิชาเอก และมีนกั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 125 คน
2.ผลงานการจัดกิจกรรม
2.1 การจัดการแข่งขันรายการต่างๆ

10 สิงหาคม 2561
จัดการแข่งขัน The Challenger 2018 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
30 มีนาคม 2562
จัดการแข่งขัน HSBC Thailand Business Case Competition 2019
ให้กบั ธนาคาร HSBC (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ ธนาคาร HSBC

2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

4 สิงหาคม 2561
จัดคอนเสิรต์ เพือ่ การกุศล ครัง้ ที่ 12 BBA Charity Concert #12 Bring
Back the Beat
22 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562
จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครัง้ ที่ 15 BBA Camp #15
ณ โรงเรียนเครอะบอ ตำ�บลแม่สามแลบ อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

ในปีการศึกษา 2561 มีผลงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จของโครงการและนักศึกษา ดังนี้

10 สิงหาคม 2561
The Challenger 2018 จัดโดย โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 - 9 กันยายน 2561
UOB-NUS International Case Competition 2018 จัดโดย The
National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
1 - 7 ตุลาคม 2561
Global Business Case Challenge 2018 จัดโดย Ritsumeikan Asia
Pacific University ประเทศญีป่ นุ่
9 - 13 ตุลาคม 2561
Thammasat Undergraduate Business Challenge 2018 จัดโดย
โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 - 26 ตุลาคม 2561
HKUST International Case Competition 2018
จัดโดย The Hong Kong University of Science and Technology
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
CFA Institute Research Challenge 2018-2019 (Thailand National Final)
จัดโดย CFA Society of Thailand
11 - 16 พฤศจิกายน 2561
Alberta International Business Competition 2018
จัดโดย University of Alberta School of Business ประเทศแคนาดา

24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
John Molson Undergraduate Case Competition 2019
จัดโดย Concordia University ประเทศแคนาดา
17 – 23 มีนาคม 2562
Central European Case Competition 2019
จัดโดย Corvinus University of Budapest ประเทศฮังการี
30 มีนาคม 2562
HSBC Thailand Business Case Competition 2019
จัดโดย ธนาคาร HSBC (ประเทศไทย) จำ�กัด
7 – 13 เมษายน 2562
Belgrade Business International Case Competition 2019
จัดโดย University of Belgrade ประเทศเซอร์เบีย
9 - 13 เมษายน 2562
Global Business Case Competition 2019
จัดโดย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
21 – 26 พฤษภาคม 2562
Chulalongkorn International Business Case Competition 2019
จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
4 เมษายน 2562
L’ Oreal Brandstorm 2019 – Thailand National Finals
จัดโดยบริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จำ�กัด
22 - 23 พฤษภาคม 2562
L’ Oreal Brandstorm 2019 - International Finals
จัดโดยบริษทั ลอรีอลั จำ�กัด
3. ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

ในระหว่างปีการศึกษา 2561 นักศึกษาของโครงการฯ ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจรายการต่างๆ หลายรายการ และได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทัง้ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทัง้ ได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 รางวัลระดับนานาชาติ

7 กันยายน 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน BOC-NUS Case Competition
2018 จัดโดย The National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
16 พฤศจิกายน 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Alberta International
Business Competition 2018 จัดโดย University of Alberta School of
Business ประเทศแคนาดา
17 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประเมินมูลค่าหุน้ ระดับนานาชาติ
The 18th Indonesia Capital Market Student Studies (ICMSS) จัดโดย
Faculty of Economics and Business, University Indonesia ประเทศ
อินโดนีเซีย
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3.2 รางวัลระดับชาติ

10 สิงหาคม 2561
รางวัล Finalist จากการแข่งขัน The Challenger by TUBC 2018
จัดโดยโครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
1 กันยายน 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขัน
Thailand Accounting Case Competition 2018 จัดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
24 พฤศจิกายน 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน P&G CEO Challenge
2018 จัดโดย บริษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิง้
(ประเทศไทย) จำ�กัด
23 ธันวาคม 2561
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน University of
Real Engagement Achievement Leadership Program Season II
(U-REAL) จัดโดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จำ�กัด
8 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลชนะเลิศ (Best Performance in Tax) จากการแข่งขัน Deloitte
Thailand Business Challenge 2019 จัดโดย บริษทั ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ชัยยศ จำ�กัด
23 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน CFA Institute Research
Challenge 2018-2019 (Thailand National Final)
จัดโดย CFA Society of Thailand
30 มีนาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, และรองชนะ
เลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน HSBC Thailand Business Case
Competition 2019 จัดโดย ธนาคาร HSBC (ประเทศไทย) จำ�กัด
1 เมษายน 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขัน ISUZU Creative Brains
Challenge 2018 จัดโดย บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำ�กัด
4 เมษายน 2562
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน L’Oréal Brandstorm 2019 –
Thailand National Finals จัดโดย บริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จำ�กัด
25 เมษายน 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน TBS Case Competition
2019 จัดโดย TBS Case Club x Kouen คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
30 พฤษภาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน GRAB Campus Challenge 2019
จัดโดย Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd.
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3. ผลงานการจัดกิจกรรม

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีการ
จัดการเรียนการสอนอยู่สองระดับการศึกษา คือ
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนามาจาก
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมิน
ทรัพย์สิน อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสาม
สถาบัน ประกอบด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กรมที่ ดิน
และ University of South Australia (U-SA)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World
Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ความช�ำนาญ และประสบการณ์ทางการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน ตามมาตรฐานสากล โดย
เริ่มการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2539 ในหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเหตุผลที่เป็น
หลักสูตรใช้ระยะเวลาการเรียนการสอนสั้นที่สุด
เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท ทั้ ง นี้
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ
แก้ปัญหาได้เร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนี้ หลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สิน นั้นได้ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2544 โครงการฯ ได้จดั การเรียนการ
สอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในโครงการปริญญาโท
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นนั้ ได้เปิดการเรียนการ
สอนให้ผเู้ ข้าศึกษาได้เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ
ได้แก่ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคา
ทรัพย์สนิ การลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยการจัดการศึกษาดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแล
ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เดียวกัน คือ ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ตามคติประจ�ำโครงการว่า “Real
Knowledge For Real Estate”

ระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีนกั ศึกษาระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ในปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 144 คน เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 จ�ำนวน 72 คน และ ชัน้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 72 คน ส�ำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 จ�ำนวน 72 คน (รวมนักศึกษาทีต่ กค้างจากรุน่ เก่า) โดยในปีการศึกษา 2561 โครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มผี ลงานต่างๆ ดังนี้
1. ผลงานด้านวิชาการ

นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท�ำผลงานการศึกษาอิสระ จ�ำนวน 69 เรื่อง
โดยเป็นประเภทการศึกษาความเป็นไปได้ จ�ำนวน 63 เรื่อง ประเภทวิจัย จ�ำนวน 5 เรื่อง ประเภท แผน
ธุรกิจ 1 เรื่อง และจัดท�ำวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 3 เรื่อง
นายรัฐภูมิ วงศ์ประดู่ นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุน่ ที่ 16 ไปน�ำเสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง “The Willingness to Pay and the attributes preferences on hotel choice
decisions” ในการประชุมทางวิชาการ The 25th Conference of the European Real Estate Society
in Reading (ERES 2018) ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผลงานการค้นคว้า
อิสระเรื่องดังกล่าวมี รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวธันยธร ดุลยธรรมาภิรมย์ นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 16
ไปน�ำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “How Waterpark Image, Price Fairness , and Satisfaction
Create Behavioral Intentions : Moderating Effects of Novelty-Seeking” ในการประชุมทาง
วิชาการ The 25th Conference of the European Real Estate Society in Reading (ERES 2018)
ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผลงานการค้นคว้าอิสระเรื่องดังกล่าวมี
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวณภาภัช แสงวิมลมาส นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 16 ไป
น�ำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “The attributes preferences on elderly condominium:
babyboomer generation” ในการประชุมทางวิชาการ Pacific Rim Real Estate Society 25th Annual
Conference ณ Melbourne , Australia ระหว่างวันที่ 14 -16 มกราคม 2562 ซึ่งผลงานการค้นคว้า
อิสระเรื่องดังกล่าวมี รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานเรื่อง “Green Office Building Environmental Perception and Job Satisfaction” ของ
นางสาวศริยา แสงสว่าง นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14 ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ SDMIMD Journal of Management , Volume 9, Issue 2, 2018
2. Exchange Program
นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 17 ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ�ำนวน 2 คน ดังนี้
นางสาวณัฐพร อุ่นวัฒนนุกูล เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Nottingham Trent University
ประเทศอังกฤษ
นางสาวพักตร์จิรา วงศ์ประเสริฐ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ESCP Business School (Paris
Campus) ประเทศฝรั่งเศส

3.1 นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ
““Real Talk 2018 : The Next Rising Star ท�ำอย่างไรเพือ่ เป็นดาวรุง่ อสังหาฯ ดวงต่อไป ” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา
13.00 -17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ชัน้ 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวทิ ยากร
ร่วมเสวนาดังนี้
คุณจรีพร จารุกรสกุล : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและรองประธานกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
คุณอรรถพร คบคงสันติ : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ทร็อพ จ�ำกัด
คุณประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต : กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
คุณธนากร ธนวริทธิ์ : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริการ บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
คุณจิรฐั บวรวัฒนะ : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั บีเอ็นเค โฟร์ตเี้ อท ออฟฟิศ จ�ำกัด
ศาสตราจารย์วทิ วัส รุง่ เรืองผล : ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด /อสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.2 รศ.พัชรา พัชราวนิช น�ำนักศึกษานักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) วิชา RB777 Residential and
Commercial Property Development ศึกษาดูงาน ดังนี้
		 • โครงการหมูบ่ า้ นลดาวัลย์” ถนนพระราม 2 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2561
		 • คลังสินค้า WHA Corporation PCL เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
3.3 รศ.พัชรา พัชราวนิช น�ำนักศึกษานักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) วิชา RB 778 International Real
Estate Investment Analysis ศึกษาดูงาน โครงการ Mega Bangna” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
3.4 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบญุ จิตต์ ได้จดั ให้มกี ารน�ำเสนอผลงานของนักศึกษานักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE
#18) ในวิชา RB 671 Feasibility Study and Business Plan นอกสถานที่ ณ ตึกเพิรล์ แบงค็อก เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เวลา 9:00น – 18:00 น. ด้วยความกรุณาของ ดร.พิสฐิ ลีอ้ าธรรม รวมไปถึง คุณทองมา วิจติ รพงศ์พนั ธุ์ ทีท่ า่ นให้ความเอือ้ เฟือ้ แก่โครงการและ
นักศึกษาในการใช้สถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทัง้ หมด ซึง่ ในวันน�ำเสนองาน มีการเชิญกรรมการรับเชิญเพือ่ ให้ความเห็นผลงานนักศึกษา
3 ท่าน ได้แก่
1. ดร.พิสฐิ ลีอ้ าธรรม ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท
2. คุณรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผูอ้ �ำนวยการใหญ่สาย
ปฏิบตั กิ าร บมจ.บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
3. คุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา Chief Synergy Officer บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
3.5 นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ศึกษาดูงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสวีเดน และประเทศเดนมาร์ก
เมือ่ วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 ซึง่ ได้เข้าชมโครงการ ต่างๆ ดังนี้
ประเทศสวีเดน
• Sweden’s national center for architecture and design (ArkDes) ประเภทของสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน : อาคารนิทรรศการและ
พิพธิ ภัณฑ์
• Stockholm Waterfront Congress Center ประเภทของสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน : Mixed-Use Development (Hotel/Office/Convention
Center
• Sergels Square หรือ Sergels Torg ประเภทของสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน : พืน้ ทีส่ าธารณะเมือง Public Space
ประเทศเดนมาร์ก
- โครงการ 8 House ประเภทของสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน : Mixed- Use Development (Residential/Office) เป็นโครงการ
Mixed- Use Development ทีผ่ สมผสานระหว่างทีพ่ กั อาศัยรวมในลักษณะอพาร์ตเมนต์จ�ำนวน 476 ยูนติ และอาคารส�ำนักงาน
- Danish Architecture Center (DAC) ประเภทของสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน : อาคารนิทรรศการและพิพธิ ภัณฑ์ เป็นศูนย์พฒ
ั นา
งานออกแบบและเผยแพร่ความรูท้ างด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม อาคาร และงานผังเมือง ของประเทศเดนมาร์ก
- Superkilen Park เป็นสวนสาธารณะในพืน้ ทีเ่ ขตย่านทีพ่ กั อาศัย Norrebro ประเภทของสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน : พืน้ ทีส่ าธารณะ
เมือง Public Space
3.6 โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Open House MRE
รุน่ ที่ 19 เพือ่ แนะน�ำหลักสูตรและวิธกี ารสมัครเข้าศึกษาต่อ เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Centara @ Central World กรุงเทพ
3.7 โครงการฯ ได้เปิดรับรับนักศึกษาใหม่ MRE #19 ประจ�ำปีการศึกษา 2562 เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 และ
ได้จดั สอบวิชาเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และก�ำหนดประกาศผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา
ใหม่ ในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2562 รายง่นตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2562
3.8 โครงการฯ ชีแ้ จงการสอบประมวลวิชาให้กบั นักศึกษา MRE#17 เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2562
3.9 โครงการฯ จัดมัชฌิมนิเทศ เพือ่ ชีแ้ จงวิชาเลือกให้กบั นักศึกษา MRE#18 เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

61

62

2561

2561

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
(MBA, MBA-HRM, XMBA)

1. ผลงานด้านวิชาการ
1.1 งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นักศึกษาโครงการ MBA จัดท�ำงานค้นคว้าอิสระ ทัง้ หมด 142 เรือ่ ง แบ่งเป็น
• แผนธุรกิจ 47 เรือ่ ง
• งานวิจยั 86 เรือ่ ง
• งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ 9 เรือ่ ง
นักศึกษาโครงการ MBA-HRM จัดท�ำงานค้นคว้าอิสระ ทัง้ หมด 23 เรือ่ ง เป็นงานวิจยั 23 เรือ่ ง

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
โครงการ MBA มีเป้าหมายในการสร้าง “นักบริหารมืออาชีพ” หรือ
“เจ้าของธุรกิจ” ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ โดยการผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้
ความสามารถทัง้ ทางด้านวิชาการและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจริงได้ในทุกสถานการณ์ โดยเน้นผูท้ กี่ �ำลังท�ำงานซึง่
สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที

นักศึกษาโครงการ XMBA จัดท�ำงานค้นคว้าอิสระ ทัง้ หมด 17 เรือ่ ง แบ่งเป็น
• แผนธุรกิจ 4 เรือ่ ง
• งานวิจยั
11 เรือ่ ง
• งานให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ 2 เรือ่ ง

2. ผลงานการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
3.3 โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ สิรพิ ลั ลภ
• โครงการ MBA โดย รศ.กิตติ สิรพิ ลั ลภ อาจารย์ผสู้ อนวิชา กลยุทธ์การ อาจารย์ ผู ้ ส อนวิ ช า กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ การ
ตลาดเพือ่ การแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปบริจาคเงินให้โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาค แข่งขัน น�ำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัด
เหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
สมุทรสงคราม เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
(MBA- HRM)
โครงการ MBA-HRM มีเป้าหมายในการสร้างมหาบัณฑิตทีม่ คี วาม
เข้าใจและสามารถผสานองค์ความรูร้ ะหว่างศาสตร์ของการบริหารธุรกิจและ
ศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทงั้ ในทางทฤษฎีและปฏิบตั ไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมมุ มองในเชิงกลยุทธ์

โครงการปริญญาโทส�ำหรับผูบ
้ ริหาร (XMBA)
โครงการ XMBA ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
เชิงกลยุทธ์)” ถูกออกแบบเพือ่ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจไทยทีจ่ �ำเป็น
ต้องมีผบู้ ริหารระดับกลางและระดับสูงทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทัง้ ทางด้าน
วิชาการและประสบการณ์เกีย่ วกับการจัดการธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ ทีจ่ ะน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ได้กบั สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจริงอย่างเหมาะสม อีกทัง้ ในระดับ
ประเทศและนานาชาติ มีคณ
ุ สมบัตขิ องความเป็นผูน้ �ำทีด่ ี เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมอันดีงามทีจ่ ะสร้างคุณค่าให้แก่สงั คมอย่างแท้จริง

3. ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
การเรียนการสอนของโครงการมุ่งเน้นวางรากฐานทางธุรกิจให้แน่นและ
ประยุกต์กับเหตุการณ์จริง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา รายงาน และการใช้
เกมส์จ�ำลองทางธุรกิจ เพือ่ ฝึกฝนการตัดสินใจ โดยมีกจิ กรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน ดังนี้
• เกมส์จ�ำลองกลยุทธ์ธรุ กิจ Capsim และ Business Game
		 - โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา
2560 ภาค 2/2561 ตัง้ แต่วนั ที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทน์
พัทยา จังหวัดชลบุรี
		 - โครงการ MBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา
2560 ภาค 3/2561 ตัง้ แต่วนั ที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์
สามพราน จังหวัดนครปฐม
• โครงการ MBA - HRM จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา
2560 ภาค 2/2561 ตัง้ แต่ วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโรสกา
ร์เด้นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
		 - โครงการ XMBA จัดเกมส์ CAPSIM ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา
2560 ภาค 3/2561 ตัง้ แต่วนั ที่ 6 - 8 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโรสการ์เด้
นท์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
• โครงการ MBA โดย รศ. กิตติ สิรพิ ลั ลภ อาจารย์ผสู้ อนวิชา กลยุทธ์การ
ตลาดเพือ่ การแข่งขัน น�ำนักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่
วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561

3.4 โครงการ MBA โดย อ.ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว
อาจารย์ผสู้ อนวิชาการบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง
และเศรษฐกิจโลก กลุม่ 1 น�ำนักศึกษาไปศึกษาดู
งาน ณ ประเทศเวียดนาม เมือ่ วันที่ 8 – 10 มีนาคม
3.5 โครงการ MBA โดย อ.ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว
อาจารย์ผสู้ อนวิชาการบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง
และเศรษฐกิจโลก กลุม่ 2 น�ำนักศึกษาไปศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศพม่า เมือ่ วันที่ 14 - 17 มีนาคม
3.6 โครงการ MBA โดย อ.ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว
อาจารย์ผสู้ อนวิชาการบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง
และเศรษฐกิจโลก กลุม่ 3 น�ำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเวียดนาม เมือ่ วันที่ 5 -7 เมษายน 2562
3.7 โครงการ XMBA #34 โดย อ.ดร.สุทธิกร กิง่
แก้ว อาจารย์ผสู้ อนวิชาเศรษฐกิจโลกและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน2 น�ำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ
ประเทศเวียดนาม เมือ่ วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562
3.8 โครงการ XMBA น�ำนักศึกษารุ่นที่ 33
ไปศึ ก ษาดู ง าน ณ เมื อ ง California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561
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ผลงานด้านวิชาการ/ผลงานวิจย
ั /วิทยานิพนธ์/กรณีศก
ึ ษาของนักศึกษาของโครงการ

• ผลงานของนักศึกษา/บัณฑิตทีต่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม หรือในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
รายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการควบคุม
เชิงบริหาร กับระดับความยึดมั่นต่อ
องค์กร : กรณีศึกษา สำ�นักงานบริการ
ทางวิชาชีพด้านบัญชีและภาษีอากร

โครงการปริญญาโททางการบัญชี
โครงการปริญญาโททางการบัญชี เริม่ ก่อตัง้ เมือ่
ปี พ.ศ. 2546 โดยใช้ชอื่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
(บช.ม) (Master of Accounting) เป็นการศึกษาภาค
ค�ำ่ ในระบบทวิภาค ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอด
หลักสูตร 2 ปี เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชีที่
มีความรอบรู้เชิงลึกในทางบัญชี เพื่อตอบสนองกับ
แนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่จะผลักดันให้มีการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบัญชีเดียวกันใน
ทุกประเทศ และวิชาการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่
เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักศึกษาที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีให้มีมุมมองกว้างไกล มี
ความคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถน�ำความรู้จาก
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจมาใช้ใน
การตัดสินใจ และประยุกต์ใช้กบั การประกอบวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีใ้ นปัจจุบนั จริยธรรมใน
องค์กรเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด โครง
การฯ จึงได้ก�ำหนดเนือ้ หาเกีย่ วกับธรรมภิบาลและ
จริยธรรมวิชาชีพไว้ในหลักสูตร เพือ่ ให้นกั ศึกษาทุก
คนได้ตระหนักในความส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

• โครงการฯ มีแผนการศึกษา 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและจัดท�ำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่จดั ท�ำวิทยานิพนธ์)
		
• โครงสร้างหลักสูตร มีดงั นี้
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์)
สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ

1. วิชาบังคับ

30 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

รายวิชา

รวม

เลขทะเบียน

แผน ข (ไม่ท�ำวิทยานิพนธ์)

5602020330

ชื่อ - สกุล

นางสาวณัฐพร นาคบรรพต

ประเภทผลงาน

แหล่งเผยแพร่

สารนิพนธ์

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14
ฉบับที่ 42 (มิถุนายน 2561)

การเปิดรับความเสี่ยงจากเงินตราต่าง
ประเทศและผลการดำ�เนินงาน : การ
ศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

5702020354

นายอรรถสาร สุภัทธร

สารนิพนธ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

ผลการดำ�เนินงาน สภาพคล่อง และ
ระดับการก่อหนี้ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์

5802020189

นายศรัณยู ท้าวฮ้าย

สารนิพนธ์

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14
ฉบับที่ 44 (ธันวาคม 2561)

• ผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 33 ราย ดังนี้
เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุล

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ

1.

5502020133

นางกมลทิพย์ แสงจันทร์

The Impact of Enterprise Risk Management (ERM) Adoption on Firm
Performance of Thai Listed Companies in Stock Exchange of Thailand

2.

5802020338

นางสาวภัทรา หลวงนา

ระยะเวลาของรายงานผู้สอบบัญชีก่อนและหลังการปฏิบัติตามรายงานรูปแบบใหม่ การระบุ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM)

3.

6002020029

นางสาวกมลชนก จันทร์นวล

โครงสร้างเงินทุนของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต

4.

6002020037

นางสาวกมลรส สุขวาสนะ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดและความสามารถการทำ�กำ�ไรก่อนและหลัง
ยุคการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.

6002020045

นางกฤติกา ศรีโปดก

ความคุม้ ค่าของเงินลงทุนพลังงานทางเลือก กรณีศกึ ษา โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาศูนย์จ�ำ หน่ายสินค้าโฮมโปร ศูนย์จ�ำ หน่ายสินค้าเมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ

6.

6002020060

นางสาวกาญจนา ศุภศิริภิญโญ

การเปรียบเทียบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตาม IFRS 7 ระหว่างบริษัทสอบบัญชี Big 4

7.

6002020078

นายคมน์พัฒน์ โรจน์ธำ�รงค์

ความสัมพันธ์ระหว่างผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการกับการปฏิบัติงานกำ�กับดูแล
ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ

8.

6002020094

นางสาวจันทรา ศรีหิรัญพัลลภ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100

1. วิชาบังคับ

30 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

9.

6002020128

นางสาวชุติมณฑน์ เจริญกิจจาธร

เกษตรอินทรีย์และทฤษฎีต้นทุนวงจรอายุ Life Cycle Costing

2. วิชาเลือก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

10.

6002020144

นายทัชชกร ยุวัฒนา

การศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวคิด
COSO ERM 2017 กรณีศึกษา: ครัวสวนดุสิต

3. การค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

11.

6002020151

นายธงชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุนกับคุณภาพกำ�ไร : กรณีศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

42 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

12.

6002020177

นางธิดา เณรยอด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
กับสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ

13.

6002020185

นายนวพล จำ�ปาจันทร์

ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ กับคุณภาพกำ�ไร

14.

6002020227

นางสาวพรพิศุทธิ์ ปันแจ่ม

แนวทางการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต กรณีศึกษา สินค้าเครื่องดื่ม

รายวิชา

รวม

66

2561

2561

เลขทะเบียน

ชื่อ - สกุล

67

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ

6002020268

นางสาวภัทรา ชัยมหาวงศ์

Managing Yield Management (YM) to Achieve Customer Profitability for Hotel
Business in Bangkok Case Study: Holiday Inn Bangkok Sukhumvit

6002020284

นางสาวภาษิตา เข็มนาค

การเปิดเผยรายงานการตรวจสอบภายในทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำ�กับของรัฐ

6002020292

นายภูเบศ มาโห้

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทางตลาด กระแสเงินสดอิสระ
กับอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน

6002020326

นางสาววิชชุดา แซ่แต้

ปัญหาการตีความเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร

6002020342

นายศุภชัย ประเมินชัย

การใช้ BUSINESS INTELLIGENCE และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจกับ
ประสิทธิภาพขององค์กร

6002020367

นางสาวสริดา ตั้งมนัสสุขุม

อิทธิพลของการจัดการกำ�ไรต่อกำ�ไรส่วนที่เหลือ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (SET100)

6002020375

นางสาวสุณัฏฐา สว่างใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างความสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO ERM 2017
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6002020383

นางสาวสุพัตรา บุญโญปกรณ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

6002020391

นายอนุกูล นพคุณเจริญชัย

ปัจจัยที่กำ�หนดพฤติกรรมในการรับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ต่อการสูญเสียและถูก
โจรกรรมข้อมูลทางการเงิน กรณีศึกษาโปรแกรมทางการบัญชีสำ�หรับธุรกิจขนาดเล็ก

6002020417

นางสาวอรอุมา ชูเมือง

ผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญา
เช่า ด้านผูเ้ ช่า กรณีศกึ ษา บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่ SET100

6002020441

นางสาวชนม์นภา ทับพรหม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ใน
มุมมองของนักวิเคราะห์สินเชื่อ

6002020482

นางสาวพรสุดา หวังประเสริฐกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการสอบบัญชีและระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

6002020508

นางสาวพัทธนันท์ บุญเกิด

การจัดทำ�งบประมาณโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมสไตล์รีสอร์ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

6002020524

นางสาวภณิดา วรทวีธำ�รง

ความสอดคล้องของการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM 2017 ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6002020532

นางสาวภีรดา หวังโซ๊ะ

อัตราส่วนทางการเงิน การกำ�กับดูแลกิจการ และการสอบบัญชี กับการพยากรณ์ภาวะความ
ล้มเหลวทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6002020540

นายวสุโชติ พรหมจิรโชติ

ลักษณะการกล่าวโทษของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประเด็น
ความผิดทางด้านบัญชีตอ่ ผูบ้ ริหาร ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6002020565

นายศุภกรณ อินทนันท์

6002020573
6002020615

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก่ อ ตั้ ง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทวิ ท ยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีคณาจารย์ใน
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รับ
ผิดชอบบริหารโครงการและหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ มีเป้าหมายให้ความรู้นักศึกษาทั้ง
ที่มีพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือพื้น
ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถประสาน
ความรู ้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ ความ
ต้องการทางด้านบริหาร เพื่อน�ำมาช่วยวางแผน
กลยุ ท ธ์ ท างด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ธุรกิจ และหรือออกแบบระบบสามารถเสริมสร้าง
ประสิ ท ธิ ภ าพและผลการด�ำเนิ น งานให้ อ งค์ ก ร
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้นอกจากนี้
มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ ยังมีความรู้ทางวิชาการ

พอเพียงส�ำหรับงานวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศ
เพือ่ ค้นหาความจริงเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์ปญ
ั หา
และวางแผนทางด้านระบบสารสนเทศ
โครงการได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยมาเป็น
ล�ำดบั ในปี พ.ศ. 2561 ได้เริม่ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
อีกครั้งเนื่องจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้ปรับระบบ
การจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรให้เป็น
ระบบทวิภาคแบบเดียวกันหมด โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ในปีการศึกษา 2562 โครงการปริญญาโทสาขา
วิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ จึงด�ำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ให้ทันกับวิทยาการที่เปลี่ยน
ไปและเป็นไปตามนโยบายของคณะฯ ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 จึง
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง คือ ผสมผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยผู้จบ
การศึกษาจะมีกรอบแนวคิดและองค์ความรู้พร้อม
ที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกธุรกิจในภายหน้าได้
ในหลากหลายมิติ
ถึงปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้ผลิต
มหาบัณฑิตออกมาแล้ว 12 รุ่น จ�ำนวนรวม 464
คน ส่วนใหญ่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงสามารถน�ำความรู้ที่ได้
จากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานที่ท�ำได้

ผลงานด้านวิชาการ

1.1 ประเภทงานวิทยานิพนธ์
ลำ�ดับ

เรื่อง

1.

การสร้างความภักดีกับผู้ใช้งานระบบโมบายแบงก์กิงในประเทศไทย (LOYALTY CREATION FOR MOBILE BANKING USERS)

2.

การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน: กรณีศกึ ษา โครงการ รักษ์น�ำ้
จากภูผา สูม่ หานที พืน้ ทีบ่ า้ นปลา จังหวัดตรัง โดย บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

สาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีดว้ ยวิธกี ารทางวิศวกรรมสังคมของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(AN IN-DEPTH LOOK AT THE SOCIAL ENGINEERING ATTACKS OF GENERATION Y IN BANGKOK AND METROPOLITAN)

3.

นางสาวสลินทิพย์ ลี้กำ�จร

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณภาพกำ�ไร ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 และกลุ่ม MAI

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับของนักท่องเทีย่ วต่อเว็บไซต์การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (THE FACTORS WHICH INFLUENCE
TOURISTS TO ADOPT THE TOURISM AUTHORITY OF THAILAND WEBSITE)

4.

นายอธิวัฒน์ ฉิมจินดา

การศึกษาผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตอ่ ความสามารถในการทำ�กำ�ไร และมูลค่าตลาด
รวมของหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET 100)

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการระบบการเช็คอินผู้โดยสารด้วยตนเองอัตโนมัติ กรณีศึกษาท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ (THE FACTORS INFLUENCING THE USE BEHAVIOR OF SELF SERVICE CHECK-IN A CASE STUDY
OF SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT)

ผลงานการจัดกิจกรรม
• สัมมนาพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
• กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โครงการ “We’re MAP : Building The Next Gen.” วันเสาร์ที่ 18 -วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
• กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 15 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 14 ประจำ�ปีการศึกษา 2561นอกสถานที่ ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2561 จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ผลงาน/รางวัลที่สร้างชื่อเสียง

1.2 ประเภทงานวิจยั
ลำ�ดับ

เรื่อง

1.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานคราวด์เลิร์นนิงอย่างต่อเนื่องบนสื่อสังคมออนไลน์
(FACTORS INFLUENCING INTENTION TO CONTINUED USE CROWDLEARNING ON SOCIAL MEDIA)

2.

ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจในการนำ � เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาใช้ ใ นการจั ด การทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
ประเทศไทย (FACTORS AFFECTING INTENTION TO APPLY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO MANAGE ASSETS IN THE
GOVERNMENT SECTOR IN THAILAND)

3.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลให้บุคคลเชื่อ หรือแชร์บทความเท็จบนสื่อสังคม (Factors that encourage people to trust false content
on facebook)

4.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ปิดกั้นโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษา ยูทูป (Factors affecting decision to block
digital advertising by using Ad Blocking in Thailand: case study of YouTube)

5.

ความตั้งใจใช้คิวอาร์โค้ดในการใช้จ่าย ด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย (INTENTION TO USE QR CODE PAYMENT FOR
TRAVELING IN THAILAND)

6.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (FACTORS INFLUENCING INTENTION TO ADOPT ESPORTS)

7.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการช�ำระเงินรูปแบบรหัสคิวอาร์ ผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งและโมบายเพย์เม้นต์ กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (FACTORS INFLUENCING INTENTION TO PAY USING QR CODE VIA MOBILE BANKING AND
MOBILE PAYMENT: THE CASE OF BANGKOK METROPOLITAN AREA)

8.

การยอมรับการใช้บริการกดเงินสดผ่านเครือ่ งรับจ่ายอัตโนมัตโิ ดยไม่ใช้บตั ร (INTENTION TO ADOPTION CARDLESS ATM IN THAILAND)

9.

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการด้านคมนาคมผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศกึ ษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (FACTORS
AFFECTING INTENTION TO USE TRANSPORTATION SERVICES APPLICATION: THE CASE OF BANGKOK METROPOLITAN AREA)

10.

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการยอมรับสมาร์ทโฮม กรณีศกึ ษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (FACTORS AFFECTING INTENTION
TO ADOPT SMART HOMES: THE CASE OF BANGKOK METROPOLITAN AREA)

11.

งานวิจยั การศึกษาองค์ประกอบเกมมิฟเิ คชัน่ ในทีท่ �ำงาน (STUDY OF GAMIFICATION COMPONENTS IN THE WORKPLACE)

12.

การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุการใช้งานแอปพลิเคชันโมบายเพย์เม้นต์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง (THE STUDY OF
BEHAVIOR AND REASONS TO CONTINUE USING A NON-BANK MOBILE PAYMENT APPLICATION)

1.3 ประเภทงานแผนพัฒนากลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
ลำ�ดับ

เรื่อง

1.

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLAN, THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL)

1.4 ประเภทงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลำ�ดับ

1.

เรื่อง

โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ระบบหาบ้านใหม่ให้สนุ ขั (IMPRESSIVE HOME OF MERCY APPLICATION)

• นายสมานสันติ พณิชย์เสรีวงษ์ เลขทะเบียน 5502037574 นักศึกษา
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
น�ำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การสร้างความภักดีกับผู้ใช้งานระบบโมบาย
แบงก์กิงในประเทศไทย (LOYALTY CREATION FOR MOBILE BANKING
USERS)” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจ�ำปี 2561ภายใต้หวั ข้อ “พัฒนบริหารศาสตร์
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” “Development Administration Sustainable
Development” วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
• นายพงศ์พนธ์ ภาวศุทธิ์ เลขทะเบียน 6002037114 นักศึกษาโครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MSMIS) น�ำเสนอบทความ
วิจยั เรือ่ ง “สาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีดว้ ยวิธกี ารทางวิศวกรรมสังคมของ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (AN IN-DEPTH
LOOK AT THE SOCIAL ENGINEERING ATTACKS OF GENERATION Y IN
BANGKOK AND METROPOLITAN)” ตีพมิ พ์ลงในวารสารระบบสารสนเทศ
ด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB)) ปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2562) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
วงศ์ภนิ นั ท์วฒ
ั นา เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
• นางสาวอภิญญา รบไว เลขทะเบียน 5502037145 นักศึกษาโครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ได้น�ำเสนอ
ผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน e-CASE & e-Tech
Fall-2018 Kyoto, Japan || November 13-15, 2018 เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการยอมรับของนักท่องเทีย่ วต่อเว็บไซต์การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (THE
FACTORS WHICH INFLUENCE TOURISTS TO ADOPT THE TOURISM
AUTHORITY OF THAILAND WEBSITE) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส
ทองมาก เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
• นายกัมรภัทร์ เนือ้ นวล เลขทะเบียน 5502037244 นักศึกษาโครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MSMIS) น�ำเสนอบทความ
วิจยั เรือ่ ง “การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการระบบการเช็คอินผู้
โดยสารด้วยตนเองอัตโนมัติ กรณีศกึ ษาท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ (THE
FACTORS INFLUENCING THE USE BEHAVIOR OF SELF SERVICE CHECK-IN
A CASE STUDY OF SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT) ” ตีพมิ พ์
ลงในวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System
in Business (JISB)) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือน เมษายน – มิถนุ ายน 2562) โดยมี
อาจารย์ ดร.สุรตั น์ โคอินทรางกูร เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา

ผลงานอื่น ๆ

• วารสารระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Journal of
Information Systems: JISB Journal) ได้รบั การคัด
เลือกเข้าสูฐ่ านข้อมูล TCI และได้ถกู จัดคุณภาพให้เป็น
วารสารกลุม่ ที่ 2 วารสารทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพของ
TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
โดย วารสาร JISB นัน้ เป็นวารสารทางวิชารูปแบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ป็นแหล่งเผยแพร่ บทความ
วิจยั บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทความ
วิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ โดยก�ำหนดการเผย
แพร่ปลี ะ 4 ฉบับ เผยแพร่ที่ http://jisb.tbs.tu.ac.th
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภนิ นั ท์วฒั นา เป็น
บรรณาธิการ และในปี 2561 จนถึงปัจจุบนั นัน้ ได้มกี าร
เผยแพร่ไปแล้วจ�ำนวน 4 ฉบับ
1. ปีที่ 04, ฉบับที่ 03 กรกฎาคม – กันยายน 2561
เรือ่ ง IT Audit
2. ปีที่ 04, ฉบับที่ 04, ตุลาคม – ธันวาคม 2561
เรือ่ ง Financial Technology
3. ปีที่ 05, ฉบับที่ 01 มกราคม – มีนาคม 2562
4. ปีที่ 05, ฉบับที่ 01 เมษายน – มิถนุ ายน 2562
• โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการ ก�ำหนดพานักศึกษาไปดูงานด้านระบบ
สารสนเทศ เป็นส่วนหนึง่ ในหลักสูตรของโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้เพิม่ พูนความรู้ นอกชัน้ เรียน
4. แผนงานในอนาคต

• ปรับปรุงวารสารระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(Journal of Information Systems: JISB Journal) เพือ่
ขอรับการประเมินการปรับปลุม่ คุณภาพวารสาร
• จัดสัมมนาให้กบั บุคคลภายนอกทางด้านเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
• จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา
โครงการฯ ในประเทศและต่างประเทศ
• ผลักดันให้นักศึกษาของโครงการฯ จัดท�ำ
วิทยานิพนธ์มากขึน้ และไปน�ำเสนอผลงานในต่างประเทศ
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ผลงานด้านวิชาการ

โครงการปริญญาโท
ทางการตลาด
หลักสูตรนานาชาติ (MIM)

โครงการปริ ญ ญาโท ทางการตลาด หลั ก สู ต รนานาชาติ (MiM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มก่อตั้งมาจาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2526
และต่อมาได้พฒ
ั นาหลักสูตรมาเป็นระดับปริญญาโท เมือ่ ปี พ.ศ. 2531 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ทัดเทียมกับผู้ส�ำเร็จ
การศึกษามาจากสถาบันการศึกษาชั้นน�ำในต่างประเทศ และมีความรู้ความ
สามารถในเชิงวิชาการสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั โลกธุรกิจ โดยเฉพาะ
การแก้ปญ
ั หาทางการตลาด ซึง่ จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้ตามหลักวิชาการและตามประสบการณ์ รวมทัง้ เป็น
มหาบัณฑิตทีจ่ ะท�ำงานในระดับบริหารให้กบั องค์กรชัน้ น�ำในภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสามารถท�ำการสอนในระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำได้
ในปีการศึกษา 2561 โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ
ได้ผลิตมหาบัณฑิต จ�ำนวน 62 คน ซึง่ ในรอบปีการศึกษา 2561 มีผลการด�ำเนิน
งานในด้านต่างๆของโครงการฯ ดังต่อไปนี้

• กิจกรรมบรรยายพิเศษ New Venture Creation and Opportunity
Evaluation & Entrepreneurship and Business Plans for New Ventures
ของนักศึกษารุน่ ที่ 32 ซึง่ ทางโครงการฯ ได้เชิญ Mr. Eric Tachibana ด�ำรง
ต�ำแหน่ง Professional Services Area Practice Manager APAC, China, and
Japan, Amazon Web Services ประเทศสิงคโปร์ และ Adjunct Professor
& Executive Education University Faculty, National University of
Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ มาเป็นผูบ้ รรยายพิเศษในกิจกรรมดังกล่าว
• กิจกรรม Project Work (Business Plan Workshop) ส�ำหรับกลุม่ วิชา
New Venture Startup ของนักศึกษารุน่ ที่ 30 ซึง่ เป็นกลุม่ วิชาส�ำคัญทีน่ กั ศึกษา
ต้องน�ำความรูแ้ ละทักษะด้านธุรกิจทัง้ หมด ไปใช้ในการจัดท�ำแผนธุรกิจส�ำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้โครงการฯ ได้เรียนเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน
Venture Capitalist และเจ้าของธุรกิจ เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาในการท�ำ Startup
Project ของกลุม่ นักศึกษา จ�ำนวน 15 กลุม่ เพือ่ ส่งนักศึกษาจ�ำนวน 1 กลุม่ ทีม่ ผี ล
งานดีเด่น เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ ณ RICE BUSINESS PLAN COMPETITION
และ/หรือ NEW VENTURE CHAMPIONSHIP (NVC)
ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

• การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Simulation Game ส�ำหรับนักศึกษา
รุน่ ที่ 30 ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของวิชา
MK727: Marketing Simulation โดยทางโครงการฯ ได้เชิญProf. Dr. Philip
C. Zerrillo, Executive Director, Centre for Management Practice,
Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ มาเป็นอาจารย์ผสู้ อน
ประจ�ำวิชาดังกล่าว
• การจัดกิจกรรม Leadership and Team Building Training Program
ส�ำหรับนักศึกษารุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2561 ณ ระยอง
รีสอร์ท จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา MK501: Leadership and
Building High Performance Teams Simulation โดยทางโครงการฯ ได้เชิญ
Mr. William James Randall, Chairman & Executive Director - Andean
Cacao Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นอาจารย์ผสู้ อนประจ�ำวิชาดังกล่าว
ทัง้ นีก้ จิ กรรมดังกล่าวมุง่ เน้นการสร้างภาวะผูน้ �ำและการเรียนรูก้ ารท�ำงานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญของการพัฒนานักศึกษาใหม่ของโค
รงการฯ และเป็นไปตามการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ทีไ่ ด้ระบุไว้ในหลัก
สูตรฯ โดยมี Kick-Off Session ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และช่วง Intensive
Training ซึง่ ประกอบด้วยการเรียนการสอนและกิจกรรมอบรมพิเศษ ระหว่างวัน
ที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 และมีกจิ กรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพือ่ การ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการศึกษาในโครงการฯ วันที่ 18 มีนาคม 2561
• กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้แก่นกั ศึกษารุน่ ที่ 32 ซึง่ เป็นไป
ตามแผนงานทีโ่ ครงการฯก�ำหนดไว้ในงบประมาณการด�ำเนินงานโครงการฯ โดย
มีวตั ถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์
ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ
หรือมุมมองธุรกิจ โดยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง อีกทัง้
ยังได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลนอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน โดยมีก�ำหนด
ศึกษาดูงานระหว่างวันอาทิตย์ที่ 21 – วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ นครโฮจิ
มินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการปริญญาโททางการเงิน
หลักสูตรนานาชาติ (MIF)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
เงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มุง่ เน้นการศึกษาวิชาการ
บริหารการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เพื่อทดสอบทฤษฎีและการคาดการณ์ทางทฤษฎี
นักศึกษามีความเข้าใจถึงการปรับหลักการและ
ทฤษฎีในแนวลึกไปใช้งานจริงด้านการบริหารและ
การแก้ปัญหาทางการเงิน การปรับปรุงหลักสูตร
เน้นในการน�ำทฤษฎีมาประยุกต์กับสถานการณ์ใน
โลกแห่งความจริง การใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อ
ช่วยบริการการเงิน
การพัฒนาตลาดทุน การสร้างและใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงินสมัยใหม่เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับภาคธุรกิจ
ไทยในการรับมือกับการแข่งขัน หรือการขยายตัว
ในภูมภิ าค หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จึงมีความจ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาบุคลากรในวงการการเงินของประเทศ
เพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ คี วามเข้าใจในตราสารทางการ
เงินสมัยใหม่ทมี่ คี วามซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์
และการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนสากล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นหาข้อมูล นอกจากนี้
การบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นประเด็นที่
หลักสูตรให้ความใส่ใจและบ่มเพาะนักศึกษา ดังจะ
เห็นได้จากวิกฤตทางการเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หลายวิกฤตเกิดจากความละโมบ ฉ้อฉล ของผูบ้ ริหาร
การสร้างความเข้าใจและจิตส�ำนึกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการป้องกันวิกฤตเหล่านี้

ผลงานด้านวิชาการ

โครงการฯ สนับสนุนให้นกั ศึกษาจัดท�ำงานวิจยั
และเข้าร่วมการแข่งขันทัง้ ในเวทีระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2561 มีนกั ศึกษาทีไ่ ปน�ำ
เสนอผลงานและเข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชือ่ เสียง
มาสูโ่ ครงการฯ ดังนี้
• นางสาววาริ น ชี ว กนิ ษ ฐ์ ได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 SET Investment Star
(ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน) ในการแข่งขัน
โครงการ Young Financial Star Competition
(YFS) 2018 ทีเ่ ฟ้นหาสุดยอดของผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะก้าว
ไปสูค่ วามเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยผ่าน
การคัดเลือกจากนักศึกษาทัว่ ประเทศทีผ่ า่ นข้อเขียน
300 คน มาแข่งต่ออีกกว่า 3 เดือน จนได้ผู้ชนะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
ซึง่ เป็นการจัดการแข่งขันต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 16
• ผลงานวิจัยของ นางสาวรวิศรา แถลงกิจ
หัวข้อเรือ่ ง “Factors determining successful
ICO ได้รบั การตอบรับให้ไปน�ำเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ International Conference on Banking
and Finance (ICBF2019) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม
- 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ
ลีมคั เดช เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
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ผลงานจัดกิจกรรม

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) เป็น
หลักสูตรในด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจในระดับประเทศ และ
นานาชาติสามารถประมวลหลักการและแนวคิดที่ส�ำคัญของการบริหารธุรกิจ
ขององค์กรต่างๆ ในนานาประเทศบนพื้นฐานของการเป็นนักธุรกิจ เจ้าของ
กิจการ พร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

มีนวัตกรรม และมีโอกาสในการแข่งขันในเวทีระดับภูมภิ าค และระดับโลก โดย
มุง่ เน้นสร้างเจ้าของธุรกิจให้มคี วามพร้อมในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ รวม
ถึงสร้างผูบ้ ริหารให้กบั องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติให้มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโต และขับเคลื่อนให้
องค์กรมีความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

ทัง้ นี้ ในปีการศึกษา 2561 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) มีผลงานทีส่ �ำคัญดังนี้
ผลงานด้านวิชาการ

มีนกั ศึกษาท�ำการค้นคว้าอิสระ จ�ำนวน 7 ราย ดังนี้
ชื่อ

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

1. Ms. Pornpan Wichawut

Marketing Strategy for Golf Simulator Business in
Thailand

2. Ms. Natamon Yodpheth

The Marketing Mix Strategy for Aging Marketplace
Platform

3. Ms. Arpatip Petchmunee

Women Customers Behavior in Purchasing Shoes
for Health

4. Mr. Lithin Thomas

Tourist Expectations on International Financial
Services in Thailand.

5. Ms. Preamrat Mothaniyachat

Competitiveness of Beauty Services in Bangkok

6. Ms. Thitimon Kongmee

Service Marketing Strategy for PTT Gas Station

7. Ms. Chayanin Petchdasda

Customer Expectation and Marketing Mix Strategy
for Health and Wellness Platform

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

Dr.Surapit Promsit

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศ
โครงการฯ น�ำนักศึกษาเดินทางศึกษาและดูงาน และเชิญวิทยากรจากบริษทั
ชัน้ น�ำเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รถู้ งึ ประเด็นปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการในประเทศไทย
และประเทศอืน่ ๆ โดยรวมถึงการชีช้ อ่ งโอกาสโดยใช้กรณีศกึ ษาบริษทั ต่างๆ ที่
ประสบความส�ำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 2.1.1 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561
		 2.1.2 เชิญวิทยากรร่วมบรรยายจากบริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ – แซด
คอม (ประเทศไทย) ในวันที่ 9, 10, 16 กุมภาพันธ์ 2562
		 2.1.3 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงาน ส�ำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
จ�ำกัด (KPMG Thailand) ในวันที่ 16, 17 และ 29 มีนาคม 2562
		 2.1.4 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงาน ทรู คอร์ปอเรชั่น ในวันที่ 21
และ28 เมษายน 2562
		 2.1.5 เชิญวิทยากร CEO (dtac) จากบริษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอม
มูนเิ คชัน่ จ�ำกัด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนต่างประเทศ
โครงการฯ น�ำนักศึกษาเดินทางศึกษาและดูงานเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รถู้ งึ ประเด็น
ปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการในต่างประเทศ โดยรวมถึงการชีช้ อ่ งโอกาสโดยใช้กรณี
ศึกษาบริษทั ต่างๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 2.2.1 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงานทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ในวันที่ 21 – 24
มิถนุ ายน 2561
		 2.2.2 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงานทีป่ ระเทศเวียดนาม ในวันที่ 21 –
23 กันยายน 2561
		 2.2.3 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงานทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่
9 – 12 ตุลาคม 2561
		 2.2.4 จัดกิจกรรมศึกษาและดูงานทีส่ าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562
2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โครงการฯ มีแผนงานทีจ่ ะขยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกลุม่ CLMV คือ
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เพื่อให้โครงการฯเป็นที่รู้จักมากขึ้นส�ำหรับ
นักศึกษาต่างชาติ
		 2.3.1 โครงการฯจัดพิธลี งนามท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ MYANMAR
INSTITUTE OF BANKING (MIB) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เพือ่ สร้างเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ของนักการเงินรุน่ ใหม่
		 2.3.2 โครงการฯเดินทางเข้าพบสถาบันการเงิน และบริษทั ชัน้ น�ำ ใน
วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
		 2.3.3 โครงการฯเดินทางเจรจาหลักสูตร และประชาสัมพันธ์ เพือ่ ร่วม
มือกับ Laos-Japan Human Resource Development Institute, National
University of Laos (NUOL) และสถาบันวิจยั เศรษฐกิจแห่งชาติ ในวันที่ 14
มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอยูใ่ นระหว่างการ
ร่างท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
		 2.3.4 โครงการฯเดินทางเจรจาหลักสูตร และประชาสัมพันธ์เข้าพบ
ธนาคารแห่งสปป.ลาว ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
		 2.3.5 โครงการฯได้ส่งตัวแทนเดินทางเพื่อเจรจาหลักสูตร และ
ประชาสัมพันธ์ที่ Tsinghua University ในวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ เสนอท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน
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ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีนกั ศึกษาก�ำลังศึกษาอยูใ่ นโครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รวมทัง้ สิน้ 24 คน และมีดษุ ฎีบณ
ั ฑิตส�ำเร็จการศึกษา
ในภาค 1/2561 จ�ำนวน 1 คน คือ ดร.มรรษภร เชื้อทองฮัว
ผลงานด้านวิชาการ

• การน�ำเสนอผลงานวิจัย
		 นักศึกษาและดุษฎีบัณฑิตของโครงการฯ เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้

ชื่อนักศึกษา/ดุษฎีบัณฑิต

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
ในปีการศึกษา 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญา
เอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) หลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน 3 คน เป็น
นักศึกษาแผน 2 (ศึกษารายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์) โดยเป็นนักศึกษาสาขาการเงินจ�ำนวน 1 คนและสาขา
การตลาดจ�ำนวน 2 คน
ปัจจุบันหลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ
(Ph.D.) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุงเมือ่ ปี พ.ศ. 2556 แบ่งเป็น 2 แผนคือ แผน 1: Non-coursework (ไม่
ศึกษารายวิชา ท�ำวิทยานิพนธ์) และแผน 2: Coursework (ศึกษารายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์) ซึง่ ขณะนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ศึกษารายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์) มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 โครงการปริญญาเอกของคณะฯ ได้ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ออกไปท�ำงานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 82 คน โดยเป็นดุษฎีบัณฑิตจากหลักสูตร
ปริญญาเอกของคณะฯ สรุปได้ดงั นี้
หลักสูตร/โครงการ

JDBA

DPM

DBA

PhD

ปีที่ก่อตั้ง

2535

2541

2552

2554

2556

จำ�นวนรุ่น

17

8

3

2

6

จำ�นวนศิษย์เก่า

41

24

12

3

2

จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบัน

-

-

-

JDBA
DPM
DPB		
DBA		
PhD		

: โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนิดา้ )
: โครงการปริญญาเอกด้านการตลาด
: โครงการปริญญาเอกการจัดการธุรกิจ
: โครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ
: โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานประชุมทางวิชาการ

นางสาวเกตุวดี สมบูรณ์ทวี Reliability and Validity Evaluation
of Marketing- Operations Alignment
Construct: Application of Q methodology

รศ.ดร.ศากุน บุญอิต

APDSI Conference 2018, Bangkok,
Thailand, July 16-20, 2018

นายไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ กรอบการประเมินความยั่งยืนของการ
พัฒนาระเบียงเศรฐกิจ

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

Thai VCML Journal, Volume.11, No.2.

The Humanitarian Supply Chain
Assessment Tool (HumSCAT)

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

Article accepted for Journal of
Humanitarian Logistics and Supply
Chain Management, Emerald database. (on process)

นายพุทธิพงศ์ จุลกสิกร

DPB

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

กรอบการประเมินความยัง่ ยืนของการพัฒนา รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ระเบียงเศรฐกิจ

Thai VCML Journal, Volume.11, No.2.

The Humanitarian Supply Chain
Assessment Tool (HumSCAT

Article accepted for Journal of
Humanitarian Logistics and Supply
Chain Management, Emerald database. (on process)

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

• การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
		 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จ�ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
ชื่อนักศึกษา/ดุษฎีบัณฑิต

นางสาวมรรษภร เชือ้ ทองฮัว

ชื่อผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

The Roles of VIX in International
Financial Markets

ผลงานการจัดกิจกรรม		

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานประชุมทางวิชาการ

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิส์ วัสดิ์ Financial Markets and Portfolio
Management Volume 33, Issue
1, pp 1–38

โครงการฯ จัดกิจกรรม Research workshop จ�ำนวน 1 ครั้ง ตามรายละเอียด ดังนี้
		 Ph.D. Research workshop โดยเรียนเชิญ Prof.Dr. Doreen Pick จาก University of Applied Science Merseburg, Germany มาน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยหัวข้อ “Behaviour Research in Service and Modern Retail Contexts” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม
422 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
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วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 41 ฉบับที่ 160 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
มีบทความจ�ำนวน 5 เรือ
่ ง ได้แก่

โครงการวารสารบริหารธุรกิจ (JBA)
วารสารบริหารธุรกิจ (Journal of Business Administration : JBA) จัดท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เผยแพร่ความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจ และเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์
ในระหว่าง นักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนในสังคมธุรกิจโดยทัว่ ไป มาเป็นเวลา
กว่า 42 ปี จนถึงปัจจุบนั
วารสารบริหารธุรกิจ เป็นวารสารวิชาการที่มุ่งน�ำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยขอบเขตของเนื้อหาจะครอบคลุม
เกีย่ วกับการบริหารในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะฯ จัดเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ราย 3 เดือน
(1 ปี มี 4 ฉบั บ ) ก�ำหนดออกคื อ เดื อ นมี น าคม มิ ถุ น ายน กั น ยายน และธั น วาคมของทุ ก ปี
เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN) คือ 0125-233X
นอกจากนี้ วารสารบริหารธุรกิจยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
โดยศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยถูกจัดอยู่
ในวารสารกลุม่ ที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกและได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการของ ACI ให้เข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
บทความทีไ่ ด้ลงตีพมิ พ์ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 - พฤษภาคม 2562 มีดงั นี้

• ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
• อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการด�ำเนินงานขององค์กรจากมุมมองของการวัดผลเชิง
ดุลยภาพ : กรณีศกึ ษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
• The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk
• Association between Board Composition and Intellectual Capital Disclosure: An
Evidence from Thailand
• Platform Revolution

วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 42 ฉบับที่ 162 (เมษายน-มิถน
ุ ายน 2562)
มีบทความจ�ำนวน 6 เรือ
่ ง ได้แก่

• คณะกรรมการตรวจสอบ การศึกษาในต่างประเทศ และความระมัดระวังทางบัญชี
• ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ การโฆษณาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศกึ ษา ร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ ซูชฮิ โิ ระ
• การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
• ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วเมืองรองของไทย ทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเมืองรองของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
• Powerfulness as a License to Indulge
• The Happiness Equation

วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 41 ฉบับที่ 159 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
มีบทความจ�ำนวน 5 เรือ
่ ง ได้แก่

• การพัฒนาแบบจ�ำลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยวิธี
Stated Preference
• ความไว้วางใจของผูข้ ายและเครือ่ งมือทางโซเชียลคอมเมิรซ์ ทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ อยางต่อเนือ่ ง
• การรับรูค้ ณ
ุ ค่าจากส่วนลดราคาในระดับราคาสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน
• “Why-not Investment?”: Implication of the “Feel-Good” Factor on Thai Sustainability
Mutual Funds
• Measure What Matters

วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 42 ฉบับที่ 161 (มกราคม-มีนาคม 2562)
มีบทความจ�ำนวน 7 เรือ
่ ง ได้แก่

• การจัดล�ำดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล
และกระบวนการวิเคราะห์ตามล�ำดับชัน้
• การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน : บทบาทของความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
• การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชย์ไทย
• อิทธิพลของการเผยแพร่ตวั ตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผูใ้ ช้ และความไว้วางใจในสมาชิก
ทีม่ ผี ลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์
• การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล
• การเปรียบเทียบความสามารถในการชีว้ ดั ความเสีย่ งด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ใน
ตลาดการเงินไทย
• Atomic Habits
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วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14 ฉบับที่ 43 (กันยายน 2561)
มีบทความจ�ำนวน 8 เรือ
่ ง ได้แก่

โครงการวารสารวิชาชีพบัญชี (JAP)
วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Accounting Profession : JAP) จัดท�ำขึน้ เพือ่ น�ำเสนอประเด็นปัญหาทางวิชาชีพบัญชี และปัญหาทางสังคมธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วข้อง
พร้อมแนวทางการปฏิบตั งิ านทัง้ ทางด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีส�ำหรับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูป้ ระกอบอาชีพการสอนด้านวิชาการบัญชี ฯลฯ
อีกทัง้ ยังให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ป็นศูนย์กลางการเผยแพร่เรือ่ งราวเชิงวิชาชีพบัญชี
วารสารวิชาชีพบัญชี ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิชาชีพบัญชีแก่สาธารณชนและผูป้ ระกอบการด้านการบัญชี มาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี จัดเป็นวารสาร
วิชาการระดับชาติราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ) ก�ำหนดออกคือ เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร
(International Standard Serial Number –ISSN) คือ 1686-8293
นอกจากนี้ วารสารวิชาชีพบัญชี ยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) โดยถูกจัดอยูใ่ นวารสารกลุม่ ที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกและได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการของ ACI ให้เข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
บทความทีไ่ ด้ลงตีพมิ พ์ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 - พฤษภาคม 2562 มีดงั นี้

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14 ฉบับที่ 42 (มิถน
ุ ายน 2561)

มีบทความจ�ำนวน 10 เรือ
่ ง ได้แก่

• ความสามารถเปรียบเทียบได้ของงบการเงิน : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดธุรกิจวัสดุกอ่ สร้างในตลาดหลักทรัพย์
• ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการควบคุมเชิงบริหาร กับระดับความยึดมัน่ ต่อองค์กร : กรณีศกึ ษา ส�ำนักงาน
บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีและภาษีอากร
• Strategic Costing and Business Growth: Evidence from Beverage Businesses in Thailand
• A Case Study of Using Inventory Turnover as a Key Measure for Restructuring Supply Chain
and Logistics Management
• โครงสร้างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส�ำหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ
• MFCA และ Eco-efficiency: ประหยัดต้นทุนและเพิม่ ความยัง่ ยืน
• แนวทางการบริหารความเสีย่ งองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017
• การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
• ท�ำไมคนทีท่ �ำงานเก่งทีส่ ดุ ถึงใช้สมุดกราฟ

• ผลของการตรวจส�ำนักงานสอบบัญชีของ ก.ล.ต. ทีม่ ตี อ่ คุณภาพการสอบบัญชี
• คุณลักษณะของคณะกรรมการ ความระมัดระวังทางบัญชี และผลการด�ำเนินงานของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับทุนมนุษย์ ของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
• Does Reputation Matter? The Effects of Reputation Concerns and Locus of Attributions
on Management Earnings Forecast Disclosures
• Separating Business Performance of Listed Companies using Financial ratio scoring: Evidence
of Stock Exchange of Thailand
• หลักการพืน้ ฐานของการตรวจสอบการเงิน ตามกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศของสถาบันตรวจสอบสูงสุด
• ความแตกต่างระหว่างการด�ำเนินงานร่วมกันและการร่วมค้าภายใต้ TFRS 11 การร่วมการงาน
• Buddha: 9 to 5 The Eightfold Path to Enlightening your workplace and Improving your
bottom line

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14 ฉบับที่ 44 (ธันวาคม 2561)

มีบทความจ�ำนวน 10 เรือ
่ ง ได้แก่

• ภาพสะท้อนบทความวิจยั ในวารสารวิชาชีพบัญชี
• ปัจจัยผลักดันและอุปสรรคของการจัดท�ำรายงาน เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในประเทศไทย : กรณีศกึ ษา
ธุรกิจครอบครัว
• ผลการด�ำเนินงาน สภาพคล่อง และระดับการก่อหนี้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีถ่ กู เพิกถอนหลักทรัพย์
• ความสัมพันธ์ของก�ำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีตอ่ ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนกลุม่ ธุรกิจ
การเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผลกระทบของมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ บริษทั ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ก้าวต่อไปของส�ำนักงานบัญชีไทยในยุคแห่ง AEC
• Implied Cost of Capital Estimation: Evidence from the Stock Exchange of Thailand
• Auditor Choices and Audit Fees: Do clients select their audit firms or do audit firms
choose their clients?
• เศรษฐกิจพอเพียงกับการบัญชี : งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• Factfulness: Ten Reasons about The World – and Why Things are Better Than You Think

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 15 ฉบับที่ 45 (มีนาคม 2562)

มีบทความจ�ำนวน 7 เรือ
่ ง ได้แก่

• เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบบอกอะไร
• การจัดการเงินทุนหมุนเวียนทีส่ ง่ ผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม
• The Effect of External Auditors’ Experience Level and Internal Control Environment on
the Use of Internal Auditor’s Work for Control Testing
• การพัฒนามาตรฐานการรายงานผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
• ความรูพ้ นื้ ฐานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
• จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี : เก่าไป-ใหม่มา-มีอะไรแตกต่าง?
• Fit for Growth: A Guide to Cost Cutting, Restructuring, and Renewal
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1.1

ผลงานวิจย
ั จ�ำนวน 38 โครงการ
เรื่อง (ทุนเชิดชูเกียรตินักวิจัย)

หนว
่ ยพัฒนาวิชาการและวิจย
ั
คณะฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยวิจยั ธุรกิจขึน้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยมี
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เป็นประธานกรรมการหน่วยวิจัยธุรกิจเป็น
ท่านแรก ต่อมาเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2530 ได้เปลีย่ นชือ่ หน่วยงานนีเ้ ป็น
“ศูนย์วจิ ยั ธุรกิจ” ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ศูนย์วจิ ยั ธุรกิจ มีผอู้ �ำนวยการศูนย์วจิ ยั ธุรกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ ในปี
พ.ศ. 2547 มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในของคณะ และมี
การแต่งตัง้ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั เข้ามาก�ำกับดูแลงานด้านวิจยั และเป็นประธาน
คณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจิ ยั โดยต�ำแหน่ง
ในปี พ.ศ. 2561 มธ. ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานวิจยั และกองทุนวิจยั ซึง่ มีนโยบายและเป้าหมายในการยกระดับ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับสูงขึน้ ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ผลิตผลงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ การผลักดันให้มีการรวม
กลุ่มการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในเวทีส�ำคัญๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงก�ำหนดให้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการส่งเสริมงานวิจยั (ส่วนงาน) โดยมีหน้าทีค่ ล้ายคลึงกับคณะกรรมการด�ำเนิน
งานศูนย์วจิ ยั คณะฯ จึงเพิม่ บทบาทและหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์วจิ ยั
เป็นคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ด้วย ปัจจุบนั
ได้ปรับเปลีย่ นโครงสร้าง โดยเป็นหน่วยพัฒนาวิชาการและวิจยั งานบริการวิชาการ
และการนักศึกษา และอยูใ่ นความดูแลของรองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
หน่วยพัฒนาวิชาการและวิจยั มีหน้าที่ ก�ำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างบรรยากาศให้คณาจารย์คณะพาณิชย์ฯ ท�ำงานวิจยั
มากขึน้ โดยสนับสนุนทุนอุดหนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำวิจยั แก่คณาจารย์และบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ จัดสัมมนาเพือ่ เผย
แพร่ผลงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง สนับสนุนการเขียนบทความวิจยั ของคณาจารย์เพือ่ เผยแพร่ในวารสารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่างประเทศ ก�ำหนดแนว
นโยบายการบริหารและแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุนการจัดท�ำผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ รวมทัง้ รายงานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนาศักยภาพของคณะฯ
นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาวิชาการและวิจยั ยังท�ำหน้าทีป่ ระสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) อีก
หน้าทีห่ นึง่ ด้วย
1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจย
ั /ผลงานวิชาการ/เงินรางวัลตีพม
ิ พ์
ตารางสรุปผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/เงินรางวัลตีพิมพ์
ผลงาน

จำ�นวน (โครงการ)

ผลงานวิจัย
ทุนเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ทุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

38
21
17

ผลงานวิชาการ
ตำ�รา
หนังสือโมโนกราฟ
หนังสือรวมบทความ
กรณีศึกษา

17
6
8
1
2

สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศ
ตามรายชื่อที่คณะประกาศ บทความละ 200,000 บาท
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอื่นๆ
บทความละ 50,000 บาท

23
1
22

ผู้วิจัย

ทำ�อย่างไรให้เขาและเธอพึงพอใจจนเกิดเป็นความภักดี เมือ่ ซือ้ สินค้าในเอ็มคอมเมิรซ์ แอปพลิเคชัน่
(How to satisfy him and her, and then get loyalty in mobile commerce shopping
application)

ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน

Weather, Investor Sentiment, and Stock Returns in the Stock Exchange of Thailand

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

พฤติกรรมการลงทุนตามกันและลักษณะของกิจการ: หลักฐานจากประเทศไทย
(Herd Behavior and Firm Characteristics: Evidence from Thailand)

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

พฤติกรรมการแสวงหาความหลากหลายในการบริโภคอาหาร
(Variety Seeking in Food Choices: Social Network Usage, Aging, and Social Economic Status)

ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

ความเสีย่ งทางภูมริ ฐั ศาสตร์และการตัดสินใจโครงสร้างเงินทุนในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล
(Geopolitical risk and capital structure decisions in the shipping industry)

ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์

Equity offering types, intended use of proceeds, and long-run stock performance

อ.ดร.สักกาคม มณีนพ

Day-Seasonal Efficiency of the Stock Exchange of Thailand

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

กรอบแนวคิดของการเข้าสูด่ จิ ติ ลั ของห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมอาหาร: บทเรียนจากประเทศไทย
(A Framework for Food Supply Chain Digitalization: Lessons from Thailand)

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

ความตัง้ ใจในการกลับมาเยือนสถานทีจ่ �ำ ลองกับการรับรูค้ ณ
ุ ค่าและรูปแบบอาคาร
(Physical Design and Perceived Value toward Intention to Revisit in Artificial Built Attractions)

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

Weather-Driven Stock-Return Correlations

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

Time-Varying Weather Effects on Thai Government-Bond Returns

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

การศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างพฤติกรรมของบริษทั ลูกกับผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ
(The link between subsidiary initiatives and performance)

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ตัวชีว้ ดั ความร่วมมือในโซ่อปุ ทาน: กรณีศกึ ษาบริษทั ผูผ้ ลิตอาหารในประเทศไทย
(Supply Chain Collaborative (SCC) Measures: Cases of food manufacturing firms in Thailand)

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

การเลือกตำ�แหน่งทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้สถานีขนส่งและใช้ระบบขนส่งทางรางในเมือง: กรณีศกึ ษาสำ�หรับ
การพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งในกรุงเทพ (The Choice of Residential Location near Transit
Station and Urban Rail Commuting: A Case Study of Transit-Oriented Development in
Bangkok)

อ.ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ

Causality of Weather Effects on Stock Returns and Volatility

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

การศึกษาการควบรวมกิจการจากบริษทั จีนในอาเซียน
(The Transformation of Chinese M&A Wave in ASEAN)
ความเสีย่ งทางภูมริ ฐั ศาสตร์สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจถือครองเงินสดหรือไม่ หลักฐานจากบริษทั
ขนส่งทางทะเลนานาชาติ (Does geopolitical risk affect corporate cash holding decisions?
Evidence from global shipping firms)

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

Do firms adjust board gender diversity in response to economic policy uncertainty?

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำ�เริญวงศ์

Time Paths of Weather-Induced Mood Effects on Stock Returns

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

The Thai Bond Market’s Behavior in the Time Surrounding Military Coups

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

การพัฒนาห่วงโซคุณค่าแบบ inclusive - บทบาทของวิสาหกิจเพือ่ สังคมในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Inclusive Value Chain Development - The role of Social
Enterprise Hybrid’s in smallholder agri-food value chains)

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์
อ.ดร.สักกาคม มณีนพ
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2561
1.2

เรื่อง (ทุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย)

ผลงานวิชาการ จำ�นวน 17 โครงการ

ผู้วิจัย

เรื่อง

โดย

สถานการณ์ทา้ ทายทีก่ ระตุน้ การสร้างความรูข้ องพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ (Challenging
situations in energize an employee to create knowledge in the large organization)

อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกับความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์
(The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk)

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

การเปิดเผยเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบในประเทศไทย: ประสบการณ์ปแี รกในประเทศไทย
(The Key Audit Matter (KAM) Practices in Thailand: The first-year experience in Thailand)

ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล

การบริหารพนักงานดาวเด่นระดับโลก: กรณีศกึ ษาของบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย
(Global Talent Management: Case Studies of MNCs in Thailand)

ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร

การพัฒนาตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ของสถานประกอบการ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ไทยในระดับ First tier (Development of Performance Indicators for
Assessing Industry 4.0 Readiness of First tier Auto-part Enterprises in Thailand)

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

ภาพสะท้อนบทความวิจยั ในวารสารวิชาชีพบัญชี
(Reflection of Research Articles in Journal of Accounting Profession)

ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

การบริหารงานพนักงานดาวเด่น (Talent Management) เพือ่ ความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ
ระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร

การจัดลำ�ดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
(Ranking Efficiency for Public Transportation Systems in Chiang Mai Province)

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ: ต่อให้ตดิ ใกล้ชดิ ผูบ้ ริโภคในโลกไร้รอยต่อ

ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร

รายงานผูส้ อบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปตี อ่ มาในประเทศไทย
(Extended auditor’s report: A further review of experience in Thailand)

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

สร้างโอกาส เปลีย่ นกระดาษเป็นหนังสือ

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ทีเ่ ราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

การพยากรณ์ความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์ในประเทศไทย
(Forcasting of Cement Consumption in Thailand)

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

พัฒนาองค์กรและชีวติ ด้วยแนวคิด OKRs

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

การส่งสัญญาณคุณภาพของงานบริการด้านสุขภาพ: การศึกษาในบริบทของกายภาพบำ�บัด
(Quality Signal in Health Service: A study from physical therapy context)

ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร

Emerging Market Multinationals: Performance and Impact on Home Economies

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์

Thai Multinationals and Global Value Chains

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์

ปัจจัยสำ�เร็จทีส่ ง่ ผลต่อการยอมรับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดน
(Success Factors Affecting Cross-Border Electronic Commerce Acceptance)

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย

พัฒนาชีวติ คิดแบบ STARTUP

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ความรูส้ กึ ความคิด และบุคลิกภาพ ส่งผลอย่างไรต่อความพึงพอใจของผูซ้ อ้ื (How shoppers’
feeling, thinking, and personality impacts satisfaction)

ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน
ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร

หนังสือรวมบทความ
วิวฒ
ั นาการของเงิน จากหอยเบีย้ สูค่ ริปโทเคอเรนซี

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

การวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพืน้ ทีส่ �ำ หรับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม กรณีศกึ ษา ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ (Potential Analysis
for Spatial Decision Making in Agriculture and Biotechnology Industry to Enhance
Industry Competitiveness: A Case Study of Biotech-Products)

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ

กรณีศกึ ษา
การปฏิบตั กิ ารระบบบัญชีเบือ้ งต้น: ระบบบัญชีขายสินค้า

ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล

การวินจิ ฉัยองค์กรเพือ่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Diagnosis of Learning Organization)

อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล

Individual Income Tax Allowances and Tax Compliance Behavior

ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

กรอบแนวคิดการยอมรับในการใช้โมบายแบงก์กง้ิ อย่างต่อเนือ่ ง
(Mobile Banking Acceptance Framework for Continuing Usage)

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย

ความสัมพันธ์ของการถือหุน้ โดยรัฐบาลกับการจัดการกำ�ไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (The Relationship between State Ownership and Earnings Management
in Thai Listed Companies)

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย

ตำ�รา
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับธุรกิจ

ผศ.ปาริฉัตร จันโทริ

บริหารธุรกิจ: ความสำ�เร็จและความยัง่ ยืนบนการสร้างคุณค่า

รศ.วิทยา ด่านธำ�รงกูล

การบัญชีชน้ั สูง

ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล

การบัญชีนติ วิ ทิ ยา

ผศ.สมชาย ศุภธาดา

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี: หลักการเบือ้ งต้นและกระบวนการธุรกิจ

ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

หนังสือโมโนกราฟ

การปฏิบตั กิ ารระบบบัญชีเบือ้ งต้น: ระบบบัญชีซอ้ื สินค้า

ผศ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
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1.3
สนับสนุนเงินรางวัลการตีพม
ิ พ์เผยแพรบ
่ ทความวิจย
ั ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และระดับวารสาร
วิชาการชัน
้ นำ� จำ�นวน 23 เรือ
่ ง

1. เรื่อง Explaining autonomy variations across value chain
activities in foreign-owned subsidiaries โดย อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Thunderbird International
Business Review, Vol. 61, March-April 2019, Issue 2, pp. 425-438
2. เรือ่ ง Which HR Bundles are Utilized in Social Enterprises?
The Case of Social Enterprises in Thailand โดย ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการนานาชาติ ช่ื อ Journal of Social
Entrepreneurship, Vol. 9, 2018, Issue 2, pp. 110-131
3. เรื่อง The roles of CEO transformational leadership and
organizational factors on product innovation performance
โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ
European Journal of Innovation Management, Vol. 21, 2018, Issue
2, pp. 227-249
4. เรือ่ ง Marketing-operations alignment: A review of the literature
and theoretical background โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Operations Research Perspectives, Vol. 5,
In Progress (2018) pp. 1-12
5. เรื่อง Creating gameful experience in the object-oriented
programming classroom: A case study โดย รศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ The Online Journal of
Applied Knowledge Management, Vol. 6, 2018, Issue 1, pp. 30-53
6. เรือ่ ง Market’s Responses to Deferred Taxes: Evidence from
Early Adoption and Effective Periods โดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิส์ วัสดิ์
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ The International Journal
of Finance, Vol. 29, No. 1, 2017, pp. 5034-5055
7. เรือ่ ง Healthy Food Choice in Thailand: An Investigation into
Illness Knowledge and Sociodemographics โดย ผศ.ดร.สุรตั น์ ทีรฆาภิบาล
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Food and
Nutrition Research, Vol. 6, No. 6, July 2018, pp. 414-418
8. เรือ่ ง Multifactor Asset Pricing Model Incorporating Coskewness
and Cokurtosis: The Evidence from Asian Mutual Funds โดย ผศ.ดร.
ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติช่ือ
International Journal of Economics and Business Research, Vol. 16,
No. 3, 2018, pp. 308-325
9. เรือ่ ง Headquarters value added and subsidiary performance:
insights from Thailand โดย อ.ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน Review
of International Business and Strategy, Vol. 28, No. 2, 2018, pp. 150-168
10. เรื่อง The Determinant of Enterprise Risk Management
Implementation: Evidence in Thailand and Malaysia โดย อ.ดร.จุฑามน
สิทธิผลวนิชกุล ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Thammasat
Review, Vol. 21, No. 1, 2018, pp. 1-25
11. เรือ่ ง Experimental analysis of variable surcharge policy of taxi
service auction โดย รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชอื่ Transport Policy, Available online 6 December
2017, pp. 1-15
12. เรื่อง Day-Seasonal Efficiency of the Stock Exchange of
Thailand โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติชอื่ Thammasat Review, Vol. 21, No. 2, December 2018,
pp. 17-37

13. เรือ่ ง Time-Varying Weather Effects on Thai Government
Bond Returns โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติชอื่ DLSU Business & Economics Review, Vol. 28, No. 2,
February 2019, pp. 122-132
14. เรือ่ ง Weather, Investor Sentiment, and Stock Returns in the
Stock Exchange of Thailand โดย ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการนานาชาติชอื่ ABAC Journal, Vol. 39, No. 1, January-March
2019, pp. 1-14
15. เรื่อง Quality of health websites and their influence on
perceived usefulness, trust and intention to use: an analysis from Thailand
โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Journal
of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 8, No. 4, 2019, pp. 1-18
16. เรื่อง Prioritizing warehouse performance measures in
contemporary supply chains โดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต ตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ International Journal of Productivity and
Performance Management, Vol. 67, No. 9, 2018, pp. 1703-1726
17. เรือ่ ง Green Office Building Environmental Perception and
Job Satisfaction โดย รศ.ดร.สุพชี า พาณิชย์ปฐม ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชอื่ SDMIMD Journal of Management, Vol. 9, No. 2,
September 2018, pp. 23-31
18. เรือ่ ง Capital Adequacy, Deposit Insurance, and the Effect of
Their Interaction on Bank Risk โดย รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ ตีพมิ พ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Journal of Risk and Financial
Management, November 2018, 11 (4), 79, pp. 1-18
19. เรื่อง The Giant’s Pull: How Macroeconomic Conditions
in China Explain Leverage Decisions in Thailand’s Shipping SMEs
โดย ผศ.ดร.สันติชยั คชรินทร์ อ.ดร.สักกาคม มณีนพ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติชื่อ The Asian Journal of Shipping and Logistics,
Vol. 34, Iss. 4, December 2018, pp. 337-344
20. เรือ่ ง How do social enterprises recruit workers? The Case of
social enterprises in Thailand โดย ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร ตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Journal of Asia Business Studies, Vol. 12,
No. 4, October 2018, pp. 508-532
21. เรือ่ ง What makes me think that this product fits me? The
impact of perceptual processing style on product preference among
female consumers in emerging Asian countries โดย ผศ.ดร.อลิสรา
ชรินทร์สาร ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Journal of Asia
Business Studies, Vol. 13, Issue 1, January 2019, pp. 53-78
22. เรือ่ ง Winning CSR strategies for the talent war โดย รศ.ดร.
พัฒน์นรี ศรีศภุ โอฬาร ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Social
Responsibility Journal, Vol. 15, No. 3, July - September 2019, pp.
365-378
23. เรือ่ ง Applying Psychic Distance to Services Internationalization:
A Case Study of Thai Caregivers and Japanese Elderly โดย รศ.ดร.
พัฒน์นรี ศรีศภุ โอฬาร ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชอื่ Journal
of Asia-Pacific Business, Vol. 19, No. 4, October-December 2018,
pp. 228–245
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2. ผลงาน/รางวัลทีส
่ ร้างชือ
่ เสียง

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก�ำหนดจัดงานนักวิจัย ประจ�ำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรวิจัยผู้ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสู่สังคม รวมทั้งเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 - 21:30 น. ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนน
วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีอาจารย์คณะพาณิชย์ฯ ได้รับโล่รางวัลในงานวันนักวิจัย จ�ำนวน 14 ท่าน ที่ได้รับโล่รางวัลในงาน
วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2561 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายนาม

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

รางวัล

ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
อ.ดร.คมน์ พันธรักษ์
รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
รศ.พัชรา พัชราวนิช
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่าน
สำ�นักงานศูนย์วิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม
ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์
อ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก

อ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล
ISI, SCOPUS รวมจำ�นวนครั้งสูงที่สุด สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2556-2560)

2. บทความวิจัยเรื่อง Operational performance measures for startups โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ได้รับรางวัล The Outstanding Paper Literati
Awards 2019 from Emerald Publishing ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Measuring Business Excellence, Vol. 22, Issue 1,
November 2017, pp. 31-41
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ชื่อโครงการ

16.

ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาและพัฒนาผูบ
้ ริหารทางธุรกิจ
แหง
่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผูบ้ ริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center: CONC
Thammasat) เป็นศูนย์ทใี่ ห้บริการทางวิชาการแบบครบวงจรแก่บคุ คลทัว่ ไป บริษทั เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐ และองค์กรอิสระต่างๆ คลอบคลุมตัง้ แต่การ
ให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ การวางแผน วางกลยุทธ์ งานวิจยั การท�ำแบบส�ำรวจ การเขียนกรณีศกึ ษา การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมทัง้ แบบหลักสูตรทัว่ ไป
(Public Training) และหลักสูตรส�ำหรับองค์กร (In-House Training) โดยมีพนั ธกิจหลักของศูนย์ฯ มี 3 ประการ คือ
Consulting - โครงการวิจยั และให้ค�ำปรึกษา
Coaching - บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป
Networking - สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาฟรี CONC Thammasat Forum
การด�ำเนินงานของศูนย์ ในปีการศึกษา 2561 มีผลด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามพันธกิจทัง้ 3 ประการ ดังนี้
พันธกิจด้าน CONSULTING โครงการวิจย
ั และให้ค�ำ ปรึกษา

ศูนย์ฯ รับด�ำเนินการโครงการทัง้ หมด รวมทัง้ สิน้ กว่า 120 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 182 ล้านบาท โดยมีตวั อย่างโครงการทีน่ า่ สนใจ เช่น
ชื่อโครงการ

นายจ้าง

โครงการจัดจ้างฝึกอบรมให้ความรูบ้ คุ ลากรใน CLMVT หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ/
SMEs เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุม่ CLMVT (SME to Start Up and Scale Up)
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นายจ้าง

สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

17.

โครงการจัดจ้างฝึกอบรมให้ความรูบ้ คุ ลากรใน CLMVT หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร/ผูป้ ระกอบการ
ระดับกลาง-สูง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุม่ CLMVT

18.

หลักสูตร “KTB BCM Performance Maximization” รุน่ ที่ 1/2561

19.

หลักสูตร “KTB BCM Performance Maximization” รุน่ ที่ 2/2561

20.

หลักสูตร Business Unit Control Officer (BUCO) รุน่ ที่ 1/2561

21.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า: Customer Experience
Management (CEM Quick Win)” รุน่ ที่ 1-26/2561

22.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน : Consultative Selling”
Level 2_Need Based รุน่ ที่ 1-6/2561 ในหัวข้อการอบรมด้านทักษะในการขายเชิงทีป่ รึกษา

23.

หลักสูตร “ทักษะการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน: Consultative Selling Level 3 Consultative
based รุน่ ที่ 1-5/2561”

24.

โครงการ GSB IDEA for Digi – Thai Banking

25.

โครงการอบรมหลักสูตร “GSB Personal Loan Credit Analysis สำ�หรับศูนย์อนุมตั สิ นิ เชือ่
รายย่อย” (เขตนำ�ร่อง 5 ศูนย์)

26.

โครงการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผูจ้ ดั การสาขา ขนาดใหญ่ (L) ขึน้ ไป” ปี 2561

27.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาขา” รุน่ ที่ 4

28.

โครงการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาขาหรือเทียบเท่า” ปี 2561

29.

โครงการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาขา/เทียบเท่า (สายงานกิจการสาขา)”

30.

โครงการ “Kuehne Foundation - Thammasat HumLog Team”

The Kuehne Foundation’s HELP Logistics AG

31.

โครงการพัฒนาหลักสูตร GSB Microfinance

ธนาคารออมสิน

32.

โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 16th: KTB STARTUP

33.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ
(Modern Strategic Concept for Driven)

34.

โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจหน่วยบริการ 2561

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

35.

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจ สค.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

36.

โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 7)

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

1.

โครงการ CPN Lead 2018

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

2.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร CG Business Acumen for Team Leader

บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

3.

โครงการพัฒนาและการจัดอบรมหลักสูตร Making Better Decision workshop

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำ�กัด

4.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร customer insight analysis

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

5.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Customer Insight และ Online Marketing

บริษทั เอเซีย่ นฟูด้ กรุป๊ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

6.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Value Creation in Marketing เรือ่ งการบริหารงานขายในภาวะ
เศรษฐกิจ 4.0

บริษทั ทัช คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ จำ�กัด

7.

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

8.

โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพ รหัสโครงการ (EP-61-0009)

สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa)

9.

โครงการให้ค�ำ ปรึกษาเพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดทำ�โครงการวิสาหกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise: SE)

บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

10.

โครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)1500000

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

11.

โครงการ CIMB – Wealth Star Program

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำ�กัด (มหาชน)

12.

โครงการ SAM Boost Camp รุ่นที่ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

37.

โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสำ�หรับกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

13.

โครงการ SAM Boost Camp รุ่นที่ 3-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

38.

กรมการค้าต่างประเทศ

14.

โครงการจัดอบรมด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์

บริษทั โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำ�กัด

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D Program) Season 4

15.

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(มาเลเซีย สปป.ลาว และกัมพูชา) (Young Entrepreneur Network Development
Program at the frontier : YEN-D Frontier)

กรมการค้าต่างประเทศ

39.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพบริการของจุดสัมผัส ประจำ�ปี 2561

การไฟฟ้านครหลวง

40.

โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ด้านการเงิน การตลาด และการขาย
รองรับ Digital Banking” รุ่น 1 ถึง 10

ธนาคารออมสิน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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ชื่อโครงการ

67.

โครงการอบรมหลักสูตร “GSB Personal Loan Credit Analysis
สำ�หรับสำ�นักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย” รุ่น 1 ถึง 10

68.

โครงการฝึกอบรมมหลักสูตร Innovative Talent Development Program รุ่นที่ 4 ปีที่ 1

69.

โครงการฝึกอบรมมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นนักขาย

70.

โครงการฝึกอบรมมหลักสูตร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การตลาด และการขาย
รองรับ Digital Banking

71.

การจัดโครงการอบรมหลักสูตร “กิจกรรมดูแลทายาทลูกค้ารายใหญ่ ของธนาคารออมสิน”

89

นายจ้าง

41.

โครงการอบรมหลักสูตร “Intensive Credit Skills สำ�หรับศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs”

42.

โครงการอบรมหลักสูตร GSB Personal Loan Credit Analysis สำ�หรับศูนย์สินเชื่อรายย่อย

43.

โครงการ GSB Talent Program

44.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Entrepreneur Program

45.

โครงการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Entrepreneur Program

46.

โครงการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Entrepreneur Program

47.

โครงการ CPN Lead 2019

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

48.

โครงการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และอบรมสัมมนา หลักสูตร Entrepreneur Program

บริษัท เอเชี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด

49.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร CG Business Acumen for Team Leader

50.

โครงการให้คำ�ปรึกษา “Kuehne Foundation – Thammasat HumLog Team”

บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
The Kuehne Foundation’s HEP Logistics AG

51.

โครงการฝึกอบรม การโค้ช และให้คำ�ปรึกษา บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำ�กัด

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำ�กัด

52.

โครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

53.

โครงการการจัดหลักสูตร “MTP Group Strategic Consultant 1-2562”

54.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “MTP Group 3/2561”

55.

โครงการจัดการบรรยายหัวข้อ Strategic Board Master Class

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

56.

โครงการพัฒนาหลักสูตร Building Business Acumen 2018

บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำ�กัด

57.

โครงการพัฒนาหลักสูตร “Building Your Client for Life 2018”

บริษัท แอมมิตี้ โซลูชั่น จำ�กัด

58.

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(LIMEC-กัมพูชา-เวียดนาม) (Young Entrepreneur Network Development Program
at the frontier: YEN-D Frontier)

• มีการออกแบบหลักสูตรหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับองค์กร เช่น หลักสูตร The Dots@China town ร่วมกับ SCB หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Supervisory
Development Program (SDP) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) หลักสูตร Digital Leadership for Executive ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐทั้ง 9 แห่ง หลักสูตร Management in the Globalized World-Springboard for Success ส�ำหรับ PTTPM Strategic Management ส�ำหรับ SCG
เป็นต้น

กรมการค้าต่างประเทศ

• เพิ่มกิจกรรม CSR และ กิจกรรม Networking เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนในแต่ละรุ่นและระหว่างรุ่น ซึ่งอาจสนับสนุนกิจการของ
กันและกันได้ในอนาคต

59.

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย (Young Entrepreneur Network Development Plus Program:
YEN-D Plus Program)

60.

หลักสูตร “ทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน : Consultative Selling
(Level 3_Consultative based)” รุ่นที่ 11/2561

61.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Overview Pilot Branch 10+10” รุ่นที่ 2-5/2562

62.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริการกรุงไทย PRECIOUS
ณ ไอคอน สยาม” รุ่นที่ 1/2561

63.

หลักสูตร “Product Quick Win” รุ่นที่ 1/2562

64.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Branch Control and Monitoring Team รุ่นที่ 1/2561

65.

โครงการจัดอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน: Consultative Selling
Level 3 Consultative based รุ่นที่ 6-10/2561”

66.

โครงการปรับรูปแบบธุรกิจของสาขา ธ.ก.ส. ในสังกัด สกน. (BAAC Branch Transformation)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำ�กัด

ธนาคารออมสิน

บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำ�กัด

พันธกิจด้าน COACHING บริการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์ได้ปรับปรุงการด�ำเนินงานในหลายด้าน ดังนี้
• มีการออกแบบหลักสูตรใหม่ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปเพือ่ ตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ปจั จุบนั อยูเ่ สมอ อาทิ หลักสูตร Digital Entrepreneur YES,
IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่ส�ำหรับคุณ Image Dimensions for Success (ID4 Success) Strategic Organization Development: การพัฒนาองค์กรเชิงกล
ยุทธ์ HYPERLINK “https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/367” หลักสูตร Key to Understand Customer Journey รวม
ถึงร่วมมือกับคณะอืน่ ภายในมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันจัดท�ำหลักสูตร อาทิ หลักสูตรผูบ้ ริหารองค์กร: นวตกรรมความยัง่ ยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Organization Executives: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE&En)
ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครัฐภายนอก ในการร่วมจัดท�ำหลักสูตรการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเป็นผู้จัดการฝ่าย (VP Prep-Training Program for Thailand Post) ส�ำหรับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อยุคสมัย และวิธีการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ตลอดเวลา เช่น หลักสูตร Global Mini MBA หลักสูตร Digital
Marketing Certificate (DMP) หลักสูตร Marketing Certificate Program (MCP) หลักสูตร Mini MRE หลักสูตร Innovative Entrepreneurship เป็นต้น
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนพฤติกรรมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

พันธกิจด้าน Networking & Life Long Learning– สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสัมมนาที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
CONC Thammasat Forum

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กิจกรรม CONC Thammasat Forum ดังกล่าวจะจัดประจ�ำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีกลุ่มเป้าหมายคือ ลูกค้าของ
ศูนย์ฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของคณะพาณิชย์ฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้จัดสัมมนาคลอบคลุม
องค์ความรู้ทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการจากคณาจารย์ในคณะพาณิชย์ฯ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจจากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในภาค
เอกชน ซึ่งในแต่ละครั้งมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจ�ำนวนมาก ดังนี้
• Going out into the storm: How can Thai multinationals expand overseas in the current global political turmoil
• Lesson for Thai Startup from Leading Silicon Valley Venture Capitalist
• Money 4.0
• Online Video in Thailand Growth, Innovation, and Opportunity
• Thailand 5.0 บนเส้นทาง TQM
• Digital HR กระบวนการ HR ใหม่ในโลกดิจิทัล
• Opportunities for Emerging Markets in the Digital Economy
• Platform Revolution
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2.2 SMART Property Valuer (SMART-PV)
ครั้งที่

วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

1.

1/2561

5 สิงหาคม 2561

160

2.

1/2562

17 กุมภาพันธ์ 2562

21

3. SMART for Work

ครั้งที่

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
แหง
่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC)

วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

1.

6/2561

23 มิถุนายน 2561

88

2.

7/2561

21 กรกฎาคม 2561

37

3.

8/2561

25 สิงหาคม 2561

58

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART) เปลีย่ นชือ่ เป็น ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) เพือ่
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและสอดรับกับภารกิจของศูนย์ทดสอบฯ โดยเฉพาะด้านการจัดสอบ คือการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานเพือ่
วัดสมรรถนะด้านต่างๆ อาทิ
1. การทดสอบสมรรถนะส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 (TU’s GOALS 2020) 5 มิติ คือ
สร้างโลกทัศน์ (Global Mindset) คิดค้นต้นแบบ (Originality) เคร่งครัดในจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ (Accountability) ล�ำ้ หน้าอย่างผูน้ �ำ (Leadership)
และยึดมัน่ จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (Spirit of Thammasat)
2. การทดสอบเพือ่ คัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงาน (SMART for Work)
3. การทดสอบเพือ่ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (SMART for Graduate Level : SMART-II)
4. การทดสอบให้กบั หน่วยงานภายนอกทีม่ าขอรับบริการ
5. การทดสอบอืน่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยและคณบดีมอบหมาย
ศูนย์ทดสอบฯ สรุปผลด�ำเนินการจัดสอบประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

4.

9/2561

29 กันยายน 2561

94

5.

1/2562

21 ตุลาคม 2561

89

6.

2/2562

18 พฤศจิกายน 2561

69

7.

3/2562

20 มกราคม 2562

62

8.

4/2562

24 กุมภาพันธ์ 2562

65

9.

5/2562

23 มีนาคม 2562

234

1. SMART for Graduate Level (SMART-II)

10.

6/2562

12 พฤษภาคม 2562

64

จัดสอบทัง้ สิน้ 6 ครัง้ ดังนี้

ครั้งที่

วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

1.

2/2561

23 มิถุนายน 2561

262

2.

3/2561

27 พฤศจิกายน 2561

217

3.

4/2561

22 ธันวาคม 2561

4.

1/2562

5.
6.

หน่วยงาน

ครั้งที่

วันสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

1.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)

1/2561

1 กรกฎาคม 2561

514

300

2.

กลุ่มวังขนาย

1/2561

7 มิถุนายน 2561

649

26 มกราคม 2562

167

3.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
(มหาชน)

1/2562

28 เมษายน 2562

9,320

2/2562

23 มีนาคม 2562

136

3/2562

27 เมษายน 2562

133

2.1 ชัน้ สามัญ

ครั้งที่

1/2561

นอกจากนีศ้ นู ย์ทดสอบฯ ได้จดั สอบแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสอบ เพือ่ เป็นการให้บริการการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรตรี-โท 5 ปี ดังนี้
SMART for Graduate Level (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท)
ครั้งที่

2. การสอบวัดความรูเ้ พือ
่ จัดระดับผูป
้ ระเมินคา่ ทรัพย์สน
ิ

1.

4. การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งานให้กบ
ั หน่วยงานภายนอก ได้แก่

1.
วันสอบ

5 สิงหาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์สอบ

160

3/2561

วันสอบ

27 พฤศจิกายน 2561

ผู้มีสิทธิ์สอบ

9

ส�ำหรับการทดสอบสมรรถนะส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ศูนย์ทดสอบฯ
ร่วมกับคณะกรรมการออกข้อสอบ และคณะกรรมการกลั่นกรอง และคัดเลือกข้อสอบ ส�ำหรับการสอบวัดสมรรถนะ GREATS 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) Global Mindset 2) Responsibility 3) Eloquence 4) Aesthetic Appreciation 5) Team Leader และ 6) Spirit of Thammasat
คณะกรรมการฯ ด�ำเนินการออกข้อสอบและกลัน่ กรองข้อสอบ เพือ่ ใช้ในการจัดสอบ การทวนสอบความใช้ได้ของข้อสอบ (Pre-Test) ซึง่ จัดสอบครัง้ ที่ 1 เมือ่
วัน ที่ 20 เมษายน 2562 มีจ�ำนวนผูเ้ ข้าสอบทัง้ สิน้ 469 คน เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 – 4 จากทุกคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์ทดสอบฯ ได้น�ำข้อมูล
ค่าสถิตติ า่ งๆ ทีไ่ ด้จากการจัดสอบ Pre-Test ครัง้ ที่ 1 มาปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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2561

บริษัท

วัน-เดือน-ปี

30 สิงหาคม 2561
10.

บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด

13 กันยายน 2561
7 กุมภาพันธ์ 2562

11.

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด

12.

บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด

13.

บริษัท แสนรู้ จำ�กัด

2 ตุลาคม 2561

14.

บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด

31 ตุลาคม 2561

15.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด

13 พฤศจิกายน 2561

16.

NIKKEI Business School Asia

16 พฤศจิกายน 2561

17.

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

19 พฤศจิกายน 2561

18.

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

13 ธันวาคม 2561

19.

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ�กัด

17 มกราคม 2562

20.

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

17 มกราคม 2562

21.

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

22 มกราคม 2562

26 มิถุนายน 2561

22.

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน)

4 กุมภาพันธ์ 2562

3 สิงหาคม 2561

23.

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

7 กุมภาพันธ์ 2562

24.

บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

12 กุมภาพันธ์ 2562

25.

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ (TMA)

20 กุมภาพันธ์ 2562

10 มกราคม 2562

26.

บริษัท แอคเซสเวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

28 กุมภาพันธ์ 2562

24 พฤษภาคม 2562

27.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

7 มีนาคม 2562

28.

บริษัท รอยัลทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

19 มีนาคม 2562

29.

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

19 มีนาคม 2562

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาวิชาชีพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CCC)
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Career Counseling Center - Thammasat Business School
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมทักษะทีจ่ �ำเป็นในการฝึกงาน การสมัครงาน และการท�ำงาน ในองค์กรทีม่ ขี อ้ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ให้กบั นักศึกษาผ่านกิจกรรม พร้อมให้ค�ำปรึกษาแก่นกั ศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถค้นพบตนเอง สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพ และก้าวสูเ้ ส้นทางสายอาชีพได้อย่างประสบความส�ำเร็จ
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาวิชาชีพฯ ขอสรุปผลการด�ำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชุมหารือข้อตกลงความรว
่ มมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษท
ั ชัน
้ นำ�ระดับประเทศ รวม 36 บริษท
ั

บริษัท

วัน-เดือน-ปี

1.

สมาคมธนาคารไทย

4 มิถุนายน 2561

2.

บริษัท สยามมิชลิน จำ�กัด

13 มิถุนายน 2561

3.

บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)

6 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
22 ตุลาคม 2561

4.

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำ�กัด

10 กรกฎาคม 2561

5.

บริษัท วาย เอส ไอ เอส จำ�กัด

3 สิงหาคม 2561

30.

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำ�กัด (มหาชน)

28 มีนาคม 2562

6.

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด

10 สิงหาคม 2561

31.

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำ�กัด (กรุงศรี คอนซูมเมอร์)

4 เมษายน 2562

7.

GET Thailand

15 สิงหาคม 2561

32.

บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

18 เมษายน 2562

33.

Atlas Commercial Consulting Company Limited

18 เมษายน 2562

21 สิงหาคม 2561

34.

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด

29 เมษายน 2562

21 มีนาคม 2562

35.

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

28 พฤษภาคม 2562

36.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

31 พฤษภาคม 2562

8.
9.

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

21 สิงหาคม 2561
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94

2561

2561

2. พิธลี งนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษทั ชัน้ น�ำระดับประเทศ รวม 6 บริษทั
บริษัท

4. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษทั พันธมิตร รวม 26 บริษทั

วัน-เดือน-ปี

1.

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด

3 กรกฎาคม 2561

2.

บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)

28 พฤศจิกายน 2561

3.

บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด

18 ธันวาคม 2561

4.

บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด

7 กุมภาพันธ์ 2562

5.

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

20 กุมภาพันธ์ 2562

6.

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน)

28 มีนาคม 2562

ระดับมหาวิทยาลัย

ไม่จัดพิธี

3. การจัดกิจกรรมร่วมกับบริษทั พันธมิตรเพือ่ สร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านให้กบั บัณฑิต รวม 14 ครัง้ 11 กิจกรรม
จำ�นวนครั้ง

วัน-เดือน-ปี

1

3 กันยายน 2561

2

7 กันยายน 2561
(ศูนย์รังสิต)

บริษัท

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน

1.

บริษัท Zhanjiang Deni Vehicle Parts Company Limited
สาธารณรัฐประชาชนจีน (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด)

ภาคการศึกษาที่ S/2560

2.

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ�กัด

ภาคการศึกษาที่ S/2560

3.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำ�กัด

4.

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

5.

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด

6.

บริษัท เจ วอลเตอร์ ธอมสัน จำ�กัด

7.

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำ�กัด

8.

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

9.

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำ�กัด

10.

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก
จ�ำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์ ค่าย PTTOR Seeding The Future
ASEAN Camp 2018

11.

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

12.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

3

14 กันยายน 2561
(ท่าพระจันทร์)

4

8 ตุลาคม 2561

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2561

13.

บริษัท วงใน มีเดีย จำ�กัด

5

12 ตุลาคม 2561

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Forensic Accounting และ
ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์การท�ำงาน (Life at PwC)

14.

บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำ�กัด

15.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

บรรยายพิเศษ หัวข้อ The Future of Beauty
Market in The Era of Massive Global Shifts

16.

บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ประเทศไทย) จำ�กัด

17.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

Data Cafe’ Thailand

กิจกรรม Data Café: University Caravan
at Thammasat University

18.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

19.

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

20.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

6
15 พฤศจิกายน 2561
7
8

30 พฤศจิกายน 2561

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

คัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงาน

9

14 มีนาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรม Roadshow - Young Financial Star
Competition 2019 (YFS 2019)

21.

บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จำ�กัด

10

2 เมษายน 2562
(ศูนย์รังสิต)

22.

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาด
การลงทุนกับ“แอสแพน”

23.

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ�กัด

24.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำ�กัด

25.

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

26.

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

11
12

3 เมษายน 2562
(ท่าพระจันทร์)
5 เมษายน 2562
(ท่าพระจันทร์)

13

10 เมษายน 2562
(ศูนย์รังสิต)

14

22 เมษายน 2562

บริษัท ไทยเควสท์ จ�ำกัด

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด

กิจกรรม KPMG Scholarship (Fellowship)
Roadshow 2019

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Bright Future Starts
with SMART Preparation

วัน-เดือน-ปี

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

95

96

2561

2561

5. พิธมี อบทุนการศึกษา รวม 14 บริษทั

7. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ (CCC Workshop Series) ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาวิชาชีพฯ รวม 5 ครัง้ 3 หัวข้อ

วัน-เดือน-ปี

บริษัท

1.

14 สิงหาคม 2561

2.

27 กุมภาพันธ์ 2562

3.

27 สิงหาคม 2561

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

4.

2 ตุลาคม 2561

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

5.

30 ตุลาคม 2561

6.

ชื่อทุน

วัน-เดือน-ปี

1.

26 ตุลาคม 2561 (ศูนย์รังสิต)

2.

29 ตุลาคม 2561 (ท่าพระจันทร์)

3.

31 ตุลาคม 2561 (ศูนย์รังสิต)

KPMG Scholarship (Fellowship)

4.

5 กุมภาพันธ์ 2562 (ท่าพระจันทร์)

บริษัท ธรรมนิติ จ�ำกัด (มหาชน)

มูลนิธิ ธรรมนิติ

5.

6 กุมภาพันธ์ 2562 (ศูนย์รังสิต)

16 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด

มูลนิธิ กลุ่มอีซูซุ (ประเภทเรียนดี)

7.

16 พฤศจิกายน 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

8.

20 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ�ำกัด และ
บริษัท ซาบีน่า จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

9.

20 พฤศจิกายน 2561

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

10.

30 พฤศจิกายน 2561

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)

11.

29 มกราคม 2562

12.

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

หัวข้อ

การวางตัวในที่ทำ�งาน Crafting Your Personal Branding
Systematic Thinking
The Art of Storytelling

8. การจัดกิจกรรม อืน่ ๆ
วัน-เดือน-ปี

รายละเอียดกิจกรรม

1.

15 กันยายน 2561

TBS Honors Day & Farewell Party 2018

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ�ำกัด

2.

17 - 18 ตุลาคม 2561

TBS Career Week 2018 (ครั้งที่ 1)

13 มีนาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

3.

20 พฤศจิกายน 2561 (ท่าพระจันทร์)

13.

22 มีนาคม 2562

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

มูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ

4.

21 พฤศจิกายน 2561 (ศูนย์รงั สิต)

14.

24 เมษายน 2562

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

มูลนิธิ ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย

5.

20 - 21 มีนาคม 2561

มูลนิธิ อิออนประเทศไทย

6. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมดูงานกับบริษทั พันธมิตร รวม 1 บริษทั
วัน-เดือน-ปี

1.

16 พฤศจิกายน 2561

บริษัท

บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จ�ำกัด

รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ วิชา
Operations Management (OM 201)

Meet the Dean
TBS Career Week 2018 (ครั้งที่ 2)
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ศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ

Aging Business and Care Development Centre:
ABCD Centre
ศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (Aging Business and Care Development Centre: ABCD Centre) ตัง้ ขึน้ เนือ่ งในโอกาสทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มีอายุครบ 80 ปี ให้เป็นแพลทฟอร์มของกลุม่ นักวิจยั จากหลากหลายสาขาทีม่ คี วามสนใจการท�ำวิจยั ด้านผูส้ งู อายุ เพือ่ พัฒนาด้านการดูแลคุณภาพ
ชีวติ ของคนในสังคมสูงอายุให้ดขี นึ้ โดยได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จาก Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนประเทศญีป่ นุ่ และประเทศอาเซียน ภายใต้แนวคิด
Better Life - ยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยนวัตกรรมทีท่ �ำให้ผสู้ งู วัยสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีศกั ดิศ์ รีและมีความสุข แข็งแรงทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ
Better Care - พัฒนาการดูแลผูส้ งู วัยให้มชี วี ติ ยืนยาวครอบคลุมทัง้ ด้าน preventive care (ตัวอย่างเช่น การปกป้องการล้ม)
และงานด้านการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุ (Dementia care)
Better Society - สร้างโอกาสและความท้าทายด้านเศรษฐกิจของผูส้ งู วัย สังคมสูงอายุ และกลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ความ
เข้าใจด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาในเรือ่ งบทบาทของทุนทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นงานด้านผูส้ งู อายุ
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
• Economic Research Institute for ASEAN and East Asian Countries (ERIA)
• Japan International Corporation Agency (JICA)
• Japan External Trade Organization (JETRO)
• Japan Center for Intrnational Exchange (JCIE)
• Help Age International
เครือข่ายความร่วมมือของนักวิจยั ด้านผูส้ งู อายุ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
• คณะเศรษฐศาสตร์
• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Sirindhorn International Institute and Technology
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
• คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะสหเวชศาสตร์
• คณะสาธารณสุขศาสตร์
พร้อมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ Japan International Corporation Agency (JICA), Japan External Trade Organization
(JETRO),Japan Center for International Exchange (JCIE), Help Age International และหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคธุรกิจในประเทศ
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ผลงานด้านงานวิจยั
• โครงการวิจยั เตรียมความพร้อมสังคมผูส้ งู อายุประเทศไทย (Preparation for Ageing in Thailand) ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากองค์กรระหว่างประเทศ
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย
• การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต้นแบบปฎิบัติการในประเทศไทย และข้อเสนอเชิงนโยบาย (Long-term Care Model in Thailand for Policy
Recommendations Review Research on Ageing in Thailand during 2008-2018) โดย ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.นฤตย์ นิม่ สมบุญ คณะศิลปศาสตร์
• ความพร้อมของแรงงานนอกระบบในการเป็นผูส้ งู อายุทมี่ พี ลัง: กรณีศกึ ษาผูข้ บั รถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานคร (Informal sector Workers ’s
Preparedness for Active Ageing: A Case Study of Motorcycle Taxi Drivers in Bangkok) โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร รศ.ศักดิศ์ รี บริบาลพรรพตเขตต์
รศ.ภาวนา พัฒนศรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• ความพึงพอใจในความเสีย่ งของผูบ้ ริโภควัยสูงอายุ ( Risk Preference in Ageing Consumers: Evidence for Financial - related Decisions ) โดย
ผศ.ดร.สุรตั น์ ทีรฑภิบาล อ. นิพทั ธ์ พวงจ�ำปา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
• การส�ำรวจ Business Startups ส�ำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพประเทศไทย ( .Survey of Business Startups in the Healthcare Industry in Thailand )
โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ รศ.ดร.ศากุน บุญอิต อ.สุกฤษณ์ วินยเวคิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ การส�ำรวจสินค้าและบริการตลาดผูส้ งู อายุ (Products
and Services for 60+ Market) โดย ดร.อรุณี ตันวิสทุ ธิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผลงานด้านวิชาการ
• จัด ABCD Symposium 2018 เพือ่ สร้างเครือข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 5 คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• จัดการประชุมวิชาการ “ Thailand Ageing Strategy Forum 2018” เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั ของนักวิชาการ ภาครัฐและเอกชน เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 ณ Wecosystem, Gaysorn Tower II, Bangkok
• จัดการประชุมวิชาการ Thailand Ageing Strategy Forum 2019 ความหวังของคนก�ำลังสูงวัย เผยแพร่ผลงานวิจยั โครงการเตรียมความพร้อมสังคมสูง
อายุของประเทศไทยของทีมนักวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• น�ำทีมวิจยั เสนอผลงานวิจยั ข้อที1่ ในงาน G20 Health Ministers’ Meeting Side Event: AHWIN FORUM Achieving Healthy Ageing in Asia:
Envisioning Better Care for Older Adults ในวันที1่ 7 ตุลาคม 2562 และ น�ำเสนอผลงานวิจยั ใน Asian Health and Wellbeing Initiatives (AHWIN)
Research Project Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ในฐานะแขกของรัฐบาลญีป่ นุ่
ผลงานการจัดกิจกรรมอบรม – สัมมนา
• จัดกิจกรรมอิเคะบานะ ร่วมกับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• จัด TRAIINING อบรมดูงานหลักสูตร “โอกาสและกลยุทธ์ธรุ กิจการดูแลสังคมสูงอายุ” เพือ่ เปิดมุมมองใหม่ เรียนรูก้ ลยุทธ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจตอบรับ
สังคมสูงอายุ เมือ่ วันที่ 20-30 มีนาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญีป่ นุ่
นอกจากนี้ ศูนย์ ABCD ได้สร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ มากถึง 100 องค์กร และแผนในอนาคตจะร่วม
กับโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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วัน-เดือน-ปี

หนว
่ ยวิเทศสัมพันธ แ์ ละ Accreditation
1. ต้อนรับผูบ้ ริหารพร้อมคณะจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีม่ าเยีย่ มชม และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Nyenrode University, Netherlands เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก La Rochelle Business School , France เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Aalto University , Finland เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Grenoble Ecole de Management, France เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก EM Strasbourg Business School, France เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Feng Chia University, Taiwan เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก ESC Rennes School of Business, France เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก University of Alberta, Canada เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Singapore Management University, Sigapore เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Johns Hopkins University, USA เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก École de management de Normandie, France เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก University of Pau and Pays de l’Adour, France เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2562
• ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Paññāsāstra International School, Cambodia เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก Pforzheim University, Germany เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562
• ต้อนรับผูบ้ ริหารจาก University of Bristol, UK เมือ่ วันที่ เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2562

กิจกรรม

Erasmus+ Staff Mobility Program/International
Week 2019

การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ร่วมกับ Vienna University of
Economics and Business

วันที่ 14 – 16 เมษายน 2562

เข้าร่วมงาน International Conference and
Annual Meeting 2019 ณ ประเทศ สก็อตแลนด์

กระชับสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและเจรจาสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมงาน AMBA Global Conference 2019
ณ ประเทศตุรกี

กระชับสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและเจรจาสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ

วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมงาน NAFSA 2019 Annual Conference
& Expo ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิต
ศึกษา การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน

วันที่ 5-7 มิถนุ ายน 2562

งาน 2019 EFMD Annual Conference
ณ ประเทศโปรตุเกส

กระชับสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและเจรจาสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ

4. การลงนามในสัญญาความร่วมมือใหม่
มหาวิทยาลัย
La Rochelle Business School , France
EM Strasbourg Business School, France
University of Nicosia, Cyprus

2.2 กิจกรรมงานปฐมนิเทศ และโครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมส�ำหรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นจากต่างประเทศ ส�ำหรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นจากมหาวิทยาลัย
คูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศทีเ่ ข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		 2.2.1: ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ปริญญาตรี) และ 2 /2561 (ปริญญาโท ไตรภาค) และ 1/2561
		 (ปริญญาโท ทวิภาค) ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2561
TBS Orientation: วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง 201 มีนกั ศึกษาแลกเปลีย่ นเข้าร่วมงานจ�ำนวน 120 คน
One-day Cultural Trip: วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ มีนกั ศึกษาแลกเปลีย่ นเข้าร่วมงานจ�ำนวน 119 คน
		
2.2.2: ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ปริญญาตรี) และ 3 /2561 (ปริญญาโท ไตรภาค) และ 2/2561 (ปริญญาโท ทวิภาค)
ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2562
TBS Orientation: วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้อง 201 มีนกั ศึกษาแลกเปลีย่ นเข้าร่วมงาน จ�ำนวน 85 คน
One-day Cultural Trip: วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนกั ศึกษาแลกเปลีย่ นเข้าร่วมงาน จ�ำนวน 70 คน

ESSCA School of Management, France

วัน-เดือน-ปี
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562

กิจกรรม

งานประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE
Conference and Exhibition 2019
ณ ประเทศมาเลเซีย

วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน

วัตถุประสงค์

Nyenrode University, Netherlands

Szechenyi University, Hungary

3. การเข้าร่วมประชุมและแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ

วัตถุประสงค์

วันที่ 8 -12 เมษายน 2562

2. กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแลกเปลีย่ นต่างชาติ
2.1 กิจกรรมการจัด University Visit ให้แก่นกั ศึกษาและคณาจารย์จาก University of New South Wales จ�ำนวน 27 คน เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562

2.3 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์เพือ่ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2562 มีนกั ศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 120 คน
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INSEEC Business School, France

การแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางวิชาการ

Abdullah Gül University, Turkey
HEC Management School – University of Liège, Belgium
University of Groningen, Netherlands
University of Limerick, Ireland
Shanghai International Studies University, Shanghai
Aoayama Business School, Japan
The Regents of the University of California 2018-2023, United States

การแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกงาน

Korea University Business School Seoul, Korea
University of New South Wales, Australia
The Goizueta Business School of Emory University, United States
Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM), Mexico
College of Management National Chiao Tung University, Taiwan
Singapore Management University, Singapore

การแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางวิชาการ
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5. โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ
5.1 จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นจากต่างประเทศ (Incoming Exchange Students) ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2561 มีจ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 145 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 57 คน รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 202 คน โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สิงหาคม - ธันวาคม 2561)

จำ�นวน

ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย
ประเภท Non-degree

67 คน
20 คน
6 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย
ประเภท Non-degree

20 คน
6 คน

ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 2561 (มกราคม - พฤษภาคม 2562)

จำ�นวน

ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย
ประเภท Non-degree

43 คน
7 คน
2 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับคณะ
ประเภท Non-degree

30 คน
1 คน

5.2 จ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นไปศึกษายังต่างประเทศ (Outgoing Exchange Students) ปีการศึกษา 2561 มีจ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 114 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 14 คน รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 128 คน โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สิงหาคม - ธันวาคม 2561)

จำ�นวน

ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

52 คน
2 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับคณะ
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

4 คน
-

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (มกราคม - พฤษภาคม 2561)

จำ�นวน

ระดับปริญญาตรี
สัญญาระดับคณะ
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

55 คน
5 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา
สัญญาระดับคณะ
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย

10 คน
-

6. การรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ
• ต้อนรับคณะกรรมการเพือ่ รับการประเมินการรับรองคุณภาพ EQUIS Re-Accreditation 2018 ในวันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 และได้รบั การรับรอง
คุณภาพต่ออีก 3 ปี
• ต้อนรับคณะกรรมการเพือ่ รับการประเมินการรับรองคุณภาพ AMBA Accreditation 2018 ในวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 และได้รบั การรับรองคุณภาพ 3 ปี
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ห้องสมุดศาสตราจารย์สง
ั เวียน อินทรวิชย
ั
ในปีการศึกษา 2561 ห้องสมุดศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ได้ด�ำเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และพัฒนาบริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน
ห้องสมุดด�ำเนินการจัดซือ้ หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนของคณะ โดยน�ำเค้าโครงการเรียนการสอน (Course
Syllabus) ทีไ่ ด้รบั จากภาค/สาขาวิชา มาใช้เป็นหลักในการคัดเลือกและจัดซือ้ โดยหนังสือจากการจัดซือ้ และได้รบั บริจาค ทีน่ �ำออกให้บริการในช่วงปีการศึกษา 2561
ตามรายชือ่ ปรากฏในบริการ Reading List ตามลิง้ ค์ดงั นี้
https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-course-reserves.pl
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทจ่ี ดั ซือ้ เพิม่ เติม จ�ำนวน 146 ชือ่ เข้าใช้ผา่ น E-book Collection ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
http://beyond.library.tu.ac.th
ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูล-วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ห้บริการ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณค่าบอกรับจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากคณะ
และจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีส่ �ำคัญเช่น ABI/INFORM ; BOL Corpus ; Business Source Complete ; EIKON With Datastream
For Office ; Emerald ; ORBIS ; Passport ; REI ; REIC ; ScienceDirect ; Wiley Online เป็นต้น เข้าใช้ผา่ นเว็บไซต์หอ้ งสมุดที่ http://library.tu.ac.th/
sangvian-indaravijaya-library-business-databases และ http://library.tu.ac.th/sangvian-indaravijaya-library-e-journals
ส�ำหรับวารสารภาษาไทย ห้องสมุดให้บริการในรูปเล่ม จ�ำนวน 34 รายการ รายชือ่ ตามลิงค์
https://drive.google.com/file/d/0B6hV4JuuVe2HalFwbE5pS3VGVXM/view?ts=59c2411e
การพัฒนาบริการใหม่ทสี่ �ำคัญ
ห้องสมุด ศ.สังเวียนฯ ได้เริม่ บริการใช้แอปพลิชนั่ LINE@ เพือ่ สนับสนุนการ
เรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็น
บริการตอบค�ำถามและช่วยในการค้นคว้าเพือ่ ความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ
ของห้องสมุด เพือ่ ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ
ด้วยทรัพยากรสารสนเทศทีห่ ลากหลาย ทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ
ของคนรุน่ ใหม่ อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ใช้บริการ
ที่ LINE@ ID: @tupanit หรือตามลิง้ ค์ https://line.me/R/ti/p/%40tupanit
ห้องสมุด ศ.สังเวียนฯ ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook Fan page ซึง่ เป็นการเข้าถึงข่าวสารของห้องสมุดทีเ่ หมาะสม
กับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของคนรุน่ ใหม่ อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้
ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา สามารถกดติดตามได้ที่ https://bit.ly/2wbmkOf
พืน้ ทีใ่ ห้บริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
- ขนาดพืน้ ที่ 485 ตารางเมตร
- ทีน่ งั่ อ่าน 137 ทีน่ งั่
- คอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูล 16 เครือ่ ง
การยืมคืน
• การยืม
4553 ครัง้
• การคืน
3688 ครัง้
• Renew
1351 ครัง้
แผนงานทีจ่ ะด�ำเนินการในอนาคต
• จัดท�ำโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดฯ การส่งเสริมการใช้สารสนเทศนับเป็นภารกิจทีม่ คี วามส�ำคัญประการหนึง่ ของห้องสมุด
เนือ่ งจากในยุคปัจจุบนั เป็นยุคสังคมสารสนเทศ เป็นยุคทีส่ ารสนเทศมีความแพร่หลายและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้านการผลิต การเข้าถึง และการค้นคืน
ห้องสมุดในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งบริการสารสนเทศจึงมีสว่ นส�ำคัญในการส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้สารสนเทศทุกประเภทให้ได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทีม่ หี น้าทีส่ นับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั ในสถาบันและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่
ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มในการใช้งาน ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แพร่หลายมากขึน้ ทัง้ ในด้านปริมาณการใช้ พฤติกรรมการใช้ รวมไปถึง
การจัดเก็บ การค้นคืน และการเผยแพร่ แต่สถิตกิ ารใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ยงั มีปริมาณน้อย ท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทคี่ วรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้มกี ารใช้บริการทีค่ มุ้ ค่ามากขึน้
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รายนามคณะกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการประจำ�ภาค/สาขาวิชา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาการบัญชี
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์
1. Honorary Professor Dr. Khunying Payom Singhasaneh
ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี
2. Professor Hiran Radeesri
ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์
3. Professor Viroj Lowhaphandu
ศาสตราจารย์ธวัช ภูษติ โภยไคย
4. Professor Thavach Phusitphoykai
รองศาสตราจารย์ยพุ า กาญจนดุล
5. Associate Professor Yupha Kanchanadul
รองศาสตราจารย์ประนอม โฆวินวิพฒ
ั น์
6. Associate Professor Pranom Kowinwipat
รองศาสตราจารย์จนั ทนา สาขากร
7. Associate Professor Jantana Sakhakara
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
Associate Professor Dr.Panarat Panmanee

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์
9. Associate Professor Dr. Saowanee Sitchawat
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
10. Assistant Professor Naengnoi Chaion-nom
นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท์
11. Mr. Songdej Praditsmanont
นายพิชยั ชุณหวชิร
12. Mr. Pichai Chunhavajira
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
13. Mr. Supot Singhasaneh
นางปราณี ภาษีผล
14. Mrs. Pranee Phasipol
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์
15. Miss Pongpun Gearaviriyapun
นายนนทพล นิม่ สมบุญ
16. Mr. Nontaphon Nimsomboon

ภาควิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์อจั จิมา เศรษฐบุตร
1. Associate Professor Ajjima Srethaputr
รองศาสตราจารย์ กิตติ สิรพิ ลั ลภ
2. Associate Professor Kitti Siripullop
ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
3. Chatrchai Tuongratanaphan, Ph.D.
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
4. Mr. Chatchai Payuhanaveechai
นางปนัดดา เจณณวาสิน
5. Mrs. Panatda Chennavasin
นางปัทมาวลัย รัตนพล
6. Mrs. Patamawalai Ratanapol
นายเรืองโรจน์ พูนพล
7. Mr. Ruangroj Poonpol

8. นางสาวดัง่ ใจถวิล อนันตชัย
Ms. Dangjaithawin Anantachai
9. นายภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ
Mr. Pawoot Pongvitayapanu
นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์
10. Mrs. Manusrudee Suwannarat
นายวุฒชิ ยั เหลืองอมรเลิศ
11. Mr. Wuthichai Luangamornlert
นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์
12. Ms. Supavadee Tantiyanon
นายอนุวตั ร เฉลิมไชย
13. Mr. Anuwat Chalermchai
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
14. President Association Marketing Association of
Thailand (MAT)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
Associate Professor Kanchit Malaivongs, Ph.D.
2. รองศาสตราจารย์ยพุ า กาญจนดุล
Associate Professor Yupha Kanchanadul
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
Associate Professor Phichet Durongkaveroj, Ph.D.
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
Assistant Professor Naengnoi Chaion-nom
ั พฤกษ์
5. ดร.รอม หิรญ
Rom Hiranpruk, Ph.D.
6. นายธวิช จารุวจนะ
Mr.Tavit Charuvajana

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

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 อินทรวิชยั
Miss Kattiya Indaravijaya
8. ดร.จอน วงศ์สวรรค์
Jon Wongswan, Ph.D.

สาขาวิชาการบริหารองค์การ
การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ทา เสียงไทย
Professor Sununta Siengthai, Ph.D.
2. รองศาสตราจารย์สปุ ราณี ศรีฉตั ราภิมขุ
Associate Professor Supranee Srichatrapimuk
3. รองศาสตราจารย์ผสุ ดี รุมาคม
Associate Professor Pusdee Rumakhom

4. นายบ�ำรุง รามศรี
Mr. Bumrung Ramsri
5. ดร.นริศ ธรรมเกือ้ กูล
Naris Thamkuekool, Ph.D.
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
6. (PMAT)
Personnel Management Association of Thailand
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รายนามอาจารย์ภาษาไทย-อังกฤษ
ปีการศึกษา2561
สาขาวิชาบริหารการปฏิบต
ั ก
ิ าร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น์
Professor Thanet Norabhoompipat, Ph.D.
2. ศาสตราจารย์พลโท มณเฑียร ประจวบดี
Professor LT.GEN. Monthien Prachuabdee
3. รองศาสตราจารย์ฉนั ทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์
Associate Professor Chantaluck Na Pombejra
4. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ
Associate Professor Gasinee Witoonchart
5. รองศาสตราจารย์ศภุ กิจ ศรีกาญจนา
Associate Professor Supakit Srikanchana
6. รองศาสตราจารย์หริรกั ษ์ สูตะบุตร
Associate Professor Harirak Sutabutr
7. รองศาสตราจารย์ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
Associate Professor Sripen Submonchai

8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์
Assistant Professor Krandee Leopairote, Ph.D.
ั
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.สมชาย หาญหิรญ
Assistant Professor Somchai Harnhirun, Ph.D.
10. พลเอกวิชา เตชะวณิชย์
GEN. Wicha Techawanich
11. พลโทหญิงคนึงนิจ พึง่ แย้ม
LT. GEN. Kaneungnip Pingyam
12. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
Thaweesak Koanantakool, Ph.D.
13. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
Mr. Sompong Phaoenchoke
14. นายทวี ธนานันท์
Mr. Dawee Thananan

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
1. Mr. Sumate Tanthuwanit
นายนพพร เทพสิทธา
2. Mr. Nopporn Thepsithar
3. นายประพันธ์ โลหะวิรยิ ศิริ
Mr. Praphan Lohaviriyasiri
นายวัฒนา กิตติกอ้ งนพกร
4. Mr. Wattana Kittikongnoppakorn

5. นายชูเดช คงสุนทร
Mr. Chudet Kongsoonthorn
6. นายก�ำธร ศิลาอ่อน
Mr. Kamtorn Sila-on
7. Mr. Simon Landy

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. นายกิตติ พัฒนพงศ์พบิ ลู
Mr. Kitti Phatthanapongpiboon
นายแคล้ว ทองสม
2. Mr. Klaew Tongsom
3. นายไชยยันต์ ชาครกุล
Mr. Chaiyan Chakarakul
นายนคร มุธศุ รี
4. Mr. Nakorn Mudhusri

นายไพรัช มณฑาพันธุ์
5. Mr. Pairat Monthapan
นายยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์
6. Mr. Yodyiam Teptaranon
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
7. Mr. Suchart Mongkollertlop
นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
8. Mr. Pornarit Chounchaisit
9. นายไพสิฐ แก่นจันทร์
Mr. Paisit Kaenchan

ภาควิชาการบัญชี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภทั รกุล
1. Associate Professor Dr. Somchai Supattarakul
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
Associate Professor Dr. Watchaneeporn Setthasakko
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
Associate Professor Dr. Monvika Phadoongsitthi
4. รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
Associate Professor Kobkaew Ratanaubol
5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดช
Assistant Professor Dr. Kulaya Jantadej
6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ตัง้ เรือนรัตน์
Assistant Professor Dr. Chanchai Tangruenrat
7. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย
Assistant Professor Dr. Dichapong Pongpattrachai
8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
Assistant Professor Dr. Nontawan Yomchinda
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
9. Assistant Professor Dr. Panya Issarawornrawanich
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ตรงเมธีรตั น์
10. Assistant Professor Dr. Pailin Trongmateerut
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ลภินี โกศลบุญ
11. Assistant Professor Dr. Lapinee Kosonboon

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน
12. Assistant Professor Dr. Wannee Taechoyotin
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจนั่ เพชร
13. Assistant Professor Dr. Sillapaporn Srijunpetch
14. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล
Assistant Professor Dr. Orapan Yolrabil
15. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วภิ าดา ตันติประภา
Assistant Professor Wipada Tantiprabha
16. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา
Assistant Professor Somchai Supphatada
17. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สพุ ชิ ญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
Assistant Professor Supitchchayaa Laothammathat
18. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิรเิ ลิศ
Assistant Professor Dr. Teerachai Arunruangsirilert
19. อาจารย์ ดร.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล
Lecturer Dr. Juthamon Sithipolvanichgul
อาจารย์ ดร.วัฒนี ศิรทิ ตั สวัสดิ์
20. Lecturer Dr. Wattanee Siritatsawas
อาจารย์นภิ ทั ร์ พวงจ�ำปา
21. Lecturer Nipat  Puangjampa
อาจารย์ภมู ภิ ทั ร์ แดงวัง
22. Lecturer Phoompat Dangwung

ภาควิชาการเงิน
1. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
Professor Dr. Pornchai Chunhachinda
2. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมคั เดช
Professor Dr. Arnat Leemakdej
3. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
Professor Dr. Anya Khanthavit
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร
Associate Professor Dr. Pantisa Pavabutr
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์
Associate Professor Dr. Seksak Jumreornvon
6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิส์ วัสดิ์
Assistant Professor Dr. Chaiyuth Padungsaksawasdi
7. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดาหรือไอด้า เจริญรุกข์
Assistant Professor Dr. Anchada Alias Aida Charoenrook

8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อบรม เชาวน์เลิศ
Assistant Professor Obrom Chaowalerd
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
Assistant Professor Anutchanat Jaroenjitrkarn
10. อาจารย์ ดร.สักกาคม มณีนพ
Lecturer Dr. Sakkakom Maneenop
อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ด�ำรงวงศ์
11. Lecturer Dr. Konpanas Dumrongwong
12. อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร
Lecturer Dr. Woraphon Wattanatorn
13. อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์
Lecturer Sapphasak Chatchawan
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ภาควิชาการตลาด
1. ศาสตราจารย์วทิ วัส รุง่ เรืองผล
Professor Witawat Rungruangphon
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
Associate Professor Dr. Kritsadarat Wattanasuwan
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
Associate Professor Dr. Pipop Udorn
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศกั ดิ์ ไกรสรสุธาสินี
Associate Professor Dr. Suthisak Kraisornsuthasinee
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์
Associate Professor Dr. Aurathai Lertwannawit
6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา เมธารมณ์
Assistant Professor Dr. Pinrada Metharom
7. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร
Assistant Professor Dr. Alisara Charinsarn

8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู
Assistant Professor Dr. Pattana Boonchoo
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรตั น์ ทีรฆาภิบาล
Assistant Professor Dr. Surat Teerakapibal
10. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล
Assistant Professor Pannapachr Itthiopassagul
11. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปติ พิ รี ์ รวมเมฆ
Assistant Professor Pitipee Ruammake
12. ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช
Assistant Professor Dr. Nopporn Ruangwanit
13. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
Assistant Professor Dr. Kedwadee Sombultawee
14. อาจารย์ ดร.ภูมนิ นั ท์ ปิยทัศน์นนั ท์
Lecturer Dr. Bhuminan Piyatasanan

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย
Professor Dr. Siriluck Rotchanakitumnuai
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพชี า พาณิชย์ปฐม
Associate Professor Dr. Supeecha Panichpathom
ั นา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภนิ นั ท์วฒ
Associate Professor Dr. Nitaya Wongpinunwatana
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
Associate Professor Dr. Peter Ractham
ั จราศี ปุณณชัยยะ
5. รองศาสตราจารย์ปญ
Associate Professor Panjarasee Punnachaiya

6. รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจนั ทร์ยง
Associate Professor Srisomruk Intojunyong
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก
Associate Professor Dr. Mathupayas Thongmak
8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิตพิ งษ์
Assistant Professor Dr. Laddawan Kaewkitipong
9. อาจารย์ ดร.สุรตั น์ โคอินทรางกูร
Lecturer Dr. Surat Kointarangkul

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์วทิ ยา ด่านธ�ำรงกูล
Associate Professor Witaya Danthamrongkul
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชติ ะ
Associate Professor Dr. Natenapha Yabushita
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
Assistant Professor Dr. Somboon Kulvisaechana
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กลุ
Assistant Professor Dr. Thanawut Limpanitgul
5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ นภาธร
Assistant Professor Dr. Chaturong Napathorn

6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สุทธิจกั ร์
Assistant Professor Dr. Sawitree Suthijakra
7. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธนิ ี ฤกษ์ข�ำ
Assistant Professor Dr. Suthinee Rurkkhum
8. อาจารย์ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ
Lecturer Dr. Somprasong Kosonboon
9. อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมงิ่
Lecturer Dr. Peraset Chompuming
10. อาจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิตกิ ลู
Lecturer Dr. Monthon Sorakraikitikul

สาขาวิชาบริหารการปฏิบต
ั ก
ิ าร
ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
1. Professor Dr. Nopadol Rompho
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
2. Associate Professor Dr. Ekachidd Chungcharoen
รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
3. Associate Professor Dr. Kaewta Rohitratana
รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต
4. Associate Professor Dr. Sakun Boon-Itt
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิรไิ กร
5. Assistant Professor Dr. Sajee Sirikrai
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์วดี กิตติปญ
ั ญางาม
6. Assistant Professor Dr. Pichawadee Kittipanya-ngam

7. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
Assistant Professor Akekarin Yolrabil
8. อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
Lecturer Dr. Panuwong Kumpirarusk
9. อาจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์
Lecturer Dr. Komn Bhundarak
10. อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
Lecturer Krit Pattamaroj
11. อาจารย์สกุ ฤษฏิ์ วินยเวคิน
Lecturer Sukrit Vinayavekhin
12. อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์
Lecturer Dr. Chintanai Praisont

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สันติชยั คชรินทร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
5. Assistant Professor Dr. Santichai Kotcharin
Associate Professor Dr. Ruth Banomyong
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์
6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศริ ริ ตั น์ โสมาภา
Assistant Professor Sirirat Somapa
Associate Professor Dr. Pavida Pananond
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์
7. อาจารย์ ดร.อรุณี ตันวิสทุ ธิ์
Lecturer Dr. Arunee Tanvisuth
Associate Professor Dr. Sathaporn Opasanon
รองศาสตราจารย์
ดร.พั
ฒ
น์
น
รี
ศรี
ศ
ภ
ุ
โอฬาร
4.
8. อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิง่ แก้ว
Lecturer Dr. Suthikorn Kingkaew
Associate Professor Dr. Patnaree Srisuphaolarn
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช
Associate Professor Pachara Pacharavanich
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
Assistant Professor Dr. Niti Rattanaprichavej
ุ จิตต์
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ ศรีบญ
Assistant Professor Jittaporn Sriboonjit

อาจารย์ ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
4. Lecturer Dr. ChooChart Taeshapotiwarakun
5. อาจารย์ ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
Lecturer Dr. Pornraht Pongprasert

หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
Assistant Professor Dr. Duangjai Lortanavanit

2. ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ปาริฉตั ร จันโทริ
Assistant Professor Parichat Jantori

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์
Assistant Professor Dr. Teerasak Khanchanapong
2. อาจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยัง่ ยืน
Lecturer Dr. Worapong Janyangyuen
3. อาจารย์ ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
Lecturer Dr. Surapit Promsit
ผูเ้ ชีย
่ วชาญชาวต่างประเทศ - งบคลัง
1. Lecturer Dr. Andrew Charles Stotz
พนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว
่ คราวสายวิชาการ ต�ำแหน่งอาจารย์
1. Lecturer Dr. MD. TAREQ BIN HOSSAIN
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
1. Professor Dr. Marc Fetscherin

5. Lecturer Dr. Inju Yang

2. Associate Professor Dr. Clemens Bechter

6. Lecturer Dr. Siew Chan

3. Associate Professor Dr. Fredric William Swierczek

7. Lecturer Dr. Patrick O’Sullivan

4. Associate Professor Dr. Tim G. Andrews

8. Lecturer Dr. Amandeep Dhir

อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศโครงการ
1. อาจารย์ศภุ วัตร ลิขติ ธนวงศ์
Lecturer Supawat Likittanawong
2. Lecturer Dr. Frank K. Abou-Sayf

บุคลากรภายนอก ต�ำแหน่งผูบ
้ ริหาร
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี
Assistant Professor Wanchai Khanti
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศภุ ลักษณ์ เลิศแก้วศรี
Assistant Professor Supaluck Lertkaewsri
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รายนามผูบ
้ ริจาค

รายนามกรรมการสมาคมนักศึกษาเกา่
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ในปีการศึกษาคณะฯ 2561 คณะฯ ได้รบั ความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า และผูม้ อี ปุ การะคุณโดยการ
สนับสนุนด้านการเงินเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานคณะฯ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านตามรายนาม ดังนี้
เดือนมิถนุ ายน 2561
รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
คุณณภัทร ตังคณานุรกั ษ์
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนกรกฎาคม 2561
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
คุณปิตนิ นั ท์ ควะชาติ
คุณวิมลรัตน์ องค์ธนะสุข
The Nielsen Company (Thailand) Limited
(Head Office)
เดือนสิงหาคม 2561
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
คุณไชยยันต์ ชาครกุล
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณวันชัย เกณฑ์พทิ กั ษ์
คุณสมฤดี ตัง้ อุทยั ศักดิ์
บริษทํ โหงวฮกเอเยนซี จ�ำกัด
เดือนกันยายน 2561
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
รศ.สุขใจ น�ำ้ ผุด
คุณชาตรี นาคสินธุ์
คุณศัสมน จุฑานุกาล
คุณอรวรรณ รัตนพิภพ
บรัษทั โมบิแครท จ�ำกัด
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั อาเซียนโปแตซชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม 2561
ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
อ.ทิพสุดา ลัดพลี
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
คุณนารี เสริฐสุวรรณกุล
คุณเรืองศักดิ์ ไหลเวชพิทยา
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐภักดี
คุณสดับพิณ กฤดานรากรณ์
คุณอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
คุณอรุชา บัญชรนันทชัย
คุณอารยา รุง่ ตระกูล
บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
Mitsubishi UFJ Foundation

เดือนพฤศจิกายน 2561
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
ศ.พิเศษ หิรญ
ั รดีศรี
รศ.กัญญา ตัณฑวุฒโฑ
อ.ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ
ดร.กวินทร์ ภูพ่ กสกุล
พล.ท.ประดิษฐ์ พีชผล
พันเอกหญิง วิภา สุวรรณา
คุณกรรณ ตัณฑวิรตั น์
คุณกัญญา เจริญกล้า
คุณจินดา สัณห์วญ
ิ ญู
คุณชนะ รุง่ แสง
คุณไชยยันต์ ชาครกุล
คุณทิพพา นครศรี
คุณทิพา องค์วฒ
ั นกุล
คุณเทียบทาน ทัพพะรังสี
คุณนวลฉวี วิชติ วาที
คุณนิรมล ลิม้ ทอง
คุณบังอร โอสถานุเคราะห์
คุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
คุณบุญเรือน เปล่งสงวน
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
คุณประเวทย์ อมรสิน
คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วฒ
ั นกุล
คุณปิยะวดี ชูตพิ งศ์
คุณพหล จินดากุล
คุณภีรธร วิมลโลหการ
คุณมยุรา วิมลโลหการ
คุณรัชยา นนทชัยภูมิ
คุณฤดี จิวาลักษณ์
คุณเล็ก อมรายน
คุณวรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณวันทนา นันทาภิรกั ษ์
คุณสมบูรณ์ วีระวุฒวิ งศ์
คุณสราญ อดิเรกสาร
คุณสุเจนต์ ศรีสขุ
คุณสุภทั ร ยุวจิตติ
คุณเสาวณี ฤทธิรงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
คณะรัฐศาสตร์ มธ.
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มธ.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รงั สิต
คณะศิลปศาสตร์ มธ.
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันไทยคดีศกึ ษา มธ.
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.
สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รงั สิต
สภาพนักงาน มธ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองทุนคุณคมคาย รอดลอยทุกข์
บริษทั เคพีเอ็มจี ภุมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนธันวาคม 2561
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศ.ดร.อัญญา ขันทวิทย์
คุณจิระนันท์ ศักดิช์ นะลายา
คุณชาคริต จันทร์รงุ่ สกุล
คุณชูเดช คงสุนทร
คุณโชติธรัศมิ์ กิจศรีโอภาค
คุณนิรมล ลิม้ ทอง
คุณพรเทพ ตันธนะสฤษดิ์
คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณวิเรขา สันตะพันธุ์
คุณศิรพิ ร เสถียรภาพสุนทร
คุณสกานต์ ช�ำนาญโรจน์
คุณสันต์ โชติพฤกษ์
คุณเสริมศักดิ์ ชีปนวรรธน์
บจก.เจน 2 แลนด์ ดีเวลอปเม้นท์
Dr.Osuke Komazawa
Mr.Hideyuki Takahashi
เดือนมกราคม 2562
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจดุล
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คุณปิยพงษ์ จารุสวุ รรณภูมิ
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
คุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์
คุณกุลวดี สว่างศรี
คุณเบญจลักษณ์ เหรียญรุง่ เรือง
คุณเพ็ญธิดา ศรีสว่าง
คุณรัฐวัฒน์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
เดือนมีนาคม 2562
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรตั น์
อ.ดร.กวินทร์ ภูพ่ กสกุล
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
คุณจิระวัฒน์ ภูมศิ รีแก้ว
คุณภชดา ชาญเกษมโสภณ

คุณรองฤทธิ์ ธรรมสถิต
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณศัสมน จุฑานุกาล
คุณอรรจน์สทิ ธิ สร้อยทอง
Mr.Axel Winter
เดือนเมษายน 2562
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
คุณชาญวิทย์ น�ำรุง่ โรจน์
คุณณินทิรา อภิสงิ ห์
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณอมรศรี บุญศรี
เดือนพฤษภาคม 2562
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศ.ดร.อาณัติ ลีมคั เดช
ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบญ
ั ชาชัย
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
คุณเกรียงศักดิ์ ประสงค์สกุ าญจน์
คุณจริยา อ่อนฤทธิ์
คุณจรีพร จารุกรสกุล
คุณโชติธรัศมิ์ กิจศรีโอภาค
คุณณปภัช สุขนันทศักดิ์
คุณดรณี สมก�ำเนิด
คุณดวงใจ เลิศอัศววิวฒ
ั น์
คุณธิติ มานิกบุตร
คุณนริสรา กาญจนาเพ็ญกุล
คุณบุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธ์
คุณปราณี ภาษีผล
คุณพรชัย วีระนันทาเวทย์
คุณพิจาริณ ถิรวงศ์วฒ
ั นา
คุณภัศรา พิรยั มานันท์
คุณเยาวนารถ นพไพบูลย์รตั น์
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณวันชัย เกณฑ์พทิ กั ษ์
คุณสมใจ ก�ำธรกิตติกลุ
คุณสมฤดี ตัง้ อุทยั ศักดิ์
คุณสุภาพรรณ สฤษดิอ์ ภิรกั ษ์
คุณสุมาลี อ่องจริต
คุณสุวทิ ย์ เติมสุขยัง
คุณอรวรรณ รัตนพิภพ
คุณอุษณีย์ ไตรยศิลป์

นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
Mr. Chatchai Payuhanaveechai
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สพบธ.)
Alumni President of the Faculty of Commerce and Accountancy
รศ.ดร. พิภพ อุดร
Associate Professor Pipop Udorn, Ph.D.
อุปนายกสมาคมฯ
Vice President
นายเจษฎา พรหมจาต
Mr. Jessada Promjart
อุปนายกสมาคมฯ
Vice President
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
อุปนายกสมาคมฯ
Vice President
นายชัยรัตน์ ธีรปัญญาธรรม
Mr. Chairat Teerapanyatham
เลขาธิการสมาคมฯ
Secretary
นายธนากร สวนส�ำเนียง
Mr. Tanakorn Suansumnieng
เหรัญญิกสมาคมฯ
Treasurer

รายนามผูจ
้ ด
ั ทำ�รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2561
ทีป่ รึกษา
รศ.ดร.พิภพ อุดร
คณบดี
ประธานคณะผูจ้ ดั ท�ำ
รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
คณะผูจ้ ดั ท�ำ
นางกมลชนก วงศ์สนสุนยี ์
เลขานุการคณะฯ
นางสาวนิจนันท์ มัน่ จริง
นายพงษ์ศกั ดิ์ ตัง้ สวัสดิต์ ระกูล
นายณัฐพงศ์ คูธ�ำรงกุล
นางสาวกัณณิกา ปฏิคมวงศ์
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