แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการ
1.
2.
2.
3.

ชื่อ....นายณัฐวุฒิ........สกุล...ตันติเศรษฐ............................
ตาแหน่งทางวิชาการ.......ผู้ช่วยศาสตราจารย์….
สังกัด..คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...............................
ประวัติการศึกษา (เรียงล่าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่าสุด คือ เอก โท ตรี)
ที่
1

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

2

2548

บช.ม. (การบัญชีการเงิน)

3

2545

บธบ. (การบัญชี)

ปรด. (การบัญชี)

4. ประสบการณ์การทางาน
ปีที่ทางาน
ตาแหน่ง
2548ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัจจุบัน
ประจ่าภาควิชาการบัญชี
2560ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ปัจจุบัน

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ชือวิทยานิพนธ์: Building successful cost
accounting implementation of electronics
manufacturing businesses in Thailand: how do
its antecedents and consequences play a
significant role)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ชือวิทยานิพนธ์: การศึกษาปัจจัยทีมีผล
ต่อการเลือกนโยบายการบัญชีในการประเมินราคา
สินทรัพย์ประเภททีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่:
กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

สถานที่ทางาน
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

ระยะเวลา
2548 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

5. ประสบการณ์ด้านการสอน
ระดับปริญญาตรี
1. หลักการบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting)
2. การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
3. การสอบบัญชี (Auditing)
4. การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
4. ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting System Design)
6. การบัญชีส่าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Accounting for SMEs)
7. สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)
ระดับปริญญาโท
1. บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
2. การสอบบัญชีและปัญหาการสอบบัญชีขั้นสูง (Advanced Auditing and Auditing
Problems)
3. ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง (Advanced Accounting Theory)
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 หนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการสอน
(1) ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีการเงิน. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(3) ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. (2561). เอกสารประกอบการสอนทฤษฎีบัญชี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.2 งานวิจัย และบทความวิชาการ
(1) Nattawut Tontisset. The Effect of Executive Management Support and Cost
Accountant Competency on CMS Design Effectiveness and Its Consequences: An Empirical
Research of Manufacturing Business in Thailand. Journal of Modern Accounting and Auditing.
2018: 14(2): 60-69. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน 100%)
(2) ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลในการ
ตัดสินใจของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
2558; 6(2): 20-35. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน 100%)
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(3) Nattawut Tontiset, Sirilak Kaiwinit. Internal control system effectiveness of Thailisted companies: an empirical research of its antecedents and consequences. Review of
Business Research. 2015; 15(1): 95-110. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน 90%)
(4) Nattawut Tontiset. The impact of institutional theory and resource-based view
perspectives on environmental management system and firm performance. European
Journal of Management. 2015; 15(1): 45-54. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน 90%)
(5) Nattawut Tontiset, Pornpimon Ittarat. The effect of audit quality and service
quality on client satisfaction and client loyalty: an empirical research of Thai-listed
companies. International Journal of Business Strategy. 2014; 14(2): 105-. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน
90%)
(6) Nattawut Tontiset, Sirilak Kaiwinit. Social responsibility accounting effectiveness of
Thai-listed firms: an empirical research of its antecedents and consequences. Journal of
International Business and Economics. 2013; 11(3): 145-64. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน 90%)
(7) Nattawut Tontiset, Jirapan Choojan. The successful of strategic cost management
of electronics manufacturing businesses in Thailand: an empirical research of its antecedents
and consequences. International Journal of Business Strategy. 2012; 12(3): 133-49. (ผู้วิจัยหลัก
สัดส่วน 90%)
(8) Nattawut Tontiset, Jirapan Choojan. Successful budgeting application of Thailisted firms: an empirical research of its antecedents and consequences. International
Journal of Business Strategy. 2011; 11(3): 145-63. (ผู้วิจัยหลักสัดส่วน 90%)
(9) ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี , จุลสารส่าเภา
ฟ้า, คณะการบัญชีและการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. (สัดส่วนผลงาน 100%)
6.2 งานบริการทางวิชาการ
1) งานด้านวิทยากร
1.1) ได้รับเชิญจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรือง
“สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด” จัดขึ้นในวันที 30 กรกฎาคม 2559 ณ คณะ
การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2) ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในโครงการ “เตรียมความพร้อมในการส่งนิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบค่าถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที 3, 4 และ 5 ประจ่าปี
2558, 2559 และ 2560” โดยได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรเพือฝึกอบรมในวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ของตัวแทนนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการ
ตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชีในระดับประเทศทีสภาวิชาชีพบัญชีฯ
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2) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Reviewer ในการอ่านวารสารทางวิชาการดังนี้
1.1) Reviewer ของวารสาร Journal of Modern Accounting and Auditing โดยได้รับ
มอบหมายให้ วิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละประเมิ น คุณ ภาพของงานวิ จัย ที จะได้ ยอมรับ ให้ มี ก ารตี พิม พ์ ในวารสาร
Journal of Modern Accounting and Auditing ประจ่าปี 2561 จ่านวน 1 เรืองคือ “Research on
Corporate Risk Reporting: Current Trends and Future Avenues”
1.2) Reviewer ของ IABE Journal โดยได้รับมอบหมายให้วิพากษ์วิจารณ์และประเมิน
คุณภาพของงานวิจัยทีจะได้ยอมรับให้มีการตีพิมพ์ในวารสารของ IABE Journal โดยในอดีตทีผ่านมาได้มีการ
อ่าน วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินคุณภาพของงานวิจัยจ่านวน 9 เรืองดังนี้
1.1) งานวิจัยเรือง Cultural adaptation of expatriate managers-empirical insights
from The Middle East. การประชุมวิชาการ IABE-2015
1.2) งานวิจัยเรือง Field study of patent strategies from patent map on big
data: an empirical case of big data application platform in Taiwan. การประชุมวิชาการ IABE2014
1.3) งานวิจัยเรือง The influence of alliance competence and resources on
business alliance success. การประชุมวิชาการ IABE-2014
1.4) งานวิจั ย เรื อง Process automation between companies and
administrations: a German vision of eService. การประชุมวิชาการ IABE-2014
1.5) งานวิจัยเรือง Relating organizations strategy, culture and control systems
with implementation strategy of business process re-engineering (RPR). การประชุมวิชาการ IABE2013
1.6) งานวิจัยเรือง Financial health and airline safety. การประชุมวิชาการ IABE2012
1.7) งานวิจัยเรือง Financial reporting practices in emerging economy:
determinants of cash flow reporting methods in Kazakhstan. การประชุมวิชาการ IABE-2012
1.8) งานวิจัยเรือง The pitfalls of the inclusion of multiple dummy variables in
a regression. การประชุมวิชาการ IABE-2012
1.9) งานวิจัยเรือง The effects of International Financial Reporting Standard
(IFRS) 3 disclosure index on liquidity ratios. การประชุมวิชาการ IABE-2012
1.3) Reviewer ของวารสารการบัญชีและการจัดการ ของคณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับมอบหมายให้อ่านและประเมินคุณภาพงานวิจัยทีได้รับการสมควรให้
ตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ
1.4) ได้ รั บ การมอบหมายให้ เ ป็น กองบรรณาธิก าร วารสารบริ ห ารธุ รกิ จและการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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(3) ได้รับการเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้เป็น
กรรมการภายนอกในการสอบปกป้อง และเสนอแนะให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หัวข้อ
วิทยานิพนธ์เรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” โดยวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบรูณ์ในปีการศึกษา 1/2558
(4) ได้รับการเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์เพือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (ปวส . การ
บัญชี) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที 20 กันยายน 2555 ณ ห้อง
01606 คณะบริหารธุรกิจ
6.4) งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะการบัญชีและการจัดการให้เป็น “ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต” โดย
ได้รับหมายให้ท่าหน้าทีบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและจัดท่าเอกสารทีเกียวข้องกับการประกันคุณภาพ ได้แก่
จัดท่า มคอ.2 ร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561, จัดท่า มคอ.7 รายงานผลการด่าเนินงาน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, จัดท่ารายงานผลการประเมินตนเองรายหลักสูตร, จัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เป็นต้น
(2) ได้ รั บ มอบหมายจากสาขาการบัญ ชีให้ เป็น “ประธานในการจั ดงานการแข่งขั นตอบปั ญหา
ทางการบัญชีในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ในงาน MBS Festival2016” จัดขึ้นทีห้อง 1003 เวลา 08.0017.00 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับมอบหมายให้ท่าหน้าทีเป็น
ประธานในการจัดการแข่งขัน ประสานงานเชิญกรรมการภายนอกออกข้อสอบ และร่วมตัดสินผลการแข่งขัน
(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ประธานกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมในการส่งนิสิตเข้าร่วม
แข่งขันตอบค่าถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที 1 และ 2 ประจ่าปี
2555 และ 2556” เพือคัดเลือกนิสิตจ่านวน 6 คน มาท่าการฝึกอบรมเพือไปสอบแข่งขันทักษะด้านบัญชี
ระดับประเทศ ณ สภาวิชาชีพบัญชี โดยท่าหน้าทีเป็นประธานโครงการ และอาจารย์ทีปรึกษาเพือน่านิสิตเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะในงาน Thailand Accounting Challenge
(4) ได้รับมอบหมายให้เป็น พิธีกรในงานแข่งขันทักษะการบัญชีในงาน MBS Festival ประจ่าปี
2556 โดยท่าหน้าทีหลักในการด่าเนินรายการจัดการแข่งขันตอบบัญหาทักษะด้านบัญชีระดับประเทศ จัดโดย
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(5) ได้รับมอบหมายจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในท่าหน้าทีเป็น
ผู้ประสานงานสาขาบัญชี ประจ่าปี การศึกษา 2554 ท่าหน้าทีในการจัดประชุม ประสานงานเพือจัดกิจกรรม
ภายในสาขาการบัญชีประจ่าปีการศึกษา 2554

5

(6) ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในงานปาฐกถาพิเศษเรือง “การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีสู่
ตลาดแรงงานอาเซียน 2015” ณ. ห้อง IT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวิทยากรคือ
นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และคณะกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
7. การอบรม สัมมนา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
- เข้าร่วมน่าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “The Effect of Executive Management Support and Cost
Accountant Competency on CMS Design Effectiveness and Its Consequences: An Empirical
Research of Manufacturing Business in Thailand” และร่วมสัมมนาระดับนานาชาติในงาน 29th AsianPacific Conference on International Accounting Issues จัดโดยมหาวิทยาลัย UNITAR ร่วมกับ ASIANPacific Conference โดยเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ““Disruptive Innovation/Technologies: Accounting &
Beyond” จัดขึ้นในวันที 5 -8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Berjaya Time Square ประเทศมาเลเซีย จัดโดย
มหาวิทยาลัย UNITAR ร่วมกับ ASIAN-Pacific Conference โดยจัดขึ้นในวันที 5 -8 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรม Berjaya Time Square ประเทศมาเลเซีย
- เข้าร่วมน่าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “The Factors Effecting of Successful Accounting
Information of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand” และร่วมการสัมมนาระดับ
นานาชาติในงาน The SIBR 2017 Sydney Conference on Interdisciplinary Business & Economic
Research ในวันที 15-16 เมษายน 2560 ณ Vibe Hotel เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- เข้าร่วมการสัมมนาในงาน MBS Festival2015 ในหัวข้อ “โอกาสของนักบัญชีไทยในกลุ่มประเทศ
ASEAN” จัดโดยสาขาการบัญชี ในวันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 1001 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เข้าร่วมการสัมมนาเรือง “แนวโน้มการวิจัยด้านบัญชีในอนาคต” ในวันที 21 มิถุนายน 2557 เวลา
13.00–17.00 น. ณ ห้อง AccBiz 205 จัดโดยบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- เข้าร่วมน่าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติในงาน International Conference on eCommerce, e-Administration, e-Society, e-Education and e-Technology (e-Case & e-Tech
2014) ณ Nagoya University ประเทศญีปุ่น ในระหว่างวันที 2-4 เมษายน 2557 โดยได้น่าเสนอผลงานวิจัย
เรือง “The Impact of Institutional Theory and Resource-Based View Perspectives on
Environmental Management System and Firm Performance” โดยมีเจ้าภาพร่วมคือ MingHsin
University of Science and Technology (Taiwan), State university of New York at Potsdam
(USA), Chulalongkorn University (Thailand) และ Nagoya University
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- เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติในงาน 6th International Economics and Business
Management Conference (IEBMC 2013) ณ The Zenith Hotel, Kuantan, Pahang ประเทศมาเลเซีย
ในระหว่างวันที 3-4 ตุลาคม 2556 โดยร่วมน่าเสนองานวิจัยเรือง “Social Responsibility Accounting
Effectiveness of Thai-Listed Firms: An Empirical Research of Its Antecedents and
Consequences” จัดโดย College of Business Management & Accounting, Universiti Tenaga
Nasional, Sultan Haja Ahmad Campus ประเทศมาเลเซีย
- เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการเรือง “สรุปการเปลียนแปลงทีส่าคัญของ TFRSs ทุกฉบับ:
ส่าหรับอาจารย์ผู้สอนบัญชี” ในวันที 12 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้อง หน้าเมืองชั้น 3
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการเรือง “เส้นทางนักบัญชีสู่ AEC” ในวันเสาร์ที 14 กันยายน 2556
เวลา 09.00 -16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยสาขาการ
บัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IABE 2013 จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ IABE Committee ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention
Centre ในระหว่างวันที 13-17 มิถุนายน 2556
- เข้าร่วมการสัมมนาเรือง “AEC กับการเตรียมพร้อมของผู้บริหาร : ท่านพร้อมหรือยัง” และ “การ
เตรียมตัวสู่การเปิดเสรี AEC ส่าหรับผู้บริหารงานบัญชี : Who will come? Where to go? & How to do?”
ในวันที 30 มิถุนายน 2555 ณ. โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น จัดโดย สภาวิชาชีพการบัญชีฯ ร่วมกับ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เข้าร่วมน่าเสนองานวิจัยเรือง “Successful Strategic Cost Management of Thai-Listed
Firms: An Empirical Research of Its Antecedents and Consequences” ในงาน 2012 Las VegasAnnual Conference ในระหว่างวันที 14-17 ตุลาคม 2555 จัดโดย International Academy of Business
and Economic ณ Las Vegus, USA
- เข้าร่วมการสัมมนาเรือง “จับประเด็นผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE)” ในวันที 1 กรกฎาคม 2555 ณ. โรงแรมพูลแมน จ.
ขอนแก่น จัดโดย สภาวิชาชีพการบัญชีฯ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เข้าร่วมการประชุมและน่าเสนอผลงานวิจัย เรือง “Antecedents and Consequences of ISO
14000 Implementation: The Institutional Theory and Resources-Based View Perspectives”
(ผู้วิจัยหลัก: ได้รับการเผยแพร่ในทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติทีมี Proceeding) โดยเข้าร่วมน่าเสนอ
งานวิจัยระดับนานาชาติในงาน “The 4th International HR Conference”, 18-20 January, 2012.
Bangkok, Thailand จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์
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- เข้ า ร่ ว มการสั ม มนาเรื อง “การเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก บั ญ ชี สู่ ต ลาดแรงงานอาเซี ย น 2015:

ASEAN Economic Community-AEC” ในวันที 31 มกราคม 2555 ณ. ห้อง IT คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จั ดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ร่วมกับ สภา
วิชาชีพบัญชีฯ
- เข้ าร่ วมการอบรมสัม มนาวิ ช าการเรื อง “เจาะลึก กลอุ บายในการบั นทึ กบั ญชี ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีบังคับใช้ในปี 2554" ในวันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.15 - 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการเรือง “ปัญหาทีคาดว่าจะพบในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
การใช้ IFRS” ในวันศุกร์ที 17 มิถุนายน 2554 ทีห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท จัดโดย
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการเรือง “เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ” ในวันพุธที 16 มีนาคม 2554 เวลา 8.30-16.30 ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 อาคารศรีสุริยวงศ์
โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ สุขุมวิท จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการเรือง “ทิศทางการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี และข้อเสนอแนะการปรับเนื้อหาการสอน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2552”
ระหว่างวันที 25- 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 206 อาคารอนุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย
สมาคมการบัญชีไทย
8. รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/อื่นๆ ที่เคยได้รับ
1) ได้รับใบประกาศจาก “The Craig School of Business, California State University, USA”
ซึงเป็นผู้จัดงานวิจัยด้านบัญชีระดับนานาชาติทีได้รับการยอมรับคือ 29th Asian-Pacific Conference on
International Accounting Issues โดยได้จัดงานในปี 2560 ร่วมกับ มหาวิทยาลัย UNITAR ประเทศ
มาเลเซีย ณ โรงแรม Berjaya Time Square ประเทศมาเลเซีย
2) ได้รับพระราชทานเครืองราชจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที 28
สิงหาคม 2554
3) ได้รับ IABE-2014 Membership AWARD – International Academy of Business and
Economics ในการไปน่าเสนองานวิจัยในงาน IABE-Las Vegas2014
4) ได้รับ Certificate from e-CASE & e-Tech 2014 จาก Nagoya University, Japan ในการ
น่าเสนองานวิจัยในงาน Certificate from e-CASE & e-Tech 2014
5) ได้รับ Certificate of Application-iebmc2013 จาก College of Business Management
and Accounting, UNITEN ทีได้ไปน่าเสนองานวิจัยในงาน 6th International Economics & Business
Management Conference 2013
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6) ได้รับ Certificate of Attendance: IABE Summer Conference 2013 จาก IABE
Committee ทีได้เข้าร่วมฟังการน่าเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE Summer Conference 2013
7) ได้เป็นตัวแทนรับมอบวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชีทีได้เป็นตัวแทนน่านิสิตเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ค่าถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที 2 ประจ่าปี 2556 Thailand Accounting Challenge 2013 จากสภา
วิชาชีพบัญชี โดยควบคุมทีมนิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีได้ท่าคะแนน
ได้สูงสุด 30 อันดับแรก จากตัวแทนนิสิตจากสถาบันการศึกษาทัวประเทศ
8) ได้รับ Certificate of Attendance: International HR Conference จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีได้ไปน่าเสนองานวิจัยในงาน The 4th International HR Conference 2012
9) ได้รับ Official Microsoft Certification – Microsoft Office Specialist (MOS) for Excell,
2011 จาก Microsoft Corporation, Utah, USA.
10) ได้รับ Certificate of Attendance 2010 – the Workshop Entitled “Emerging
Trends and Developments in Management Education in Thailand and India-Prospects for
Partnerships” จาก Faculty of Accountancy and Management, Mahasarakham University
11) ได้รับ Certificate of Achievement: English for Foreign Students 2008 จาก Telelingua
Educational Centre, Singapore
12) ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด Msu_Knowledge Management Awards
2011: Mahasarakham University
13) ได้รับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมบัญชีส่าเร็ จรูป Auto Flight” เพือ
การจัดท่าบัญชีจาก บริษัท ออโต้ไฟล์ท จ่ากัด
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