ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ คงมาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติการศึกษา:
2552
2545
2540

Doctor of Philosophy in International Business
School of Management, Asian Institute of Technology (AIT)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกียรติประวัติ:
2557
ได้การคัดเลือกเป็นอาจารย์ยอดเยี่ยมแห่งปี (Great Teacher of the Year 2014)
2555

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547

ได้รับทุนรัฐบาลไทย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) ศึกษาระดับปริญญา
เอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT)

ประวัติการอบรม:
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" นมธ.
2556
(Thammasat Leadership Program) รุ่นที่ 2
ประสบการณ์ด้านงานองค์กรเอกชน:
2544-2547

นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

2540-2543

นักบัญชี บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
1

ประสบการณ์ด้านงานสอน:
2549–2555 อาจารย์ประจา สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556–ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คติประจาใจ :
ครูมีหน้าที่พัฒนาบ่มเพาะลูกศิษย์ ต้องให้ความรักความเมตตาเหมือนเค้าเป็นลูก และต้อง
ปลูกฝังความรู้คคู่ ุณธรรมในฐานะที่เค้าเป็นศิษย์
หลักการสอน:
โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการบ่มเพาะให้เด็กมีวิธีคิดวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบ รู้ รอบ รู้ ลึ ก และรู้ ไกล รวมทั้งมีทักษะในการปรับใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีสู่ การ
ปฏิบัติที่เรียบง่ายและทาได้จริง
ผลความสาเร็จของนักศึกษากับความภาคภูมิใจในฐานะครู:
2557
เป็นที่ปรึกษาและส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการนวัตกรรมในเวทีระดับชาติ ได้แก่
1. โครงการประกวด MWA Innovation Awards 2014 ในหั ว ข้ อ "นวั ต กรรม
ประปาเพื่อประชาชน"
 ทีมจากวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ได้รับรางวัลอันดับที่ 1
2. โครงการแข่ ง ขั น โปรแกรมประยุ ก ต์ ท างด้ า นเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ
“Geo-informatics Applications Contest : G-CON 2014”
 ทีมจากวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ผ่านไปสู่รอบตัดสิน 3 ทีม
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับทุนระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ทุนสนับสนุน
งานวิจัยทั่วไป ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน
1. นางสาวสมฤทัย น้าทิพย์ (2557). วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลกระทบนวัตกรรมบริการ
ต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
2. นายณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา (2557). วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของนักศึกษา : บริบทการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี”
3. นางสาวนงเยาว์ จิรภาไพศาล (2557). วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง
ในการใช้บริการด้านสารสนเทศในธนาคารจากบุคคลภายนอก”
4. นางสาวจันทร์จิรา นพคุณธรรมชาติ (2557). วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์: บริบทภาครัฐสู่ภาคธุรกิจ”
5. นายนฤดล สนิทราษฎร์ (2557). วิทยานิพนธ์เรื่อง “สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ผู้ให้คาปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ”
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2556

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระดีเด่น จาก
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. พรหมพร ฉาบสุวรรณ (2556). งานค้นคว้าอิส ระเรื่อง “ความเสี่ยงและความ
ล้มเหลวในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
2. นางสาวนฤมล มงคลนา (2555). วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒ นาเว็บไซต์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”
3. นายภูวนาท อุดมวุฒิกร (2555). งานค้นคว้าอิสระเรื่อง “แผนที่ความรู้และการ
ระบุความสาคัญเร่งด่วนเพื่อการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาโรงงานชุบโลหะ”
4. นางสาวภัชชรีย์ ลิมป์พัฒนชัย (2554). งานค้นคว้าอิสระเรื่อง “นวัตกรรมทาง
สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียในกิจการพลังงานจังหวัดระยอง”
5. สุพิชชา ธีรอภิศักดิ์กุล (2554). งานค้นคว้าอิสระเรื่อง “การยอมรับและใช้งาน
ระบบการจัดการความรู้: กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์”
6. อั ญ ญารั ต น์ ธนไพศาลกิ จ (2552). งานค้ น คว้ า อิ ส ระเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ น าไปสู่
ความสาเร็จของโครงการติดตั้งระบบ SAP ในหน่วยงานภาครัฐ: มุมมองของฝ่าย
ลูกค้าและฝ่ายผู้ให้บริการติดตั้งระบบ”
7. สิทธิกุล พวงมะลิ (2552). งานค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่นาไปสู่การยอมรับ ELearning ในโรงงานอุตสาหกรรม: บททบทวนวรรณกรรม”

ประสบการณ์ด้านงานบริหารในวิทยาลัยนวัตกรรม/มหาวิทยาลัย/สมาคมศิษย์เก่า:
2553-ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพภายใน (ระดับคณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552-2554

ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552-2553

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM Team)
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรของวิทยาลัยนวัตกรรม
คณะกรรมการจัดทาวารสารออนไลน์ ITU Review

2551-2557

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

คณะผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การบริการวิชาการแก่สังคม :
2558
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมการคัดเลือกในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด
วิทยากรอบรมการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม
2557
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
2556
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรรมการประเมินผลภายใน กลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาการพนัน
2556
กระทรวงแรงงาน
คณะทางานพิจารณาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน
คณะทางานกากับดูแลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพั ฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ระหว่างปี 2555 – 2556
2554-2556 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วิทยากรอบรมแนวปฏิบัติการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Audit)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2553
สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษาการประเมินผลความสาเร็จในการนาส่งผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ให้บริการของสภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคานวณต้นทุนต่อหน่วย สภากาชาดไทย
2552-2556 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
กรรมการ Thailand ICT Excellence Award 2008-2012
2551
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
อนุกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง จัดทายุทธศาสตร์ และประเมินผล อพท.
2548-2550 สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนันสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากาไร :
2557-ปัจจุบัน “โครงการจัดทาคู่มือการตรวจสอบการเงิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”
เสนอต่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หัวหน้าโครงการวิจัย)
“โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล”
เสนอต่อ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี (นักวิจัย)
“โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในมิติพื้นที่”
เสนอต่อ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี (นักวิจัย)
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งานวิจัยที่ได้รับทุนสนันสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากาไร (ต่อ):
2556
“โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการต้นทุนผลผลิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย”
เสนอต่อ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
“โครงการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ”
เสนอต่อ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ (นักวิจัย)
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์”
เสนอต่อ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี (นักวิจัย)
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม”
2555
“โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ”
เสนอต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (นักวิจัย)
“โครงการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ (พ.ศ. 2555–2559) ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”
เสนอต่อ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักวิจัย)
2554
"โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการพัสดุ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ"
เสนอต่อ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
“โครงการพัฒนากลยุทธ์การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เสนอต่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ทุนจากธนาคารโลก) (นักวิจัย)
“โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน”
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (นักวิจัย)
“โครงการพั ฒ นาคู่ มื อการบริ ห ารจั ด การเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”
เสนอต่อ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักวิจัย)
2553
“โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน”
เสนอต่อ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หัวหน้าโครงการวิจัย)
“โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย”
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (นักวิจัย)
“โครงการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ให้บริการของสภากาชาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”
เสนอต่อ สภากาชาดไทย (นักวิจัย)
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งานวิจัยที่ได้รับทุนสนันสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากาไร (ต่อ):
2552
“โครงการจัดทารายงานติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม”
เสนอต่อ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย)
“โครงการจัดทาคู่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกากับกิจการพลังงาน”
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (นักวิจัย)
“โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บัญชี ด้านการเงินการคลัง และการตรวจสอบภายในของสภากาชาดไทย”
เสนอต่อ สภากาชาดไทย (นักวิจัย)
2550
"โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และรูปแบบการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน"
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักวิจัย)
2552
“โครงการจัดทารายงานติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม”
เสนอต่อ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย)
“โครงการจัดทาคู่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกากับกิจการพลังงาน”
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (นักวิจัย)
“โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการบัญชี
ด้านการเงินการคลัง และการตรวจสอบภายในของสภากาชาดไทย”
เสนอต่อ สภากาชาดไทย (นักวิจัย)
2550
"โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และรูปแบบการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน"
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักวิจัย)
2549
"โครงการออกแบบและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการบทบาทของอุดมศึกษาผ่าน
เครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ที่สร้างนวัตกรรม/มูลค่าเพิ่มภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศใหม่"
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักวิจัย)
"โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการเงินและ การระดมทุนอุดมศึกษา (Financial
and Funding Models) ตามแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา"
เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักวิจัย)
2548
"โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจของสถาบันการบินพลเรือน"
เสนอต่อ สถาบันการบินพลเรือน (นักวิจัย)
“โครงการจัดทาคู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ”
เสนอต่อ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี (นักวิจัย)
2547
"โครงการจัดทาโครงสร้างผลผลิตและพัฒนารูปแบบการจัดการงบประมาณยุทธศาสตร์"
เสนอต่อ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี (นักวิจัย)
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บทความวิชาการร่วมกับนักศึกษาในการดูแล:
2558 วิสุ ขันเสนาะ, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2558). โมเดลความร่วมมือผลิตในโครงการจ้างงานภายนอก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการครั้งที่ 7, 28 มิถุนายน 2558.
สุนิษา เสนอินทร์, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2558). กรอบแนวคิดผลกระทบของสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ไอทีต่อประสิทธิภาพการจ้างงานภายนอกอุตสาหกรรมธนาคารไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7, 30-31 มีนาคม 2558.
ณัฐ ปภัส ร์ พิสุ ทธิพ งศ์ , และ อรพรรณ คงมาลั ย. (2558). ความเสี่ ยงในการส ารวจแหล่ ง พลั ง งาน
ปิโตรเลียมในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการครั้งที่ 7, 28 มิถุนายน 2558.
เจริ ญพร ชั่น ฮง, และ อรพรรณ คงมาลั ย. (2558). ปัจจัย ความเสี่ ยงที่ มีผ ลต่อการวั ดประสิ ทธิผ ล
โดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่ง. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการครั้งที่ 7, 28 มิถุนายน 2558.
จุฑาทส อุตตรนคร, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2558). กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7, 30-31 มีนาคม 2558.
กิตติวรรณ เอมสุข, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2558). รูปแบบต้นทุนทางธุรกรรมสาหรับระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง: บริบทของภาครัฐ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการครั้งที่ 7, 28 มิถุนายน 2558.
2557 ภาวิณี แว่วเสียงสังข์, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2557). การบริหารความเสี่ยงในการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ: กรณีศึกษา "CMMI" ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตซอฟท์แวร์ในประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา
มจธ., ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557, 133-141
สมฤทัย น้าทิพย์, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2556). นวัตกรรมบริการ: กลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
บริบทสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557, 231-244
ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2557). ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับผลสัมฤทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ . วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557, 33-47
อรพรรณ คงมาลัย, และ นายณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา. (2557). กรอบแนวคิดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
กับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557.
นงเยาว์ จิรภาไพศาล, อรพรรณ คงมาลั ย. (2557). การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติการในการใช้
บริการจากบุคคลภายนอกด้านสารสนเทศในธนาคาร. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการ
บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, 5-6 มิถุนายน 2557.
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นฤดล สนิ ท ราษฎร์ , อรพรรณ คงมาลั ย , และ อั ญ ณิ ฐ า ดิ ษ ฐานนท์ . (2557). กรอบแนวคิ ด ของ
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และตั้งใจใช้ระบบ Ariba ในกลุ่ มบริษัทปิโตรเคมีแห่ งหนึ่ง เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด . การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, 5-6 มิถุนายน
2557.
วสันต์ ใจวงค์, และ อรพรรณ คงมาลัย. (2557). การยอมรับและการนาระบบ TELEMEDICINE เข้าไป
ใช้กับกระบวนการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชเชียงของ
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ณัฐ รฐนนท์ กานต์ ร วี กุ ล ธนา, อรพรรณ คงมาลั ย , และสมฤทั ย น้ าทิ พย์ . (2557). ความเสี่ ย งใน
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, 5-6 มิถุนายน 2557.
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งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ:
Theme
หัวข้อวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ
Project
2558
and Risk
 ความเสี่ยงในการสารวจแหล่งพลังงานปิโตรเลียมในประเทศไทย
Management
 โมเดลความร่วมมือผลิตในโครงการจ้างงานภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลกระทบของสมรรถนะเจ้าหน้าที่ไอทีต่อประสิทธิภาพการจ้างงานภายนอก :
บริบทธนาคารไทย
 สมรรถนะที่จาเป็นของบุคลากรนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมผู้ให้คาปรึกษา
ด้านระบบสารสนเทศ
2557
 การบริหารความเสี่ยงในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่ง
2556
 การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมมอเตอร์แอร์
 ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักศึกษา : บริบทการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การบริหารความเสี่ยงในการใช้บริการด้านสารสนเทศในธนาคารจาก
บุคคลภายนอก
 ความเสี่ยงในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารต้นทุนผลผลิตฐานกิจกรรม
กรณีศึกษาหน่วยงานบริการโลหิต
2555
 ความเสี่ยงและความล้มเหลวในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 การบริหารความเสี่ยงในการควบคุมคุณต้นทุนอาคารสูง กรณีศึกษา บริษัท
รับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารสูแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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Theme
หัวข้อวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ
Knowledge
2556
Management
 แผนที่ความรู้และโครงสร้างการเรียนรู้สาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
 การจัดการความรู้ในองค์กรไม่แสวงหากาไร
 ผลกระทบของระบบและกระบวนการจัดการความรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ Call Center: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทางานในการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาศูนย์ให้
คาปรึกษาและพัฒนานวัตกรรม (ICC)
2555
 แผนที่ความรู้และการระบุความสาคัญเร่งด่วนเพื่อการจัดการความรู้ กรณีศึกษา
โรงงานชุบโลหะ
 การจัดการความรู้ของลูกค้าเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมและ
คุณภาพการบริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์กร
 การวิเคราะห์องค์ความรู้ในกระบวนการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา
บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง
2553
 การถ่ายทอดความรู้ในการจ้างงานภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
 การยอมรับและเข้าใช้ระบบการจัดการความรู้ในองค์กรผู้ให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีจากภายนอก (IT Outsource)
2552
 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก กรณีศึกษา องค์กรบริการฝึกอบรมและ
ให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
 ประสิทธภาพการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ Implement SAP กรณีศึกษา
บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 กระบวนการสร้างความรู้ และประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง
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Theme
หัวข้อวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ
2556
Strategy,
 การวัดประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคม
Marketing,
 ผลกระทบของ 7 C's Communication ต่อการใช้ Social Media เพื่อเพิ่ม
and
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคม
Change
 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาด (7C's Marketing Mix) ต่อความ
Management
จงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคม
 นวัตกรรมกระบวนการและการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน: กรณีศึกษาหน่วยซ่อมบารุง
เครื่องบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง
 ผลกระทบนวัตกรรมบริการต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
 ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อภาพลักษณ์องค์กร: บริบทสถาบันสอน
ศิลปะการใช้เสียงและลีลา
 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการรักษาฐานลูกค้าประเภทองค์กรในธุรกิจผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษา
บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2553
 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานจังหวัดระยอง
 ผลกระทบจากบริบทองค์กรและการพัฒนาบุคลากรต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
กรณีศึกษา : บริษัทในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินการกระบวนการผลิตใหม่ ในอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ในมุมมองของผู้พัฒนากระบวนการและผู้ปฎิบัติการ
 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 (The 7’Ps) ต่อการตัดสินใจเรียน
ในสถาบันสอนดนตรีของผู้ใหญ่
2551
 แผนธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เฉพาะจุดด้วยเทคโนโลยีการ
กระจายสื่อผ่านระบบเครือข่าย (บริษัท ไอแมส จากัด )
 แผนธุรกิจ คอนโดมิเนียมเทศบาลแหลมฉบัง
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประยุกต์ใช้ ITIL: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
 การประเมินความพร้อมทางธุรกิจในการเป็น E-Business Company
 Balanced Scorecard: นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการในธนาคารพาณิชย์
 กลยุทธ์องค์กร และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา องค์กรจัดหา
และให้บริการไฟฟ้า
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อหน่วยงาน ATM Service
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หัวข้อวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ
2558
 รูปแบบต้นทุนทางธุรกรรมสาหรับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง: บริบทของภาครัฐ
2556
 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์: บริบท
ภาครัฐสู่ภาคธุรกิจ
 การยอมรับและการนาระบบการแพทย์ทางไกลเข้าไปใช้กับกระบวนการ
สาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
 การยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา: บริบทการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย
2555
 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ Manufacturing
Intelligence กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสินค้าปิโตรเลียมขั้นปลายแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย
 การยอมรับระบบการจัดการองค์ความรู้ของการประปานครหลวง
2553
 นวัตกรรมการจัดซื้อ กรณีศึกษา องค์กรไม่แสวงกาไรที่ให้บริการด้านสุขภาพ
 ผลกระทบของโมเดล TOE และบทบาทที่ปรึกษาที่มีต่อความสาเร็จ ของ ERP
Implementation
 การยอมรับและเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชมในประเทศไทย
 การยอมรับและการตั้งใจใช้งานระบบบริหารคลังความรู้ กรณีศึกษา องค์กร
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์แห่งหนึ่ง
 ความสามารถในการดูดซึมความรู้และเทคโนโลยีจากบริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษา
ทัศนคติของพนักงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
 การประยุกต์ใช้ Technology Acceptance Model และ Task-Technology
Fit ใน E-learning
2552
 ประสิทธิผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา กลุ่ม
บริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนแห่งหนึ่ง
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หัวข้อวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ
 การยอมรับการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) ใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด
 การยอมรับและตั้งใจใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) กรณีศึกษา :
การประปานครหลวง
 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในธุรกิจธนาคาร กนณีศึกษา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการนาเทคโนโลยี Intranet เข้ามาใช้
จัดการความรู้ภายในองค์กร กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สายลูกค้าธุรกิจ
SMEs นครหลวง
 ปัจจัยที่นาไปสู่การยอมรับและตั้งใจใช้ระบบการจัดการความรู้ กรณีศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย
 ปัจจัยที่นาไปสู่การใช้งานระบบการจัดการความรู้ กรณีศึกษาองค์กรพัฒนา
ซอฟต์แวร์
 การยอมรับและใช้งานระบบประมูลราคาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding Syste)
กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 การยอมรับและตั้งใจใช้ Project Lesson Learnt Database กรณีศึกษา
บริษัทวิศวกรรมด้านการออกแบบและก่อสร้างและให้คาปรึกษาแห่งหนึ่ง
 การยอมรับและใช้งานระบบบริหารการวางแผนทรัพยากร (Enterprise
Resource Planning System) กรณีศึกษา บริษัทจัดจาหน่ายเวชภัณฑ์แห่งหนึ่ง
 การยอมรับและตั้งใจใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2551
 ปัจจัยที่นาไปสู่การยอมรับ E-Learning ในโรงงานอุตสาหกรรม
 ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการติดตั้งระบบ SAP ในหน่วยงานภาครัฐ:
มุมมองของฝ่ายลูกค้าและฝ่ายผู้ให้บริการติดตั้งระบบ
 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ต่อความสาเร็จการประยุกต์ใช้ SAP กรณีศึกษาการประปา
นครหลวง
 ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ ERP: กรณีศึกษาบริษัท ABC จากัด
*******************
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