
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรภายใน 3603, 3608  
ที่  ศธ 0530.10/ว 2176           วันที ่ 14  พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

 
เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน-ส านัก/หัวหน้าส านักงานอธิการบดี/ 

ประธานโครงการ/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่าย
มัธยม)/ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) 

 
ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป JASP  
และ Onyx  ในการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานและสถิติเชิงอนุมาน ส าหรับการวิจัยส าหรับผู้เริ่มต้น ส าหรับนักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้สนใจในการท างานวิจัย โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย 
และคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการ 
ด าเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
เข้าใจแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ 
ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรม 
ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้ นายพิษณุ  คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน  
หากท่านต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 3608 หรือ 08-1661-0475,  
อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมฯ ดังกล่าว  
และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์) 
        คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
 

 

 

http://www.mbs.msu.ac.th/
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หลักสูตรอบรม 2 วัน 
(อบรมฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน) 

 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
หลักสูตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป JASP และ Onyx   

ในการวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานและสถิตเิชิงอนุมานส าหรับการวิจัยส าหรับผู้เริ่มต้น 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นท่ีขามเรียง) 

----------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลภายนอก 
ได้มีการเรียนการท าวิจัยปริมาณ (Quantitative Research)ในหลายสาขาเพ่ือตอบสนองการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการหรือการท าวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ รวมถึงการท าวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก ส าหรับผู้ได้เข้าต าแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องตามที่สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้
ก าหนด(ซึ่งระเบียบดูเหมือนจะยากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล (Scopus) ส าหรับผู้ที่ก าลังท า
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ก็ต้องท าการวิจัยเพื่อส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ อีกท้ังยังต้องมีการเผยแพร่ 
ในที่ประชุมวิชาการ (Conference) หรือตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการเพ่ือเป็นการตอบสนองเงื่อนไขของหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ จึงท าให้ผู้วิจัยจ านวนมากมีความจ าเป็นต้องมศีึกษาวิธีการและเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น การวิจัยเชิงปริมาณจ านวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีทันสมัยหลาย
โปรแกรม เช่น โปรแกรม JASP และ Onyx (เป็นโปรแกรม Freeware ทั้งคู่) ซ่ึงโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณข้ันพ้ืนฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง  
ตั้งแต่การวิเคราะห์สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น การวิเคราะห์ เช่น คา่เฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จนถึงสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย 
(Regression Analysis) ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมใหม่ๆเหล่านี้ในสมัยทีเ่รียนหนังสืออยู่อาจเนื่องมาจาก
เหตุผลที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความต้องการที่จะศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านี้ ส าหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้ว
อาจมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเพราะโปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านี้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆเพ่ือจะได้น าไป
ประยุกต์ใช้กับงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือ งานวิจัยเชิงวิชาการและธุรกิจต่อไป 
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จากความส าคัญดังกล่าว  ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
JASP และ Onyx  ในการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานและสถิติเชิงอนุมานส าหรับการวิจัยส าหรับผู้เริ่มต้น ส าหรับนักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดท่ีส าคัญเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  

ที่สามารถน าไปใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
2.4 เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การท างานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยจาก  

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
วันจัดโครงการอบรมฯ  :    ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 

ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 
       สถานที่ด าเนินการ         :    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

 
4. จ านวนรับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจ านวนจ ากัด) 

นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการท างานวิจัย จ านวน  60  คน 
 
5. วิทยากร อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์  

อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ  
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

6. รูปแบบการอบรม บรรยาย / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ / และตอบปัญหาข้อซักถาม 
 

7. ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติ 
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8. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
 อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562) 

- แนะน าโปรแกรม JASP และ Onyx 
- แนะน าชุดข้อมูลที่ใช้กับการอบรม  
- แนะน าการสร้างชุดข้อมูล (Dataset)   
- แนะน าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ความถ่ี (Frequency), ร้อยละ (Percent), 

ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
- แนะน าการสร้างตัวแปรใหม่ (New Variable) 
อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562) 
- แนะน าแนวคิดการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
- แนะน าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
- แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-Test, F-test, Chi-square, และความสัมพันธ์ (Correlation)  
- แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) รวมถึงแบบง่าย

(Simple Regression) และแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
- แนะน าการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง(mediator)และตัวแปรที่ปรับเปลี่ยน (Moderator) 
- แนะน าการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
- แนะน าการวิเคราะห์ EFA (Exploratory Factor Analysis) 
- สรุป : สิ่งที่เรียนรู้จากโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเชิงปริมาณของตนเอง 

 

9. การสมัครเข้าอบรม  
ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัคร ได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training  

    (ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัครครบจ านวนที่ก าหนดไว้) 
 
10. สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับ 

10.1  เครื่องคอมพิวเตอร์บริการในการอบรม 
10.2  อาหารว่าง 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
10.3  เอกสารประกอบการอบรม / สมุด / ปากกา 
10.4  เกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรมฯ ไม่ต่ ากว่า 80% ของเวลาในการอบรม 

 
 
 
 
 
 

http://www.mbs.msu.ac.th/


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป JASP และ Onyx  ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานส าหรับการวิจัยส าหรับผู้เริ่มต้น 
จัดโดย ศูนยบ์ริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                                               หนา้ 4 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณท่ีส าคัญ  
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 พร้อมทั้งสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.4  เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การท างานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยจาก  
 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 

 โทรสาร 0-4375-4425 
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th   
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เงื่อนไขส าหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักสูตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป JASP และ Onyx   
ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานส าหรับการวิจัยส าหรับผู้เริ่มต้น 

...................................................... 
 

1. ศูนย์บริการวิชาการได้บริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน  
หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาอบรมด้วยตนเอง ท่านจะต้องลงโปรแกรม 
มาให้เรียบร้อย 

2. ศูนย์บริการวิชาการจะไม่มีการแจก “โปรแกรม และ/หรือ “ปลั๊กอิน” ท่ีใช้ในการอบรม 
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมใด ๆ ท้ังสิ้น 

3. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ท่ีระบบรับสมัครท่ีแจ้งไว้  
ท้ังนี้ หากผู้สมัครแล้วประสงค์จะ “ยกเลิก” การเข้าร่วมอบรม ท่านจะต้องแจ้งแก่ศูนย์บริการวิชาการ  
ภายในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562  ได้ท่ี โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 
หรือ E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th   

4. หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีการ “ยกเลิก/ไม่เข้ารับการอบรม” ตามท่ีได้สมัครไว้ 
ในระบบรับสมัครและไม่ท าการแจ้งตามวันท่ีก าหนด ศูนย์บริการวิชาการขอ “ตัดสิทธิ์”  
การเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรตลอดปีงบประมาณ 2562  

 



 

 
ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร กำรใช้โปรแกรม

ส ำเร็จรูป JASP และ Onyx  ในกำรวิเครำะห์สถิติพื้นฐำนและสถิติเชิงอนุมำนส ำหรับกำรวิจัยส ำหรับผู้เริ่มต้น 
ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 มกรำคม 2562  

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ขำมเรียง) 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562  

08.00 – 08.30 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมลงทะเบียน  
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

08.30 – 09.00 น. - กล่าวรายงาน โดย  อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์    
             ผู้อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ  

คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 
    - ประธานพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส 
 09.00 – 10.30 น.  -  แนะน าโปรแกรม JASP และ Onyx / แนะน าชุดข้อมูลที่ใช้กับการอบรม 

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ  
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

 10.30 – 10.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15 น. - แนะน าการสร้างชุดข้อมูล (Dataset)   
12.15  - 13.00 น.  - พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30 น. - แนะน าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ความถี่     

            (Frequency), ร้อยละ (Percent), ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่วนเบี่ยงเบน 
            มาตรฐาน (Standard Deviation) 

14.30 - 14.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง 
           14.45 - 17.15 น.  - แนะน าการสร้างตัวแปรใหม่ (New Variable) 

หมำยเหตุ :   กิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาจะมีการฝึกปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
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ส ำเร็จรูป JASP และ Onyx  ในกำรวิเครำะห์สถิติพื้นฐำนและสถิติเชิงอนุมำนส ำหรับกำรวิจัยส ำหรับผู้เริ่มต้น 
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ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ขำมเรียง) 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562  

08.00 – 08.30 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมลงทะเบียน  
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

08.30 – 10.30 น. - แนะน าแนวคิดการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
- แนะน าสถิติเชิงอนุมาน(inferential statistics) 

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

10.30 – 10.45 น.  - พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น. - แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-Test, F-test, Chi-square, และ 
                                 ความสัมพันธ์ (Correlation)  

                           - แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression  
                             Analysis) รวมถึงแบบง่าย (Simple regression) และแบบพหุคูณ 

                        (Multiple Regression) 
12.15 – 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  

           13.00 – 14.30 น. - แนะน าการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) และตัวแปรที่ปรับเปลี่ยน 
                                            (Moderator) / แนะน าการวิเคราะห์เส้นทาง(path analysis) และแนะน า 
                                            การวิเคราะห์ EFA (exploratory factor analysis) 

14.30 – 14.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 17.15 น.  - สรุป : สิ่งที่เรียนรู้จากโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้กับงานวิจัย 
17.15 น.  - กล่าวปิดโครงการฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม  

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 
                   คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส 
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