ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวสสธาวลล ยย พฤกษยอาต ไพ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2564
ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2564
ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2564
มช.ค. 2559 - ธ.ค. 2560
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ

หลวหนขาภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ
รองหลวหนขาฝฝายววชาการภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ

Ph.D. (Finance), สถาบลนบลณฑวต พลฒนบรวหารศาสตรย, ไทย, 2555
M.B.A. (Finance), สถาบลนบลณฑวต พลฒนบรวหารศาสตรย, ไทย, 2551
บลญชชบณ
ล ฑวต , มหาววทยาลลยธรรมศาสตรย, ไทย, 2547

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Capital Market-based, Financial Accounting, Financial Time Series, Investment, Asset Pricing

งานส อน
Accounting Concept for Financial Instruments
Accounting for Financial Instruments
Accounting for Non-Accountant
Advanced Corporate Finance for Accountants
Corporate Finance
Financial Accounting
Financial Concept for Profession.Accountants
Financial Concept for Professional Accountants
Financial Derivatives & Hedge Accounting
Intermediate Accounting II
Introduction to Principle of Accounting
Introduction to Principles of Accounting
Knowledge of the Land
Management Accounting
Management Accounting
Research Methods in Accounting
Research Methods in Business Administration
Seminar
Seminar in Financial Reporting
การบลญชชก ารจลด การ
การบลญชชเพชอ
ช การบรวหารความเสชย
ช งเบชอ
บ งตขน
การบลญชชส าต หรลบเครชอ
ช งมชอทางการเงวน
แนวควด ทางการบลญชชส าต หรลบเครชอ
ช งมชอทางการเงวน
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2557-2558 Time-varying Industrial Portfolio Betas under Regime-switching Model: Evidence from the Stock Exchange of Thailand ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนกองทสนพลฒนาอาจารยย และภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558
The Effect of Financial and Non-Financial Variables to Firm Performance: Comparison Between Indonesia and Thailand ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2558-2559 Relative and Incremental Information Content of Financial Measurements: Evidence from the Stock Exchange of Thailand ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนกองทสนพลฒนาอาจารยย คณะบรวหารธสร กวจ
ปป 2558-2559

ความสลมพลนธยของคสณภาพกตาไรกลบผลตอบแทนของหลลก ทรลพ ยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2558-2559 ผลกระทบของบรวษท
ล ทชม
ช โช ครงสรขางการถชอหสน
ข แบบครอบครลวตนอการกตากลบดมแลกวจการทชด
ช ใ
ช นกลสม
น ตลาดหลลก ทรลพ ยยแหนงประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2559-2560 Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากงบอสด หนสนพลฒนาอาจารยย งบ
ประมาณเงวนรายไดขภาคววชาบลญชช
ปป 2559-2560
บรวหารธสร กวจ
ปป 2560
ปป 2562-2564

Tests of the Ohlson Model in Thailand: A Fractional Cointegration Approach ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนพลฒนาอาจารยย คณะ
ความเชชอ
ช มโยงของตลาดหลลก ทรลพ ยยใ นกลสม
น ประเทศอาเซชยน5 ประเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ผลกระทบของความไมนแนนนอนทางการเมชองตนอตลาดหลลก ทรลพ ยยแหนงประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2561-2562 ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกวจตนอตลาดหลลก ทรลพ ยยแหนงประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนพลฒนาอาจารยย คณะบรวหารธสร กวจ
ประจตาปปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พวมพยครลงบ ลนาสสด เมชอ
ช 25/2/64

หนขา 1 จาก 3

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวสสธาวลล ยย พฤกษยอาต ไพ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ปป 2562-2564
ววจย
ล (สกว.)

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ

ผลกระทบของความไมนแนนนอนทางการเมชองตนอตลาดหลลก ทรลพ ยยแหนงประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการ

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Suthawan prukumpai, "Time-varying Industrial Portfolio Betas under the Regime-switching Model: Evidence from the Stock Exchange of Thailand",
Applied Economics Journal 22 (2) (2015) 54-76
- Polwat Lerskullawat, Suthawan prukumpai, "Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand", วารสารการจลด การ
มหาววทยาลลยวลลยลลก ษณย WMS Journal of Management 7 (พวเศษ) (2018) 1-11
- Suthawan prukumpai, Assoc. Prof. Yuthana Sethapramote, "Stock Market Integration in the ASEAN-5", Applied Economics Journal 25 (1) (2018)
15-34
ระดลบนานาชาตว
- Hasni Yusrianti, Tien Norma Habsari, Suthawan prukumpai, "The Effect of Financial and Non-Financial Variables to Firm Performance: Comparison
Between Indonesia and Thailand", Jurnal Akuntansi dan Investasi 17 (2) (2016) 118-131
- Suthawan prukumpai, Assoc. Prof. Yuthana Sethapramote, "How does the Thai stock market respond to monetary and fiscal policy shocks?",
DLSU Business & Economics Review 28 (2) (2019) 52-68
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Suthawan prukumpai, "Time-varying Industrial Portfolio Betas under the Regime-switching Model: Evidence from the Stock Exchange of Thailand",
The Ninth National Conference of Economists (2015)
- รลญชวด า กสฎศ
ช รช, Suthawan prukumpai, Polwat Lerskullawat, "Impact of Family Ownership Structure to Corporate Governance on the Stock
Exchange of Thailand", การประชสมววชาการระดลบชาตวร าชภลฏเพชรบสร ว
ช จ
ว ย
ล เพชอ
ช แผนนดวนไทยทชย
ช งชล ยชน ครลงบ ทชช 6 (2016)
- ศวโรรลต นย รวนนายรลก ษย, Polwat Lerskullawat, Suthawan prukumpai, "Stock Price Reaction to the Changes of Listed Firms on SET50 Index", การประชสม
ววชาการระดลบชาตว ครลงข ทชช 1 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรชร าชา ประจตาปป 2559 (2016)
- บลญชา ไชยสมคสณ, Suthawan prukumpai, Polwat Lerskullawat, "Bankruptcy Prediction: Evidence in Thailand by Logistic Regression Analysis", การ
ประชสมววชาการและนตาเสนอผลงานววจย
ล ระดลบชาตว ราชธานชวช
ว าการ ครลงบ ทชช 1 (2016)
- Suthawan prukumpai, Associate Professor Yuthana Sethapramote, Ph. D., "Tests of the Ohlson Model in Thailand: A Fractional Cointegration
Approach", การประชสมววชาการระดลบชาตวของนลก เศรษฐศาสตรย ครลงบ ทชช 11 (2017)
- พงศกร ยรรยงพาณวชยย, Suthawan prukumpai, Polwat Lerskullawat, "Earnings management and the political crisis", การประชสมววชาการระดลบชาตว
สาขาบรวหารธสร กวจและการบลญชช ครลงบ ทชช 5 (2017)
- ชณลฐหทลย ตสล ยววศ าล, Polwat Lerskullawat, Suthawan prukumpai, "The post-operating performance of mergers and acquisitions in Thai listed firms.",
การประชสมววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตวครลงบ ทชช 8 มหาววทยาลลยศวล ปากร (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Suthawan prukumpai, "Long-Horizon Returns Predictability and Structural Break in Stock Exchange of Thailand", Asian Finance Association
(AsianFA) 2014 Conference (2014)
- Yuthana Sethapramote, Ph.D., Suthawan prukumpai, Anucha Kaewju, "Stock Market Integration and Portfolio Diversifications in the ASEAN
Economic Community (AEC): A Thai Perspective", Asian Finance Association (AsianFA) 2014 Conference (2014)
- Suthawan prukumpai, "Time-varying Industrial Portfolio Betas under Regime-switching Model:Evidence from the Stock Exchange of Thailand", The
9th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA) (2014)
- Suthawan prukumpai, "Time-varying Term Premium: Evidence from Thailand", Finance and Economics Conference 2015
(2015)
- Suthawan prukumpai, "Relative and Incremental Information Content of Financial Measurements: Evidence from the Stock Exchange of Thailand",
International Conference on Applied Business Research (ICABR) 2016 (2016)
- Asst. Prof. Yuthana Sethapramote, Suthawan prukumpai, Tiwa Kanyamee, "Evaluation of Value-at-Risk Estimation using Long Memory Volatility
Models: Evidence from Stock Exchange of Thailand", Econometric Research in Finance Workshop 2016 (2016)
- Suthawan prukumpai, Assistant Professor Yuthana Sethapramote, Ph. D., "Tests of the Ohlson Model in Thailand: A Fractional Cointegration
Approach", 2016 International Conference on Regional Innovation and Cooperation in Asia (2016)
- Associate Professor Yuthana Sethapramote, Ph.D., Suthawan prukumpai, Anucha Kaewju, "Stock Market Integration and Portfolio Diversifications
in the ASEAN Economic Community (AEC)", The 92nd Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI) (2017)
- Polwat Lerskullawat, Suthawan prukumpai, "Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand", International Conference
on Economics and Business Research (ICEBR) (2017)
พวมพยครลงบ ลนาสสด เมชอ
ช 25/2/64

หนขา 2 จาก 3

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวสสธาวลล ยย พฤกษยอาต ไพ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ

- Suthawan prukumpai, Yuthana Setharpramote, "Stock market integration in ASEAN-5", The 12th International Conference on the Regional
Innovation and Cooperation in Asia (2017)
- Suthawan prukumpai, Assoc. Prof. Yuthana Sethapramote, "How does Thai market response to Monetary and Fiscal Policy Shocks?", The 13th
International Conference on the “Regional Innovation and Cooperation in Asia” (RICA) (2018)

ผลงานววจย
ล นชเบ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2557 - 25 กสมภาพลนธย 2564

พวมพยครลงบ ลนาสสด เมชอ
ช 25/2/64

หนขา 3 จาก 3

