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จ�ำนวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้ำหอประชุม มก.



	สารจากคณบดี

คนที่	1	

รองศาสตราจารย์	วินิจ	วีรยางกูร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

(22	ธันวาคม	2535	–	10	มิถุนายน	2539)

 ปัจจุบัน ปี 2560 นำนำประเทศเกือบท่ัวโลกต่ำงมุง่ท�ำนบุ�ำรงุส่งเสรมิให้ประเทศ

ของตนเจรญิก้ำวหน้ำยิง่ข้ึน เพือ่เป็นปัจจัยส�ำคญัในอนัท่ีจะน�ำควำมรุง่เรอืงทำงเศรษฐกจิ 

ควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเมืองและสังคมมำสู่ประเทศของตนเองกำรเรียนกำรสอนทำง   

ด้ำนบริหำรธุรกิจเป็นสำขำหนึ่งที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศประเทศไทยก็เช่นกัน             

แม้จะเห็นควำมส�ำคัญด้ำนเศรษฐกิจรัฐบำลก็ได้มีแนวทำงในกำรส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุง

กำรเกษตรทุกสำขำ เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดธรุกิจชุมชน โดยน�ำเศรษฐกิจพอเพยีงมำประยกุต์ใช้

กับทุกแนวทำงกำรพฒันำประเทศ รวมท้ังกำรเรยีนกำรสอนทำงด้ำนบรหิำรธุรกจิของคณะ

บรหิำรธรุกิจ ก็ควรมุ่งเน้นกำรท�ำนบุ�ำรงุส่งเสรมิ วชิำกำรด้ำนบรหิำรธุรกจิ และค้นคว้ำ

วทิยำกำรใหม่ๆ มำใช้ในกำรเรยีนกำรสอนให้ทันสมยัอยูเ่สมอ 

 ในโอกำสที่คณะบริหำรธุรกิจ มีอำยุครบรอบปีที่ 25 ในปี 2560 นี้ กระผมใน

ฐำนะคณบดีคณะบริหำรธุรกิจคนที่ 1 (18 ธันวำคม 2535 – 8 มิถุนำยน 2539)          

ขอแสดงควำมยินดี และภำคภูมิใจต่อกำรบริหำรงำนของคณะฯ ให้ก้ำวหน้ำของอดีต

คณบดี รองคณบดี อำจำรย์ บุคลำกรและนิสิตทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนำและบ�ำรุง

รักษำคณะฯจนรุ่งเรืองมำถึงวันนี้ และขอฝำกควำมมุ่งหวังในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ คือ
 1. ช่วยกนัส่งเสรมิท�ำนบุ�ำรงุรกัษำจติใจของบุคลำกร สร้ำงควำมเข้ำใจ คยุกนัใน

เรือ่งท่ีเป็นปัญหำให้เข้ำใจตรงกัน เพือ่ก้ำวไปข้ำงหน้ำพร้อมๆ กนั

 2. ช่วยกันส่งเสรมิและรกัษำคณุภำพด้ำนกำรศกึษำ คณุภำพของนสิิต คุณภำพ

ของบุคลำกร กำรพฒันำใดๆ ให้ใช้วจิำรณญำณอย่ำงรอบคอบ   เล็งดผูลเสียทกุแง่มมุ ไม่ใช่

เป็นประโยชน์เฉพำะหน้ำ เฉพำะเวลำ เฉพำะคน แต่อำจเกิดผลเสยีต่อส่วนร่วม

 3. กำรบริหำรและจัดกำรเรือ่งใดๆ ควรมคุีณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณ

ท่ีก�ำหนดไว้ในวชิำชีพ

 ขอแสดงควำมยินดีอีกครั้งส�ำหรับควำมก้ำวหน้ำของคณะบริหำรธุรกิจ    

ในปีที่ 25 ปี 2560 ขออ�ำนวยพรให้ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร นิสิต จงประสบ

ควำมเจริญรุ่งเรือง มีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมดีต่อไป และขออ�ำนำจแห่งควำมดี

ทั้งปวงจง อ�ำนวยพรให้ทุกท่ำนสุขภำพแข็งแรง รุ่งเรืองตลอดไป

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	สารจากคณบดี

คนที่	2

รองศาสตราจารย	์อรสา	อร่ามรัตน์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

(11	ธันวาคม	2539	-	8	มิถุนายน	2541)

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีและปริญญำโททำงด้ำน

บริหำรธุรกิจได้ด�ำเนินกำรโดยภำควิชำที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

มำเป็นเวลำนำนกว่ำ 70 ปี กำรแบ่งส่วนรำชกำรจะอยู่ภำยใต้คณะวิชำซึ่งมีชื่อเรียก

เปลี่ยนไปตำมควำมเหมำะสมโดยครั้งหลังสุดคือคณะเศรษฐศำสตร ์และ

บริหำรธุรกิจ และต่อมำเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2535 ได้แบ่งส่วนรำชกำรใหม่

แยกคณะบริหำรธุรกิจออกมำมีกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอนโดยขยำยเพ่ิมไปสู่

ระดับปริญญำเอกด้วย ซึ่งมีทุกระดับมีคุณภำพกำรศึกษำเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ประเทศและนำนำชำติ

 ในโอกำสครบรอบปีที ่ 25 ของคณะบริหำรธุรกจิ ดิฉนัในฐำนะทีเ่คยมส่ีวนร่วม

ในกำรพฒันำคณะฯ มคีวำมภำคภมูใิจทีไ่ด้เห็นกำรพัฒนำในทำงทีดี่ขึน้ ขอเป็นก�ำลงัใจให้

ผูบ้รหิำร คณำจำรย์ บคุลำกร และนสิติทกุท่ำนทีไ่ด้ปฏบิติัหน้ำทีอ่ย่ำงดแีละเตม็ควำม

สำมำรถตลอดมำ และขอให้รักษำไว้ซึง่คณุภำพในทกุด้ำน รวมถึงควำมรกัสำมคัคีอนัจะ 

ส่งเสรมิให้คณะบรหิำรธุรกจิเจรญิก้ำวหน้ำสบืไป

 ขอแสดงควำมยนิดีในกำรครบรอบปีท่ี 25 อย่ำงจรงิใจ และขออ�ำนวยพรให้

ทุกท่ำนม ีอำย ุวรรณะ สุขะ พละ และเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	สารจากคณบดี

คนที่	3

รองศาสตราจารย์	ดร.ปรียานุช	อภิบุณโยภาส

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

9	มิถุนายน	2541	-	8	มิถุนายน	2545

 คณะบรหิำรธรุกิจ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เป็นสถำบันทำงกำรศึกษำทีเ่ก่ำแก่ 

ก่อต้ังเมือ่ปี พ.ศ. 2535   และได้ผลติบุคลำกรเพ่ือสร้ำงสรรค์ประเทศชำตมิำแล้วหลำยรุน่

เป็นควำมภำคภมูใิจของชำวฟ้ำใส ที่ได้ร่วมกันพัฒนำสร้ำงสรรค์ให้คณะบริหำรธุรกิจมี  

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

 ลูกศิษย์ทุกคน หำกเปรียบเทียบทุกคนเป็นต้นไม้หลำกหลำยพรรณ ที่เบ่งบำน

อยู่ในรั้วเกษตร โดยมีอำจำรย์คอยใส่ปุ๋ย   รดน�้ำ  พรวนดิน  ดักจับแมลง ที่มำเกำะกิน

ใบ ดอก จนต้นไม้ต่ำงๆเกดิควำมสวยงำม มชีือ่เสยีง ทัง้ด้ำนวชิำกำร ด้ำนกฬีำ  นำฏศลิป์ - ดนตรี  

และปลกูฝังคณุธรรม – จรยิธรรม  อยู่ใน สงัคมได้อย่ำงมคีวำมสขุ

 ขอแสดงควำมยินดีและชื่นชมต่อบุคลำกรของคณะบริหำรธุรกิจทุกท่ำน  

ที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรพัฒนำคณะให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมำ ขอฝำกข้อคิดไว้เตือนสติ 

จำกค�ำกล่ำวที่ว่ำ “ควำมรู้ท�ำให้องอำจ” นั้นเป็นจริงก็ต่อเม่ือผู้ที่มีควำมรู้นั้นต้อง

ประพฤติตนเป็นคนดี และ “สุดยอดของควำมดี” คือ “ควำมกตัญญู”

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



สารจากคณบดี

คนที่	4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สัมพันธ์	หุ่นพยนต์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

9	มิถุนายน	2545	-	8	มิถุนายน	2553

 จำกอดีตเกือบ 30 ปีมำแล้ว โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุคโลกำภิวัฒน์ มีกำร    

ตื่นตัวเรื่องกำรค้ำขำย กำรพัฒนำธุรกิจ ได้มีกำรพัฒนำตนเองจำกธุรกิจชุมชนสู่ธุรกิจเมือง

และธุรกิจข้ำมโลกอันเป็นแนวทำงให้เกิดเส้นทำงกำรค้ำขำยแบบใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกำร

เพ่ิมควำมยำกล�ำบำกในกำรเตรียมตัวเตรียมควำมพร้อมของนักธุรกิจทุกภำคส่วน           

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด ้ำนบริหำรธุรกิจยังมีน ้อยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                          

ด้ำนบริหำรธุรกิจ จึงมีควำมส�ำคัญมำกขึ้น ส�ำหรับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ยังไม่มีหน่วย

งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจน จึงเห็นชอบให้แยกกำรบริหำรจัดกำรออกมำจำก

คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2535

 จนปัจจบัุน พ.ศ. 2560 ยคุโลกำภวัิฒน์ได้เปลีย่นแปลงเข้ำสูย่คุ Digital มกีำรพัฒนำ

ระดับโลกระดับประเทศในทุกๆด้ำนรวมทั้งกำรเรียนกำรสอนทำงบริหำรธุรกิจก็มีกำร

เปล่ียนแปลงด้วย ผูบ้รหิำรและบุคลำกรก็มกีำรเปลีย่นแปลง เช่นกัน กำรทีค่ณะบรหิำรธุรกจิ 

มอีำยคุรบปีท่ี 25 นัน้ หำกนบักำรเจรญิเตบิโตของมนษุย์แล้วส�ำหรับคนไทยเรยีกว่ำ ปีเบญจเพส

จะมีควำมเช่ือว่ำเป็นปีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องด�ำเนินชีวิตด้วยควำมระมัดระวัง                

กำรบริหำรจัดกำรคณะบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับกำรศึกษำ     

จะเข้ำสูก่ำรเปลีย่นแปลงท่ียำกข้ึน มีกำรแข่งขันมำกข้ึน ควรมกีำรด�ำเนนิกำรด้วยควำมรกั

สำมัคคี มคีวำมระมดัระวังด้วยเพือ่ให้คณะฯ เตบิโตอย่ำงมัน่คงต่อไป
 ในฐำนะอดีตคณบดีคณะบริหำรธุรกิจ ระหว่ำงปี 2545 – 2553 อดีตหัวหน้ำ 

ภำควิชำ อดตีประธำนโครงกำร ท่ีได้พฒันำคณะบรหิำรธรุกจิให้เตบิโตหลำยด้ำนโดยเฉพำะ

เป็นช่วงทีม่กีำรเปิดกำรเรยีนกำรสอนระดบัปรญิญำเอกและกำรสร้ำงอำคำรกำรเรยีนกำรสอน 

(อำคำร 4) กระผมมคีวำมภำคภมูใิจในส่ิงทีเ่กดิขึน้ จำกกำรบรหิำรจดักำรและควำมร่วมแรงร่วมใจ

ระหว่ำงผูบ้รหิำร บคุลำกร และนสิติทกุคน

  ในโอกำสครบรอบปีที่ 25 ของคณะบริหำรธุรกิจ ผมมีควำมยินดีและภำคภูมิใจ 

จึงขอฝำกถึงผู้บริหำร บุคลำกร รุ่นน้องๆ ให้มีควำมรัก ควำมสำมัคคี กำรให้ควำมส�ำคัญ

กับบุคลำกรทุกคน นิสิตทุกระดับ รวมถึง กำรรักษำคุณภำพกำรศึกษำให้เหมำะสมต่อกำร

เปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยขออวยพรให้คณะบริหำรธุรกิจ มีควำมเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นต่อไป

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	สารจากคณบดี

คนที่	5

รองศาสตราจารย	์ดร.บดินทร์	รัศมีเทศ	

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

9	มิถุนายน	2553	-	30	กันยายน	2556

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 กว่ำ 25 ปีที่คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้สร้ำงสรรค์ผลงำน

วิชำกำรและผลงำนวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ

ประเทศและในระดับสำกล หลำยคนยังไม่ทรำบว่ำคณะบริหำรคือส่วนหนึ่งของสี่คณะ

เริ่มต้นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อันได้แก่ คณะเกษตร คณะวนศำสตร์ คณะ

ประมง และคณะสหกรณ์ ซึ่งสำขำบริหำรธุรกิจก็เป็นส่วนส�ำคัญของคณะสหกรณ์ใน

เวลำนั้น คณะบริหำรธุรกิจ บุคลำกร และนิสิต ศิษย์เก่ำของคณะบริหำรธุรกิจได้ร่วมกัน

สร้ำงสรรค์และแบ่งปันประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตื่นเต้นเร้ำใจในกำรสร้ำง

นวัตกรรมทำงควำมคิด แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหำรธุรกิจ ไม่ใช่มีเพียงหน้ำที่เพียงแค่

กำรสร้ำงควำมฝัน แต่มีหน้ำที่หลักในกำรสร้ำงฝันให้เป็นจริง

 ขอขอบคุณทุกท่ำน ท่ีมีส่วนร่วมกับควำมส�ำเร็จของคณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ท่ีสนับสนุนให้คณะได้มีส ่วนร่วมในกำรสร้ำงฐำนคน

ที่มีศักยภำพ มีวิสัยทัศน์เพ่ืออนำคต และสำมำรถแก้ปัญหำของโลกในวันข้ำงหน้ำ 

คณะบริหำรธุรกิจพร ้อมกับควำมรับผิดชอบในกำรสร ้ำงและออกแบบคนที่มี    

ควำมเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญและสำมำรถแก้ปัญหำของโลกในวันข้ำงหน้ำได้

อย่ำงยั่งยืนและตลอดไป



	สารจากคณบดี

คนที่	6

รองศาสตราจารย	์ดร.ศศิวิมล	มีอ�าพล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

26	พฤศจิกายน	2556	–	25	พฤศจิกายน	2560

 นบัตัง้แต่ปี 2535 เป็นต้นมำ ท่ีคณะบรหิำรธรุกจิแยกตวัออกมำจำกคณะ

เศรษฐศำสตร์และบรหิำรธรุกจินัน้ คณำจำรย์และบุคลำกรของคณะบรหิำรธรุกจิได้

ร่วมมือร่วมพลังกันอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติตำมพันธกิจต่ำงๆของมหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ ซึ่งจะเห็นว่ำคณะบริหำรธุรกิจมีกำรด�ำเนินงำนในทุกด้ำนดีขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยเฉพำะด้ำนวิชำกำร มีหลักสูตรหลำกหลำย รวมทั้งกำรอบรมต่ำงๆ และ

ผลิตบัณฑิตในทุกระดับที่มีคุณภำพรับใช้สังคมอย่ำงต่อเนื่อง

 จวบจนปัจจุบัน คณะบริหำรธุรกิจครบรอบ 25 ปี แห่งกำรสถำปนำคณะฯ       

สู่กำรเป็นคณะชั้นน�ำทำงด้ำนบริหำรธุรกิจตำมวิสัยทัศน์ของคณะฯ “พัฒนำควำมรู้

ทำงธุรกิจ สร้ำงพันธมิตรเพื่อควำมยั่งยืน”

 ดิฉันในฐำนะคณบดีคณะบริหำรธุรกิจระหว่ำงปี 2556 - 2560 ใคร่ขอ

ขอบคุณคณำจำรย์อำวุโสบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนท้ังอดีตและ

ปัจจุบันทุกท่ำน รวมทั้งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ท้ังอดีตและปัจจุบัน 

นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ ผู้จ้ำงงำนนิสิตและทุกๆท่ำนที่ร่วมมือร่วมใจกัน ในกำร

สร้ำงและสนับสนุนควำมส�ำเร็จของคณะบริหำรธุรกิจ และขอให้ทุกท่ำนมีควำม

มุ ่งมั่นและเป็นก�ำลังท่ีส�ำคัญในกำรช่วยผลักดันคณะบริหำรธุรกิจให้ก้ำวต่อไป

อย่ำงม่ันคง เป็นผู้น�ำทำงด้ำนวิชำกำรทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ 

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประวัติความเป็นมาคณะบริหารธุรกิจ
 ก่อน	 พ.ศ.2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตรำธิกำร ได้จัดอบรมวิชำ

สหกรณ์เนือ้หำกำรอบรมมุง่เน้นกำรบรหิำรธุรกจิ ในรูปสหกรณ์ เช่น ปรญัชำ แนวคดิ

ของกำรรวมกลุ่มธรุกจิสหกรณ์ กำรจดัท�ำบัญชี กำรจดักำรท่ัวไป เป็นต้น

 พ.ศ.2481 กระทรวงเกษตรำธริำช ต้องกำรให้มกีำรพัฒนำกำรเรยีนอย่ำง

จริงจังจึงจัดตั้ง“วิทยำลัยเกษตรศำสตร์”ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่ำงเป็น

ทำงกำรและเป็นอิสระในกำรบริหำรกำรศึกษำดังนั้นแผนกวิชำสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น

โดยมหีลกัสตูรกำรศกึษำ 3 ปี เร่ิมรบันสิติในต้นปี

 พ.ศ.2482 ผลติผูส้�ำเรจ็วชิำสหกรณ์รุน่แรก ออกมำในปลำยปี พ.ศ. 2484 

และจดักำรศกึษำเรือ่ยมำโดยแก้ไขหลกัสตูรมำโดยตลอด

 พ.ศ.2486 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ถือก�ำเนดิข้ึนแผนกวิชำสหกรณ์จงึได้

รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็น“คณะสหกรณ์”ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของกำรก่อต้ัง

มหำวทิยำลยัเช่นกัน เปิดกำรสอนถึงข้ันอนปุริญญำสบืมำจน พ.ศ. 2495 และมผู้ีจบ

อนปุรญิญำรุน่แรกปี 2486 จ�ำนวน 18 คน กำรศกึษำของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ 

สหกรณ์ บัญชี  เศรษฐศำสตร์ และสงัคมศำสตร์ นติศิำสตร์

 พ.ศ.2499 ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 

2499 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น“คณะเศรษฐศำสตร์สหกรณ์”

 พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 

โดยใช้ชื่อว่ำ“คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”

 พ.ศ.2535 ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 

18 ธันวำคม  พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 7 ให้แยกคณะเดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือคณะเศรษฐศำสตร์ 

และคณะบริหำรธุรกิจ

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ

 คณะบรหิำรธรุกจิมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์สถำปนำเมือ่วนัที ่18 ธนัวำคม พ. ศ. 

2535 ได้แยกออกจำกคณะเศรษฐศำสตร์และบรหิำรธรุกจิ เป็นอกีคณะหนึง่ชือ่ว่ำ “คณะ

บรหิำรธรุกจิ” เมือ่ปีพ.ศ. 2535 ตำมประกำศในหนังสอืรำชกจิจำนเุบกษำเล่มที ่109 ตอนท่ี 

120 วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2535 ทัง้นีเ้ป็นไปตำมแผนพฒันำกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ ฉบบั 

พ.ศ. 2535 – 2539 จงึเป็นผลให้มกีำรจดัแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 5 ภำควชิำและ 1 

ส�ำนกังำนคือภำควชิำกำรเงนิ ภำควชิำกำรจดักำร ภำควชิำกำรจัดกำรกำรผลติ ภำควชิำกำร

ตลำด ภำควชิำบญัชี และส�ำนกังำนเลขำนกุำรโดยด�ำเนนิภำรกจิโดยสนองนโยบำยกำร

ศกึษำของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์และรฐับำล มหีน้ำทีผ่ลติบณัฑติ มหำบณัฑติและดษุฎี

บณัฑติ จดักำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั กำรบรกิำรวชิำกำร และกำรท�ำนบุ�ำรุงศลิปวฒันธรรม

 คณะฯ จัดกำรเรยีนกำรสอนทัง้ระดบัปรญิญำตร ี ปรญิญำโท และปรญิญำเอก 

รวม 10 หลกัสตูร ทัง้ภำคปกตแิละภำคพเิศษ ประกอบไปด้วย โครงกำรปริญญำตรกีำรบญัชี 

(ภำคพิเศษ) 2545  โครงกำรหลกัสตูรบรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำกำรตลำดนำนำชำต ิ(2558) 

โครงกำรบณัฑติศกึษำสำขำบรหิำรธรุกจิ (2528) โครงกำรปรญิญำโทสำขำบริหำรธุรกจิ  ภำคค�ำ่ 

(2534) โครงกำรบณัฑติศกึษำสำขำบรหิำรธุรกจิ (สปท.) ซึง่เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงคณะ

บรหิำรธรุกจิและสถำบนัวชิำกำรป้องกนัประเทศ (2536) โครงกำรปริญญำโทส�ำหรับผู้บริหำร 

(2532) โครงกำรบณัฑติศกึษำสำขำบรหิำรธุรกจิ (นำนำชำต)ิ (2543) โครงกำรหลักสูตรศิลป

ศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรเงนิประยกุต์ (2555) โครงกำรปรญิญำโทส�ำหรับผู้บริหำร   

กำรเงิน (ภำคพเิศษ) (2549 – 2554) ได้หยดุรบัสมคัรนสิติ  โครงกำรปรญิญำโทกำรบญัชี       

ภำคพเิศษ (2546) โครงกำรปรญิญำโทสำขำบรหิำรธรุกิจ (สพุรรณบรุ)ี (2545 – 2556)    

ได้โอนให้วทิยำเขตสพุรรณบุรดี�ำเนนิกำรและโครงกำรปรชัญำดษุฎบัีณฑติสำขำบรหิำรธรุกจิ 

(ภำคพเิศษ) (2552)
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 ปัจจบุนัคณะบรหิำรธรุกิจ มอีำคำรกำรเรยีนกำรสอน 4 อำคำร มโีรงอำหำรและ

ร้ำนค้ำทีใ่ห้บรกิำรแก่นสิติและบคุคลทัว่ไป มลีำนเพลนิพงังำส�ำหรบักำรท�ำกจิกรรมของนสิติ



ตราประจ�าคณะบริหารธุรกิจ

 สญัลกัษณ์ประจ�ำคณะ คอื พงังำ ซึง่เป็นรปูพวงมำลยัท่ีใช้

บังคับทศิทำงกำรเดนิเรือพำณิชย์ โดยสือ่ควำมหมำยถงึกำรน�ำทำง

ให้ไปสูจ่ดุมุง่หมำยทีห่วงัไว้

สีประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	

  สีฟ้ำใส

เพลงประจ�าคณะบริหารธุรกิจ

ขอบฟ้า
ณ วันนี้ ที่เรำพร้อมใจ เดินเข้ำมำ
หมั่นเพียรศึกษำ อย่ำงตั้งใจ
พี่และน้อง รวมใจ มุ่งไปเส้นขอบฟ้ำ
ไม่หวั่น แม้ไกลเพียงใด 
คุณธรรมมั่นไว้ ใจศรัทธำ
สำดแสงส่อง สู่สุดปลำยฟ้ำ
น�ำพังงำ ให้ก้ำวไกล

 ณ แหล่งนี้ ประสิทธิธรรม ล�้ำเลอค่ำ 
 คู่วิทยำ มุ่งปัญญำ เพื่อชำติไทย
 ลูกพิรุณ ทรงนำคไซร้ เลื่องลือไกล
 เลือดสีฟ้ำ คงควำมหมำย เคียงกำย
 ก้ำวไปด้วยกัน ไม่หวั่นไหว
 สำดแสงสวย ส่องถึงเส้นชัย
 จะก้ำวไป ด้วยใจทรนง

สิ่งที่เรำได้เรียนรู้  จะเชิดชู ให้เคียงคู่ 
อยู่ทุกครำประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ  
เก็บรักษำ เป็นบทเรียนส�ำคัญ

 สิ่งนั้นคือ คือควำมภูมิใจของเรำ
 ต่อมวลหมู่ชน  มุ่งสร้ำงก�ำลังใจ 
 และควำมหวัง

สร้ำงสรรค์ รวมสำมัคคี คือพลัง
ทอดเป็นสะพำน เชื่อมทำง ที่สว่ำงและสดใส   
เข้ำสู่โลกธุรกิจ ที่งดงำมกว่ำผู้ใด
ก็เปรียบเรำนั้น เข้ำมำใกล้ เส้นขอบฟ้ำ
สู่จุดหมำยของเรำ

เนื้อร้อง	   

พูลลำภ  แก้วแจ่มศรี 

ก้อง ศรีทำนันท์

ท�านอง,	เรียบเรียง

โรจนะ เทพสุธำ 

อนุกูล พรหมตอนก่อ  

พูลลำภ แก้วแจ่มศรี

 ก้อง ศรีทำนันท์

ขับร้อง 

ต่อตระกูล  คล้ำยสุวรรณ

ฐิติพร จินดำวำณิชสกุล

ร้องประสาน 

อัญชลี เรือนรัตนกุล

ธเนศ ชำอัน

สรพจน์  ทองสันติ 

วชิรดำ ส�ำแดง

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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From the first day here, we’ve seen the bright future 

of a new business frontier

Though no one has never reached there before 

The striking light blue line at the end of the sky 

Makes our guest the greatest dream for mankind

 Although until now we are still searching

 For a new business frontier

 With honor, with hope, with joy and with pride 

 We’re closer to the line of the sky

 We’re sure that’s the greatest thing to our lives

Look at horizon, we will always see a hope up there

Remind us that we must be strong and keep going on

 Journey to horizon is our pride

 Searching for the bright light we always desire 

 Never give up when we face hard times

 Keep walking to the light with a hope in our minds

 Till we come up with ways to do things better 

 We’re closer to the horizon line

 Of a Business world

Music	of	the	Faculty	of	Business	Administration

Horizon
Lyrics:		Nuttapon Punpugdee

Music:	 RojjanaTepsuta, AnukulPromdonkho, Poolarp 

 Kavegamsie and Kong srithanan

Vocal:		TortrakulClysuwan and TitipornJindavanic 

 sakul

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าประสงค์คณะบริหารธุรกิจ
วิสัยทัศน์	(Vision)

 พัฒนำควำมรู้ทำงธุรกิจ สร้ำงพันธมิตร เพื่อควำมยั่งยืน

พันธกิจ	(Mission)

 1. ผลติบัณฑิตท่ีรบัผดิชอบ สอดคล้องกับบรบิทในอนำคตเพือ่เป็นกลไกในกำร

ขับเคลือ่นสูค่วำมส�ำเรจ็ขององค์กร

     2. สร้ำงนักคิด ส่งเสริมควำมเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับอนำคต

     3. ร่วมสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ

     4. พฒันำวชิำกำร และสร้ำงงำนวจิยัท่ีตอบสนองแนวควำมคดิควำมต้องกำร

ของทุกภำคส่วน (idea & demand based research)

     5. มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ผลงำนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

เป้าประสงค์	(Goals)

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสำขำบริหำรธุรกิจ ระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำ

ตรี ที่ประกอบด้วยควำมรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพิ่มพูนควำมสำมำรถและจริยธรรม

อันดี อันจะช่วยสนองตอบควำมต้องกำรด้ำนก�ำลังคนในสำขำวิชำที่ขำดแคลน 

      2. เพื่อด�ำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ที่ก้ำวทันบริบทควำมเปลี่ยนแปลง

ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ 

      3.  เพือ่ส่งเสรมิควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรด้ำนบรหิำรธรุกจิเฉพำะด้ำนได้แก่    

กำรจัดกำร กำรเงนิ กำรจดักำรกำรผลิต กำรตลำด และกำรบัญชี

      4. เพื่อเผยแพร่งำนวิชำกำรแก่สังคมภำยนอกโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม

ร่วมมือกับทุกภำคส่วน และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม

      5. เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปัจจุบนัคณะบริหารธรุกจิมส่ีวนงานในระดบัภาควชิา	ส�านกังานและหน่วยงานภายใน	5	ภาควิชา	ส�านกั	1	ส�านกั	

และโครงการพิเศษ	จ�านวน	10	โครงการ	ดงันี้

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภำควิชำกำรเงิน

ภำควิชำกำรจัดกำร

ภำควิชำกำรตลำด
ภำควิชำกำรจัดกำร    

กำรผลิต

ภำควิชำบัญชี

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะ

งำนบริกำรกำรศึกษำ

งำนนโยบำยและแผน งำนกำรเงินและบัญชี

งำนบริหำรและธุรกำร

งำนพัสดุ

บัณฑิตศึกษำ

• โครงการปริญญาตรีการบัญชี	ภาคพิเศษ

• โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการตลาด	(นานาชาต)ิ

มหำบัณฑิต

• โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
• โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ	(ภาคค่�า)

• โครงการปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร
• โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ	(สปท.)

• โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ	(นานาชาต)ิ
• โครงการปริญญาโทการบัญชี	ภาคพิเศษ

• โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเงินประยุกต์				                                

ดุษฎีบัณฑิต • โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	(ภาคพิเศษ)	

โครงการพิเศษต่างๆ
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11 ธันวาคม 2539 - 8 มิถุนายน 2541

(1 ป 5 เดือน 24 วัน)

02 รศ.อรสา อรามรัตน

01 รศ.วินิจ วีรยางกูร
22 ธันวาคม 2535 - 10 ธันวาคม 2539

(4 ป)

03          
รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส

9 มิถุนายน 2541 -  8 มิถุนายน 2545

(4 ป)

9 มิถุนายน 2545 - 8 มิถุนายน 2553

(8 ป) 

04 ผศ.สัมพันธ หุนพยนต

9 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2556

(3 ป 2 เดือน กับ 22 วัน)

05 รศ.ดร.บดินทร รัศมีเทศ

26 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2560

(4 ป)

06 รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดำรงตำแหนงระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2535 - 2560 (ปจจุบัน)

พ.ศ.2535 -  พ.ศ.2539

พ.ศ.2539 -  พ.ศ.2541

พ.ศ.2541 -  พ.ศ.2545

พ.ศ.2545 -  พ.ศ.2553

พ.ศ.2553 -  พ.ศ.2556

พ.ศ.2556 -  พ.ศ.2560

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ด้านการเรียนการสอน

รางวัลหลักสูตรคุณภาพ	มก.	ครั้งที่	10	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น	

ระดับดีเยี่ยม	2560	สาขาวิชาการตลาด

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น	

ระดับดีเยี่ยม	2559	สาขาวิชาการตลาด
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ด้านการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ	ของมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	สปป.ลาว

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการถนนสีขาว
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ด้านการเรียนการสอน

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ERM	Challenge	Regional	Final	2016	ณ	ประเทศสิงคโปร์

Students	in	Free	Enterprise	(SIFE)	2012	Thailand	National	Exposition
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ด้านการเรียนการสอน

International	Summer	School	(ISS2016)

โครงการแลกเปลี่ยน

International	Summer	School	2017	(ISS2017)

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กิจกรรมนิสิต
กิจกรรมนิสิตโดยสโมสรนิสิตด�าเนินอย่างต่อเนื่อง

Bus	Cheer	คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน	

โครงการ	BUSINESS	WEEK	

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นสิติจติอาสา	ร่วมพัฒนาสงัคมไทย

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ด้านบริหารจัดการ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ด้านงานวิจัย

ดร.ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำกำรเงิน เข้ำรับรำงวัลนักวิจัยรุ่นเยำว์ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ระดับนำนำชำติสูงสุด 

(KU Research Star) ปี พ.ศ. 2558 สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์  ได้รับเงินรำงวัล 20,000 บำท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCI จ�ำนวน 1 ผลงำน ใน SJR Q2 จ�ำนวน 1 ผลงำน รวม Impact Factor 0.780 โดยมี 

ผศ.พันธิภำ ศรีนำมเมือง รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำสังคมและกิจกำรพิเศษ ขึ้นรับรำงวัลส่วนหน่วยงำน จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์

รางวัลผลงานและหน่วยงานวิจัย

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ด้านงานวิจัย

ปัจจุบันวำรสำรปีที่ 11 ฉบับที่ 15 ธันวำคม 2560  

Website: www.journal.bus.ku.ac.th  

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณภำพวำรสำร เข้ำสู่ฐำนข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 (4 พ.ค. 2559) 

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ปที่ 11 ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560 
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ด้านบริการวิชาการ

ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคม	ประเทศไทย

ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Yunus Social Business Centre Thailand @ Kasetsart University)      

ท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในระดับชำติในกำรเผยแพร่แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมผ่ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย ให้กับองค์กร ธุรกิจ หน่วยงำน รวมถึง

บุคคลท่ัวไปที่สนใจกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำสังคมลดควำมยำกจนและสร้ำงควำมอยู่ดีกินดีอย่ำงยั่งยืนเช่ือมต่อทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพหำก

ด้อยโอกำสทำงกำรเงินกับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจมุ่งเพื่อแก้ปัญหำสังคมนอกจำกนี้ ยังท�ำหน้ำที่เชื่อมโยงกับศูนย์ยูนุสหลัก (Yunus 

Centre) กรุงธำกำ ประเทศบังคลำเทศ และศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กระจำยตัวอยู่ทั่วโลก ในกำรแก้ไขปัญหำ ควำมยำกจนอย่ำงถำวร โดยมุ่ง

เน้นเป้ำหมำย “3 Zeros” คือ zero poverty, zero unemployment and zero carbon emission

สถำนที่ตั้ง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ ชั้น 1 อำคำร 4 เลขที่ 50 แขวงลำดยำว จตุจักร กทม. 10900

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ด้านบริการวิชาการ

คณะบริหำรธุรกิจ จัดต้ังศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศด้ำนธุรกิจ (KBS Center of 

Excellence) เพือ่ท�ำหน้ำท่ีให้บรกิำรด้ำนต่ำงๆ สู่สงัคม ซึง่เป็นศนูย์ทีมี่ควำม

เช่ียวชำญและให้บรกิำรต่อสงัคม จ�ำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ 

 1.ศนูย์ผูน้�ำธรุกิจเพือ่สงัคม แห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (Social Enter-

prise Leadership Center : SELC) ด�ำเนนิงำนโดย ผศ.ดร.พพิฒัน์  นนทนำธรณ์

 2.ศนูย์กำรจดักำรพลงังำนและเทคโนโลยแีห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

(Kasetsart Energy and technology Management Center : KETM) ด�ำเนนิงำน

โดย ดร.กมลพรรณ  แสงมหำชัย

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.  ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน (Technology for Sustainability Center) ด�ำเนินงำนโดย รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ

4.  ศูนย์บริกำรจัดกำรเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสำหกรรม (Technology Innovation and Industrial Management Center : TIIM) ด�ำเนิน

งำนโดย ผศ.ดร.หฤทัย  น�ำประเสริฐชัย

5.  ศนูย์วิจัยด้ำนกำรจัดยทุธศำสตร์และปฏบิตักิำร (Center for Strategic and Operations Management Research) ด�ำเนินงำนโดย ดร.กมลพรรณ  แสงมหำชัย

6.  ศูนย์เชี่ยวชำญตลำดภูมิภำคเอเชีย (Asia Market Expertise Center : AMEC) ด�ำเนินงำนโดย ดร.ไพฑูรย์  เจตธ�ำรงชัย

 ทั้งนี้ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรให้บริกำร

ทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น 

 1. โครงกำรนักบริหำรเชิงยุทธศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลง จำกโรงพยำบำลรำชวิถี 

 2. โครงกำรนักบริหำรกำรพำณิชย์ระดับกลำง จำก กระทรวงพำณิชย์ 

 3. โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม จำก ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 4. โครงกำรสร้ำงและพัฒนำที่ปรึกษำอุตสำหกรรมกิจกรรมกำรส่งเสริมกลไกตลำดบริกำรปรึกษำแนะน�ำ และสนับสนุนเครือข่ำยผู้ให้บริกำร

ธุรกิจอุตสำหกรรม (SP)  จำก กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

 5. โครงกำรทีป่รกึษำด�ำเนินงำนกำรประเมินมลูค่ำกำรให้บรกิำรทำงระบบนเิวศด้ำนภมูทัิศน์และควำมสวยงำมของพืน้ท่ี “คุง้บำงกระเจ้ำ” จำก 

ส�ำนกังำนพฒันำเศรษฐกจิจำกฐำนชีวภำพ (องค์กรมหำชน) 

 6. โครงกำรจ้ำงทีป่รกึษำศึกษำวิเครำะห์และจัดท�ำรำยงำนประสทิธผิลกำรลงทุน โครงกำร กฟภ. ประจ�ำปี 2560 จำก กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค
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7. โครงกำรจ้ำงเหมำจัดท�ำแผนพัฒนำเครือข่ำย (Cluster Roadmap) ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด จำก กรมกำรข้ำว

8. โครงกำรกำรวำงแผนกำรเงิน จำก บริษัทศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จ�ำกัด

9. โครงกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์และแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม รำยสำขำ/รำยพืน้ท่ี/ก�ำหนดประเภท จำก ส�ำนกังำนส่งเสรมิ

วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

10. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทีมงำนบุคลำกรด้ำนตรวจสอบป้องกันและปรำบปรำม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำก กรมสรรพสำมิต  

11. โครงกำรหลักสูตรด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้แก่ภูมิภำคแอฟริกำ จำก กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ศูนย์รำชกำร

เฉลิมพระเกียรติ

12. โครงกำรหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจนำนำชำติส�ำหรับผู้บริหำร จำก University of Sri Jayewardenepura

13. โครงกำรอบรมหลักสูตรแบรนด์ผู้น�ำ  (BrandKU EXT) 

และยังมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับนำนำชำติ เช่น 

 1. กำรจัดหลักสูตรอบรมบัณฑิตวิชำชีพร่วมกับหลักสูตรบริหำรธุรกิจ 

 2. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ Fukuoka University และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 

 3. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ University of Sri Jayewardenepura ประเทศศรีลังกำ

 

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	ตามรอยพระยุคลบาท	ตลาดโบราณไทย

นิทรรศกำร อบรมวิชำชีพ ท�ำขนมไทย กำรแข่งขันแผนกำรตลำด และมอบรำงวัล

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	

ประกวดขบวนบปุผชาตแิละนางสงกรานต์

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม
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โครงการแห่เทียนพรรษา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม
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(26	พฤศจิกายน	2556	-	25	พฤศจิกายน	2560)



ท�าเนียบผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการเงิน

	 ระยะเวลา	 	 	 	 ชื่อ	–	นามสกุล 

1 พฤศจิกำยน 2559 – ปัจจุบัน                   รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

16 พฤศจิกำยน 2556 – 16 กรกฎำคม 2559   ผศ.ดร.อภิชำติ พงศ์สุพัฒน์ 

16 พฤศจิกำยน 2552 – 15 พฤศจิกำยน 2556 รศ.ปนัดดำ อินทร์พรหม

16 พฤศจิกำยน 2548 – 15 พฤศจิกำยน 2552 รศ.ปนัดดำ อินทร์พรหม

27 พฤษภำคม 2546 – 15 พฤศจิกำยน 2548  ผศ.ดร.สุรำงค์ เห็นสว่ำง

27 พฤษภำคม 2542 – 26 พฤษภำคม 2546  รศ.เจียมจิตร ชวำกร  

27 กรกฎำคม 2540 – 26 พฤษภำคม 2542   รศ.เจียมจิตร ชวำกร

27 กรกฎำคม 2538 – 26 กรกฎำคม 2540   รศ.ปนัดดำ อินทร์พรหม

27 กรกฎำคม 2536 – 26 กรกฎำคม 2538  รศ.จันทร์เพ็ญ จำปะเกษตร์
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รศ.ดร.ภัทรกิตติ์	เนตินิยม	

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควิชาการเงิน
1. รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

2. ผศ.ดร.อภิชำติ  พงศ์สุพัฒน์

3. ผศ.ดร.สุรำงค์  เห็นสว่ำง

4. ดร.อริชัย    รักธรรม

5. อ.ชนัธฌำ  ศิวโมกษธรรม

6. ผศ.ดร.ธนำวัฒน์   สิริวัฒน์ธนกุล

7. ดร.ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการเงิน
1. นำงปรำณี  สีผ่องใส

2. นำยพลพัฒน์  ปีกขุนทด

3. นำงสำวนิตยำ  รักหมอ

  



ท�าเนียบผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการจัดการ

	 ระยะเวลา	 	 	 ชื่อ	–	นามสกุล 

1 สิงหำคม 2557 – ปัจจุบัน  ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วรำสกุล 

1 สิงหำคม 2553 – 31 กรกฎำคม 2557 ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย  

1 สิงหำคม 2549 – 31 กรกฎำคม 2553 ผศ.กิริยำ กุลชนะรัตน์

1 สิงหำคม 2545 -  31 กรกฎำคม 2549 ผศ.กิริยำ กุลชนะรัตน์

11 มีนำคม 2542 – 31 กรกฎำคม 2545 รศ.สำโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน 

11 มีนำคม 2540 – 10 มีนำคม 2542  รศ.สำโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

16 กุมภำพันธ์ 2538 – 15 กุมภำพันธ์ 2540 รศ.ทองฟู ศิริวงศ์

16 กุมภำพันธ์ 2536 – 15 กุมภำพันธ์ 2538  ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
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ดร.เอกอนงค์	ตั้งฤกษ์วราสกุล

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการ
1. รศ.ดร.ยุรพร  ศุทธรัตน์ 

2. ผศ.กิริยำ       กุลชนะรัตน์

3. ผศ.ดร.นิรันดร  ทัพไชย

4. ผศ.ดร.หฤทัย   น�ำประเสริฐชัย

5. ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนำธรณ์

6. ดร.นันธวุฒิ  ลีอมรสิริ

7. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  สุขสมำน

8. ดร.เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วรำสกุล

9. ดร.พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการจัดการ
1. นำงอ�ำไพ  รุ่งเรืองภิญโญสุข

2. นำงสำวขวัญทิพย์ สำระภก

  



ท�าเนยีบผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาการจดัการการผลิต

		 ระยะเวลา	 	 	 ชื่อ	–	นามสกุล 

1 พฤศจิกำยน 2559 – ปัจจุบัน  ดร.ยอดมนี เทพำนนท์  

1 สิงหำคม 2557 – 16 กรกฎำคม 2559 ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี 

1 สิงหำคม 2553 - 31 กรกฎำคม 2557 ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลำหวิเชียร

1 สิงหำคม 2549 – 31 กรกฎำคม 2553  ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลำหวิเชียร 

1 สิงหำคม 2545 – 31 กรกฎำคม 2549  รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ 

15 กรกฎำคม 2542 – 31 กรกฎำคม 2545 ผศ.น.ท.ส�ำรำญ ทองเล็ก

15 กรกฎำคม 2540 – 14 กรกฎำคม 2542 ผศ.กรกฎ วิจิตรพงศ์

16 กุมภำพันธ์ 2538 – 14 กรกฎำคม 2540  อ.ทิพย์รัตน์ เลำหวิเชียร 

16 กุมภำพันธ์ 2536 – 15 กุมภำพันธ์ 2538  ผศ.พึงใจ พึ่งพำนิช 
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ดร.ยอดมนี	เทพานนท์	

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควชิาการจดัการการผลติ
1. รศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลำหวิเชียร

2. รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ

3. ผศ.กรกฎ    วิจิตรพงศ์

4. ดร.ณัฐพล     พันธุ์ภักดี

5. ผศ.ดร.สิริจินต์  วงศ์จำรุพรรณ

6. ดร.สวัสดิ์   วรรณรัตน์ 

7. ดร.กมลพรรณ  แสงมหำชัย

8. ดร.ยอดมนี  เทพำนนท์

เจ้าหน้าท่ีภาควชิาการจดัการการผลติ
1. นำงสำวพิมพ์ณดำ คงพิทัก

2. นำงสำวสุวนีย์  ณ นคร



ท�าเนียบผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาด

	 ระยะเวลา	 	 	 ชื่อ	–	นามสกุล 

14 ธันวำคม 2558 – ปัจจุบัน  รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ  

14 ธันวำคม 2554 - 13 ธันวำคม 2558 ดร.ไพฑูรย์ เจตธ�ำรงชัย   

14 ธันวำคม 2550 – 13 ธันวำคม 2554 ดร.ไพฑูรย์ เจตธ�ำรงชัย   

14 ธันวำคม 2546 - 13 ธันวำคม 2550 อ.สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

14 ธันวำคม 2542 - 13 ธันวำคม 2546 ดร.นำวิน มีนะกรรณ 

15 กรกฎำคม 2541 – 13 ธันวำคม 2542  ผศ.ดำวรุ่ง ไอยเดช

7 พฤศจิกำยน 2538 – 6 พฤศจิกำยน 2540  รศ.ยุพำวรรรณ วรรณวำณิชย์ 

16 กุมภำพันธ์ 2538 – 6 พฤศจิกำยน 2538 รศ.ศุภร เสรีรัตน์ 

16 กุมภำพันธ์ 2536 – 15 กุมภำพันธ์ 2538 อ.สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ
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รศ.ชื่นจิตต์	แจ้งเจนกิจ		

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควิชาการตลาด
1. รศ.ยุพำวรรณ   วรรณวำณิชย์ 

2. รศ.ชื่นจิตต์     แจ้งเจนกิจ 

3. ผศ.ดำวรุ่ง  ไอยเดช

4. ดร.ธีรำรัตน์  วรพิเชฐ

5. อ.ณัฐกันย์  ชินนรำนันทน์

6. ดร.ไพฑูรย์  เจตธ�ำรงชัย

7. ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์

8. ผศ.ดร.ทรงพร  หำญสันติ

9. ผศ.ดร.ศุภชำต  เอี่ยมรัตนกูล

10. ดร.ธงชัย  ศรีวรรธนะ

11. ดร.ศิริรัตน์  โกศกำริกำ

12. ดร.ชลลดำ    สัจจำนิตย์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการตลาด
1. นำงสำวจีรำนันท์ เกิดผำสุข

2. นำงจันทรำนนท์ ทรงคุณกณิฎฐ์

3. นำงสำยพิณ  บุญสิทธิ์

  



ท�าเนียบผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาบัญชี

		 ระยะเวลา	 	 	 ชื่อ	–	นามสกุล 

23 ธันวำคม 2556 – ปัจจุบัน  รศ.ไพบูลย์  ผจงวงศ์  

10 มิถุนำยน 2553 – 26 พฤศจิกำยน 2556  รศ.ดร.ศศิวิมล มีอ�ำพล 

10 มิถุนำยน 2549 – 9 มิถุนำยน 2553 รศ.ดร.ธำรินี  พงศ์สุพัฒน์

10 มิถุนำยน 2545 – 9 มิถุนำยน 2549 รศ.ยุพดี ศิริวรรณ

10 มิถุนำยน 2541 – 9 มิถุนำยน 2545  รศ.ดร.จินดำ ขันทอง 

11 มีนำคม 2540 – 31 สิงหำคม 2541  รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง 

29 มีนำคม 2539 – 10 ธันวำคม 2539  รศ.อรสำ อร่ำมรัตน์ 

1 มีนำคม 2537 – 28 มีนำคม 2539  รศ.วิจิตรำ พูลเพิ่มทรัพย์ 

2534      – 28 กุมภำพันธ์ 2537  รศ.เมธำกุล เกียรติกระจำย
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รศ.ไพบูลย์		ผจงวงศ์

ครบรอบ 25 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควชิาบญัชี
1. รศ.ดร.ธำรินี  พงศ์สุพัฒน์

2. รศ.ดร.ศศิวิมล   มีอ�ำพล 

3. รศ.ไพบูลย์  ผจงวงศ์

4. ผศ.พันธิภำ  ศรีนำมเมือง

5. ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดำนนท์

6. ดร.ฉัตรมงคล  วงศ์รัฐนันท์

7. ดร.พรเทพ  รัตนตรัยภพ

8. ดร.จำรุภำ  วิภูภิญโญ

9. อ.คมกฤษณ์  สิงห์ใจ

10. ดร.ศรำยุทธ  เรืองสุวรรณ

11. อ.อุษำ  วงศ์สอนธรรม

12. ดร.อุษำรัตน์  ธีรธร

13. อ.สุภำวินี  จีวะสุวรรณ

14. ดร.พลวัฒน์          เลิศกุลวัฒน์

15. ดร.ธ�ำรงศักดิ์  เศวตเลข

16. ดร.สุธำวัลย์  พฤกษ์อ�ำไพ

17. ดร.สุชำดำ  เจียมสกุล

18. ดร.ลัพธ์พร   สวรำชย์

เจ้าหน้าที่ภาควชิาบญัชี
1. นำงสุรัตน์  น่วมส�ำลี

2. นำงสำวธมนวรรณ  รัตนพันธ์

3. นำงสำวรุ้งทอง  บุญมะลิ

4. นำงสำวกำนดำ  แจ้งจิต
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หัวหน้างาน
1. นำงอุษำ  เนียรสอำด หวัหน้ำส�ำนกังำนเลขำนกุำรคณะฯ

2. นำงปัทมำ ชินธะวรรณ หัวหน้ำงำนกำรเงินและบัญชี

3. นำงสำวกรรณกิำ มิตรปล้อง หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

4. นำงศิริวรรณ  ภัทรประภำนันท์ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ

งานบริหารและธุรการ
1. นำงสำวสุวรี  พ่วงพลับ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

2. นำงสพุรรณ เกดิไทยด ี  พนกังำนธรุกำร

3. นำงสำวจิตติมำ กฤษดำนนท์ บุคลำกร

4. นำงสำววำสนำ ทองคง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

5. นำยประสิทธิ์  แพดิษฐ์  พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป

6. นำงปฏิมำ  เริงเกษตรกิจ ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร

7. นำยกสิณ  บุญปำล  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

8. นำยเมธำ  อนุรัตนพงศ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

9. นำยนุกูล  อินทร์จันทร์ ช่ำงเทคนิค

10. นำยบัณฑูร  ศรพรหมฉำย ช่ำงฝีมือทั่วไป

11. นำยนิคม พุกบัว  พนักงำนขับรถยนต์ 

12. นำยเรณู สำระภก  พนักงำนขับรถยนต์

17. นำยประสิทธิ์ ทองลอง  พนักงำนขับรถยนต์

18. นำยดุสิต  รุ่งกะทึก  พนักงำนขับรถยนต์

19. นำงปรียำ  พลอยศิริ  พนักงำนสถำนที่

20. นำงประภำพร  เณหะ  พนักงำนสถำนที่  

21. นำงสำวกัลยำ แสงศิลำ  พนักงำนสถำนที่

22. นำงสำวเพชรรัชต์ แสงประไพ  พนักงำนสถำนท่ี

23. นำยสุวิทย์ นำรี  พนักงำนสถำนที่

บุคลากรส�านักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ	

นางอุษา	เนียรสอาด

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

งานการเงินและบัญชี
1. นำงสำวสิริภำ   ศรีจินดำ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี

2. นำงสำวกรกนก    ร่มโพรีย์  นักวิชำกำรเงินและบัญชี

3. นำงสำวกำญจนำ  พันเทียน  นักวิชำกำรเงินและบัญชี

งานพัสดุ
1. นำงสำวชุติณัชชำ รัตนปรำณี นักวิชำกำรพัสดุ

2. นำยวรเดช   หวังนวศรี  นักวิชำกำรพัสดุ

3. นำงสำวกรกนก   ตุ้มทอง  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

4. นำงสำวกำญจนำ  สุริวงศ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

งานนโยบายและแผน
1. นำยฉัตรชัย   พ่วงพลับ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

2. นำยทองปำน   ขันตีกรม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

3. นำงสำวปรำรถนำ  ประสงค์สิน นกัวชิำกำรศกึษำ (ประกนัคณุภำพ)

งานบริการการศึกษา
1. นำงสำวอำรีย์   สีแสงมุข  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

2. นำยฐิติศักดิ์   แซ่เตีย  นกัวชิำกำรศกึษำ (นกักจิกำรนสิติ) 

3. นำงลัดดำ   ปัญทะภูรีเวท พนักงำนกำรศึกษำ

4. นำงสำวสมคิด   บุญเลิศ  นักวิชำกำรศึกษำ

5. นำงสำววัชรำ   ด�ำหริใจ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

6. นำงสำวอรกำรณ์  วรีะชยำภรณ์ นกัเอกสำรสนเทศ

7. นำยณัฐพร  พันธุ์ยำง  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

8. Mr.Joefrey  B. Geroche ผู้เชี่ยวชำญระดับ 1  
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1. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ   ที่ปรึกษำ

2. ผศ.พันธิภำ   ศรีนำมเมือง   ประธำนกรรมกำร

3. หัวหน้ำส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะฯ  รองประธำนกรรมกำร

4. หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ   กรรมกำร

5. หัวหน้ำภำควิชำทุกภำค    กรรมกำร

6. ประธำนกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพิเศษทุกโครงกำร กรรมกำร

7. หัวหน้ำงำนกำรเงินและบัญชี   กรรมกำร

8. หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน   กรรมกำร

9. อำจำรย์ณัฐกันย์  ชินนรำนันทน์   กรรมกำร

10. ดร.ศิริรัตน์   โกศกำริกำ    กรรมกำร

11. ดร.ชลลดำ   สัจจำนิตย์    กรรมกำร

12. ดร.พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ์   กรรมกำร

13. ดร.ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย   กรรมกำร

14. นำยฉัตรชัย  พ่วงพลับ    กรรมกำร

15. น.ส.อำรีย์   สีแสงมุข    กรรมกำร

16. น.ส.อรกำรณ์   วีระชยำภรณ์   กรรมกำร

17. น.ส.ชุติณัชชำ  รัตนปรำณี   กรรมกำร

18. น.ส.กรกนก  ร่มโพรีย์    กรรมกำร

19. นำงปฏิมำ  เริงเกษตรกิจ    กรรมกำร

20. นำงลัดดำ  ปัญทะภูรีเวท    กรรมกำร

21. นำยณัฐพร  พันธุ์ยำง    กรรมกำร

22. นำยเมธำ  อนุรัตนพงศ์    กรรมกำร

23. นำยนุกูล  อินทร์จันทร์    กรรมกำร

คณะกรรมการจัดงานครบรอบ	25	ปี	คณะบริหารธุรกิจ

24. นำยนิคม  พุกบัว   กรรมกำร

25 นำยวรเดช  หวังนวศรี   กรรมกำร

26. นำยทองปำน  ขันตีกรม   กรรมกำร

27. นำงสุพรรณ  เกิดไทยดี   กรรมกำร

28. น.ส.ธมนวรรณ  รัตนพันธ์   กรรมกำร

29. น.ส.ขวัญทิพย์  สำระภก   กรรมกำร

30. น.ส.จีรนันท์   เกิดผำสุก   กรรมกำร

31. น.ส.สุวนีย์  ณ นคร   กรรมกำร

32. นำงปรำณี  สีผ่องใส   กรรมกำร

33. นำงตติยำ  ขวัญเมือง   กรรมกำร

34. นำงนุชลออ  ศิริบุตร   กรรมกำร

35. ว่ำที่ ร.ต.สมชำย  วังสตำงค์ ร.น.  กรรมกำร

36. น.ส.มิ่งขวัญ  มบขุนทด   กรรมกำร

37. น.ส.พรรณวดี  ค�ำเรืองศรี   กรรมกำร

38. น.ส.จิตรลดำ  เลี่ยนเตี๊ยะ   กรรมกำร

39. น.ส.ประภำพร  บุญโปร่ง   กรรมกำร

40. น.ส.ศศิกำญจน์  ฉกำมำนันท์  กรรมกำร

41. นำยวีรยุทธ์  จันทร์ทวี   กรรมกำร

42. น.ส.แสงเดือน  บุญรักษ์   กรรมกำร

43. น.ส.สุปวีณ์  พงษ์เจริญ   กรรมกำร

44. น.ส.สุวรี   พ่วงพลับ   กรรมกำรและเลขำนุกำร

45. น.ส.จิตติมำ  กฤษดำนนท์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

46. น.ส.วำสนำ  ทองคง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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