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รองศาสตราจารย์ วินิจ วีรยางกูร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(22 ธันวาคม 2535 – 10 มิถุนายน 2539)

สารจากคณบดี
คนที่ 1
ปัจจุบนั ปี 2560 นานาประเทศเกือบทัว่ โลกต่างมุง่ ท�ำนุบำ� รุงส่งเสริมให้ประเทศ
ของตนเจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในอันทีจ่ ะน�ำความรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางด้านการเมืองและสังคมมาสู่ประเทศของตนเองการเรียนการสอนทาง
ด้านบริหารธุรกิจเป็นสาขาหนึ่งที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศประเทศไทยก็เช่นกัน
แม้จะเห็นความส�ำคัญด้านเศรษฐกิจรัฐบาลก็ได้มีแนวทางในการส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุง
การเกษตรทุกสาขา เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจชุมชน โดยน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับทุกแนวทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ การเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจของคณะ
บริหารธุรกิจ ก็ควรมุง่ เน้นการท�ำนุบำ� รุงส่งเสริม วิชาการด้านบริหารธุรกิจ และค้นคว้า
วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจ มีอายุครบรอบปีที่ 25 ในปี 2560 นี้ กระผมใน
ฐานะคณบดีคณะบริหารธุรกิจคนที่ 1 (18 ธันวาคม 2535 – 8 มิถุนายน 2539)
ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจต่อการบริหารงานของคณะฯ ให้ก้าวหน้าของอดีต
คณบดี รองคณบดี อาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาและบ�ำรุง
รักษาคณะฯจนรุ่งเรืองมาถึงวันนี้ และขอฝากความมุ่งหวังในการพัฒนาด้านต่างๆ คือ
1. ช่วยกันส่งเสริมท�ำนุบำ� รุงรักษาจิตใจของบุคลากร สร้างความเข้าใจ คุยกันใน
เรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาให้เข้าใจตรงกัน เพือ่ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน
2. ช่วยกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพด้านการศึกษา คุณภาพของนิสติ คุณภาพ
ของบุคลากร การพัฒนาใดๆ ให้ใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ เล็งดูผลเสียทุกแง่มมุ ไม่ใช่
เป็นประโยชน์เฉพาะหน้า เฉพาะเวลา เฉพาะคน แต่อาจเกิดผลเสียต่อส่วนร่วม
3. การบริหารและจัดการเรือ่ งใดๆ ควรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในวิชาชีพ
ขอแสดงความยิ น ดี อี ก ครั้ ง ส� ำ หรั บ ความก้ า วหน้ า ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ในปีที่ 25 ปี 2560 ขออ�ำนวยพรให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต จงประสบ
ความเจริญรุ่งเรือง มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความดีต่อไป และขออ�ำนาจแห่งความดี
ทั้งปวงจง อ�ำนวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง รุ่งเรืองตลอดไป
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รองศาสตราจารย์ อรสา อร่ามรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(11 ธันวาคม 2539 - 8 มิถุนายน 2541)

สารจากคณบดี
คนที่ 2
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้าน
บริหารธุรกิจได้ด�ำเนินการโดยภาควิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาเป็นเวลานานกว่า 70 ปี การแบ่งส่วนราชการจะอยู่ภายใต้คณะวิชาซึ่งมีชื่อเรียก
เปลี่ ย นไปตามความเหมาะสมโดยครั้ ง หลั ง สุ ด คื อ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละ
บริหารธุรกิจ และต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้แบ่งส่วนราชการใหม่
แยกคณะบริหารธุรกิจออกมามีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยขยายเพิ่มไปสู่
ระดับปริญญาเอกด้วย ซึ่งมีทุกระดับมีคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ
ในโอกาสครบรอบปีที่ 25 ของคณะบริหารธุรกิจ ดิฉนั ในฐานะทีเ่ คยมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาคณะฯ มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เห็นการพัฒนาในทางทีด่ ขี นึ้ ขอเป็นก�ำลังใจให้
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ทุกท่านทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างดีและเต็มความ
สามารถตลอดมา และขอให้รกั ษาไว้ซงึ่ คุณภาพในทุกด้าน รวมถึงความรักสามัคคีอนั จะ
ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจเจริญก้าวหน้าสืบไป
ขอแสดงความยินดีในการครบรอบปีที่ 25 อย่างจริงใจ และขออ�ำนวยพรให้
ทุกท่านมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญรุง่ เรืองตลอดไป
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สารจากคณบดี
คนที่ 3
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันทางการศึกษาทีเ่ ก่าแก่
ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 และได้ผลิตบุคลากรเพือ่ สร้างสรรค์ประเทศชาติมาแล้วหลายรุน่
เป็นความภาคภูมใิ จของชาวฟ้าใส ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้คณะบริหารธุรกิจมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
ลูกศิษย์ทุกคน หากเปรียบเทียบทุกคนเป็นต้นไม้หลากหลายพรรณ ที่เบ่งบาน
อยู่ในรั้วเกษตร โดยมีอาจารย์คอยใส่ปุ๋ย รดน�้ำ พรวนดิน ดักจับแมลง ที่มาเกาะกิน
ใบ ดอก จนต้นไม้ตา่ งๆเกิดความสวยงาม มีชอื่ เสียง ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา นาฏศิลป์ - ดนตรี
และปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม อยูใ่ น สังคมได้อย่างมีความสุข
ขอแสดงความยิ น ดี แ ละชื่ น ชมต่ อ บุ ค ลากรของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ทุ ก ท่ า น
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคณะให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ขอฝากข้อคิดไว้เตือนสติ
จากค�ำกล่าวที่ว่า “ความรู้ท�ำให้องอาจ” นั้นเป็นจริงก็ต่อเมื่อผู้ที่มีความรู้นั้นต้อง
ประพฤติตนเป็นคนดี และ “สุดยอดของความดี” คือ “ความกตัญญู”

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
9 มิถุนายน 2541 - 8 มิถุนายน 2545
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
9 มิถุนายน 2545 - 8 มิถุนายน 2553

สารจากคณบดี
คนที่ 4

จากอดีตเกือบ 30 ปีมาแล้ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ มีการ
ตื่นตัวเรื่องการค้าขาย การพัฒนาธุรกิจ ได้มีการพัฒนาตนเองจากธุรกิจชุมชนสู่ธุรกิจเมือง
และธุรกิจข้ามโลกอันเป็นแนวทางให้เกิดเส้นทางการค้าขายแบบใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการ
เพิ่ ม ความยากล� ำ บากในการเตรี ย มตั ว เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ธุ ร กิ จ ทุ ก ภาคส่ ว น
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ยั ง มี น ้ อ ยการจั ด การเรี ย นการสอน
ด้านบริหารธุรกิจ จึงมีความส�ำคัญมากขึ้น ส�ำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีหน่วย
งานการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน จึงเห็นชอบให้แยกการบริหารจัดการออกมาจาก
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535
จนปัจจุบนั พ.ศ. 2560 ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ได้เปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ คุ Digital มีการพัฒนา
ระดับโลกระดับประเทศในทุกๆด้านรวมทั้งการเรียนการสอนทางบริหารธุรกิจก็มีการ
เปลีย่ นแปลงด้วย ผูบ้ ริหารและบุคลากรก็มกี ารเปลีย่ นแปลง เช่นกัน การทีค่ ณะบริหารธุรกิจ
มีอายุครบปีที่ 25 นัน้ หากนับการเจริญเติบโตของมนุษย์แล้วส�ำหรับคนไทยเรียกว่า ปีเบญจเพส
จะมี ค วามเชื่ อ ว่ า เป็ น ปี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะต้ อ งด� ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
การบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
จะเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีย่ ากขึน้ มีการแข่งขันมากขึน้ ควรมีการด�ำเนินการด้วยความรัก
สามัคคี มีความระมัดระวังด้วยเพือ่ ให้คณะฯ เติบโตอย่างมัน่ คงต่อไป
ในฐานะอดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างปี 2545 – 2553 อดีตหัวหน้า
ภาควิชา อดีตประธานโครงการ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาคณะบริหารธุรกิจให้เติบโตหลายด้านโดยเฉพาะ
เป็นช่วงทีม่ กี ารเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกและการสร้างอาคารการเรียนการสอน
(อาคาร 4) กระผมมีความภาคภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารจัดการและความร่วมแรงร่วมใจ
ระหว่างผูบ้ ริหาร บุคลากร และนิสติ ทุกคน
ในโอกาสครบรอบปีที่ 25 ของคณะบริหารธุรกิจ ผมมีความยินดีและภาคภูมิใจ
จึงขอฝากถึงผู้บริหาร บุคลากร รุ่นน้องๆ ให้มีความรัก ความสามัคคี การให้ความส�ำคัญ
กับบุคลากรทุกคน นิสิตทุกระดับ รวมถึง การรักษาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยขออวยพรให้คณะบริหารธุรกิจ มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
9 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2556

สารจากคณบดี
คนที่ 5

กว่า 25 ปีที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ประเทศและในระดับสากล หลายคนยังไม่ทราบว่าคณะบริหารคือส่วนหนึ่งของสี่คณะ
เริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะ
ประมง และคณะสหกรณ์ ซึ่งสาขาบริหารธุรกิจก็เป็นส่วนส�ำคัญของคณะสหกรณ์ใน
เวลานั้น คณะบริหารธุรกิจ บุคลากร และนิสิต ศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์และแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ตื่นเต้นเร้าใจในการสร้าง
นวัตกรรมทางความคิด แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจ ไม่ใช่มีเพียงหน้าที่เพียงแค่
การสร้างความฝัน แต่มีหน้าที่หลักในการสร้างฝันให้เป็นจริง
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ความส� ำ เร็ จ ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ค ณะได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งฐานคน
ที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์เพื่ออนาคต และสามารถแก้ปัญหาของโลกในวันข้างหน้า
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ พร้ อ มกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งและออกแบบคนที่ มี
ความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญและสามารถแก้ปัญหาของโลกในวันข้างหน้าได้
อย่างยั่งยืนและตลอดไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอ�ำพล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
26 พฤศจิกายน 2556 – 25 พฤศจิกายน 2560

สารจากคณบดี
คนที่ 6
นับตัง้ แต่ปี 2535 เป็นต้นมา ทีค่ ณะบริหารธุรกิจแยกตัวออกมาจากคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนัน้ คณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจได้
ร่วมมือร่วมพลังกันอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเห็นว่าคณะบริหารธุรกิจมีการด�ำเนินงานในทุกด้านดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านวิชาการ มีหลักสูตรหลากหลาย รวมทั้งการอบรมต่างๆ และ
ผลิตบัณฑิตในทุกระดับที่มีคุณภาพรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
จวบจนปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ
สู่การเป็นคณะชั้นน�ำทางด้านบริหารธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ “พัฒนาความรู้
ทางธุรกิจ สร้างพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน”
ดิฉันในฐานะคณบดีคณะบริหารธุรกิจระหว่างปี 2556 - 2560 ใคร่ขอ
ขอบคุณคณาจารย์อาวุโสบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งอดีตและ
ปัจจุบันทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งอดีตและปัจจุบัน
นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้จ้างงานนิสิตและทุกๆท่านที่ร่วมมือร่วมใจกัน ในการ
สร้างและสนับสนุนความส�ำเร็จของคณะบริหารธุรกิจ และขอให้ทุกท่านมีความ
มุ่งมั่นและเป็นก�ำลังที่ส�ำคัญในการช่ว ยผลักดันคณะบริห ารธุ รกิ จ ให้ ก ้ า วต่ อ ไป
อย่างมั่นคง เป็นผู้น�ำทางด้านวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ
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ประวัติความเป็นมาคณะบริหารธุรกิจ

ก่อน พ.ศ.2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จดั อบรมวิชา
สหกรณ์เนือ้ หาการอบรมมุง่ เน้นการบริหารธุรกิจ ในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัญชา แนวคิด
ของการรวมกลุม่ ธุรกิจสหกรณ์ การจัดท�ำบัญชี การจัดการทัว่ ไป เป็นต้น
พ.ศ.2481 กระทรวงเกษตราธิราช ต้องการให้มกี ารพัฒนาการเรียนอย่าง
จริงจังจึงจัดตั้ง“วิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็น
ทางการและเป็นอิสระในการบริหารการศึกษาดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น
โดยมีหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริม่ รับนิสติ ในต้นปี
พ.ศ.2482 ผลิตผูส้ ำ� เร็จวิชาสหกรณ์รนุ่ แรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484
และจัดการศึกษาเรือ่ ยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด
พ.ศ.2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถอื ก�ำเนิดขึน้ แผนกวิชาสหกรณ์จงึ ได้
รั บ การยกฐานะขึ้ น เป็ น “คณะสหกรณ์ ” ซึ่ ง นั บ เป็ น คณะรุ ่ น แรกของการก่ อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขัน้ อนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผจู้ บ
อนุปริญญารุน่ แรกปี 2486 จ�ำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ
สหกรณ์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิตศิ าสตร์
พ.ศ.2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2499 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น“คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”
พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3
โดยใช้ชื่อว่า“คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”
พ.ศ.2535 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่
18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้แยกคณะเดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือคณะเศรษฐศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ
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ข้อมูลพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาปนาเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม พ. ศ.
2535 ได้แยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นอีกคณะหนึง่ ชือ่ ว่า “คณะ
บริหารธุรกิจ” เมือ่ ปีพ.ศ. 2535 ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่
120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
พ.ศ. 2535 – 2539 จึงเป็นผลให้มกี ารจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาและ 1
ส�ำนักงานคือภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการจัดการการผลิต ภาควิชาการ
ตลาด ภาควิชาบัญชี และส�ำนักงานเลขานุการโดยด�ำเนินภารกิจโดยสนองนโยบายการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรัฐบาล มีหน้าทีผ่ ลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต จัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ จัดการเรียนการสอนทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวม 10 หลักสูตร ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ ประกอบไปด้วย โครงการปริญญาตรีการบัญชี
(ภาคพิเศษ) 2545 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดนานาชาติ (2558)
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (2528) โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค�ำ่
(2534) โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะ
บริหารธุรกิจและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (2536) โครงการปริญญาโทส�ำหรับผูบ้ ริหาร
(2532) โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) (2543) โครงการหลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (2555) โครงการปริญญาโทส�ำหรับผูบ้ ริหาร
การเงิน (ภาคพิเศษ) (2549 – 2554) ได้หยุดรับสมัครนิสติ โครงการปริญญาโทการบัญชี
ภาคพิเศษ (2546) โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุร)ี (2545 – 2556)
ได้โอนให้วทิ ยาเขตสุพรรณบุรดี ำ� เนินการและโครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
(ภาคพิเศษ) (2552)
ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจ มีอาคารการเรียนการสอน 4 อาคาร มีโรงอาหารและ
ร้านค้าทีใ่ ห้บริการแก่นสิ ติ และบุคคลทัว่ ไป มีลานเพลินพังงาส�ำหรับการท�ำกิจกรรมของนิสติ

2

KASETSART
BUSINESS SCHOOL

ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพลงประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ
ขอบฟ้า
ณ วันนี้ ที่เราพร้อมใจ เดินเข้ามา
หมั่นเพียรศึกษา อย่างตั้งใจ
พี่และน้อง รวมใจ มุ่งไปเส้นขอบฟ้า
ไม่หวั่น แม้ไกลเพียงใด
คุณธรรมมั่นไว้ ใจศรัทธา
สาดแสงส่อง สู่สุดปลายฟ้า
น�ำพังงา ให้ก้าวไกล

ตราประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ
สัญลักษณ์ประจ�ำคณะ คือ พังงา ซึง่ เป็นรูปพวงมาลัยทีใ่ ช้
บังคับทิศทางการเดินเรือพาณิชย์ โดยสือ่ ความหมายถึงการน�ำทาง
ให้ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีห่ วังไว้

สีประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ
สีฟ้าใส

ณ แหล่งนี้ ประสิทธิธรรม ล�้ำเลอค่า
คู่วิทยา มุ่งปัญญา เพื่อชาติไทย
ลูกพิรุณ ทรงนาคไซร้ เลื่องลือไกล
เลือดสีฟ้า คงความหมาย เคียงกาย
ก้าวไปด้วยกัน ไม่หวั่นไหว
สาดแสงสวย ส่องถึงเส้นชัย
จะก้าวไป ด้วยใจทรนง
สิ่งที่เราได้เรียนรู้ จะเชิดชู ให้เคียงคู่
อยู่ทุกคราประสบการณ์ที่ผ่านมา
เก็บรักษา เป็นบทเรียนส�ำคัญ

เนื้อร้อง 		
พูลลาภ แก้วแจ่มศรี
ก้อง ศรีทานันท์
ท�ำนอง, เรียบเรียง
โรจนะ เทพสุธา
อนุกูล พรหมตอนก่อ
พูลลาภ แก้วแจ่มศรี
ก้อง ศรีทานันท์
ขับร้อง
ต่อตระกูล คล้ายสุวรรณ
ฐิติพร จินดาวาณิชสกุล
ร้องประสาน
อัญชลี เรือนรัตนกุล
ธเนศ ชาอัน
สรพจน์ ทองสันติ
วชิรดา ส�ำแดง

สิ่งนั้นคือ คือความภูมิใจของเรา
ต่อมวลหมู่ชน มุ่งสร้างก�ำลังใจ
และความหวัง
สร้างสรรค์ รวมสามัคคี คือพลัง
ทอดเป็นสะพาน เชื่อมทาง ที่สว่างและสดใส
เข้าสู่โลกธุรกิจ ที่งดงามกว่าผู้ใด
ก็เปรียบเรานั้น เข้ามาใกล้ เส้นขอบฟ้า
สู่จุดหมายของเรา
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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

Music of the Faculty of Business Administration
Horizon
Lyrics: Nuttapon Punpugdee
Music: RojjanaTepsuta, AnukulPromdonkho, Poolarp
Kavegamsie and Kong srithanan
Vocal: TortrakulClysuwan and TitipornJindavanic
sakul

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
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์คณะบริหารธุรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตทีร่ บั ผิดชอบ สอดคล้องกับบริบทในอนาคตเพือ่ เป็นกลไกในการ
ขับเคลือ่ นสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร
2. สร้างนักคิด ส่งเสริมความเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับอนาคต
3. ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
4. พัฒนาวิชาการ และสร้างงานวิจยั ทีต่ อบสนองแนวความคิดความต้องการ
ของทุกภาคส่วน (idea & demand based research)
5. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี ที่ประกอบด้วยความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพิ่มพูนความสามารถและจริยธรรม
อันดี อันจะช่วยสนองตอบความต้องการด้านก�ำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2. เพื่อด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ก้าวทันบริบทความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านบริหารธุรกิจ
3. เพือ่ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจเฉพาะด้านได้แก่
การจัดการ การเงิน การจัดการการผลิต การตลาด และการบัญชี
4. เพื่อเผยแพร่งานวิชาการแก่สังคมภายนอกโดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน และให้บริการวิชาการแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
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ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจมีสว่ นงานในระดับภาควิชา ส�ำนักงานและหน่วยงานภายใน 5 ภาควิชา ส�ำนัก 1 ส�ำนัก
และโครงการพิเศษ จ�ำนวน 10 โครงการ ดังนี้
ภำควิชำกำรเงิน

ภำควิชำบัญชี

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะ

ภำควิชำกำรจัดกำร
งำนบริกำรกำรศึกษำ

ภำควิชำกำรจัดกำร
กำรผลิต

ภำควิชำกำรตลำด

งำนนโยบำยและแผน

งำนบริหำรและธุรกำร

งำนกำรเงินและบัญชี

งำนพัสดุ

โครงการพิเศษต่างๆ
• โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ
บัณฑิตศึกษำ • โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
•
•
•
มหำบัณฑิต •
•
•
•

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคค่�า)
โครงการปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์

ดุษฎีบัณฑิต • โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
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ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดำรงตำแหนงระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2535 - 2560 (ปจจุบัน)

01 รศ.วินิจ วีรยางกูร

02 รศ.อรสา อรามรัตน

22 ธันวาคม 2535 - 10 ธันวาคม 2539
(4 ป)

11 ธันวาคม 2539 - 8 มิถุนายน 2541
(1 ป 5 เดือน 24 วัน)

03 รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส

04 ผศ.สัมพันธ หุนพยนต
9 มิถุนายน 2545 - 8 มิถุนายน 2553
(8 ป)

พ.ศ.2539
พ.ศ.2535 พ.ศ.2541
พ.ศ.2539 -

9 มิถุนายน 2541 - 8 มิถุนายน 2545
(4 ป)

พ.ศ.2541

5
- พ.ศ.254

3

.255
5 - พ.ศ

พ.ศ.254

56

.25
- พ.ศ
.2553

พ.ศ

05 รศ.ดร.บดินทร รัศมีเทศ

พ.ศ

9 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2556
(3 ป 2 เดือน กับ 22 วัน)

.25

56

-พ
.ศ.
25

60

06 รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

26 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2560
(4 ป)
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8

ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน
รางวัลหลักสูตรคุณภาพ มก. ครั้งที่ 10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับดีเยี่ยม 2559 สาขาวิชาการตลาด

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับดีเยี่ยม 2560 สาขาวิชาการตลาด
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก สปป.ลาว

โครงการถนนสีขาว
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน
ERM Challenge Regional Final 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์

Students in Free Enterprise (SIFE) 2012 Thailand National Exposition
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน
International Summer School 2017 (ISS2017)
International Summer School (ISS2016)

โครงการแลกเปลี่ยน
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมนิสิตโดยสโมสรนิสิตด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง

Bus Cheer คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน

โครงการ BUSINESS WEEK
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนิสิต
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นิสติ จิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านบริหารจัดการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา
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ป

2546

2.62

ระดับพอใช

ระดับ

2547

3.06

2548

3.41

ระดับดี

2548
41 ดชันี
3.41
ระดบัดี

ระดับดี

2547
2546
38 ดชันี 41 ดชันี
3.06
2.62
ระดบัพอใช ระดบัดี

2549

3.86

ระดับดี

2550

3.51

ระดับดี

2551

3.50

ระดับดี

2553

3.94

2554

4.36

2555

4.52

ระดับดี

2556

4.32

ระดับดี

2557

3.46

ระดับดี

2558

3.94

ระดับดี

*ที่มาจาก หนังสือ 1 ทศวรรษ ส�ำนักประกันคุณภาพ (ปีการศึกษา 2546-2554)

2552

3.20

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

2559

3.93

ระดับดี

คะแนนเฉลยีผลการประเมนิคณ
ุ ภาพภายใน (ปกีารศกึษา)
2549
2555
2557
2558
2559
2552
2554
2553
2556
2551
2550
35 ดชันี 47 ดชันี 50ตัวบงชี้ 50ตัวบงชี้ 24ตัวบงชี้ 24ตัวบงชี้ 24ตัวบงชี้ 12ตัวบงชี้ 13ตัวบงชี้ 13ตัวบงชี้ 13ตัวบงชี้
3.86
4.36
4.52
4.32
3.46
3.94
3.93
3.20
3.94
3.50
3.51
ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดับดี ระดบัดี ระดับดี ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ปีการศึกษา 2546-2559

ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านงานวิจัย
รางวัลผลงานและหน่วยงานวิจัย

ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการเงิน เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด
(KU Research Star) ปี พ.ศ. 2558 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI จ�ำนวน 1 ผลงาน ใน SJR Q2 จ�ำนวน 1 ผลงาน รวม Impact Factor 0.780 โดยมี
ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ ขึ้นรับรางวัลส่วนหน่วยงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์
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ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านงานวิจัย
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 (4 พ.ค. 2559)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปที่ 11 ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560

KAB

วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต

Kasetsart Applied Business Journal
ปที่ 11 ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560
ISSN : 1906-0254 (Print)
ISSN : 2539-6250 (Online)

วารสารเกษตรศาสตร ธุ ร กิ จ ประยุ ก ต Kasetsart Applied Business Journal
120.-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
www.bus.ku.ac.th / www.journal.bus.ku.ac.th

Kasetsart Applied
Business Journal

ปัจจุบันวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 15 ธันวาคม 2560
Website: www.journal.bus.ku.ac.th  
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2547
1
-

2548
3
-

2549
3
2550
3
-

2551
3
-

2553
3
2554
2
29

ระดับนานาชาติ

2552
3
-

2555
2
29
2556
2
29

สรุปจ�ำนวนผลงานที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการ
2557
2
29

2558
2
29

2559
2
29

ที่มา: ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4
1
3
3
2
1
3
4
2
2
1
0
0
0
0
ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จำนวน

ระดับชาติ

1
2
2
2
10
8
2
13
18
18
23
29 14
3
3
ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จำนวน

ระดบั
2546
ระดับนานาชาติ 3
ระดบัชาติ
-
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ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านบริการวิชาการ
ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคม ประเทศไทย

ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Yunus Social Business Centre Thailand @ Kasetsart University)
ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในระดับชาติในการเผยแพร่แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมผ่านการเรียนการสอน และการวิจัย ให้กับองค์กร ธุรกิจ หน่วยงาน รวมถึง
บุคคลทั่วไปที่สนใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมลดความยากจนและสร้างความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนเชื่อมต่อทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพหาก
ด้อยโอกาสทางการเงินกับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการสร้างสรรค์ธุรกิจมุ่งเพื่อแก้ปัญหาสังคมนอกจากนี้ ยังท�ำหน้าที่เชื่อมโยงกับศูนย์ยูนุสหลัก (Yunus
Centre) กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ และศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ในการแก้ไขปัญหา ความยากจนอย่างถาวร โดยมุ่ง
เน้นเป้าหมาย “3 Zeros” คือ zero poverty, zero unemployment and zero carbon emission
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 อาคาร 4 เลขที่ 50 แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
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ด้านบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจ (KBS Center of
Excellence) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการด้านต่างๆ สูส่ งั คม ซึง่ เป็นศูนย์ทมี่ คี วาม
เชีย่ วชาญและให้บริการต่อสังคม จ�ำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่
1.ศูนย์ผนู้ ำ� ธุรกิจเพือ่ สังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Social Enterprise Leadership Center : SELC) ด�ำเนินงานโดย ผศ.ดร.พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์
2.ศูนย์การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart Energy and technology Management Center : KETM) ด�ำเนินงาน
โดย ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
3. ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Technology for Sustainability Center) ด�ำเนินงานโดย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
4. ศูนย์บริการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (Technology Innovation and Industrial Management Center : TIIM) ด�ำเนิน
งานโดย ผศ.ดร.หฤทัย น�ำประเสริฐชัย
5. ศูนย์วจิ ยั ด้านการจัดยุทธศาสตร์และปฏิบตั กิ าร (Center for Strategic and Operations Management Research) ด�ำเนินงานโดย ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
6. ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย (Asia Market Expertise Center : AMEC) ด�ำเนินงานโดย ดร.ไพฑูรย์ เจตธ�ำรงชัย
ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการ
ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น
1. โครงการนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง จากโรงพยาบาลราชวิถี
2. โครงการนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง จาก กระทรวงพาณิชย์
3. โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม จาก ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมกิจกรรมการส่งเสริมกลไกตลาดบริการปรึกษาแนะน�ำ และสนับสนุนเครือข่ายผู้ให้บริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5. โครงการทีป่ รึกษาด�ำเนินงานการประเมินมูลค่าการให้บริการทางระบบนิเวศด้านภูมทิ ศั น์และความสวยงามของพืน้ ที่ “คุง้ บางกระเจ้า” จาก
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
6. โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาวิเคราะห์และจัดท�ำรายงานประสิทธิผลการลงทุน โครงการ กฟภ. ประจ�ำปี 2560 จาก การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
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บริการวิชาการ

7. โครงการจ้างเหมาจัดท�ำแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด จาก กรมการข้าว
8. โครงการการวางแผนการเงิน จาก บริษัทศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จ�ำกัด
9. โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพืน้ ที/่ ก�ำหนดประเภท จาก ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
10. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพทีมงานบุคลากรด้านตรวจสอบป้องกันและปราบปราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก กรมสรรพสามิต
11. โครงการหลักสูตรด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แก่ภูมิภาคแอฟริกา จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
12. โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจนานาชาติส�ำหรับผู้บริหาร จาก University of Sri Jayewardenepura
13. โครงการอบรมหลักสูตรแบรนด์ผู้น�ำ (BrandKU EXT)
และยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ เช่น
1. การจัดหลักสูตรอบรมบัณฑิตวิชาชีพร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
2. ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ Fukuoka University และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส
3. ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ University of Sri Jayewardenepura ประเทศศรีลังกา
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ด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท ตลาดโบราณไทย

นิทรรศการ

อบรมวิชาชีพ ท�ำขนมไทย

การแข่งขันแผนการตลาด และมอบรางวัล
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ด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ประกวดขบวนบุปผชาติและนางสงกรานต์
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการแห่เทียนพรรษา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม
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(26 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2560)
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควิชาการเงิน

1. รศ.ดร.ภัทรกิตติ์
2. ผศ.ดร.อภิชาติ		
3. ผศ.ดร.สุรางค์		
4. ดร.อริชัย 		
5. อ.ชนัธฌา		
6. ผศ.ดร.ธนาวัฒน์
7. ดร.ณัฐวุฒิ		

รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ท�ำเนียบผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการเงิน
ระยะเวลา
1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

1. นางปราณี		
2. นายพลพัฒน์		
3. นางสาวนิตยา		
		

เนตินิยม
พงศ์สุพัฒน์
เห็นสว่าง
รักธรรม
ศิวโมกษธรรม
สิริวัฒน์ธนกุล
คูวัฒนเธียรชัย

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการเงิน
สีผ่องใส
ปีกขุนทด
รักหมอ

16 พฤศจิกายน 2556 – 16 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
16 พฤศจิกายน 2552 – 15 พฤศจิกายน 2556 รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
16 พฤศจิกายน 2548 – 15 พฤศจิกายน 2552 รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
27 พฤษภาคม 2546 – 15 พฤศจิกายน 2548 ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
27 พฤษภาคม 2542 – 26 พฤษภาคม 2546 รศ.เจียมจิตร ชวากร		
27 กรกฎาคม 2540 – 26 พฤษภาคม 2542 รศ.เจียมจิตร ชวากร
27 กรกฎาคม 2538 – 26 กรกฎาคม 2540 รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
27 กรกฎาคม 2536 – 26 กรกฎาคม 2538 รศ.จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์
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คณาจารย์ภาควิชาการจัดการ

ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
ท�ำเนียบผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการจัดการ
ระยะเวลา

ชื่อ – นามสกุล

1 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน		

ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

1 สิงหาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย

1 สิงหาคม 2549 – 31 กรกฎาคม 2553

ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

1 สิงหาคม 2545 - 31 กรกฎาคม 2549

ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

11 มีนาคม 2542 – 31 กรกฎาคม 2545

รศ.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

11 มีนาคม 2540 – 10 มีนาคม 2542

รศ.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

1. รศ.ดร.ยุรพร		
2. ผศ.กิริยา 		
3. ผศ.ดร.นิรันดร		
4. ผศ.ดร.หฤทัย 		
5. ผศ.ดร.พิพัฒน์		
6. ดร.นันธวุฒิ		
7. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์		
8. ดร.เอกอนงค์		
9. ดร.พิทวัส		

ศุทธรัตน์
กุลชนะรัตน์
ทัพไชย
น�ำประเสริฐชัย
นนทนาธรณ์
ลีอมรสิริ
สุขสมาน
ตั้งฤกษ์วราสกุล
เอื้อสังคมเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการจัดการ

1. นางอ�ำไพ		
2. นางสาวขวัญทิพย์
		

รุ่งเรืองภิญโญสุข
สาระภก

16 กุมภาพันธ์ 2538 – 15 กุมภาพันธ์ 2540 รศ.ทองฟู ศิริวงศ์
16 กุมภาพันธ์ 2536 – 15 กุมภาพันธ์ 2538 ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
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คณาจารย์ภาควิชาการจัดการการผลิต

ดร.ยอดมนี เทพานนท์
ท�ำเนียบผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต
ระยะเวลา

ชื่อ – นามสกุล

1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน		

ดร.ยอดมนี เทพานนท์

1 สิงหาคม 2557 – 16 กรกฎาคม 2559

ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี

1 สิงหาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

1 สิงหาคม 2549 – 31 กรกฎาคม 2553

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

1 สิงหาคม 2545 – 31 กรกฎาคม 2549

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

1. รศ.ดร.ทิพย์รัตน์
2. รศ.ดร.บดินทร์		
3. ผศ.กรกฎ 		
4. ดร.ณัฐพล 		
5. ผศ.ดร.สิริจินต์		
6. ดร.สวัสดิ์ 		
7. ดร.กมลพรรณ		
8. ดร.ยอดมนี		

เลาหวิเชียร
รัศมีเทศ
วิจิตรพงศ์
พันธุ์ภักดี
วงศ์จารุพรรณ
วรรณรัตน์
แสงมหาชัย
เทพานนท์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการจัดการการผลิต

1. นางสาวพิมพ์ณดา	
2. นางสาวสุวนีย์		

คงพิทัก
ณ นคร

15 กรกฎาคม 2542 – 31 กรกฎาคม 2545 ผศ.น.ท.ส�ำราญ ทองเล็ก
15 กรกฎาคม 2540 – 14 กรกฎาคม 2542 ผศ.กรกฎ วิจิตรพงศ์
16 กุมภาพันธ์ 2538 – 14 กรกฎาคม 2540 อ.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
16 กุมภาพันธ์ 2536 – 15 กุมภาพันธ์ 2538 ผศ.พึงใจ พึ่งพานิช
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ภาควิชาการตลาด

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ  
ท�ำเนียบผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาด
ระยะเวลา

ชื่อ – นามสกุล

14 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน		

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

14 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2558

ดร.ไพฑูรย์ เจตธ�ำรงชัย

14 ธันวาคม 2550 – 13 ธันวาคม 2554

ดร.ไพฑูรย์ เจตธ�ำรงชัย

14 ธันวาคม 2546 - 13 ธันวาคม 2550

อ.สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

14 ธันวาคม 2542 - 13 ธันวาคม 2546

ดร.นาวิน มีนะกรรณ

15 กรกฎาคม 2541 – 13 ธันวาคม 2542

ผศ.ดาวรุ่ง ไอยเดช

1. รศ.ยุพาวรรณ 		
2. รศ.ชื่นจิตต์ 		
3. ผศ.ดาวรุ่ง		
4. ดร.ธีรารัตน์		
5. อ.ณัฐกันย์		
6. ดร.ไพฑูรย์		
7. ดร.ประพิมพรรณ
8. ผศ.ดร.ทรงพร		
9. ผศ.ดร.ศุภชาต		
10. ดร.ธงชัย		
11. ดร.ศิริรัตน์		
12. ดร.ชลลดา 		

วรรณวาณิชย์
แจ้งเจนกิจ
ไอยเดช
วรพิเชฐ
ชินนรานันทน์
เจตธ�ำรงชัย
ลิ่มสุวรรณ์
หาญสันติ
เอี่ยมรัตนกูล
ศรีวรรธนะ
โกศการิกา
สัจจานิตย์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาการตลาด

1. นางสาวจีรานันท์
2. นางจันทรานนท์
3. นางสายพิณ		
		

เกิดผาสุข
ทรงคุณกณิฎฐ์
บุญสิทธิ์

7 พฤศจิกายน 2538 – 6 พฤศจิกายน 2540 รศ.ยุพาวรรรณ วรรณวาณิชย์
16 กุมภาพันธ์ 2538 – 6 พฤศจิกายน 2538 รศ.ศุภร เสรีรัตน์
16 กุมภาพันธ์ 2536 – 15 กุมภาพันธ์ 2538 อ.สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ
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ครบรอบ 25 ปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. รศ.ดร.ธารินี		
2. รศ.ดร.ศศิวิมล 		
3. รศ.ไพบูลย์		
4. ผศ.พันธิภา		
5. ดร.สุนีย์รัตน์		
6. ดร.ฉัตรมงคล		
7. ดร.พรเทพ		
8. ดร.จารุภา		
รศ.ไพบูลย์  ผจงวงศ์
9. อ.คมกฤษณ์		
10. ดร.ศรายุทธ		
ท�ำเนียบผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบัญชี
11. อ.อุษา		
ระยะเวลา
ชื่อ – นามสกุล
12. ดร.อุษารัตน์		
23 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน		
รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
13. อ.สุภาวินี		
14. ดร.พลวัฒน์
10 มิถุนายน 2553 – 26 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.ศศิวิมล มีอ�ำพล
15. ดร.ธ�ำรงศักดิ์		
10 มิถุนายน 2549 – 9 มิถุนายน 2553
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ 16. ดร.สุธาวัลย์		
10 มิถุนายน 2545 – 9 มิถุนายน 2549
รศ.ยุพดี ศิริวรรณ
17. ดร.สุชาดา		
18. ดร.ลัพธ์พร 		
10 มิถุนายน 2541 – 9 มิถุนายน 2545
รศ.ดร.จินดา ขันทอง
11 มีนาคม 2540 – 31 สิงหาคม 2541

รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง

29 มีนาคม 2539 – 10 ธันวาคม 2539

รศ.อรสา อร่ามรัตน์

1 มีนาคม 2537 – 28 มีนาคม 2539
2534

– 28 กุมภาพันธ์ 2537		

คณาจารย์ภาควิชาบัญชี
พงศ์สุพัฒน์
มีอ�ำพล
ผจงวงศ์
ศรีนามเมือง
วุฒิจินดานนท์
วงศ์รัฐนันท์
รัตนตรัยภพ
วิภูภิญโญ
สิงห์ใจ
เรืองสุวรรณ
วงศ์สอนธรรม
ธีรธร
จีวะสุวรรณ
เลิศกุลวัฒน์
เศวตเลข
พฤกษ์อ�ำไพ
เจียมสกุล
สวราชย์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาบัญชี

1. นางสุรัตน์		
รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ 2. นางสาวธมนวรรณ
รศ.เมธากุล เกียรติกระจาย 3. นางสาวรุ้งทอง		
4. นางสาวกานดา		

น่วมส�ำลี
รัตนพันธ์
บุญมะลิ
แจ้งจิต
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บุคลากรส�ำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

นางอุษา เนียรสอาด
หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้างาน

1. นางอุษา
เนียรสอาด
2. นางปัทมา	
ชินธะวรรณ
3. นางสาวกรรณิกา	 มิตรปล้อง
4. นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์

งานบริหารและธุรการ

1. นางสาวสุวรี พ่วงพลับ		
2. นางสุพรรณ เกิดไทยดี		
3. นางสาวจิตติมา	 กฤษดานนท์
4. นางสาววาสนา	 ทองคง		
5. นายประสิทธิ์ แพดิษฐ์		
6. นางปฏิมา
เริงเกษตรกิจ
7. นายกสิณ
บุญปาล		
8. นายเมธา
อนุรัตนพงศ์
9. นายนุกูล
อินทร์จันทร์
10. นายบัณฑูร ศรพรหมฉาย
11. นายนิคม
พุกบัว		
12. นายเรณู
สาระภก		
17. นายประสิทธิ์ ทองลอง		
18. นายดุสิต
รุ่งกะทึก		
19. นางปรียา
พลอยศิริ		
20. นางประภาพร เณหะ		
21. นางสาวกัลยา	 แสงศิลา		
22. นางสาวเพชรรัชต์ แสงประไพ		
23. นายสุวิทย์
นารี		

หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่างเทคนิค
ช่างฝีมือทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่		
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่

งานการเงินและบัญชี
1. นางสาวสิริภา 		
2. นางสาวกรกนก
3. นางสาวกาญจนา		

ศรีจินดา		
ร่มโพรีย์		
พันเทียน		

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. นางสาวชุติณัชชา	
2. นายวรเดช 		
3. นางสาวกรกนก 		
4. นางสาวกาญจนา

รัตนปราณี
หวังนวศรี		
ตุ้มทอง		
สุริวงศ์		

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. นายฉัตรชัย 		
2. นายทองปาน 		
3. นางสาวปรารถนา

พ่วงพลับ		
ขันตีกรม		
ประสงค์สิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา (ประกันคุณภาพ)

1. นางสาวอารีย์ 		
2. นายฐิติศักดิ์ 		
3. นางลัดดา 		
4. นางสาวสมคิด 		
5. นางสาววัชรา 		
6. นางสาวอรการณ์		
7. นายณัฐพร		
8. Mr.Joefrey		

สีแสงมุข		
แซ่เตีย		
ปัญทะภูรีเวท
บุญเลิศ		
ด�ำหริใจ		
วีระชยาภรณ์
พันธุ์ยาง		
B. Geroche

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา (นักกิจการนิสติ )
พนักงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญระดับ 1

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานบริการการศึกษา
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คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ			
ที่ปรึกษา
2. ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง			
ประธานกรรมการ
3. หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ		
รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้างานบริการการศึกษา			
กรรมการ
5. หัวหน้าภาควิชาทุกภาค				
กรรมการ
6. ประธานกรรมการด�ำเนินงานโครงการพิเศษทุกโครงการ กรรมการ
7. หัวหน้างานการเงินและบัญชี			
กรรมการ
8. หัวหน้างานนโยบายและแผน			
กรรมการ
9. อาจารย์ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์			
กรรมการ
10. ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา				
กรรมการ
11. ดร.ชลลดา สัจจานิตย์				
กรรมการ
12. ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์			
กรรมการ
13. ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย			
กรรมการ
14. นายฉัตรชัย พ่วงพลับ				
กรรมการ
15. น.ส.อารีย์ สีแสงมุข				
กรรมการ
16. น.ส.อรการณ์ วีระชยาภรณ์			
กรรมการ
17. น.ส.ชุติณัชชา รัตนปราณี			
กรรมการ
18. น.ส.กรกนก ร่มโพรีย์				
กรรมการ
19. นางปฏิมา เริงเกษตรกิจ				
กรรมการ
20. นางลัดดา ปัญทะภูรีเวท				
กรรมการ
21. นายณัฐพร พันธุ์ยาง				
กรรมการ
22. นายเมธา อนุรัตนพงศ์				
กรรมการ
23. นายนุกูล อินทร์จันทร์				
กรรมการ

24. นายนิคม พุกบัว			
25 นายวรเดช หวังนวศรี			
26. นายทองปาน ขันตีกรม			
27. นางสุพรรณ เกิดไทยดี			
28. น.ส.ธมนวรรณ รัตนพันธ์			
29. น.ส.ขวัญทิพย์ สาระภก			
30. น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุก			
31. น.ส.สุวนีย์ ณ นคร			
32. นางปราณี สีผ่องใส			
33. นางตติยา ขวัญเมือง			
34. นางนุชลออ ศิริบุตร			
35. ว่าที่ ร.ต.สมชาย วังสตางค์ ร.น.		
36. น.ส.มิ่งขวัญ มบขุนทด			
37. น.ส.พรรณวดี ค�ำเรืองศรี			
38. น.ส.จิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ			
39. น.ส.ประภาพร บุญโปร่ง			
40. น.ส.ศศิกาญจน์ ฉกามานันท์		
41. นายวีรยุทธ์ จันทร์ทวี			
42. น.ส.แสงเดือน บุญรักษ์			
43. น.ส.สุปวีณ์ พงษ์เจริญ			
44. น.ส.สุวรี พ่วงพลับ			
45. น.ส.จิตติมา กฤษดานนท์			
46. น.ส.วาสนา ทองคง			

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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