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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2559 ในการนี้คณะบริหารธุรกิจ 

มีผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 956 ราย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์

เพ็ญศิริมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน รายละเอียดดังนี้

ปริญญา
1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2.ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จ�านวน (คน)

3.ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

4.ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

5.ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

6.ปริญญาบัญชีบัณฑิต

7

332

35

31

262

289
ภาพประชาสมัพนัธ์ มก.
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Thailand MBA Forum 
Wisdom to the Future 2017

M-Game
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นิตยสาร MBA ร่วมกับ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตร ร่วมงานสัมมนา 

“ Thailand MBA Forum : Wisdom to the Future 2017” โดยมี ผศ.ดร.หฤทัย น�าประเสริฐชัย 

ประธานโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ และผศ.ดร.พันธิภา ศรีนามเมือง กรรมการ

โครงการ ร่วมกิจกรรมออกบูท แนะน�าแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงละครสยามพิฆเนศ เคแบงค์ 

สยามสแควร์วัน ชั้น 7-8 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ภายในงานมี กิจกรรมสัมมนากิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop กิจกรรมนิทรรศการและจัดแสดงสินค้า

พิธีไหว้ครูโครงการบัณฑิตศึกษา 
สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

ผศ.ดร.หฤทัย น�าประเสริฐชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประธานในพิธีจุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2560  โดยมี นายชัยรัตน์ บุญส่ง ประธานนิสิต 

สปท. รุ่นที่ 24 กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการกล่าวบทบูชาครู การแสดงมทุติาจติ แด่

คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ ได้เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้โอวาทกับนิสิตรุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2560 ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ

R-MBA
ผศ.ดร.หฤทัย น�าประเสริฐชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประธานกล่าว

เปิดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เจาะกลยุทธ์เชิงรุกทูน่ากระป๋องไทยบุกครัวโลก” วิทยากรโดย 

คุณพรชัย ตติยชัยทวีสุข รองผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด เมื่อวันที่ 

5 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยนิสิตโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค�่า สาขาวิชาการตลาด 

รุ่น 26

ผศ.ดร.หฤทัย น�าประเสริฐชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประธานกล่าว

เปิดโครงการ “เกมการจัดการธุรกิจ”  โดยมีการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ เกมการจัดการธุรกิจ 

วิทยากรโดย ดร.ไพฑูรย์ เจตธ�ารงชัย และทีมงาน  ให้กับนิสิตโครงการปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร รุ่น

ที่ 28 ขึ้น ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ�าลองเกมธุรกิจให้เกิดทักษะเมื่อพบเหตุการณ์จริง ระหว่างวันที่ 

3 – 5 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ และโรงแรมเมอร์

เคียวโอเซียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
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โครงการต้นกล้าจิตอาสา

บริการวิชาการ
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รศ.ดร.ศศิวิมล มีอ�าพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ดร.ยอดมนี เทพานนท์ ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ ์ และนิสิตโครงการปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี กับ ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ต้นกล้านนทรีจิตอาสา ท�าความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตร�าลึก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ 3 ขึ้น ได้รับความร่วมมือจาก

สภากาชาดไทย ในการรับบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเสริมสร้างนิสิตให้เกิดจิตส�านึกด้านจริยธรรม คุณธรรม และมีจิตใจเสียสละแก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และน้อมถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องฟ้าใส อาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมียอดผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 

214 คน ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วพบกันปีหน้า
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มอบโอกาส
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สังเกตไหมว่าเด็กที่ประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไหน?

 ค�าถามนี้คงตอบได้ไม่ยากหากพ่อแม่ใช้สุภาษิตที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น"

ประโยคนี้ยังใช้ได้เสมอกับเด็ก-ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ถึงแม้ว่าตนเองจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่

จะเดินทางของตนเองได้ โดยมีคนเป็นพ่อแม่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด

 โดยเฉพาะ “พฤทธ์” ชนมพฤทธ์ สหินาทกถากลุ บณัฑติคณะบริหารธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการการผลติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพเิศษทีเ่ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตรเมือ่สปัดาห์ท่ีผ่านมา ด้วยเกรด

เฉลีย่ 2.98 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจท�าให้เขาประสบความส�าเร็จ อีกทั้งครอบครัวที่คอยดูแล สั่งสอน ให้เขา

สามารถอยู่รอดได้ มีอาชีพในอนาคต 

          ปัจจุบัน “พฤทธ์” อายุ 23 ปี ท�างานแผนกการเงินและบัญชี โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจของครอบครัว  เขาสามารถท�าทุกอย่างได้ แต่อาจจะช้ากว่าเด็กปกติ และการเรียนด้านบริหารธุรกิจ

เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เพื่อกลับมาช่วยงานธุรกิจครอบครัว

 พฤทธ์ เล่าต่อว่า เขาไม่เก่งเรื่องค�านวณตัวเลข คิดวิเคราะห์ แต่เก่งเรื่องความจ�า จ�าได้ทุกค�าที่

อาจารย์พูด และสามารถถอดค�าพูดของอาจารย์ได้ทุกค�า อยากเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แต่มีอาจารย์คน

หนึ่งเขาอยากให้พฤทธิ์เรียนบริหารธุรกิจ ก็คือ ท่าน รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ (อดีตคณบดี) เพราะสามารถ

น�าไปช่วยงานของครอบครัวได้ คุณแม่คุณพ่อก็สนับสนุนสุดท้ายเลยตัดสินใจเรียนบริหารตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์

 " ช่วงแรกๆ ที่พฤทธ์ไปมหาวิทยาลัยแล้วเพื่อนรู้ว่าเป็นเด็กพิเศษ ทุกคนให้ความช่วยเหลือและดี

กับเขามาก อีกทั้งพฤทธ์ยังมีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆ มีแรงบันดาลใจในทุกวัน และช่วงหลังๆ มา เพื่อนช่วย

ติวหนังสือ ให้รายงานไปถ่ายเอกสารในช่วงที่จดไม่ทัน ” พฤทธ์ เล่า

          ต้ังแต่ “พฤทธ์” เรยีนจบโรงเรียนอนุบาลสีพ่ีน้่อง จนเรียนระดบัมธัยมท่ีโรงเรียนเซนต์ดอมนิกิ “พฤทธ์” 

มกีลุม่เพือ่น มคีรู มทีกุคนคอยให้การช่วยเหลอื และเมือ่สอบเข้ามหาวิทยาลยั ต่างแยกย้ายกนัไปเรยีนด้านท่ี

ตนเองถนดั พฤทธ์เลอืกเรยีนมหาวิทยาลยัทีร่บัโครงการเด็กพิเศษเพราะมกีารอบรมและการปรับตวัให้กับนสิติ

พเิศษทีเ่ข้าใหม่ เพือ่เตรยีมตวัให้มากกว่าคนอืน่ แต่ด้วยความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ อดทน เพือ่ท�าความฝัน ความส�าเรจ็

กค็งอยูไ่ม่ไกล

ผศ. นาวาอากาศโทหญงิ ดร.งามลมัย ผิวเหลอืง รกัษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนสิติ เปิดเผยว่า โครงการ

ดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนสิติทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูท้ีส่�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ในโรงเรยีนต่างๆ เขตกรุงเทพมหานคร เข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี เพือ่ให้โอกาสและเพือ่ศกึษาวจิยัการ

เรยีนรู ้พฒันาการทุกด้านของเดก็พเิศษ  โดยในปี 2559 มบีณัฑติในโครงการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร

จ�านวน 5 คน ได้แก่ นายนรวีร์ แสนนามวงษ์ สาขาวชิาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ นายธนพล รกังาม สาขา

วชิาประวตัศิาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ นายจฑุาภมู ิ รตันสนิ สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

นายจารุภทัร ต้นทองค�า สาขาวชิาการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ และนายชนมพฤทธ์ สหินาทกถากลุ สาขา

วชิาการจดัการการผลติ คณะบรหิารธรุกจิ

ขอขอบคณุ : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/304558


