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KBS OPEN HOUSEKBS OPEN HOUSE
  7 ตุลาคม 2559  รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอําพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานในพิธี “โครงการเปดบานฟาใส 
ใตรมนนทร ี 2559 ” KBS Open House 2016 พรอมดวย ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง รองคณบดฝีายพฒันาสังคมและกิจการพเิศษ
ดร.ยอดมน ี เทพานนท รองคณบดีฝายประกนัคณุภาพ  รวมงานและใหการตอนรบัอาจารย ผูปกครองและนกัเรยีนมธัยมปลาย
โดยมี ผศ.ดร.หฤทัย นําประเสริฐชัย รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลาวรายงาน วัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ ใหเปนที่รูจักกันในวงกวาง และใหนักเรียนกลุมเปาหมายไดมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศ
การเรยีนการสอน และรับทราบขอมลูจากหวัหนาภาควิชาสาขาตางๆ ของคณะมาแนะนาํและชีแ้จงภาพรวมของแตละสาขา 
อาทิเชน รศ.ไพบูลย ผจงวงศ หัวหนาภาควิชาบัญชี, ดร.ยอดมน ีเทพานนท  หวัหนาภาควชิาการจดัการการผลิต, 
รศ.ชืน่จิตต แจงเจนกจิ หวัหนาภาควชิาการตลาด, ดร.เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล หัวหนาภาควิชาการจัดการ, 
อ.นนทภพ เพชรทอง ภาควชิาการเงนิ, และ ดร.ธรีารตัน วรพเิชษฐ ประธานหลักสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑิต
สาขาการตลาด (นานาชาต)ิ และการเสวนา หวัขอ เรยีนบรหิารฯ สานฝนกาวทนัโลกอนาคต 
วทิยากรโดย คณุณฐันนัท จงประเสรฐิ กรรมการผูจดัการ บรษิทั ดี สตาร ทวัร และคณุภริภรณ ภวิงศ ผูจัดการฝายขายและการตลาด บริษัท สยามฮายากาวา จํากัด 
ดําเนินรายการโดย อ.ณัฐกันย  ชินนรานันทน ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได

ขาพระพทุธเจา ผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร และนิสติ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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จากประเทศสงิคโปร อินโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลปิปนส และไทย รวมกวา 20 ทมี เขารวมการแขงขนั สําหรบัประเทศไทย ปนีเ้ปนปแรกทีเ่ขารวมการแขงขนั โดยม ี
ดร. เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล หัวหนาภาควิชาการจัดการ เปนอาจารยที่ปรึกษาคุมทีมนิสิตไปแขงขัน นอกจากนี้ทีมตัวแทนจากประเทศไทยอีกทีม คือ ทีม 
Dream Team จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ซึ่งก็ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันครั้งนี้เชนเดียวกัน

1 ตลุาคม 2559  นายยทุธการ เอสมนกึ, นายภมูพัิฒน เจรญิสิรธินสิน, 
นายปกรณชยั ลิม้สมบตัอินนัต, นายพชิชากร ขวญันาค และน.ส.พมิพศิา 
พูนเสริมสิริ นิสิตภาควิชาการจัดการ ทีม BRAINY KU ประเทศไทย
ควารางวลัชนะเลิศในการแขงขนั Enterprise Resource Management (ERM) 
Challenge Regional Final 2016 ระหวางวันที ่29 ก.ย. – 1 ต.ค. 59 
ณ SIM Global University ประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนการแขงขนัการใช
โปรแกรมจําลองสถานการณการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร โดย
การสนับสนุนของ SAP, UniSIM และ Monsoon Academy ในการ
แขงขนัดงักลาว มทีมีทีผ่านการคัดเลอืกระดบัประเทศ (National Round) 

 27 กันยายน 2559  รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอําพล คณบดี ดร.ยอดมนี เทพานนท รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา 
ประธานโครงการ, หัวหนาสํานักงานเลขานุการ, หัวหนางาน และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  ระหวางวันที่ 27-28 กันยายน 2559 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
  รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ   คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  ประธานกรรมการ
  รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กรรมการ
  ดร.จุมพฏ บริราช   คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  กรรมการ
  นางสาววาสิฏฐี ไวตี   สํานักงานประกันคุณภาพ     เลขานุการ
  นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ  สํานักงานประกันคุณภาพ     ผูชวยเลขานุการ
ผูสังเกตการณเขารวมการประเมิน อีก 3 ทานไดแก
  รศ.นงนุช อังยุรีกุล    คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
  รศ.ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ   คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณในความร วมมือจากคณาจารย 
เจาหนาที่ นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต ในการเขารับการสัมภาษณจาก
คณะกรรมการประเมิน จนทําใหการประเมินผานไปไดดวยดี โดยมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการไดคะแนน 3.94 อยู ในระดับดี ซึ่งเทียบจากปท่ีผานมาได
คะแนน 3.46 อยูในระดับดี นับไดวามีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ

นิสิตคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันระดับนานาชาติ
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  30 กันยายน 2559 คณะบรหิารธรุกจิ ไดจดัโครงการสมัมนาบคุลากรคณะบรหิารธุรกจิ ประจาํป 2559 "สมัมาทฏิฐภิริมย สานสายใย สายสมัพนัธ" 
ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความอุตสาหะ
จนครบเกษียณอายุราชการ ไดแก 1. ดร.นาวิน  มีนะกรรณ อาจารยประจําภาควิชาการตลาด 2. รศ.ปนัดดา  อินทรพรหม อาจารยประจําภาควิชาการเงิน 
ซึ่งมีแนวปฏิบัติในการสอนที่ดีเปนประโยชนและมีคุณคา ถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ  และภายในงานไดจัดใหมีการแสดงมุทิตาจิต
แกผูเกษียณทั้ง 2 ทาน โดยไดรับเกียรติจากผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเกษียณอาวุโส ผูทรงคุณวุฒิ พรอมดวยบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

สัมมาทิฏฐิภิรมย์

 21 กนัยายน 2559 คณะบรหิารธรุกจิ ไดจดัโครงการฝกอบรมหลักสตูร
การฝกซอมดบัเพลงิขัน้ตน ณ หองอเนกประสงค ชัน้ 5 อาคารการเรยีนการสอน 4
คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบูรณาการองคความรูและ
ทกัษะเพือ่การปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหกับหนวยงาน สรางความปลอดภยั
ในชวีติประจาํวนัและลดความสูญเสียทัง้ชวีติและทรัพยสิน อันอาจสงผลกระทบ
ตอบคุลากรและนสิติของคณะฯ และเปนการดําเนนิการตามกฎกระทรวงแรงงาน
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนนิการดานความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงบัอคัคภียัพ.ศ. 2555 ไดรบัเกยีรตจิากผูทรงคุณวุฒแิละมคีวามชาํนาญโดย
วาที่ ร.ต.ณพวิทย ปดกระโทก สํานักปองกันสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
เปนวิทยากรบรรยายพรอมทีมงาน

โครงการอบรมดับเพลิง
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คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจการนิสิต
 คณะบริหารธุรกิจได สนับสนุนทีมนิสิต ได แก   
น.ส.ธนัยดารินทร โชคโรจนปรีชา, น.ส.นลนิลักษณ ไพโรจนสถาพร
ภาควิชาการตลาด, น.ส.วรัญญา โสภณสกุลรัตน ภาควิชาการ
จดัการการผลติ และอ.ณฐักนัย ชนินรานนัทน อาจารยทีป่รกึษา
นาํนสิติเขารวมโครงการเสริมสรางความเปนผูประกอบการระดบั
นานาชาต ิ(International Summer School) ซ่ึงเปนโครงการ
เสรมิสรางความเปนผูประกอบการใหมทีมี่แนวคดิในการทําธรุกจิ
อยางสรางสรรค และการรับผดิชอบตอสงัคมโดยมุงเนนการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
อาทิ ประเทศญ่ีปุน เกาหลี ไตหวันและประเทศไทย กิจกรรม
ในครั้งน้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับรางวัล Good 
Presentat ion ระหว างวันที่  29-31 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยคุมะโมโตะ เมืองซางะ ประเทศญี่ปุน

International Summer School 2016

สัมมนาเยาวชนผู้นำ
 น.ส.สิรินทรา  แสงชมภูเพ็ญ นิสิตชั้นปที่ 3 ภาควิชาการจัดการการผลิต 
ไดเปนตัวแทนนิสิตเขารวมงานสัมมนาเยาวชนผูนํา 7th  University Scholars 
Leadership Symposium ระหวางวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2559  ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยไดรับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ ในการ
สงเสริมใหนิสิตของคณะฯ ที่มีความรูความสามารถ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
วฒันธรรมนานาชาติ ตลอดจนแสดงศักยภาพในการเปนนสิิต ม.เกษตรศาสตร และรวม
ถายทอดเอกลักษณความเปนไทยใหแกเยาวชนผูนําจากนานาประเทศไดประจักษ

 14 กันยายน 2559 ผศ.ตาบทิพย  ไกรพรศักดิ์ ภาควิชาการจัดการ 
นํานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  
( Department of International Trade Promotion) และบรษิทั จมิทอมสนั 
อุสาหกรรมไหมไทย (Jim Thompson) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในวิชา 01132451 
ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business ) ภาควิชาการจัดการตองการ
สงเสริมใหนิสิตไดรับการถายทอดความรู และประสบการณจากนอกชั้นเรียน
นบัวาเปนการพัฒนานสิติใหมคีณุภาพทัง้ภายในและภายนอกหองเรยีนใหแกนสิติ
เพือ่ใหตระหนกัและเหน็ความสําคัญของประโยชนจากการศกึษาจากภายนอก

ผานผูประกอบการ ณ สถานประกอบการจรงิซึง่นสิิตจะไดรับการถายทอดความรู 
และประสบการณในการทํางานซึ่งไมสามารถหาไดจากการเรียนในชั้นเรียน
เพียงอยางเดียว อีกทั้งเปนการสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและ
เปดโลกทัศน  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกยุคทุกสมัย และนําความรู
กลบัมาพฒันาการศึกษาใหดยีิง่ขึน้ และคาดหวงัวานสิิตจะสามารถออกไปแบงปน
ความรู ที่ตนไดศึกษามาเพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่นตอไป
ในอนาคต

ทัศนศึกษาดูงาน




