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จดหมายข่าว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 4/2559 เดือนพฤศจิกายน 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกุมาร ีเสดจ็แทนพระองค 
ในการพระราชทานปริญญาบตัรแกผูสาํเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558 ระหวางวันท่ี 24 – 29 ต.ค. 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ อาคารจกัรพนัธเพญ็ศริ ิสาํหรบัในปนีบ้ณัฑติคณะบรหิารธรุกจิ สาํเรจ็การศึกษา
ทั้งสิ้น  936 คน โดยแบงออกดังนี้
    1.ดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ      6 คน
    2.มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจและบัญชีมหาบัณฑิต 401 คน
    3.บัณฑิตบริหารธุรกิจและบัญชีบัณฑิต  529 คน
 เกียรตินิยมอันดับ 1     88 คน 
 เกียรตินิยมอันดับ 2    124 คน

ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2559

 ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธาน

ในพิธีทอดผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2559 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 

โดยในการนี ้คณะบรหิารธรุกจิ ผศ.พนัธภิา  ศรนีามเมอืง รองคณบดฝีายพฒันาสังคมและกจิการพเิศษ 

นําบุคลากรคณะบริหารธุรกิจรวมกิจกรรม ณ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงหบุรี เม่ือวันท่ี 4 พ.ย. 2559 

เวลา 09.59 น. วัดพิกุลทอง เปนพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ สรางขึ้นเมื่อป 2434 ภายใน

พระอุโบสถมีพระพทุธศรวิีรยิโสภติ เปนพระประธาน และภายในวดัยงัมพีระพทุธสวุรรณมงคลมหามนุ ี

เปนพระพทุธรปูปางประทานพรองคทีใ่หญทีสุ่ดในประเทศไทย นอกจากนีย้งัมพีระสวีล ีพระสงักจัจายน 

รูปหลอสมเด็จพระพุฒาจารย วิหารคต พระพิฆเณศเทพเจาแหงความสําเร็จ หลวงพอแพองคใหญและ

พิพิธภัณฑหลวงพอแพ
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ความร่วมมือวิชาการ 

 10 พ.ย. 2559 ผศ.พนัธิภา ศรนีามเมือง รองคณบดฝีายพัฒนาสงัคม
และกจิการพเิศษ ดร.ศภุฤกษ สขุสมาน ผูชวยคณบดฝีายบรหิารยทุธศาสตรและ
พฒันากายภาพ พรอมดวย ดร.ธีรารตัน วรพเิชฐ  และ ดร.ไพฑรูย เจตธาํรงชยั  
ประธานและกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีการตลาดนานาชาติ
อาจารยสังกดัภาควชิาการตลาด รวมเจรจาในการสรางกรอบการทาํความรวมมอื
ทางดานวิชาการกับผูแทนมหาวิทยาลัย Dublin City University (DCU) 
จากประเทศไอซแลนด ณ หองประชมุภาควชิาการตลาด  ชัน้ 9 คณะบรหิารธรุกิจ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง”

 14 พ.ย. 2559 คณะบริหารธุรกิจ รวมกับ 

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย 

จดัโครงการฝกอบรม หลักสตูร “นักบรหิารการพาณชิย

ระดบักลาง” รุนที ่1/2560 จาํนวน 50 คน ระหวางวนัที ่

14 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 โดยมีคุณพัทยา  เชิงสอาด 

ทีป่รกึษาการพาณชิย เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมฯ 

รวมดวย  ผศ.พันธิภา  ศรีนามเมอืง รองคณบดฝีายพัฒนา

สงัคมและกิจการพิเศษ คณะบริหารธรุกจิกลาวตอนรบั

ผูเขาอบรม และดร.ศุภฤกษ สุขสมาน ผูชวยคณบดี

ฝายบรหิารยทุธศาสตรและพัฒนากายภาพ เปนประธาน

ดําเนินงานโครงการ ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

ฝึกอบรมหลักสูตร International Program in Management

 31 ต.ค. 2559 คณะบริหารธรุกิจ ม.เกษตรศาสตร  โดย รศ.ดร.ศศวิมิล มอีาํพล คณบดคีณะบริหารธรุกิจ รวมกบั Postgraduate Institute of Management

(PIM) University of Sri Jayewardenepura ประเทศศรลีงักา จดัฝกอบรมหลกัสูตร International Program in Management ระหวางวนัที ่31 ต.ค.  - 6 พ.ย. 

2559 ใหแกเจาหนาทีภ่าครฐัจากประเทศศรลีงักา จาํนวน 42 คน ณ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พรอมทัง้ไดนาํคณะผูเขาอบรมเยีย่มชมศกึษา

ดูงานหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก สํานักทะเบียนและประมวลผล ศูนยผลิตภัณฑนม มก. และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ
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MB-IPB เยือนคณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมเพื่อสังคม

 14 พ.ย. 2559  ผศ.ดร.หฤทัย นําประเสริฐชัย รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหการตอนรับ คณาจารยและนักศึกษาจาก The Graduate 

Program of Management and Business, Bogor Agricultural University (MB-IPB) 

ประเทศอินโดนีเชีย ที่มาเยือน โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 

คณะบรหิารธรุกจิ และเยีย่มชมสถานทีส่าํคญัตางๆ ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

โครงการจดัประชมุใหความรูดานการจดัการงานบรกิารวชิาการ
 11 พ.ย. 59  คณะบรหิารธรุกิจ ไดจัดประชมุใหความรูดานการจัดการงาน

บริการวิชาการ โดยไดรับความรวมมือกับ กองคลัง และสํานักบริการวิชาการ 

ม.เกษตรศาสตร มาบรรยายใหความรู เรือ่ง “แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการรบั-จายเงนิ

โครงการพัฒนาวชิาการ” โดยวทิยากร คณุวราภรณ  ภายศร ี(ควบคุมดแูล

ภารกจิงานบริการวิชาการ) จากสาํนักบริการวิชาการ พรอมดวย

วิทยากรจากกองคลงั คณุจรรยา กลุบาง  (หัวหนางานบัญชบีรหิาร) 

คณุวศิษิฎ  โพธยาลงัการ (หวัหนางานการเงนิกองคลงั) และ 

คณุพธิาน  แสนภักดี (นักวิชาการเงนิและบัญช)ี โดยไดรับ

ความสนใจจากหัวหนาโครงการพัฒนาวิชาการและ

บุคลากรทีเ่กีย่วของเขารบัการฟงบรรยายและซักถาม

ดวยความสนใจ ณ หอง 305 อาคาร 4 คณะบริหารธรุกจิ

 อ.ณัฐกนัย  ชนินรานนัทน (รองหัวหนาภาควิชาการตลาด) เปนอาจารย

ที่ปรึกษา นําทีม นิสิตภาควิชาการตลาด จํานวน 30 คน ออกคายอาสาเพื่อ

พฒันาสิง่แวดลอม โครงการ “นิสติวยัใสใจอาสา รวมพฒันาสิง่แวดลอม พรอม

ทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม” ในระหวางวันที ่29 – 30 ต.ค. 2559  ณ หนวยพิทกัษ

อทุยานแหงชาติเขาแหลมที ่ปข.11 (ผาผึง้) เข่ือนวชิราลงกรณ จังหวดักาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชวยอนุรักษสภาพแวดลอม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโครงการไดมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การสรางฝายชะลอนํ้า 

การบรจิาคสิง่ของและกราบสกัการะพทุธรปู ณ วดัถํา้เสอื โดยมวีตัถปุระสงค

เพื่อดําเนินการตามโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร และสงเสรมิดานคณุธรรมจริยธรรม แกนสิติ

คณะบริหารธุรกิจ



ทุนการศึกษา
กิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 26 ต.ค. 2559 ผศ.ดร.หฤทยั  นาํประเสรฐิชยั รองคณบดฝีายวิชาการ

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหการตอนรับ คุณมณเฑียร ฉายสุวรรณคีรี 

กรรมการผูจดัการ บรษิทั Australia & International Education Centre

(AIEC) พรอมดวย ดร.สุธิดา จักษเมษา ที่ปรึกษาดานการศึกษา AIEC โดย

มีความประสงคขอมอบทุนการศึกษาให น.ส.ญาตินันท เพชรจันทรฉาย

นิสิตภาควิชาการเงิน ช้ันปที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เขาเรียนภาษาอังกฤษ

จาํนวน 10 สปัดาหที ่Kingsway Institution ณ นครซดินยี ประเทศออสเตรเลยี 

ในป 2560 ณ หองประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

การมอบทุนการศึกษาอีซูซุ
 4 พ.ย. 2559 ดร.ธาํรงศกัดิ ์เศวตเลข รองคณบดฝีายพฒันากิจการนสิติ 

นาํนสิติคณะบริหารธรุกจิ เขารวมพธิรีบัทนุการศกึษาของมลูนธิกิลุมอซีซู ุประจาํป 

2559 มลูคาทนุละ 20,000 บาท สาํหรับนสิติทีม่ผีลการเรียนดีเยีย่ม จํานวน 6 คน   

ดงัน้ี นิสติสาขาการตลาด 1. น.ส.พิมพกานต บญุเพยีรผล 2. นายธนพล ศรีวบิลูยรตันา 

3. น.ส.สมัชญา  ฉันทาลุนัย และนิสิตสาขาบัญชี ดังนี้ 1. น.ส.วัชราภา คงงาม 

2. น.ส.ปาลิตา บุญวัฒนะกุล 3. น.ส.แพทริตา  ดานธนวานิช ณ หองประชุม 

ชั้น 20 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด




