
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจครบรอบ 24 ปี
 คณะบรหิารธรุกจิ ครบรอบวนัสถาปนาปที ่24 ในวนัที ่18 ธนัวาคม 2559 สาํหรบัปนีค้ณะบรหิารธรุกจิ 

ไดจัดกิจกรรมในวันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีพิธีสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย การบูชาไหวศาล

พระภูมิเจาท่ี และทําบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ หลังจากน้ันไดมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการ

และสายสนุบสนุน ประจําป 2559 ดังนี้  ดานบริการวิชาการ 1.รางวัลจํานวนช้ินงานมากที่สุด ไดแก 

รศ.ดร.ศศวิมิล  มอีาํพล  ภาควชิาบัญช ี2.รางวลัมลูคารวมตลอดปงบประมาณสงูสดุ และ 3. รางวลัมลูคาชิน้งานสงูสุด 

ไดแก ดร.กมลพรรณ  แสงมหาชยั  ภาควชิาการจดัการการผลติ ดานงานวจิยั 1. รางวลัผลงานตพีมิพภาษาไทย 

วารสารภาษาไทย ไดแก ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ  ภาควิชาการจัดการ  2. รางวัลผลงานตีพิมพนานาชาติ

 วารสารภาษาอังกฤษ ไดแก  ดร.ณฐัวฒุ ิ ควูฒันเธยีรชัย  ภาควชิาการเงนิ 3. รางวลั Proceedings ภาษาไทยตพีมิพช้ินงาน

สูงสุด ไดแก ดร.สุนีรัตน  วุฒิจินดานนท  ภาควิชาบัญชี 4. รางวัล Proceedings นานาชาติ ตีพิมพชิ้นงานสูงสุด ไดแก 

ดร.ศุภชาต เอีย่มรตันกลู  ภาควชิาการตลาด และสายสนบัสนนุและชวยวชิาการ 1. รางวลับคุลากรดเีดน “คนด ีศรพีงังา” 

ไดแก นายนุกูล อินทรจันทร (ชางเทคนิค) 2. รางวัลบุคลากรตรงตอเวลา “คนดี ศรีพังงา” ไดแก น.ส.กานดา  แจงจิต 

(พนักงานสถานที่) โดยคณบดีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท ณ หองออดิทรอเรียม ชั้น 5 

คณะบริหารธุรกิจ
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ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร
 คณะบริหารธุรกิจ โดยคณบดี รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอําพล นําทีมผูบริหาร 
ซึง่ประกอบดวย รองคณบด ีผูชวยคณบด ีหวัหนาภาควชิา ประธานโครงการ ประธาน
กรรมการดําเนินงานในทุกภารกิจหลัก และคณะกรรมการกลไกประกันคุณภาพ 
รวมระดมสมอง เพือ่จดัทาํแผนยทุธศาสตร แผนกลยทุธทางการเงนิ แผนปฏบิตักิาร 
(Action Plan) ระยะ 4 ป (2560 – 2563) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจําปงบประมาณ 2560 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ณ หองอเนกประสงค 
ชั้น 5 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

แบรนด์ผู้นํา Brand KU Extension รุ่นที่ 1
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โครงการฝกอบรมหลักสูตร แบรนดผูนํา Brand KU Extension 

รุนท่ี 1 นาํโดย ดร.ศริิรตัน โกศการกิา ไดจดัพธิปีดและมอบประกาศนยีบตัรแกผูสําเรจ็การฝกอบรมจาํนวน

ท้ังสิ้น 80 คน โดยไดรับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร อาทิเชน ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการแทน

รองอธกิารบดฝีายการเงนิ ดร.ดาํรงค ศรพีระราม รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝีายบรหิารกจิการภายใน 

และรศ.ดร.ศศิวิมล มีอําพล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนที่ปรึกษาและคณาจารยเขารวมเปน

สักขีพยาน ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ

พิธีมอบประกาศนียบัตร

 ในการนี ้ ผูเขาฝกอบรมไดรบัความรูและทกัษะเขาใจเนือ้หาดานการพาณชิย นาํไปประยกุตใชในการปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธภิาพ รวมทัง้ตระหนกัรู

ถงึความสาํคญัในการปฏิบัตหินาทีร่าชการในฐานะผูบริหารระดบัสาํนกั/กอง และเปนแบบอยางทีด่แีกขาราชการในองคกร เสรมิสรางความสามคัคแีละเครอืขาย

การบริหารงานในการรวมกันขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชยไปสูเปาหมายสามารถตอบสนองตอภารกิจของกระทรวงพาณิชย

 นายวิชัย  โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ

การฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย ระดับกลาง” รุนที่ 1 ในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559 

ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรีโครงการนี้เปนความรวมมือทางดานบริการวิชาการแกสังคมระหวาง 

คณะบริหารธุรกิจ รวมกับ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย ดําเนินโครงการโดย 

ดร.ศุภฤกษ สขุสมาน ผูชวยคณบด ีฝายบรหิารยทุธศาสตรและพฒันากายภาพ โดยจดัอบรมใหแกบคุลากร

ของกระทรวงพาณิชย ระดับกลาง จํานวน 50 คน ซ่ึงเปนขาราชการกระทรวงพาณิชยที่ดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการระดับตน หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
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เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท ตลาดโบราณไทย

                   เมือ่วนัที ่29 พ.ย. 59  รศ.ดร.ศศวิมิล  มอีาํพล คณบด ีประธานกลาวเปดงานโครงการ “เศรษฐกิจพอเพยีง ตามรอยพระยคุลบาท 

                          ตลาดโบราณไทย” โดย ผศ.พันธิภา  ศรีนามเมือง รองคณบดีฝายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคการจัดงาน

                       และจัดกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย 1. การแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

                           จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 2. การจาํหนายสนิคาทองถิน่ โดยชมุชนจากทัง้ในกรงุเทพฯ และจงัหวดัตางๆ ทัว่ประเทศ 

                              จาํนวน 50 ราน ประกอบดวย สนิคาหตัถกรรมพืน้บาท เครือ่งจกัรสาน  เส่ือทอ ผาพืน้เมอืง อาหาร เครือ่งดืม่ ตลอดจนการฝกอบรม

                                 วิชาชีพใหแกผูสนใจ โดยรานคาตางๆ จะมีนิสิตของคณะบริหารธุรกิจรวมจัดการประกวดแผนธุรกิจรวมกับชุมชน โดยเขาไปรวมทํา

                               กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ไดแก ประชาสัมพนัธ การตลาด การคาํนวณตนทุนขาย การตกแตงหนารานซึง่นสิติไดเรยีนรูจากประสบการณจรงิ

                                 ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม”ตั้งปณิธานทําดีเพื่อพอหลวง” โดยใหนิสิต อาจารย เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปไดเขียนความตั้งใจ

                                                                   ทีจ่ะทาํความดเีพือ่ในหลวงรชักาลที ่9 บนใบโพธิท์อง โพธิเ์งนิ ตดิบนตนโพธิ ์ภายในโถงนทิรรศการและ

                                                                  รวมทําบุญหยอดกลองสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา กิจกรรมจัดระหวางวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 

                                           ณ บริเวณอาคาร 2 3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ  

 26 ธ.ค. 59  ผศ.ดร.หฤทัย นําประเสริฐชัย รองคณบดีฝายวิชาการและ

พฒันาคณุภาพ รศ.ชืน่จติต แจงเจนกิจ หวัหนาภาควชิาการตลาด ดร.ธรีารตัน วรพเิชฐ 

ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด (นานาชาติ) และ

ดร.ไพฑรูย เจตธํารงชยั ภาคการตลาด ใหการตอนรบั Prof.Dr.Habil Doreen Pick

ผูแทนจาก University of Applied Sciencs Merseburg สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี เพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนิสิตและ

บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 4  

คณะบริหารธุรกิจ 

ความรวมมือทางวิชาการ

 นอกจากนี้มีการจัดประกวดแผนธุรกิจ โดยนิสิตของคณะบริหารธุรกิจ เขารวม

 จดัทาํแผนธรุกจิกับชมุชนทีม่าออกราน การตดัสินการประกวดพจิารณาจากยอดขาย

  และทกัษะการขายตลอดจนแผนธรุกจิของนสิติประกอบกนั ทัง้นีมี้นสิติสนใจเขารวม

  ประกวดทั้งหมด 5 กลุม และทีมผูชนะเลิศการประกวดไดแก ศูนยสาธิตเศรษฐกิจ

   พอเพียง เพื่อนพึ่ง (ภา) นิสิตสาขาการจัดการการผลิต รับเงินรางวัล 3,000 บาท 

    รางวัลที่สอง ไดแก เกษตรกรมะขามหวานเพชรบูรณ รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
    นสิติสาขาวชิาการตลาด และรางวัลทีส่าม ไดแก เกษตรกรบานดอนทอง นสิติสาขาวชิา

            การตลาด รับเงนิรางวลั 1,000 บาท  โดยม ีอ.ณฐักนัย ชนินรานนัทน หวัหนาโครงการ เปนผูดาํเนนิรายการตลอดงานทัง้สามวนั
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ทุนสมาคมศิษยเกา
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

  1 ธ.ค. 59 ผศ.พันธิภา  ศรีนามเมือง รองคณบดีฝายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ รวมงานมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2559 ณ หอง EC5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร โดยทางสมาคมไดเรียนเชิญ คุณมนตรี คงตระกูลเทียน 

เปนประธานในพิธีฯ กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “เสนทางสูความเปนเลิศในธุรกิจคาปลีก กรณีศึกษาของ 7-Eleven” โดยวิทยา คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ 

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (KU 35) และกิจกรรม มอบทุนการศึกษาใหกับ

นิสิตคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5 ทุน สาขาวิชาละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 

    1. น.ส.วันทิสา  ประทุม  สาขาการเงิน (ทุนตอเนื่อง)

    2. น.ส.ธิติมา แซลี้   สาขาการจัดการ  (ทุนตอเนื่อง)

    3. น.ส.กนกพร  กนกอําไพ  สาขาการจัดการการผลิต (ทุนตอเนื่อง)

    4. นายโสภณัฐ สมบูรณ  สาขาการบัญชี 

    5. น.ส.กุญชญา พนาจรัส  สาขาการตลาด

 ซึง่ทางสมาคมฯ มจีดุมุงหมายเพ่ือสงเสริมและใหความชวยเหลือแกนสิิตปจจุบันดวยการมอบทุน

การศึกษาใหกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

ตนกลาจิตอาสาบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 1 ธ.ค. 59 คณะบริหารธุรกิจ รวมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ

ตนกลาจิตอาสาบริจาคโลหิต ครั้งท่ี 4/2559 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาเปนเวลาตอเนือ่งถงึปที ่4 โดยมนิีสิต 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลฯ ในการ

รบับรจิาคครัง้นี ้สภากาชาดไทยไดรบัโลหติทัง้สิน้ 182 ยนูติ โดยกจิกรรมเปนการ

สงเสริมใหนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจิตสํานึก ดานจริยธรรม 

คณุธรรม และการเสยีสละเพ่ือสงัคม โดยไมหวงัผลตอบแทน เพ่ือใหเกดิประโยชน

ตอสวนรวม โดยคณะบริหารธุรกิจ  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

เปนประจําทุก 3 เดือน ณ หองฟาใส คณะบริหารธุรกิจ








