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พิธีถวายพระพรชัยมงคล

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล คณบดีคณะบริห�รธุรกิจ พร้อมด้วยบุคล�กรและนิสิตคณะบริห�รธุรกิจ   

ถว�ยพระพรชัยมงคล  เน่ืองในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 85 พรรษ� 12 สิงห�คม 2560 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช    

เพ่ือเป็นก�รรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณอันย่ิงใหญ่ท่ีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกรณียกิจน�นัปก�รเพ่ือ  

พสกนิกรไทยให้มีคว�มกินดีอยู่ดีและแสดงคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ โดยพิธีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 

11 สิงห�คม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อ�รีกุล อ�ค�รส�รนิเทศ 50 ปี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

คณะบริห�รธุรกิจร่วมกับสโมสรนิสิตคณะบริห�รธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 ขึ้น โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้�ร่วมในพิธีซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันม� 

เพื่อแสดงคว�มเค�รพ คว�มกตัญญูกตเวทีต่อครูบ�อ�จ�รย์ ผู้ประสิทธิ์ประส�ทวิช�คว�มรู้และสืบส�นคุณค่�ประเพณีไหว้ครูอันดีง�ม โดยมี  รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล คณบดีคณะบริห�รธุรกิจ   

เป็นประธ�นในพิธี  พร้อมมอบทุนก�รศึกษ�จ�กคณะบริห�รธุรกิจ และจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก เมื่อวันที่ 17 สิงห�คม 2560 ณ ห้องสุธรรม อ�รีกุล อ�ค�รส�รนิเทศ 50 ปี มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์  โดยแบ่งประเภททุนก�รศึกษ�ออกได้ดังนี้
ทุนภ�ยใน

• ทุนเรียนดี 27 ทุนๆ ละ 5,000 บ�ท รวม 135,000 บ�ท

• ทุนพังง�ใต้ร่มนนทรี 4 ทุนๆ ละ 20,000 บ�ท และต่อเนื่อง 2 ทุนๆ ละ 10,000 บ�ท 

รวม 100,000 บ�ท

ทุนภ�ยนอก

• บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ทุนเรียนดี 3 ทุนๆละ 20,000 

บ�ท รวม 60,000 บ�ท

• บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ทุนเรียนดี 5 ทุนๆ ละ 20,000 บ�ท รวม 100,000 

บ�ท

• บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด รวม 300,000 บ�ท แบ่งออก 2 

ประเภท

- ทุนเรียนดี 5 ทุนๆ ละ 20,000 บ�ท รวม 100,000 บ�ท

- ทุนข�ดแคลน 10 ทุนๆ ละ 20,000 บ�ท รวม 200,000 บ�ท



kasetsart university    2

จดหมายข่าว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 8/2560 สิงหาคม 2560

นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง 

คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ร่วมกับ Postgraduate Institute of Management 

(PIM) University of Sri Jayewardenepura จัดฝึกอบรมโครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร International 

Programme on Management in Taxation ให้แก่ข้�ร�ชก�ร สังกัดกรมสรรพ�กร จ�กทั่วประเทศ      

ศรีลังก� จำ�นวน 32 ร�ย ระหว่�งวันที่ 31 กรกฎ�คม - 4 สิงห�คม 2560 ณ คณะบริห�รธุรกิจ 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ อำ�นวยก�รจัดโดย รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล คณบดีคณะบริห�รธุรกิจ 

ประธ�นดำ�เนินง�นหลักสูตร รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ และน.ส.จิตติม� กฤษด�นนท์ หัวข้อก�รฝึกอบรม

ประกอบด้วย

 • Personal & Corporate Income Tax

 • Withholding Tax

 • Value Added Tax / SBT / Stamp Duty 

 • Tax Accounting & Implementation

 • Service Level Agreement for the Best Service Practice

 • Marketing in Emerging Markets

  โดยมีคณ�จ�รย์จ�กคณะบริห�รธุรกิจ ได้แก่ ดร.ธำ�รงศักดิ์  เศวตเลข ภ�ควิช�บัญชี และ 

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ภ�ควิช�ก�รตล�ด ให้เกียรติบรรย�ยให้คว�มรู้แก่ผู้เข้�อบรมในหลักสูตร         

ดังกล่�ว ทั้งนี้ได้จัดให้มีก�รศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่ ณ กรมสรรพ�กร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�

ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) และ ศูนย์บริก�รส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 

การฝึกอบรมให้บุคลากรจากประเทศศรีลังกา

คณะบริห�รธุรกิจ ร่วมกับ สถ�บันกรมพระจันทบุรีนฤน�ท กระทรวงพ�ณิชย์ จัดโครงก�รฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริห�รก�รพ�ณิชย์ระดับกล�ง” รุ่นท่ี 3/2560 โดยมี คุณพัทย� เชิงสะอ�ด              

ที่ปรึกษ�ก�รพ�ณิชย์ ประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รอบรมฯ ทั้งนี้ได้บรรย�ยพิเศษ หัวข้อ “ก�รบริห�รด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้�งเกียรติภูมิข้�ร�ชก�รไทย (คว�มมุ่งม่ันให้ข้�ร�ชก�ร            

ไร้ทุจริต) พร้อมด้วย และกล่�วต้อนรับผู้เข้�รับอบรมโดย ผศ.พันธิภ�  ศรีน�มเมือง รองคณบดีฝ่�ยพัฒน�สังคมและกิจก�รพิเศษ  โดยมี ดร.ศุภฤกษ์ สุขสม�น ประธ�นดำ�เนินง�นฯ  หลักสูตร 

“นักบริห�รก�รพ�ณิชย์ระดับกล�ง” รุ่นท่ี 3 มีจำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรมจำ�นวน 50 คน จัดข้ึนระหว่�งวันท่ี 21 สิงห�คม ถึง 8 กันย�ยน 2560 ณ ห้องประชุม Cosmos ช้ัน 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส

แวนด้�แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
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ศึกษาดูงาน
ผศ.พันธิภ� ศรีน�มเมือง รองคณบดีฝ่�ยพัฒน�สังคมและกิจก�รพิเศษ และคุณอุษ� เนียรสอ�ด 

หัวหน้�สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะฯ พร้อมด้วยบุคล�กรคณะบริห�รธุรกิจ  เข้�เยี่ยมชมและทดลอง

ก�รใช้ระบบ e-office ในก�รรับ – ส่งเอกส�รต่�งๆ และระบบเกี่ยวกับก�รจองรถ จองห้อง      

ของสำ�นักง�นเลข�นุก�ร คณะสัตวแพทยศ�สตร์ เพื่อนำ�ม�พัฒน�และปรับปรุงในก�รปฏิบัติง�น 

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงห�คม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศ�สตร์ 

อบรบการคุมสอบอย่างมีประสิทธิผล

ผศ.ดร.หฤทัย นำ�ประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ให้เกียรติ

เป็นวิทย�กรในก�รบรรย�ย หัวข้อ ก�รคุมสอบอย่�งมีประสิทธิผล ให้กับบุคล�กรใหม่

ของคณะบริห�รธุรกิจที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รคุมสอบ ได้รับทร�บข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่�งๆ  จัดโดย ง�นบริก�รก�รศึกษ� เมื่อวันที่ 23 

สิงห�คม 2560 ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 อ�ค�รก�รเรียนก�รสอน 1  

โครงการนิสิตจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมไทย

 โครงก�รบัณฑิตศึกษ�ส�ข�บริห�รธุรกิจ (สปท.) ร่วมกับนิสิตโครงก�รฯ รุ่นที่ 25 

จัดกิจกรรมจิตอ�ส�เพื่อสังคม ปลูกป่�ช�ยเลน เก็บขยะริมช�ยห�ด และจัดกิจกรรมพี่น้อง

สัมพันธ์เสริมสร้�งคว�มส�มัคคี ระหว่�ง อ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิต และพิธีบ�ยศรีสู่ขวัญ

ต้อนรับนิสิตใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอก�สให้นิสิตของโครงก�รได้ทำ�กิจกรรมจิตอ�ส�ร่วมกัน โดย

มีคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ เจ้�หน้�ที่ และนิสิตโครงก�รฯ รุ่นที่ 24-25 จำ�นวน 

119 คน เมื่อวันที่ 19-20 สิงห�คม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี

 โครงก�รปริญญ�โทส�ข�บริห�รธุรกิจ ภ�คคำ่� ร่วมกับนิสิตโครงก�รฯ รุ่นที่ 26      

จัดกิจกรรมจิตอ�ส�เพื่อสังคม รู้จักช่วยเหลือสังคม ก�รแบ่งปัน เปิดรับสิ่งของ เพื่อมอบให้

กับศูนย์พัฒน�ก�รจัดสวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุบ้�นบ�งละมุง  และจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์       

เสริมสร้�งคว�มส�มัคคี ระหว่�ง อ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิต และพิธีบ�ยศรีสู่ขวัญต้อนรับ

นิสิตใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอก�สให้นิสิตของโครงก�รได้ทำ�กิจกรรมจิตอ�ส�ร่วมกัน โดยมีคณะ

กรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ เจ้�หน้�ที่ และนิสิตโครงก�รฯ รุ่นที่ 26-27 จำ�นวน 245 คน 

เมื่อวันที่ 19-20 สิงห�คม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี
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International Summer School 2017 
(ISS2017)

คณะบริห�รธุรกิจ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยบ�ร์คยอง เข้�ร่วมโครงก�ร International Summer 

School 2017 (ISS 2017) ระหว่�งวันท่ี 20 – 23 สิงห�คม 2560 ณ มห�วิทย�ลัยบ�ร์คยอง

เมืองปูซ�น ประเทศเก�หลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน�ทักษะด้�นภ�ษ�อังกฤษ ก�รสร้�งสรรค์

แนวคิดในก�รว�งแผนธุรกิจ โดยเน้นด้�น ICT และก�รประกวดแผนธุรกิจ ท้ังน้ีมีนักศึกษ�เข้�ร่วม

โครงก�รท้ังส้ิน 48 คน แบ่งออกเป็น 8 ทีมจ�ก 5 มห�วิทย�ลัย ได้แก่ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยบ�ร์คยอง มห�วิทย�ลัยซูจิทซึ มห�วิทย�ลัยชิโรชิม่� และมห�วิทย�ลัยคุม�โมโตะ 

โดยคณะบริห�รธุรกิจได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้�ร่วมโครงก�รในระดับน�น�ช�ติ 

ดังนี้ น.ส.กุลธิด�  ก�นต์พิทย� ส�ข�วิช�ก�รตล�ด ชั้นปีที่ 4 ได้รับร�งวัลที่ 1 จ�กก�ร

ประกวดแผนธุรกิจ ประเภททีม น.ส. ปกรณ์วรรน์ ห�ดรักษกุล ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ชั้นปี

ที่ 4 ได้รับร�งวัลที่ 3 ประเภททีม และน.ส.ธัญชนก พรหมเนรมิต ส�ข�ก�รจัดก�ร ชั้นปีที่ 

4 ได้รับร�งวัล นำ�เสนอด้วยภ�ษ�อังกฤษโดดเด่น (Outstanding Presentation) อ�จ�รย์

ปรึกษ�โครงก�รโดย อ.ณัฐกัณย์  ชินนร�นันทน์ ภ�ควิช�ก�รตล�ด    

บริจาคโลหิต

คณะบริห�รธุรกิจ ร่วมกับ สภ�ก�ช�ดไทย จัดโครงก�ร “ต้นกล้�นนทรีจิตอ�ส� ทำ�คว�มดี 

บริจ�คโลหิต น้อมจิตรำ�ลึก สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ” คร้ังท่ี 2 ข้ึน ได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กสภ�ก�ช�ดไทย ในก�รรับบริจ�คโลหิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยเสริมสร้�งนิสิต

ให้เกิดจิตสำ�นึกด้�นจริยธรรม คุณธรรม และมีจิตใจเสียสละแก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

และน้อมถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช  

เม่ือวันพุธท่ี 23 สิงห�คม 2560 ณ ห้องฟ้�ใส อ�ค�ร 3 คณะบริห�รธุรกิจ โดยมียอดผู้บริจ�ค

โลหิต จำ�นวน 277 คน  ซึ่งท�งคณะบริห�รธุรกิจได้จัดขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เตรียมร่�งก�ย    

ให้พร้อม แล้วพบกัน คร้ังท่ี 3/2560 ในวันท่ี 16 พฤศจิก�ยน 2560  

ศึกษาดูงาน

โครงก�รหลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รตล�ด (น�น�ช�ติ) ได้จัดกิจกรรมโครงก�รศึกษ�ดูง�น เรียนรู้   

ก�รตล�ดต่�งประเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครร�ชสีม� โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษ�เรียนรู้คว�มสำ�คัญของเกษตรอินทรีย์เพ่ือพัฒน�สู่ก�รตล�ดระดับน�น�ช�ติตลอดเสริมสร้�งคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์จ�กก�รศึกษ�สภ�พพ้ืนท่ีจริงนำ�ไปสู่ก�รเช่ือมโยงทฤษฎีก�รตล�ดท้ังในและต่�งประเทศ ท้ังน้ีเพ่ือเปิด

โอก�สให้นิสิตรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ เจ้�หน้�ท่ีและนิสิต

รุ่นท่ี 1-2 จำ�นวน 85 คนร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี เม่ือวันท่ี 26 – 27 สิงห�คม 2560


