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โครงการสานสายใยสายสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับพัฒนาตน... จากคนต้นแบบ และโครงการสานสายใยสายสัมพันธ์แด่ผู้เกษียณอายุ 

โดยมี รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแสดงมุทิตาจิต และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำางาน ให้กับคณะบริหารธุรกิจ

ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำางาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ 6 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล  รอดเพ็ชร  อาจารย์ประจำาภาควิชาบัญชี

2. รองศาสตราจารย์ เจียมจิตร  ชวากร  อาจารย์ประจำาภาควิชาการเงิน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาบทิพย์  ไกรพรศักดิ ์ อาจารย์ประจำาภาควิชาการจัดการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ทนา  สังข์พงษ ์ อาจารย์ประจำาภาควิชาการจัดการ

5. นางสาว พรรทิมา  ติยะบุตร   หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำานักงานเลขานุการ

6. นาง จันทร์เพ็ญ  จันทะพาหะ   พนักงานสถานที่ ภาควิชาการจัดการการผลิต
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำาพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ยอดมนี เทพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายนามประธานคณะกรรมการประเมินดังนี้

 1. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ 

 2. ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ คณะสังคม มก. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 3. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (ข้าราชการบำานาญ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์   

 และประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 4. ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา มก. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเงิน

 5. ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน มก. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ 

 6. ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน ์คณะบริหารธุรกิจ มก. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการผลิต

 7. ดร.ยอดมนี เทพานนท์  คณะบริหารธุรกิจ มก. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด

 8. ดร.จุมพฏ บริราช คณะวิทยาการจัดการ มก. วิทยาเขต ศรีราชา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 

 ระหว่างวันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2560 โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังตารางนี้

ประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำาพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ยอดมนี เทพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานโครงการ หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ หัวหน้างานและ

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำาปี

การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

 1. รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

 2. ผศ.ดร.สาริณี  อุ่ยตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 

 3. อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต   คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ

 4. น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภี  สำานักงานประกันคุณภาพ   เลขานุการ

 5. น.ส.วาสิฏฐี  ไวต ี  สำานักงานประกันคุณภาพ    ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้สังเกตการณ์

 ผศ.ดร.นาถรพี  ชัยมงคล   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ท้ังน้ีทางคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณคณะอาจารย์ตัวแทนจาก 5 ภาควิชา เจ้าหน้าท่ี นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า

และผู้ใช้บัณฑิตท่ีให้ความร่วมมือเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ คณะบริหารธุรกิจได้รับผลการประเมิน 

คะแนน 4.01 (ระดับคุณภาพดี) โดยมีคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
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ประกันคุณภาพการศึกษา

วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ และคุณอุษา เนียรสอาด  

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ นำาบุคลากร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 

ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพ่ือเป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย และเพ่ือให้เห็นถึง

ความสำาคัญของธงชาติไทย ท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวของชาวไทย เม่ือวันท่ี 

28 กันยายน 2560 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำาพล คณบดี ประธานกล่าวเปิด โครงการปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณหัวข้อ “365 วัน

ที่ฉันอยากมาทำางาน” โดยมี อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ               

กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ

ธงวันมหิดล

ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลให้กับ

คณะนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จัดกิจกรรมออกรับบริจาคสมทบทุนศิริราช

มูลนิธิเนื่องในวันมหิดล โดยกิจกรรมหนึ่งในการขอรับบริจาค คือ การจำาหน่าย “ธงวันมหิดล” ซึ่งวันที่ 

24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

(กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า 

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

สหกิจศึกษาระดับดีเยี่ยม กลุ่มมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ นางสาววดีพัชร  โสภาธนัตถ์สกุล สาขา

วิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บอลลูนนี่ 

จำากัด รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นประจำาปี 2560 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อ.ณัฐกัณย์ ชินนรานันทน ์ เป็นอาจารย์นิเทศก์ 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำาพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ในตัวคุณ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” ทั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมและสร้างศรัทธา เกิดแรงบันดาลใจ สามารถนำาความรู้และแรงบันดาลใจ                 

มาปรับปรุงแผนการดำาเนินชีวิตของตนเองเป็นแนวทางนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความสำาเร็จตามเป้าหมายให้กับบุคลากรและ

นิสิตของคณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องพังงา อาคารการเรียนการสอน 1 จัดกิจกรรมโดยคณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒธรรม



คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท MonsoonSIM ประเทศไทย  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขัน Thailand ERM 

Challenge 2017 ขึ้นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 ซึ่งโครงการ Thailand ERM Challenge 2017 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 

5,000 คน จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 20 แห่งทั่วประเทศในการ “เปิดใจ เรียนรู้ ร่วมมือ พัฒนา” เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของกิจกรรม Conceptual 

Class ซึ่งเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานและความคุ้นเคยใน Interface ของ MonsoonSIM ให้กับนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศ และการแข่งขันทีมตัวแทนจากแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ผ่านกิจกรรมเสริมสร้าง

ทักษะ และกระบวนการวิธีคิด วิเคราะห์ ในรอบซ้อมมือ รอบคัดเลือก 32 ทีม และการแข่งขันรอบ Semi Final ( 16 ทีม) และรอบ Final ( 8 ทีม) ที่ผ่านมา 

ประกาศผลการแข่งขัน Thailand ERM Challenge 2017 อย่างเป็นทางการ

   รางวัลชนะเลิศอันดับ  Fabulicious Five จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รองชนะเลิศอันดับ  1:  YOLO จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   รองชนะเลิศอันดับ  2:  Chevere จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รองชนะเลิศอันดับ  3:  GGWP จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทีม YOLO และทีม GGWP จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วราสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 4 ทีมข้างต้น เป็นตัวแทนทีมประเทศไทย เข้าร่วม         

การแข่งขัน  Monsoon SIM ERP Competition 2017 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก มีทีมจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

ฮ่องกง และประเทศไทย รวมกว่า 20 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 
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ฉบับที่ 9/2560 กันยายน 2560

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.

รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล คณบดี คณะผู้บริหาร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำาปี 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีและถวาย

พระพรชัยมงคล “เกษตรศาสตร์รวมใจปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

65 พรรษา พิธีปลูกต้นนนทรีประจำารุ่น KU77 ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกัน  

ปลูกต้นดาวเรืองและพัฒนาโดยรอบคณะบริหารธุรกิจ และทำากิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560
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