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สารคณบดี

สวัสดีค่ะ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นเดือนแห่งการแสดงความยินดีต่อ บัณฑิตใหม่     

และมหาบัณฑิตใหม่ รวมถึงดุษฎีมหาบัณฑิตใหม่ ของคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีนะคะ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกประการตลอดไปค่ะ 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ดิฉันขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.กฤช จรินโท การเปิดศูนย์บริการวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS) อย่างเป็นทางการในเดือนนี้ และแสดงถึงผลงานของศูนย์ฯ      

ให้เป็นท่ีประจักษ์ในการจัดต้ังบริษัท START UP ท่ีทางศูนย์ได้เป็นท่ีปรึกษาในการจัดต้ังบริษัทสำเร็จไปได้ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ท่ีได้รับเชิญในการไปบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเน่ืองด้วยค่ะ

เดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) แล้วนะคะ ขอให้กำลังใจกับคณาจารย์ในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมาสอบคัดเลือกในระบบ TCAS ด้วยค่ะ 

เราได้ให้ความสำคัญความร่วมมือท้ังต่างประเทศและในประเทศ ซ่ึงความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ การหารือ

กับรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานกิจการต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ University 

Paris-Est Creteil ประเทศฝรั่งเศส และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศจีน และความร่วมมือในประเทศ ได้แก่ ในการ    

หาแนวทางความร่วมมือกับคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) ในการบริการวิชาการสังคมร่วมกัน รวมถึง คณะการบริหาร     

และจัดการ ร่วมกับคณะต่างๆ ของ สจล. ร่วมพิธีลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสต่อไป       

และความร่วมมือกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 7 ด้วยค่ะ นอกจากน้ันก็มีความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐบาล ในการจัดประกวดโครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ

ได้ส่งแผนการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing 
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ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ท่ีให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำ

ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะการบริหารและจัดการ ที่จะเข้ารับการฝึกงาน และอาจารย์ที่เล็งเห็นความสำคัญ      

กับการบริการนักศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา (LOVE 4) และ การเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการในการการเลือกรายวิชาสอน 

รอบท่ี 2 ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ค่ะ 

ในเดือนนี้เรายังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการไปประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรของคณะการบริหารธุรกิจ      

และจัดการ สจล. ให้นักเรียนนานาชาติในประเทศไทย ได้รู้จัก FAM KMITL มากข้ึนเช่นเดิมค่ะ โดยเราได้มีโอกาสเดินทางไปแนะนำคณะ 

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ Thai Chinese International School (TCIS) 

ที่ขาดไม่ได้คณะการบริหารและการจัดการของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ส่วนกลางสจล.เสมอมา         

เช่น งานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ ผู้บริหารพบประชาคม เป็นต้น 

ยิ่งไปกว่านั้น เรามีกิจกรรมที่จะสานสัมพันธ์ที่ดีต่อศิษย์เก่า โดยร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า สจล. ครั้งที่ 47      

และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าท่ีได้รับตำแหน่งใหม่ นะคะ และสุดท้ายนี้ สารจากคณบดีฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562 นี้ เราได้รับ

เกียรติจาก ผศ.ดร. ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล มาเป็น Guest Columnist ร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยประเทศจีนกับคณบดี ด้วยค่ะ 

ซ่ึงท้ังหมดนี้ได้รวบรวมไว้ในภาพรวมกิจกรรมของเดือนนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านคณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกัน นำ FAM to FAMOUS, FAM for the NEXT Generation towards ASEAN and World 

และมุ่งสู่ Top 10 ASEAN ค่ะ

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง        

คณบดีคณะการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ในช่วงบ่ายได้ไปเจรจาเร่ืองความร่วมมือกับทางผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยอธิการและคณบดีของ Business School มาร่วมเจรจาจนถึงเวลาเกือบหก

โมงเย็น โดยในการเจรจาคร้ังนี้ได้มีการกล่าวแนะน าข้อมูลเบื้องต้นระหว่างสองสถาบันและมีการเจรจาอย่างเคร่งเครียดเกี่ยวกับเร่ือง ความร่วมมือในการท า

หลักสูตร 4+2, 2+2 และเร่ืองการให้ทุนการศึกษาระดับป.โทและเอกแก่อาจารย์ใน Business School ท าให้วันนี้พอกลับถึงโรงแรมก็หลับสนิททันที 

ในวันต่อมาได้เดินทางไปเย่ียมชมที่ Jiyang Campus โดยใช้เวลาในการเดินทางจากกลางเมือง Jinan ประมาณหนึ่งช่ัวโมง ซึ่งที่วิทยาเขตนี้เนน้การ

สอนหลักสูตรนานาชาติ โดยเมื่อไปถึงที่นั้นได้เย่ียมชม Business School, International Excellence College และ Faculty of Arts and Design การเย่ียมชมที่ 

Business School ได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการสอนและได้เย่ียมชมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น พิพิธภัณฑ์ Business and Economic History ด้วย

ซึ่งได้รวบรวมเร่ืองราวและเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าธุรกิจการค้าตั้งแต่สมัยโบราณ โดยท่านคณบดีสุดาพรได้ท าการมอบเงินไทยตั้งแบงค์ 1,000 บาทถึงเหรีญ

บาทไว้ให้แก่ทางพิพิธภัณฑ์ และ Economic and Management Experimental Center ซึ่งส่ิงที่น่าประทับใจคือ ที่ศูนย์นี้จะเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของ 

Business Simulation Games โดยทางคณะฯ ได้ใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการจัดซื้อเคร่ืองคอมฯและซื้อ Software ต่าง ๆ จากบริษัทผู้พัฒนาจากประเทศจีน

มาใช้ในการเรียนการสอน 

ในช่วงบ่ายถึงเย็นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศได้พาไปเย่ียมชมที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Shandong ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากและมีเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์มากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ขงจื้อ ซึ่งขงจื้อเป็นคนในมณฑล Shandong และถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในมณฑลนี้ และในวันศุกร์ที่ได้

เดินทางกลับประเทศไทยโดยเดินทางออกจากสนามบิน Jinan Yaoqiang International Airport เวลาประมาณ 21.30 น.และถึงสนามบิน Suvarnabhumi 

International Airport เวลาประมาณ 2.30 น.ของเช้าวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562

โดยสรุปการเดินทางไปคร้ังนี้แม้จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยและอากาศที่หนาวมากพอควร แต่ก็ได้ความรู้และข้อมูลเพิ่มข้ึนพอสมควร

เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่จะเข้ามาเรียนในประเทศไทย สุดท้ายนี้ยังได้ความรู้อีกว่าปลาดาวทะเลนั้นกิน

ได้ด้วย (แม้จะไม่ค่อยถูกปากเท่าไรนัก) 

ขอบคุณครับ 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

บันทึกการเดินทางไปเจรจาธุรกิจที่ Shandong Yingcai University, China ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2562

สวัสดีครับทุกท่าน วันน้ีผมได้รับเกียรติได้มาเป็น Guest Columnist อีกครั้งหน่ึงครับ ในครั้งน้ีจะมาเขียนถึงเรื่องประสบการณ์ท่ีได้มีโอกาศได้ร่วมเดินทาง (ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการโครงการอบรม Business English 

for Global Entrepreneurship ให้กับกลุ่มนักศึกษาจีน) ไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีจีนกับท่านคณบดีในช่วงวันท่ี 27-29 พ.ย. 2562 ท่ีผ่านมา 

การเดินทางครั้งน้ีค่อนข้างจะเหน่ือย (สำหรับคนท่ีนอนหลับยากในช่วงเดินทางอย่างผม) โดยออกเดินทางจากประเทศไทยจากสนามบิน Suvarnabhumi International Airport เวลาประมาณ 2.00 น. และถึง       

ท่ีสนามบิน Jinan Yaoqiang International Airport เวลาประมาณ 8.30 น. ของวันท่ี 27 พ.ย. 62 เม่ือถึงสนามบิน Jinan ได้มีจนท.ฝ่ายต่างประเทศของ Shandong Yingcai University มารับจากสนามบินและพาไปที่ Gaoxin Campus 

ซ่ึงเป็นวิทยาเขตหลัก 

ผมขอแทรกเล่าเรื่องข้อมูลเบ้ืองต้นของมณฑล Shandong ก่อนครับว่าเป็นหน่ึงในมณฑลใหญ่ของจีน โดยมีประชากรโดยประมาณหน่ึงร้อยล้านคนและเมือง Jinan เป็นเมืองหลวงหลักของมณฑลนี้และมีประชากร

กว่าสิบล้านคน อากาศท่ีน่ีค่อนข้างหนาวมากในหน้าหนาว (จะสังเกตได้จากการแต่งตัวของท่านคณบดีและผม) ซ่ึงสามารถหนาวได้ขนาดติดลบเป็นสิบองศาเลยครับ แต่ช่วงหน้าร้อนก็ร้อนกว่าส่ีสิบองศาเช่นกัน 

กลับมาที่ Shandong Yingcai University (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า มหาวิทยาลัย Yingcai) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1998 และมีสองวิทยาเขตคือ Gaoxin Campus และ Jiyang Campus 

โดยทางมหาวิทยาลัย Yingcai ถือเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 5 มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศจีนแม้จะมีอายุไม่มากนัก (ข้อมูลจากที่ทางนั้นบอกกล่าว) โดยวิทยาเขต Gaoxin Campus ถือเป็นวิทยาเขตหลัก และทั้งสองวิทยาเขต       

มีพื้นท่ีค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียว (จากประสบการณ์ท่ีมี พื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจีนค่อนข้างใหญ่เกือบทุกท่ี) โดยท่ีมหาวิทยาลัย Yingcai มีจำนวนนักศึกษาประมาณสองหม่ืนกว่าคน แต่ที่น่าสนใจคือที่ Business School ซ่ึงมีสอนทั้งสอง

วิทยาเขตนั้นมีจำนวนนักศึกษาถึงประมาณหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียว โดยมีหลายภาควิชาเช่น Accounting, Finance, Marketing, Business Administration, Logistics, International Business, E-commerce, Insurance, and 

International Business School (ซ่ึงจะเน้นการรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนหลักสูตรร่วมมือกับต่างประเทศ) โดยภาควิชายอดนิยมอันดับต้น ๆ คือ Accounting, E-commerce, Finance, Logistics เป็นต้น และมีจำนวนอาจารย์         

กว่า      ร้อยคน แสดงให้เห็นว่า Business School ท่ีมหาวิทยาลัยน้ีมีขนาดใหญ่มากทีเดียว 

เมื่อเดินทางไปถึงวิทยาเขต Gaoxin Campus ได้เย่ียมชมคณะฯ หลัก ๆ เช่น ICT Industry & Education Innovation Center โดยได้เย่ียมชมศูนย์ Visual Simulation Experiment Teaching Center for 

Information Engineering ซ่ึงมีการเรียนการสอนเก่ียวกับ Big Data, Data Science and Analytics และต่อมาก็ไปเย่ียมชมคณะ Preschool Education ซ่ึงมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก และต่อมาก็ไปเย่ียมชม 

Business School โดยได้เย่ียมชม Modern Logistics Virtual Simulation Experimental Teaching Center ซ่ึงมีการสอนเน้นเรื่อง Logistics และยังมีศูนย์ Entrepreneurship Center ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประการเป็นต้น

ภาพถ่ายหน้า Gaoxin Campus 

กับผู้ช่วยอธิการ

guest columnist
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ในช่วงบ่ายได้ไปเจรจาเร่ืองความร่วมมือกับทางผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยอธิการและคณบดีของ Business School มาร่วมเจรจาจนถึงเวลาเกือบหก

โมงเย็น โดยในการเจรจาคร้ังนี้ได้มีการกล่าวแนะน าข้อมูลเบื้องต้นระหว่างสองสถาบันและมีการเจรจาอย่างเคร่งเครียดเกี่ยวกับเร่ือง ความร่วมมือในการท า

หลักสูตร 4+2, 2+2 และเร่ืองการให้ทุนการศึกษาระดับป.โทและเอกแก่อาจารย์ใน Business School ท าให้วันนี้พอกลับถึงโรงแรมก็หลับสนิททันที 

ในวันต่อมาได้เดินทางไปเย่ียมชมที่ Jiyang Campus โดยใช้เวลาในการเดินทางจากกลางเมือง Jinan ประมาณหนึ่งช่ัวโมง ซึ่งที่วิทยาเขตนี้เนน้การ

สอนหลักสูตรนานาชาติ โดยเมื่อไปถึงที่นั้นได้เย่ียมชม Business School, International Excellence College และ Faculty of Arts and Design การเย่ียมชมที่ 

Business School ได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการสอนและได้เย่ียมชมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น พิพิธภัณฑ์ Business and Economic History ด้วย

ซึ่งได้รวบรวมเร่ืองราวและเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าธุรกิจการค้าตั้งแต่สมัยโบราณ โดยท่านคณบดีสุดาพรได้ท าการมอบเงินไทยตั้งแบงค์ 1,000 บาทถึงเหรีญ

บาทไว้ให้แก่ทางพิพิธภัณฑ์ และ Economic and Management Experimental Center ซึ่งส่ิงที่น่าประทับใจคือ ที่ศูนย์นี้จะเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของ 

Business Simulation Games โดยทางคณะฯ ได้ใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการจัดซื้อเคร่ืองคอมฯและซื้อ Software ต่าง ๆ จากบริษัทผู้พัฒนาจากประเทศจีน

มาใช้ในการเรียนการสอน 

ในช่วงบ่ายถึงเย็นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศได้พาไปเย่ียมชมที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Shandong ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากและมีเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์มากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ขงจื้อ ซึ่งขงจื้อเป็นคนในมณฑล Shandong และถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในมณฑลนี้ และในวันศุกร์ที่ได้

เดินทางกลับประเทศไทยโดยเดินทางออกจากสนามบิน Jinan Yaoqiang International Airport เวลาประมาณ 21.30 น.และถึงสนามบิน Suvarnabhumi 

International Airport เวลาประมาณ 2.30 น.ของเช้าวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562

โดยสรุปการเดินทางไปคร้ังนี้แม้จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยและอากาศที่หนาวมากพอควร แต่ก็ได้ความรู้และข้อมูลเพิ่มข้ึนพอสมควร

เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่จะเข้ามาเรียนในประเทศไทย สุดท้ายนี้ยังได้ความรู้อีกว่าปลาดาวทะเลนั้นกิน

ได้ด้วย (แม้จะไม่ค่อยถูกปากเท่าไรนัก) 

ขอบคุณครับ 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

ในช่วงบ่ายได้ไปเจรจาเรื่องความร่วมมือกับทางผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยอธิการและคณบดีของ Business School มาร่วมเจรจาจนถึงเวลาเกือบหกโมงเย็น โดยในการเจรจาครั้งนี้ได้มีการกล่าวแนะนำข้อมูลเบื้องต้น

ระหว่างสองสถาบันและมีการเจรจาอย่างเคร่งเครียดเก่ียวกับเรื่อง ความร่วมมือในการทำหลักสูตร 4+2, 2+2 และเรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับป.โทและเอกแก่อาจารย์ใน Business School ทำให้วันน้ีพอกลับถึงโรงแรมก็หลับสนิททันที 

ในวันต่อมาได้เดินทางไปเย่ียมชมท่ี Jiyang Campus โดยใช้เวลาในการเดินทางจากกลางเมือง Jinan ประมาณหน่ึงช่ัวโมง ซ่ึงท่ีวิทยาเขตน้ีเน้นการสอนหลักสูตรนานาชาติ โดยเมื่อไปถึงที่นั้นได้เย่ียมชม Business 

School, International Excellence College และ Faculty of Arts and Design การเย่ียมชมท่ี Business School ได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการสอนและได้เย่ียมชมส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น พิพิธภัณฑ์ Business and 

Economic History ด้วยซ่ึงได้รวบรวมเรื่องราวและเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทำธุรกิจการค้าต้ังแต่สมัยโบราณ โดยท่านคณบดีสุดาพรได้ทำการมอบเงินไทยต้ังแต่แบงค์ 1,000 บาทถึงเหรียญบาทไว้ให้แก่ทางพิพิธภัณฑ์ และ Economic 

and Management Experimental Center ซ่ึงส่ิงท่ีน่าประทับใจคือ ท่ีศูนย์น้ีจะเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของ Business Simulation Games โดยทางคณะฯ ได้ใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการจัดซ้ือเครื่องคอมฯและซ้ือ Software 

ต่าง ๆ จากบริษัทผู้พัฒนาจากประเทศจีนมาใช้ในการเรียนการสอน 

ในช่วงบ่ายถึงเย็นทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศได้พาไปเย่ียมชมท่ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Shandong ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่มากและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายโดยเฉพาะที่เก่ียวกับ ขงจ้ือ ซ่ึงขงจ้ือ   

เป็นคนในมณฑล Shandong และถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในมณฑลนี้ และในวันศุกร์ที่ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเดินทางออกจากสนามบิน Jinan Yaoqiang International Airport เวลาประมาณ 21.30 น.และถึงสนามบิน 

Suvarnabhumi International Airport เวลาประมาณ 2.30 น.ของเช้าวันเสาร์ท่ี 30 พ.ย. 2562

โดยสรุปการเดินทางไปครั้งน้ีแม้จะเป็นการเดินทางท่ีค่อนข้างเหน่ือยและอากาศท่ีหนาวมากพอควร แต่ก็ได้ความรู้และข้อมูลเพิ่มข้ึนพอสมควรเก่ียวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาจีนและมหาวิทยาลัย 

ในประเทศจีนท่ีจะเข้ามาเรียนในประเทศไทย สุดท้ายน้ียังได้ความรู้อีกว่าปลาดาวทะเลน้ันกินได้ด้วย (แม้จะไม่ค่อยถูกปากเท่าไรนัก) 

ขอบคุณครับ 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

ภาพคณบดีร่วมเจรจาความร่วมมือ

และเย่ียมชม Business School และ

มอบเงินไทยเป็นที ่ระลึกและได้ร่วม

สังเกตบรรยากาศในห้องเรียนโดยใช้

Business Game Simulations

ภาพคณบดี ถ่ายกับที่ใส่มือถือ 

หน้าหัองเรียน เพื่อให้นักศึกษา

นำมือถือมาใส่ก่อนเข้าห้องเรียน
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1 November 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ เป็นผู้แทน

คณะร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

2 November 2019

ผศ.ดร.สุทธิ สูอำพัน เดินทางไปแนะนำคณะ และประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนานาชาติ ณ Thai Chinese International School (TCIS)
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6 November 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารและจัดการ ร่วมประชุมกับ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยัน เจตนาเสน รักษาการแทนผู ้ช่ วย

อธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานกิจการต่างประเทศ เพื่อหารือ    

เรื่อง ความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ University Paris-Est       

Creteil ประเทศฝร่ังเศส

6 November 2019

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์ การจัดประกวด

โครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะการบริหารและจัดการ ได้ส่งแผนการตลาดในรูปแบบ Digital     

Marketing ด้วยแนวคิด "ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง" เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ยกระดับให้ชุมชน ณ ห้อง FAM 404 คณะการบริหารและจัดการ
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7 November 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารและจัดการ ร่วมกิจกรรม

นานาชาติ กับท่านเลขาธิการท่ีปรึกษาอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) 

ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ต้อนรับ Thai  Chinese 

Education Alliance จากประเทศจีน ในโอกาสท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ จากประเทศจีนมาแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย

9-13 November 2019

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี่ เสด็จพระราช-

ดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอประชุม

เจ้าพระยาสุรวษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดยในวันถ่ายภาพหมู่

คณะบริหารและจัดการ ได้จัดเตรียมห้องไว้รองรับบัณฑิต เพื ่ อมา

ถ่ายภาพและรับของว่าง  ณ ห้อง FAM 201 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
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12 November 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารและจัดการ และผศ.ดร.กฤช

จรินโท ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ต้อนรับ   

ท่านกมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ 

และหาแนวทางความร่วมมือในการบริการวิชาการสังคมร่วมกัน         

ณ สำนักงานคณบดีคณะการบริหารและจัดการ

19 November 2019

คณะการบริหารและจัดการ ประชุมกรรมการคณะ ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 คณะการบริหารและจัดการ
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21 November 2019

ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู ้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจั ยและ

นวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) นำทีมผู้บริหารและบุคลากร 

เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการ

จัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS) เพื่อติดตามแนวทาง

และผลงานของศูนย์ รวมถึงเข้าชมบริษัท START UP ท่ีทางศูนย์ได้เป็น

ท่ีปรึกษาในการจัดต้ังบริษัท ณ คณะการบริหารและจัดการ

22 November 2019

คณะการบริหารและจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อประชุม

ชี้แจงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการบริหารและ

จัดการ ที่จะเข้ารับการฝึกงานภาคการศึกษา 3/2562 โดยมีอาจารย์ 

และเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังรุ่นพ่ีนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มาแนะแนวทางให้คำแนะนำ

ในการฝึกงาน ณ ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
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25 November 2019

ผู้บริหาร และนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ ร่วมกับคณะต่างๆ

ของ สจล. ร่วมพิธีลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมมือกัน

ในกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสต่อไป โดยมี อธิการบดีของทั้งสองสถาบัน 

ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

เป็นประธาน

25 November 2019

ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ และ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา 

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะการบริหารและจัดการ ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์

เก่า สจล. ครั ้งที ่ 47 และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที ่ได้รับ

ตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.



สารคณบดี
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26 November 2019

คณะการบริหารและจัดการ ประชุมการเลือกรายวิชาสอน รอบที่ 2 

ประจำภาคการศึกษา 2/2562 คณะการบริหารและจัดการ ณ ห้อง 

FAM 404 คณะการบริหารและจัดการ

26 November 2019

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะการบริหารและจัดการ  เข้าร่วมงาน

ผู้บริหารพบประชาคม  ณ  ห้อง AI 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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27-30 November 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ และ             

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุญญกุล เดินทางไปประชุมร่วมกับ Business      

School Shandong Yingcai University ประเทศจีน เพื่อหารือเรื่อง

การจัดทำหลักสูตร และการร ับนักศึกษาร ่วมกัน ในกิจกรรม         

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
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28 November 2019

ผศ.ดร.กฤช จรินโท ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 

คณะการบริหารและจัดการ รับเชิญบรรยายในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการ

เร่ืองการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศและการประยุกต์ไช้

ปัญญาประดิษฐ์ด้านกิจการพลเรือน ให้แก่ผู ้บริหารและเจ้ าหน้าที่     

กรมกิจการพลเรือน ณ ห้องทิพย์พิมาน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

29 November 2019

คณะการบริหารและจัดการ สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ( LOVE 4 ) 

สำหรับนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 

คณะการบริหารและจัดการ
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27-30 November 2019

คณะการบริหารและจัดการ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาดิ)  

รอบ Direct Admission (Early Round) ประจำปีการศึกษา 2563

ณ คณะการบริหารและจัดการ

30 November 2019

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมประชุม

วิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 7 

The 7th National Conference on Business and Industrial in  

Eastern Economics Corridors (7th EEC) ณ วิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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จัดทำโดย
FAM E-NEWS :  

งานประชาสมัพนัธ ์คณะการบรหิารและจดัการ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

เลขที ่1 ถ.ฉลองกรงุ เขตลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
1052

สามารถส่งขา่ว และภาพขา่ว หรอืค าแนะน าไดท้ี ่

E-mail: chetarin.th@kmitl.ac.th
โทรศพัท:์ 02-3298000 ตอ่ 6283
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