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สารคณบดี

สวัสดีค่ะ เดือนตุลาคม ปี 2562 ข่าวดีท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งส าหรับเดือนตุลาคมน้ีของคณะเรา       

คือ คณะการบริหารและจัดการ สจล.  (FAM KMITL) ได้รับเลือก (Selected) เพ่ือรอรับมาตรฐาน Eduniversal 

Awards Ceremony Best Business Schools Ranking ในปี 2020 โดยปี 2019 มีผู้ได้รับรางวัลน้ี อันดับ 1 คือ 

Yale Business School และ อันดับ 2 มี 2 Schools คือ Harvard Business School และ MIT Sloan School of 

Management ซึ่งเราได้รับการคัดเลือกน้ีได้ก็ เกิดจากความร่วมมือกันจากท้ังผู้บริหาร คณาจารย์            

และเจ้าหน้าท่ี รวมถึงนักศึกษาด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีนะคะ 

ขอขอบคุณนักศึกษาท่ีร่วมท าช่ือเสียงให้กับคณะของเราอย่างต่อเน่ือง และขอแสดงความยินดีกับ

ต าแหน่งรองอันดับ 1 เดือนสถาบันฯ KMITL freshy boys & girls  2019 กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริหารเเละจัดการด้วยนะคะ 

และเราด าเนินการส่งมอบงานโครงการอบรมหลักสูตร ระยะส้ัน Smart Supervisor 4.0 รุ่นท่ี 1 ให้กับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) องค์การมหาชน ในก ากับกระทรวงกลาโหม และคณะเราได้เป็นทีมงาน

น าเสนอแผนการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ สจล. ต่อคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ คร้ังท่ี 1 ซึ่งเป็นการตอกย้ าความมีศักยภาพของคณะเรา    

และเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับคณะของเราได้เป็นอย่างดียิ่ง 

ในเดือนน้ีเรายังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเน่ืองในการไปประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรของคณะ           

การบริหารธุรกิจและจัดการ สจล. ให้นักเรียนท้ังไทยและนักเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างชาติ          

ท่ีมาเยี่ยมชมคณะของเรา ได้รู้จัก FAM KMITL มากขึ้นค่ะ โดยเราได้มีโอกาสไปออกบูธ ณ โรงเรียนนานาชาติ          

และให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ และจีน 

นอกจากน้ันเราได้หารือแนวทางปัจจุบันและอนาคตกับตัวแทนสถาบันการศึกษาหลักสูตร Business English for 

Global Entrepreneurs ส าหรับนักศึกษาชาวจีน เพ่ือมาเรียนในระดับปริญญาตรีของคณะบริหารและจัดการ

FAM FOR THE NEXT GENERATION TOWORDS ASEAN AND WORLD



สารคณบดี

ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ท่ีให้ความส าคัญกับการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือให้นักศึกษา

ของเราได้มีโอกาสศึกษามุมมองธุรกิจในปัจจุบันได้ดีมากยิ่งขึ้นและเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาของเรา

ได้เป็นอย่างดี

ท่ีขาดไม่ได้คณะการบริหารและการจัดการของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ส่วนกลางสจล .    

เสมอมา เช่น พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า และน าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวาย     

พระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ เป็นต้น 

สุดท้ายน้ี ในเดือนน้ีคณบดีได้มีโอกาส เดินทางไปศึกษา Post-Doctoral Development Programmed 

ณ University of Cambridge, Judge Business School ฟังการบรรยายจากปรมาจารย์ระดับโลกหลายหลาย

วิชา เพ่ือน าความรู้มาแลกเปล่ียนกับคณาจารย์ของคณะเรา ซึ่งท้ังหมดน้ีได้รวบรวมไว้ในภาพรวมกิจกรรม

ของเดือนน้ี ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ท่ีร่วมด้วยช่วยกัน      

น า FAM to FAMOUS, FAM for the NEXT Generation towards ASEAN and World และมุ่งสู่ 

Top 10 ASEAN ค่ะ

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง        

คณบดีคณะการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

FAM FOR THE NEXT GENERATION TOWORDS ASEAN AND WORLD



“

”

1 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ 

รวมท้ังผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิ ธีบ าเพ็ญพระราชกุศล         

และวางพวงมาลา เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ   

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า

2 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ 

และ ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสด์ิ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “สจล. ยกระดับ

สตรีทฟู้ดไทย รองรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวระดับ World Class” 

โดย สานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง     

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.
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2 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารและจัดการ 

พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ และศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดี       

กับนักศึกษาปริญญาเอก ท่ีก าลังสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ เพื่อส าเร็จ

การศึกษา ณ ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาเอก อาคารเรียนรวม 

สมเด็จพระเทพฯ

2 October 2019

คณบดีคณะบริหารและจัดการร่วมประเมินผลและตัดสินผล

การน าเสนอผลงานของผู้บริหารระดับสูง สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ (สทป) หลักสูตร Smart Supervisor 4.0 ส าหรับผู้น า DTI ในยุค 

Disruption และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศประกวดโครงการนวัตกรรม       

ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป)
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3 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ 

และ ผศ.ดร.สุทธิ สูอ าพัน ให้การต้อนรับคณะจาก Singapore          

Polytechnique ท่ี เข้ ามาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ        

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 คณะการบริหารและจัดการ

3 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ 

พ ร้อม ทีมง านวิ จั ย ศึกษาคว าม เป็น ไ ป ไ ด้ ใ นการจั ดตั้ ง คณ ะ              

ทันตแพทย์ศาสตร์ ท่ีมี ผศ.ดร.ปรเมศว์ อัศวเรืองพิภพ เป็นหัวหน้า

โครงการ ได้น าเสนอแผนการวิจัยต่อคณะกรรมการขับเคล่ือน

โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ คร้ังท่ี 1 ณ ห้องประชุม 606 

ตึกส านักอธิการบดี
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3 October 2019

Head of Shuren Institute of Education เดินทางเข้าพบ     

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ และ         

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล เพื่อพูดคุยหารือถืงแนวทางในปัจจุบัน

และอนาคตของโปรแกรมฝึกอบรม Business English for Global       

Entrepreneurs ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 คณะการบริหารและจัดการ

7 October 2019

อาจารย์ ดร.สุชัญญา สายชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

และประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ังบุคลากรและนักศึกษา คณะการบริหาร    

และจัดการ ได้เดินทางไปออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ   

ท่ีงาน RIS Thai College Fair 2019 ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

กรุงเทพมหานคร
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8 October 2019

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ เป็นตัวแทนคณะการบริหาร

และจัดการ เป็นผู้บรรยายแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร        

ของคณะการบริหารและจัดการ ให้กับน้องๆนักเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อ 

สจล. ณ ห้องประชุมแคแสด โดยมีน้องๆให้ความสนใจในหลักสูตร     

ของคณะเป็นจ านวนมาก

9 October 2019

ผศ .ดร . ชัยชน ะ  ตี ร สุกิ ตติมา น า นัก ศึกษาห ลัก สูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริหารและจัดการ 

เดินทางไปศึกษาดูงานส าหรับรายวิชา 14036102  International        

Business Management ณ บริษัทสยาม ไวเนอร่ี จังหวัดสมุทรสาคร
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9-16 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ 

เดินทางไปศึกษา Pos-Doctoral Development Programmed ณ        

University of Cambridge, Judge Business School ฟังการบรรยาย

จากปรมาจารย์ระดับโลกหลายหลายวิชา และทัศนศึกษา Cambridge 

Science Park

18 October 2019

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ 

เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรม-

รา ช สมภพ  พร ะ บ าท สม เด็ จ พ ร ะ จ อม เก ล้ า เจ้ า อยู่ หั ว  ณ                

ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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18 October 2019

ผศ.ดร.สุทธิ สูอ าพัน รองคณบดี คณะการบริหารและจัดการ 

พร้อมท้ังบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน ร่วมพิธีทอดผ้าป่า

สามัคคี 3 พระจอมเกล้า โดยมีรองศาสตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล       

เป็นผู้แทนสถาบัน วางพานพุ่มราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลท่ี 4      

และถวายผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอม ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหา-

สีมาราม พระอารามหลวง

22 October 2019

ตัวแทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ เดินทางมา

คณะการบริหารและจัดการ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ ให้กับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

โดยมี ผศ.ดร.สรศักด์ิ แตงทอง หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ 

ให้การต้อนรับ ณ ห้อง FAM 404 คณะการบริหารและจัดการ 
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22 October 2019

ผศ.ดร. ฉัตรชัย  ฉัตรปุณญกุล  ให้การต้อนรับแขก         

จาก Shanghai Hanfu Education Group ท่ีมาหารือเกี่ยวกัหลักสูตร     

ท่ีคณะการบริหารและจัดการ ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 4 คณะการบริหาร

และจัดการ

22 October 2019

คณะการบริหารและจัดการ ประชุมกรรมการคณะ ประจ าเดือน

ตุลาคม 2562 โดยมีทีมงานจากส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม    

พระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) เข้าร่วมประคุมกับผู้บริหารคณะ         

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 คณะการบริหารและจัดการ
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22 October 2019

อาจารย์ ดร.สุชัญญา สายชนะ เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมคณะ

ผู้บริหาร สจล. น าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมลงนาม

ถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้า-

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ณ อาคาร      

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

22 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง หัวหน้าโครงการอบรมหลักสูตร     

ระยะส้ัน Smart Supervisor 4.0 รุ่นท่ี 1 ส่งมอบงานให้กับสถาบัน

เทค โน โลยี ป้องกั นประ เทศ (สทป ) อง ค์การมหาชน ในก ากั บ

กระทรวงกลาโหม ณ ส านักงาน สทป.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี



“

”

26-29 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ       

และ ผศ.ดร.สุทธิ สูอ าพัน รองคณบดี เป็นตัวแทนคณะการบริหาร       

และจัดการ เดินทางไปร่วมงาน Eduniversal World Convention 2019

โดยคณะได้รับการคัดเลือก (Selected) ให้ได้รับมาตรฐาน  “Eduniversal 

Selected Distinction” เป็นหน่ึงใน   Business School ท่ีดีท่ีสุดจาก

มหาวิทยาลัยช้ันน า 1000 แห่งท่ัวโลก

30 October 2019

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารและจัดการ    

ร่วมต้อนรับ Mr. Sam Poulton Senior International Manager South 

East Asia, International Office, Anglia Ruskin University, UK มาเพื่อ

เจรจาหาแนวทางความร่วมมือในอนาคต ณ ตึกส านักอธิการบดี



“

”

30 October 2019

บุคลากรคณะการบริหารและจัดการ เดินทางไปออกบูธงาน 

Harrow University Fair 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ   

ณ Harrow International School Bangkok

30 October 2019

นายณัฐชนน ศุภวรวงศ์ (น้องม้ิล) นักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริหารเเละจัดการ  

ได้รับต าแหน่งรองอันดับ 1 เดือนสถาบันฯ KMITL freshy boys & girls  

2019 และต าแหน่ง KMITL Photogenic Freshy Boy ณ หอประชุม

เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)



CONGRATULATIONS

FAM FOR THE NEXT GENERATION TOWORDS ASEAN AND WORLD

คณะการบริหารและจัดการ สจล. ได้รับการคัดเลือก (Selected) ให้ได้รับ

มาตรฐาน  "Eduniversal Selected Distinction" เป็นหน่ึงใน Business School ท่ีดีท่ีสุด 

จากมหาวิทยาลัยช้ันน า 1000 แห่งท่ัวโลก จากงาน Eduniversal World Convention 2019 

โดยมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

ร่วมเป็นเจ้าภาพ



NEW STAFFS

FAM FOR THE NEXT GENERATION TOWORDS ASEAN AND WORLD



จัดท ำโดย

FAM E-NEWS :  ส่วนงำนประชำสัมพันธ์ คณะกำรบริหำรและจัดกำร

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

เลขท่ี 1 ถ.ฉลองกรุง เขตลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

สำมำรถส่งข่ำว และภำพข่ำว หรือค ำแนะน ำไดท้ี่ 

E-mail: chetarin.th@kmitl.ac.th

โทรศัพท์: 02-3298000 ต่อ 6283

FAM FOR THE NEXT GENERATION TOWORDS ASEAN AND WORLD


