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1. ช่ือโครงการ งานคืนสู่เหยา้เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2557 

2. ผู้รับผดิชอบ  คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. หลกัการและเหตุผล 
 ในปี พ.ศ. 2484 วิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนวิชาในหลกัสูตรแผนกสหกรณ์ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 
2486 ได้กลายเป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีไดรั้บการสถาปนาตามประกาศ
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปี พ.ศ. 2499 คณะสหกรณ์ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่อีกคร้ังเป็น “คณะ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่อีกคร้ังเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” เม่ือปี พ.ศ. 2509 
ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะฯไดข้ยายแผนการศึกษาคลอบคลุมการศึกษาทั้งทางดา้นเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต่อมา
แผนกวิชาต่างๆของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไดเ้ปล่ียนฐานะเป็น “ภาควิชา” ในปี พ.ศ. 2512 เพื่อให้
คณะมีความคล่องตวัในการบริหารการศึกษาไดก้วา้งขวางข้ึน จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจไดแ้บ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงนบัไดว้า่การ
เรียนการสอนทางดา้นเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ด าเนินการมาเป็นเวลากว่า 70 ปี แลว้ โดยผลิตบณัฑิต 
มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต เพื่อรับใชส้งัคมและประเทศชาติ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจ านวนมาก   
 การจดักิจกรรมงานคืนสู่เหยา้จึง นบัวา่มีความส าคญัยิ่ง เพราะนอกจากเป็นการพบปะสังสรรคแ์ละสาน
ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งศิษยเ์ก่าและนิสิตปัจจุบนัแลว้ ยงัเป็นการแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของความ
เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และรวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่
นิสิตเก่าท่ีท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม เพ่ือใหบ้รรดานิสิตปัจจุบนัไดน้ าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตน ในการ
เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ โดยความร่วมมือจากสมาคมศิษยเ์ก่าเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงเห็นสมควรจดังานคืนสู่เหยา้เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ประจ าปี 2557 เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของทั้งสองคณะ และเพื่อเป็นการสานความสัมพนัธ์ท่ีดีของนิสิตเก่าและนิสิต
ปัจจุบนัของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์อนัดีของบรรดา
ชาวเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ได้กลบัมาสัมผสั
บรรยากาศดีๆ กบัเพ่ือนร่วมรุ่นและนอ้งๆ นิสิตปัจจุบนั  

4. วตัถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สังคม ทั้ง
ทางดา้นผูเ้ขา้ศึกษาต่อ และผูค้าดวา่จะใชบ้ณัฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4.2 เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคี และความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอดีตคณาจารย ์คณาจารยปั์จจุบนั ศิษยเ์ก่า 
และนิสิตปัจจุบนัทุกชั้นปี ทุกหลกัสูตร รวมทั้งบุคลากรของทั้งสองคณะ 
 4.3 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตเก่าท่ีไดรั้บรางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่นของสมาคมศิษยเ์ก่าเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ประจ าปี 2557 
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 4.5 เพื่อระดมเงินบริจาคเขา้สถาบนัการศึกษา เพ่ือให้ทุนการศึกษานิสิตและจดังานท่ีมีผลต่อการพฒันา
ดา้นการจดัการศึกษาในอนาคตต่อไป  

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 บุคลากรและนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไดร่้วมเฉลิมฉลองงานคืนสู่เหยา้ของชาว
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 5.2 ผูเ้ขา้ศึกษาต่อและผูค้าดวา่จะใชบ้ณัฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดต้ระหนกัในคุณค่าและคุณภาพ
ทางวิชาการและการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ อนัเป็นการสร้างช่ือเสียงของ
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ 
 5.3 อดีตคณาจารย ์คณาจารยปั์จจุบนั นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบนัทุกชั้นปี ทุกหลกัสูตร รวมทั้งบุคลากร
ของทั้งสองคณะ เกิดความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั เป็นการสานสมัพนัธ์ และเกิดความเช่ือมโยงจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง 
 5.4 สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่นิสิตเก่าท่ีไดรั้บรางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่นประจ าปี 2557 

6. ทีป่รึกษาคณะกรรมการจดังานและคณะกรรมการจดังาน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจดังาน 
 ผศ.ดร.จ าเนียร บุญมา    คุณสมชาย สญัญลกัษณ์ศิริ 
 รศ.ดร.ศรัณย ์วรรธนจัฉริยา    ผศ.ดร.รังสรรค ์ปิติปัญญา 
 คุณบุษรา อ๊ึงภากรณ์    คุณอุดม เอ้ือกิตติโรจน์ 
 คุณวทิยา สินธุวราวรรณ    รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท 
 คุณวรีะศกัด์ิ วงษส์มบติั    รศ.นงนุช องัยรีุกลุ 
 คุณมนตรี คงตระกลูเทียน    รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ 
 คุณเทพราช วโินทยั    รศ.ดร.สนัติยา เอกอคัร 
 คุณชาลอต โทณวนิก    คุณจนัทร์ธิดา มีเดช 
 ดร.สสรณ์ โสรัตน์     ผศ.ดร.วศิิษฐ ์ล้ิมสมบุญชยั 
 คุณบญัชา พฒัน์ชนะ    คุณพงศศ์กัด์ิ สวสัดิเกียรติ  
 คุณอาทิตย ์วมิูลชาติ    ดร.ณฐัพล พนัธ์ุภกัดี  
 รศ.ดร.ปิติ กนัตงักลุ    คุณประสงค ์ตณัฑยรรยง 
 คุณอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา    คุณกฤษฎ์ิชยั ภกัดีปัญญาศกัด์ิ 
 คุณสาธิต รังคศิริ     คุณขนิษฐา เหมศิริรัตน์ 
 คุณประสงค ์ตณัฑยรรยง    คุณวชิาญ จนัทราวสุิทธ์ิ   
 คุณววิฒัน์ ไมแ้ก่นสาร    คุณชชัวาล พลจนัทร์ 
 รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ 
 รศ.ดร.ศศิวมิล มีอ าพล 
 คุณววิฒัน์ ไมแ้ก่นสาร     
 ผศ.ดร.นุชนาถ มัง่คัง่       
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คณะกรรมการจดังาน 
 คุณนริศ ศรีอุเทนชยั    ประธานคณะกรรมการจดังาน 
 คุณสุวทิย ์ก่ิงแกว้     ประธานฝ่ายจดัหารายได ้
 คุณวฒิุ โชสิวสกลุ     กรรมการจดังาน 
 ดร.พชัรา ตณัฑยรรยง    กรรมการจดังาน 

รศ.อภิวนัท ์ก าลงัเอก    กรรมการจดังาน 
คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ ์    กรรมการจดังาน 
คุณมณฑาทิพย ์ภคัยาภรณ์    กรรมการจดังาน 
คุณสุพจน์ หุดากร     กรรมการจดังาน 
คุณกนกพร วงัศเมธีกรู    กรรมการจดังาน 
คุณบวร ตนัรัตนพงศ ์    กรรมการจดังาน 
คุณสุทธิพล แซ่ล้ี     กรรมการจดังาน 
 คุณเดชนะ นที     กรรมการจดังาน 
คุณศิริสุดา  บุตตะสุรีย ์    กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาเศรษฐศาสตร์   กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาสหกรณ์    กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาการเงิน    กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาการจดัการ    กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาการจดัการการผลิต   กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาบญัชี    กรรมการจดังาน 
หวัหนา้ภาควชิาการตลาด    กรรมการจดังาน 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 อดีตคณาจารย ์คณาจารยปั์จจุบนั นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบนัทุกชั้นปี ทุกหลกัสูตร ร่วมถึงบุคลากรของ
ทั้งสองคณะ  

8. วนั เวลา และสถานที ่ 
 วนัเสาร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.30 น. ถึง 22.00 น. 
 ณ สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ (ส.มก.) 

9. กจิกรรมในการด าเนินกจิกรรม 

9.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจดังาน เพ่ือช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ
รวมทั้งวธีิการด าเนินงาน 
 9.2 น าแผนด าเนินงานท่ีไดเ้ขา้ปรึกษากบักรรมการสมาคมฯ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

9.3 เร่ิมด าเนินงานดา้นธุรการต่างๆ 
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9.4 ท าการประชาสัมพนัธ์งานคืนสู่เหยา้ให้นิสิตปัจจุบนั และนิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 9.5 เปิดส ารองท่ีนัง่ พร้อมทั้งเก็บค่าใชจ่้ายตามอตัราท่ีก าหนด 
 9.6 เร่ิมด าเนินการตามวนัและเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
 9.7 สรุปและท าการประเมินผลการจดังานฯ 

10. ก าหนดการจดังาน 

เวลา เน้ือหาหลกั 
18.00 – 18.30 น.  ลงทะเบียน  
18.30 – 18.45 น.  วงดาวกระจุยเชิญร่วมร้องเพลงมาร์ชเกษตรและเพลงเกษตรศาสตร์ (KU SONG) และแสด

เหนือนภา (version เก่า) 
18.45 – 19.00 น.  การแสดงชุด ดิน น ้ า ลม ไฟ 
19.00 – 19.20 น.  พิธีเปิด 
19.20 – 20.00 น.  พิธีมุทิตาจิต 
20.00 – 21.00 น.  ประกาศรางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่นประจ าปี 2557 และพิธีการมอบทุนการศึกษา 
21.00 – 22.00 น.  การแสดงของวงดาวกระจุยและแขกรับเชิญ 
 
11. งบประมาณ (โดยประมาณ) 
รายรับ 
 1. รายรับจากการขายบตัร       280,000 บาท 
 2. รายรับจากสปอนเซอร์       200,000 บาท 
  รวม        480,000 บาท 
รายจ่าย 
 1. ค่าอาหารและค่าสถานท่ี        172,000  บาท 
 2. ค่าการแสดง          70,000   บาท 
 3. ค่าจดัท าบตัรเขา้งาน           6,000 บาท 
 4. ค่าจดัท าของช ารวยและหนงัสือท่ีระลึก       15,000  บาท 
 5. ค่าจดัท าหนงัสือท่ีระลึก          40,000  บาท 
 6. ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็         50,000 บาท 
  รวม        353,000 บาท 

12. เกณฑ์การประเมนิโครงการ 
 ใชแ้บบสอบถามประเมินผลเม่ือส้ินสุดการจดัโครงการ โดยมีตวัช้ีวดัดงัน้ี 
 12.1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน “งานคืนสู่เหยา้เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2557” ในวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ไม่นอ้ยกวา่ 400 คน 
 12.2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการจดังานในแต่ละดา้นไม่นอ้ยกวา่ 3.51  
 


