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จุลสารการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2558

สารจากประธานหลักสูตร
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงการย่างก้าวเข้าสู่เทศการปีใหม่ของประเทศไทย นับเป็นวันสาคัญวันหนึ่งที่คนไทยมี
ความสุขและความสนุกสนาน กับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ขออวยพรให้ชาว MM ทุกคน มีความสุข
ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ สวัสดีครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ

โครงการ รดน้าขอพรวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2558
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัด
กิจกรรม “รดน้าขอพรวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2558” ขึ้น ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 อาคารอานวยการ (บางพลี) ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ได้รดน้าดาหัวคณะอาจารย์ เพื่อแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการขอพรเพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย

รู้รอบรั้ว มฉก.
ตัวอักษร กลางรูปวงกลม ในสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นามาจาก
สัญลักษณ์ของมูลนิธิปอ่ เต็กตึ๊ง
อ่านว่า "เสียง" หมายความว่า
“คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระทาความดี”

ประติมากรรมนกหงัง
สือ่ ความหมายของการเป็นผู้นาที่ดี ความมีระเบียบวินัย และความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ
ทั้งนี้ นกหงังหรือห่านฟ้าคู่ เป็นสัญลักษณ์ประจาตระกูล “เตชะไพบูลย์” สะท้อนปรัชญาแง่คิดของท่าน
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ที่ทรงคุณค่า เป็นแรงดลใจต่อคนรุ่นหลัง และเป็นแบบอย่างการดาเนินชีวิตสู่
ความสาเร็จ ทั้งในหน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่ ชื่อเสียง เกียรติคุณ และคุณธรรมความดี
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จากต้ารา สู่ ASEAN
GMS (Greater Mekong Subregion)
GMS เป็ น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง ของ
6 ประเทศ คื อ ไทย พม่า ลาว กัม พูช า เวีย ดนาม และจี น (ยูน นาน) ตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก
จุดประสงค์ในการจัดตัง GMS
คื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ทางการค้ า การลงทุ น อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และบริ ก ารสนั บ สนุ น การจ้ า งงานและยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนให้ ดีขึ้น ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา
ระหว่างกันตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก

แนะน้าหนังสือ

อ. ดร. สักรินทร์ นิยมศิลป์
วิชา IM 8133 ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทางการค้า
ระหว่างไทยกับอาเซียนและจีน

แนะน้าโครงสร้างหลักสูตร
โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน
The Global Rise of Asian Transformation
ให้ความเข้ าใจอย่างลึ กซึ้งถึงกระบวนการที่ ซับซ้อ นของ
พลวัตรสาคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อภูมิ
ทัศน์ของธุรกิจทั่วเอเชีย แต่ละบทของหนังสือเผยให้เห็น
ถึงแนวโน้มสาคัญที่ท้าทายภูมิภาคนี้อยู่ ซึ่งรวมถึงผู้บริโภค
เกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคม
ผู้เขียน | บรรณาธิการ : พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล,
คริสโตเฟอร์ บอลดิง, รีนา มาร์วาห์

แผน ก.

แผน ข.

หมวดวิชาบังคับ

24 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ

12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

แผน ก. ทาวิทยานิพนธ์
แผน ข. ทาการศึกษาด้วยตนเอง

กิจกรรมสัมพันธ์ พี่น้อง MM
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ชมรมศิษย์เก่า MM และ MM 8 ร่วมสมทบทุน
ในการจั ด กิ จ กรรมสั ม นาวิ ช าการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนี้ โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ชุติระ ระบอบ และประธานรุ่น 8 (พี่บุ๊ค) เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินจานวน 8,000 บาท
ให้กับประธานรุ่น 9 (พี่อนุชา) และเลขาฯ (พี่คิมมี่)

ขอเรียนเชิญสมาชิก MM ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพบปะสังสรรค์กันโดยพร้อมเพรียง ในกิจกรรมการศึกษาดู
งานภายในประเทศ ประจาปี 2558 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2588 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
MM 9 คุณสิรินทร์ (ก้อย) โทร. 087-714-8789
ทีป่ รึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ อ.ดร.พิษณุ วรรณกูล

กองบรรณาธิการ : วิสา ปลื้มกมล , ธนศักดิ์ ยศขา

