


คณะเทคโนโลยีการจัดการ

สารจากคณบดี

 “สารเทคโนโลยีการจัดการ” ฉบับนี้พวกเราชาว MT (Management Technology) คณะผู้จัดทำ ได้รวบรวมข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ จากทุกหน่วยงาน ด้วยรูปแบบและความแปลกใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ข่าวสาร อีกทั้งสาระดีๆ 
นำมาฝากให้กับท่านผู้อ่านพร้อมด้วยคุณภาพ เนื้อหา กิจกรรมมากมายเช่นเคย 

เจ้าของ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ที่ปรึกษา นางสุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี, อ.ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย,  
  ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.พัชรี พระสงฆ์  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ว่าท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อ.พรรวจี จันทร์น่ิม หัวหน้าสาขา 
  การบัญชี, ผศ.โพยมพร รักษาชล หัวหน้าสาขาการจัดการ, ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ หัวหน้าสาขาการตลาด, ดร.กัลยาณี ทองเล่ียมนาค 
  หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ, อ.สุวัฒนา พวงสุวรรณ หัวหน้าสาขาการเงิน และ นส.สุภาพร ขุนทอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
บรรณาธิการ  นางสาวกุสุมา  ค้ำวงษ์    งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
กองบรรณาธิการ อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
    ดร.พัชรี  พระสงฆ์      (งานวิชาการและวิจัย)
    ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  ทองเพ็ง    (งานพัฒนานักศึกษา)
    ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง, อาจารย์ศิริลักษณ์  หนูทอง, อาจารย์ภูเด่น  แก้วภิบาล  (สาขาการจัดการ)
    อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ   (สาขาการตลาด)
    อาจารย์ปุณยทรรศน์  คงแก้ว  (สาขาการบัญชี)
    อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, อาจารย์จุฑาภรณ์  เลิศไกร  (สาขาระบบสารสนเทศ)
    อาจารย์ธนัชชา  สุริยวงศ ์    (สาขาการเงิน)
ดำเนินการโดย  งานบริหารและวางแผน

(นางสุภาพร  ไชยรัตน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

นางสาวกุสุมา  ค้ำวงษ์ / บรรณาธิการ

http://mt.rmutsv.ac.th           www.facebook.com/mtsaiyai/ PR คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

บทบรรณาธิการ

การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “สารเทคโนโลยีการจัดการ” จะเป็นสิ่งพิมพ์ที่จะนำเสนอข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ ได้ดำเนินการ ให้ปรากฏเป็นผลงาน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  และจากนี้คณะฯ ก็ยังคง 
ก้าวต่อไปด้วยเจตนาท่ีพร้อมจะพัฒนาคณะฯ ด้านงานวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  
สังคม ฯลฯ เพื่อมุ่งสู่ความเลิศทางวิชาการต่อไป  โอกาสนี้จึงขอฝาก “สารเทคโนโลยีการจัดการ” ฉบับนี้ ให้ทางผู้อ่านได้ติดตามเนื้อหาสาระ 
ที่น่าสนใจควรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพันธกิจ จนบรรลุเป้าหมาย  
ดังปรากฏในจุลสารฉบับน้ี และขอเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป
 สุดท้ายน้ี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายท่ีทุกท่านเคารพนับถือ รวมท้ังบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
และพระบรมวงศานุวงศ์ จงคุ้มครองภัยและดลบันดาลให้ทุกท่านมีพละกำลังท่ีเข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจท่ีดี ให้มีสติในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ 
ในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ซึ่งจะนำพาความสำเร็จและความรุ่งโรจน์มาสู่ทุกท่าน ทุกประการ....

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้นำเสนอ
จุลสาร “สารเทคโนโลยีการจัดการ” สำหรับปีนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กำลัง
ก้าวสู่ปีที่ 10 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัย 



“บัณฑิตนักปฏิบัติ”        

“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 

อัตลักษณ์  

เอกลักษณ์   

สารบัญ

สารจากคณบดี                                                
หน้าที่ 4  แนะนำหลักสูตร 
   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
หน้าที่ 7     WHO WHAT WHERE ใคร ทำอะไร ที่ไหน
หน้าที่ 11    แนะนำสโมสรนักศึกษา

สีประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ คือ สีม่วง 

เป็นสีที่แสดงถึงความความแข็งแกร่ง อดทน 

การประสบความสำเร็จ

รหัสสีม่วงที่ ใช้ คือ #8B008B

สีประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ต้นอินทนิล เป็นพันธ์ุลักษณะท่ีดี  มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนนานใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเด่ียว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู   

มีฉายานามว่าเป็น “ราชินีดอกไม้” (Queen’’s Flower) ดอก “อินทนิล” (Queen’ Flower) ท่ีแทนความแข็งแกร่ง อดทน เน่ืองจากอินทนิล 

เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรง อายุยาวนาน และเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 

 ช่อดอก (Inflorescene form) มีลักษณะกอดกันเป็นกลุ่มแน่น (Panicles) ช่อดอกไม้มีสีม่วงสด (Violet-Pink) เหมือนความรัก 

ความสามัคคีและกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว (Unity) ของเหล่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มิมีวันจางหายไป

 เป็นไม้ยืนต้น (Arbor) ท่ีเจริญเติบโตได้ทุกภูมิภาค เฉกเช่น ชาวคณะเทคโนโลยีการจัดการ ท่ีมาจากทุกหนแห่งและกระจายกัน 

ออกไปเจริญเติบโต ก้าวหน้าอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง ลำต้น เปลือก ใบ ใช้เป็นสมุนไพร ดุจคุณค่าของบรรดาเหล่าชาวคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ

ต้นไม้ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ
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หน้าที่ 12    เชิดชูคนเก่ง ศิษย์เก่า
หน้าที่ 13    เรื่องเล่าจากงานวิจัย (เทคนิคการขอทุนวิจัยภายนอก)
หน้าที่ 14    เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช
หน้าที่ 15     นำเสนอบทความวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  

ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม 

นำปัญญาพัฒนาธุรกิจไทยก้าวไกลสู่สากล” เป็นวิสัยทัศน์ที่ทางคณะเทคโนโลยี 

การจัดการได้วางนโยบายเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้

 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  มีความมุ่งมั่น 

ให้คณะเทคโนโลยีการจัดการเป็น “แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 

นำปัญญาสู่สังคม” เพื่อมุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นที่ 

ต้องการของตลาดแรงงาน

 มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนานักศึกษา “ผลิตนักเทคโนโลยี ตามวิถีราชมงคล 

ด้วยคนของศรีวิชัย” ควบคู่ไปในการพัฒนานักศึกษา ให้มีจริยธรรม เมตตา 

โดยการสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม พร้อมกับการศึกษา

 เพื่อเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ตามนโยบาย 

ดังกล่าว 

 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรใน 

การค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับ 

ในงานวิจัยไปบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหาร 

การจัดการที่เป็นเลิศ ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพ 

ในการสร้างคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาชุมชน และประโยชน์ให้แก่สังคม



คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

แนะนำหลักสูตร

Faculty of Management Technology 

 เป็นคณะหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  

25 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเดิมมีการเรียนการสอนภายใต้ชื่อคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ในสาขาการจัดการท่ัวไปเป็นสาขาแรกเม่ือปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันทางคณะฯ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 5 สาขา 7 หลักสูตร

 สาขาวิชาการจัดการ      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด 

 สาขาวิชาการบัญชี       สาขาวิชาการเงิน 

 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)

ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.บ. (การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship Management

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.B.A. (Entrepreneurship Management)

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้ประกอบการรายใหม่ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ    2. พนักงานในองค์กรธุรกิจ

  3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ    4. สืบทอดกิจการของครอบครัว

ปรัชญา ผลิตบัณฑิตด้านการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ

  และทักษะการปฏิบัติ โดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สารเทคโนโลยีการจัดการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
4



ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
     สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration
     Program in Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
     (Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.B.A. (Management)
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสำนักงาน
  2. พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  3. นักวิชาการด้านการจัดการ
  4. เจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
  5. นักวิเคราะห์โครงการ
  6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  8. ผู้ประกอบการ
ปรัชญา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการ
  สมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะ
  ในการคิดเชิงเหตุผล เป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 
     Program in Marketing Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.บ. (การจัดการการตลาด)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.B.A. (Marketing Management)
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ประกอบอาชีพอิสระ  
  2. พนักงานฝ่ายการตลาด  
  3. นักวิจัยตลาด วางแผนและพัฒนาด้านการตลาด
  4. พนักงานส่งเสริมการตลาด
  5. นักการตลาดออนไลน์
  6. พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  7. พนักงานประจำหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ปรัชญา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในด้านการจัดการการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
  การแข่งขันของธุรกิจ สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration
     Program in Logistics Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration 
     (Logistics Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Logistics Management)
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่ด้านการขนส่ง
  3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายสินค้า
  4. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
  5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
  6. ผู้ให้บริการด้านนำเข้า-ส่งออกและรับจัดการขนส่ง
   สินค้าระหว่างประเทศ
  7. งานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ปรัชญา  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ความสามารถด้าน 
  การจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
  โดยตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
  ของประเทศ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สารเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 

     Program in Management of Information 

     Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration 

     (Management of Information Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.B.A (Management of Information Technology)

รูปแบบของหลักสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. ผู้จัดโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   5. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     6. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

   7. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล       8. ผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา  ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติท่ีมีความรู้ มีทักษะปฏิบัติ และเช่ียวชาญการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจดิจิทัล

  ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย   บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Acc.

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ด้านการทำบัญชี

  2. ด้านการสอบบัญชี

  3. ด้านการบัญชีบริหาร

  4. ด้านการวางระบบบัญชี

  5. ด้านการบัญชีภาษีอากร

  6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

  7. ด้านการตรวจสอบภายใน

ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ

  และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สาขาวิชาการเงิน
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration
     Program in Finance
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.บ. (การเงิน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
     (Finance)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.B.A.  (Finance)
รูปแบบของหลักสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้แนะนำการลงทุน
  2. นักวิเคราะห์การลงทุน
  3. วาณิชธนากร
  4. ผู้วางแผนการลงทุน 
  5. นักลงทุน
  6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
  7. พนักงานการเงินและการคลังภาครัฐและเอกชน
  8. ผู้ประกอบการ
ปรัชญา  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้  ความสามารถ ด้านการเงิน
  และการลงทุน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  พร้อมด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน

สารเทคโนโลยีการจัดการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
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ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธาน 

เปิดโครงการโลจิสติกส์อาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน มีนักศึกษาชมรม 

โลจิสติกส์สัมพันธ์ จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี 

กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเล่น โรงเรียน 

องค์การสวนยาง 2 ทำความสะอาดวัดกรุงหยันและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

ณ อ่างเก็บน้ำ อบต. กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนา 
นวัตกรรมสินค้าและบริการ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ เพชร์แก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลัย 
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 40 คน เพื่อสร้างความเข้าใจ 
กระบวนการการวิเคราะห์โอกาส การสร้างแนวคิดการออกแบบ 
การตลาด และแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจ

โครงการโลจิสติกส์อาสาพัฒนาวัด

และโรงเรียน

โครงการ สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมสินค้า

และบริการ

WHO WHAT WHERE
ใคร ทำอะไร ที่ ไหน

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศ ณ หอประชุม วิทยาเขต 
นครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบ 
สารสนเทศและอาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ให้เกียรติร่วมบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ เพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ 
ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านสารสนเทศ

ระหว่างวันท่ี 16-17 มีนาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์อานิสรา สังข์ช่วย อาจารย์ประจำ 
สาขาการจัดการ และนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ 
ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองคอน เพื่อปลูกจิตสำนึกทางวัฒนธรรม และ 
สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมย้อนรอยวิถีไทย 
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองคอน

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น 

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จัดโครงการสัมมนา 

ปัญหาการตลาดกับสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาต ิ

น้ำตกโยง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก 

ท่านวิทยากร คุณภาษิต ล้วนมีแสง, คุณปิยะศักด์ิ นุ่นสง, 

คุณถาวร ผอมภักดี ซึ่งเป็นบุคลากรของอุทยาน 

และเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

และช่วยเหลือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม

เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม 
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จัดโครงการ 
สร้างเสริมเติมคิด นักการตลาดรุ่นใหม่ ณ ห้อง 325 
อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 
เกิดแรงบันดาลใจในสาขาวิชาชีพของตนเอง 
รับเกียรติจากคุณมัฐณิกา ดาบทอง บรรยายหัวข้อ 
แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมี 
ความสุข และร่วมเสนา หัวข้อ การบริหารเวลา 
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การควบคุมความเครียด 
และความกังวล การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
ความรู้ทั่วไปด้านการตลาด กับคุณศราวุธ ทองแดง  
และคุณฐาปภัฏ แก่นอินทร์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

โครงการสัมมนาปัญหาการตลาดกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ สร้างเสริมเติมคิด 

นักการตลาดรุ่นใหม่  

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลย ี
การจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการตลาด 
ณ ห้องประชุมอินทนิล รับเกียรติจาก ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา 
การจัดการและประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี และคุณกนกรส ชูช่วยสุวรรณ เจ้าของธุรกิจ 
เครื่องสำอาง New Formula ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) รับเกียรติจาก ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล  
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,  
คุณสุวิทย์ ทวีวุฒิไกร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง  
และคุณพนิดา ทองชู ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายพัฒนาและบริการลูกค้า บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม และสภาพเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลง

โครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง 

สาขาวิชาการตลาด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี 
การจัดการ คุณสมยศ รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่  
ได้ร่วมส่งมอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต โดย นส.ชาลิสา คลังทรัพย์, 
นางสาวเบญจวรรณ ศรีคง นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อาจารย์ ดร.กัลยาณี  
ทองเลี่ยมนาค อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพื่อบริหารการผลิต แก่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มีการ 
จัดเก็บข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการประมวลผลให้การดำเนินงานของแผนก 
ผลิตและจัดการส่วน มีความโปร่งใส 

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการผลิต แก่ศูนย์เรียนรู้

ยางพารา จ.กระบี่

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 อาจารย์อรอุมา ร่มเย็น อาจารย์ประจำ 

สาขาการเงิน จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ 

ณ ห้อง 632 อาคาร 6 (สีนวล) คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับเกียรต ิ

จาก คุณรัชพล รัตนบุรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์  

อาร์เอซี แอนด์ บี จำกัด มหาชน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากร ซ่ึงโครงการ 

ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเรียนรู้ทางเลือกการลงทุนประเภทต่างๆ  

หลักการลงทุนที่ถูกต้อง มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

จำนวน 40 คน

เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม 

ของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะห์ 

และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ทราบถึงผลการดำเนินงานของชุมชน โดยนำความรู้ 

ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ

โครงการนักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 3
โครงการสร้างจิตสำนึก

ต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรม 

ปลูกต้นดาวเรือง รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยงานภายนอก ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวาย 

เป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5,999 ต้น 

ณ อาคารศรีสรรพวิทย์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

กิจกรรม : ปลูกต้นดาวเรือง

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก 
อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ร่วมกับสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน จัดโครงการสร้างจิตสำนึก 
ต้านการทุจริตคอรัปชั่น แก่นักศึกษา เพื่อให้ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทสำคัญ 
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคม 
และประเทศชาติ อีกท้ังเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ 
ในการมีส่วนร่วมดูแลการจ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สิน 
ของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สารเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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โครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

และสหกิจศึกษา 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลย ี
การจัดการ จัดโครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมท้ังให้โอวาทแก่นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม 
โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัต ิ
ระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา พร้อมทั้งรับเกียรติจาก 
คุณภูชิตย์ มีศรี พนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุนิสา คงแก้ว, คุณปิติสุข ว่องพิพัฒนานนท์  
และคุณกัลยาณี เกิดเกตุ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเสวนา 
ในโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ 

คุณสมจิต รัตนพันธ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการ 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าขอบคุณคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ในการสนับสนุนอาจารย์ และนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการสำรวจ 

ผู้มีรายได้น้อย เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบเกียรติบัตรแก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบด ี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมเสวนา โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมชัยคณาธานี  

จังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ

โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านเทคโนโลย ี
การจัดการ “ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560” เพ่ือเป็นการเปิดเวทีให้กับนักเรียน 
นักศึกษา รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นักศึกษา และนักเรียน ท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน และขอแสดงความยินดีแก่

การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ 

 วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการ  
 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดแผนการตลาด Marketing Plan MT Award 2017
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน 
 โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 มหาลัยวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการเงิน

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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นายเปรมพงศ์ พุฒซ้อน (เปรม) 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 ก่อนที่ผมจะเข้ามาศึกษาในคณะฯ จบ ปวช. จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำให้ผม 
มีระเบียบวินัยและปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำให้กับผมเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมมีภาวะความเป็นผู้นำติดตัว 
มาจนเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การเป็นผู้นำส่งผลให้ผมกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ก่อนคนอื่นๆ  
เสมอจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในคณะฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ  

 ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีวิชัย 2 สมัยท่ีดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาและได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเพราะผมคิดว่ามีเพียงไม่กี่คนที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้

แรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน

 พ่อและแม่เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนของผม  เพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างจะลำบาก จึงทำให้ผมมีแรงขับเคล่ือนตัวเองให้ไปในทิศทางท่ีดี 
เรียนให้จบ เพื่อที่จะได้มีงานทำที่ดีและมั่นคง ซึ่งการเรียนในสาขาการจัดการโลจิสติกส์เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมจะทำในอนาคต  
 อาจารย์ เพื่อนๆ น้องๆ ในคณะฯ เป็นแรงพลักดันในการทำงาน เพราะงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษานั้น ทำเพื่อคณะฯ เป็นตัวแทน 
นักศึกษาในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้งานกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น.ส.พรภิภา รัตนคช (เฟิร์น) 

เลขานุการนายกสโมสรนักศึกษา

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 เกียรติบัตรคนดีศรีวิชัยเป็นสิ่งที่เฟิร์นได้มาจากการทำงานที่ชื่นชอบและมีความสุข 
ครอบครัว คือ กำลังใจที่ดีที่สุด เฟิร์นคิดเสมอว่าต้องทำให้ครอบครัวภูมิใจ

แรงบันดาลในด้านการทำงานสโมสรนักศึกษา 

 เพื่อนๆ ในทีมสโมสรนักศึกษา เพราะเราจะอยู่รวมกันเหมือนครอบครัว และส่วนตัว 
เฟิร์นเองเป็นคนท่ีชอบทำกิจกรรมอยู่แล้ว เลยทำให้มีความสุขกับการทำงานบวกกับการสนับสุนน 
และความเข้าใจภายในทีม
 โดยส่วนตัว ก็เป็นความรู้สึกท่ีมีต่ออาจารย์ในคณะ โดยเฉพาะอาจารย์ในสาขา เพราะสามารถ 
คุยปรึกษากับอาจารย์ได้ทุกเร่ืองและท่ีสำคัญ สโมสรนักศึกษาเป็นความรู้สึกท่ีหนูท้ังรักและผูกพัน 
เพราะการทำงานในสโมสรนักศึกษาทำให้หนูได้ประสบการณ์หลายอย่าง จากการทำงานตรงนี้
 น้องๆ อาจจะคิดว่าการทำงานในสโมสรนั้นมันเหนื่อย แต่สำหรับพี่ไม่มีงานไหนที่ทำแล้ว 
ไม่เหนื่อยแต่หากเป็นสิ่งที่คุณรักคุณก็จะมีความสุขกับมันค่ะ 

ความรู้สึกที่ ได้ร่วมงานกับทีมสโมสรนักศึกษา

 เหนื่อย คนทำงานเหนื่อยทุกคน แต่ความเหนื่อยที่แลกด้วยรอยยิ้มของนักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์และน้องๆ ในทีมท่ีคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลในการ 
ทำกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม ความเหนื่อยนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นความสุข 
 ก็ขอให้น้องๆ ที่ทำงานยุในสโมสรนักศึกษานั้นได้มีพลังและมีกำลังใจช่วยกัน 
ทำงานในคณะต่อไป แม้ว่าพี่จะหมดวาระไปในเร็วๆ นี้ ก็อยากฝากให้น้องๆ น้ันช่วยกัน 
เหมือนเดิม สำหรับน้องๆ ท่ีไม่ได้ทำงานในสโมสรก็ขอให้ต้ังใจเรียนเป็นรุ่นน้องท่ีน่ารัก 
ของรุ่นพ่ี เป็นลูกท่ีดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นศิษย์ท่ีน่ารักของอาจารย์ เป็นกำลังของชาติ 
เป็นอนาคตของประเทศ และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่คิดไว ้
ทุกประการ

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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 สมัยเรียนผมเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการได้ตำแหน่ง เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2553 จากนั้นเป็นนายกสโมสร 

นักศึกษาของคณะฯ ทำหน้าที่บริหารกิจกรรมนักศึกษา เป็นการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ทั้งการเข้าหาผู้คน การกล้าแสดงออก รวมทั้งการสร้าง 

ความสำเร็จในชีวิต เพราะกิจกรรมสร้างคน  ถึงจะเป็นเด็กกิจกรรมแต่ผมก็ไม่เคยทิ้งการเรียน ด้วยหน้าที่หลักของการเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย  

คือ การเรียนหนังสือ จึงจำเป็นต้องแบ่งเวลาให้เป็น ไม่ใช่แต่ทำแต่กิจกรรมอย่างเดียว แต่ต้องขยันในการเรียนควบคู่ไปด้วยกัน ผมจบได้ 

ท้ังรางวัลคนดีศรีวิชัย ด้านกิจกรรม และเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เม่ือสำเร็จการศึกษา ก็ได้รับโอกาสจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับทุนไปศึกษาต่อ 

ในระดับปริญญาโท ผมศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)  

และเพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ ในการถ่ายทอดความรู้และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนคณะฯ ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ กลับมาตอบแทนคณะฯ ที่ได้ให้โอกาสที่ดีในชีวิต

ศิษย์เก่า ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จในปัจจุบัน ต้องขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ที่ได้สอนอะไรหลายอย่างทั้งกระบวนการคิด การวิเคราะห์

ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรม 

ด้วยคำว่า “เด็กกิจกรรม” ที่ได้สอนอะไรหลายอย่าง 

 มีคนเคยกล่าวว่า ในโลกใบนี้ มี 4 สิ่งที่ผ่านไปแล้วจะไม่หวน 

กลับมาได้ น้ันคือ คำพูด เวลา สายน้ำ และโอกาส คน 1 คน มีเวลา 24 ช่ัวโมง 

เท่ากัน แต่มีโอกาสไม่เหมือนกัน ไม่มีพรใดหรือการให้ใดที่จะยิ่งใหญ ่

เท่าการให้โอกาส เพราะโอกาสที่คณะเทคโนโลยีการจัดการมอบให ้

ในวันนั้น ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตในวันนี้ เพราะที่นี่เป็นครอบครัว 

ที่มีสิ่งดีๆ ให้กัน ครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นเสมอ ครอบครัวที่มีแต ่

มิตรภาพ และรอยยิ้ม เพราะที่นี่คือ ครอบครัวเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ดนวัต  สีพุธสุข

(อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ)

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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 งานวิจัยถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของคณาจารย์ 

ในสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพงานวิจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณการวิจัย เป็นปัจจัยสำคัญ 

ประการหนึ่งของคุณภาพงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่ดีย่อมนำมา 

ซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 จากประสบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง “การใช ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ 
สารสนเทศศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมชน) บ้านช้างไห้  
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” นั้น 
ส่วนตัวมองถึงชุมชนใกล้ตัว คือ ภูมิลำเนาของตนเอง ที่มี 
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรในระดับหมู่บ้าน 
ให้อยู่รอดมาเกือบ 30 ปี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการบริหาร 
จัดการ และอยากพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด บ้านช้างไห้  
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยการนำเอา 
ระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือให้สะดวก 
ง่ายต่อการจัดเก็บการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากปัจจุบัน ยังเป็น 
การบันทึกข้อมูลโดยใช้การจดบันทึกลงบนสมุด เป็นการขอทุน 
เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้ได้รับการอนุมัติโครงการ 
วิจัยดังกล่าวข้างต้นค่ะ 
 สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ที่สนใจจะเสนอโครงการของ 
ประมาณจากหน่วยงานภายนอก แนะนำให้มองสิ่งใกล้ตัว 
หรือชุมชนใกล้ตัวเราเอง เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
อีกทางหนึ่ง และในการติดต่อประสานงานเพื่อขอเก็บข้อมูล 
ผู้นำและชาวบ้านในชุมชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
เนื่องจากรู้จักและคุ้นเคยกันจากการที่ผู้วิจัยเป็นคนในพื้นที่  
เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างเป็นความลับ ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ

อาจารย์กาญจนา แก้วทอง

สาขาระบบสารสนเทศคณะเทคโนโลยีการจัดการ

เทคนิคการขอทุน

วิจัยภายนอก

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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“เส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จ.นครศรีธรรมราช”

วิถีชีวิตชุมชน เชิงเกษตร และเที่ยวเชิงผจญภัย นิมิตหมายอันดีที่จะ 
ช่วยสร้างมิติใหม่ให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช คือ  
เทรนด์ (แนวโน้ม) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกและของไทย 
ล้วนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนในปัจจุบันหันมา 
ให้ความสำคัญ/ความใส่ใจ ในเร่ือง “สุขภาพกาย-สุขภาพใจ-สุขภาพจิต 
วิญญาณภายใน” (Healthy Body-Mind-Spirit) กันมากข้ึน ทำให้แนวโน้ม 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช นับจากน้ีไปในระยะ 10 ปี 
ข้างหน้า (พ.ศ.2561-2570) มีแนวโน้มสดใส เติบโต รองรับด้วยนโยบาย 
ฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ ในอำเภอขนอม 
อำเภอนบพิตำ และอำเภอลานสกา 

อำเภอนบพิตำ 
 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอนบพิตำ นำเสน่ห์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มาเป็นจุดขายสำคัญ โดยเฉพาะการอาบน้ำแร่ 
แช่น้ำร้อน (Mineral Hot Spring : บ่อน้ำพุร้อนกรุงชิง) การอาบหมอก (Misty Bathing : ทะเลหมอกเขาเหล็ก) การอาบป่า-นั่งสมาธิ (Forest 
Bathing & Meditation : บ้านสวนครูแหม่) และการล่องแก่งชมธรรมชาติ (Scenic Rafting : ล่องแก่งคลองกลาย) เกิดความผสมกลมกลืน 
มีสีสัน ไม่น่าเบื่อ ของกิจกรรมและแหล่งอันหลากหลาย แปลกใหม่

อำเภอลานสกา 
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอลานสกา มีจุดเด่นด้วยภาพลักษณข์องธรรมชาติหลักๆ “3อ” คือ “อาหาร-อากาศ-อารมณ์” (อาหาร 
เชิงสุขภาพ-อากาศดีที่สุดในเมืองไทย-อารมณ์ดีด้วยเส้นทางขับรถชมธรรมชาติงดงาม) ผสานด้วยกิจกรรมของภาคเอกชนที่เปิดบริการอยู่ ได้แก่  
ชิณวงศ์ฟาร์ม เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรปลูกผักออร์แกนิกนำมาปรุงอาหารต่างๆ, สวนปัณฑริดา โดดเด่นด้วยบุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองร้อนนานาชนิด 
ตามฤดูกาล และเรือนผักกูด เป็นร้านอาหารที่นำพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ มาปรุงเป็นอาหารสุขภาพแสนอร่อยหลากหลาย

AVA Resort & Spa 

“ผ่อนคลายกายใจ ไปกับสปาวิวทะเล”

(2) บ้านสวนครูแหม่ม (บ้านผักเขลียง) 

“ห่มป่า ท้าหมอก หยอกล้อสายธาร 

ที่บ้านสวนครูแหม่ม”

(1) ชิณวงศ์ฟาร์ม 

“แวะฟาร์มผัก ชิมพักพืชผล ไร้สารพิษ”

(2) สวนปัณฑริดา 

“สุดยอดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ หลากหลายหรอยจังหู!” 

/ “สุดยอดบุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองคอน”

(3) เรือนผักกูด รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอร์รอง 

“ชมอุทยานผักพื้นบ้าน ชิมอาหารจากธรรมชาติ”

(3) หนำไพรวัลย์ 

“สุขภาพสุดดี ผจญภัยสุดมัน 

ที่หนำไพรวัลย์เมืองคอน”

(1) บ่อน้ำพุร้อนกรุงชิง & ล่องแก่งคลองกลาย

“อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนสุขใจ ต้องไปกรุงชิง”

 (2) Nirvana Detox and Healing Center

“นิยามคำว่า สุขภาพดีในองค์รวม”

 (3) สวนตาสรรค์ สปาปลา 

“ชุ่มฉ่ำกายใจ ในสายธารแห่งมัจฉาวารีบำบัด”

 อำเภอขนอม ที่มีบรรยากาศธรรมชาติหาดทรายชายทะเล 
อันเงียบสงบของขนอม คือเสน่ห์ดึงดูดสำคัญ ที่เหมาะให้นักท่องเที่ยว 
ได้หลีกลี้จากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ มาพักผ่อน หามุมสงบ หรือดูแล 
สุขภาพอย่างแท้จริง ในลักษณะของการมาพักผ่อนอยู่ยาว  (Long Halt),  
เป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่ต้องการดูแลสุขภาพ 
หรือต้องการมาพักผ่อนแบบสงบ เนื่องจากบริเวณนี้ ยังไม่มีแสงส ี
ความเจริญเข้ามาเจือปน ทำให้ธรรมชาติสูญเสียเสน่ห์ไป 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดใหญ่ หรือเป็นหัวเมืองสำคัญของภาคใต้ตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ ทั้งบนบก 
และในท้องทะเลภาพลักษณ์ในแง่การท่องเที่ยวระยะ 10 ปีที่ผ่านมา นครศรีธรรมราช 
ได้รับการนำเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ศาสนา  

สารเทคโนโลยีการจัดการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
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การพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

Development of Local Retail Stores

สุพัตรา คำแหง
1
* สุนิสา เส้งสุข

2
* อรทัย ไชยชนะ

3
* อังคณา นบนอบ

4
* 

ณัฐธิดา ช่วยชู
5
* นารีนารถ สุขทองุ

6
* อาจารย์สาขาการตลาด

1
 นักศึกษาสาขาการตลาด

2-6

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ต่อยอดสู่นวัตกรรม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริงในภาค SMEs ผ่านการสร้างต้นแบบท่ีเป็นพิมพ์เขียว และขยายผลในทุกภาคส่วน 
ในระยะถัดไป ในอันที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ จากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่มีการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนในธุรกิจ SMEs  
ให้ปรับเปล่ียนแนวคิดจากฐานเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาจุดขาย ให้สามารถแข่งขันได้ ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเชิงประจักษ์ในการ 
ต่อยอดด้านวิชาการให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านนวัตกรรมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันให้ก้าวสู่สากล

ความเป็นมา

 นวัตกรรมกรรมการบริการ หมายถึง การนำความคิดแนวทางการดำเนินงาน 
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับลูกค้าอีกทั้งยังเป็นการการยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลของ 
การบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการศึกษาองค์ประกอบของ 
นวัตกรรมการบริการจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆ เช่น  
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่แนวคิดในการให้บริการใหม่ หรือการนำ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้การดำเนินงานล่ืนไหลและมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึนซ่ึงการบริการจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ก็ต่อเม่ือมีการกำหนดกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายถูกต้อง เช่น มีการตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมาย 
เน้นไปที่ลักษณะของประชากร เช่น อายุ รายได้ และการศึกษา โดยมีการ 
แบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามขนาด เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 รูปแบบ  
ได้แก่ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการ  
บริการ โดยเฉพาะนวัตกรรมการบริการเป็นการนำวัตกรรมมาพัฒนาและ 
ปรับปรุงรูปแบบและข้ันตอนการให้ บริการในภาคธุรกิจเพ่ือจะได้บริการตรงกับ 
ความต้องการลูกค้า

การดำเนินโครงการ 

1. รูปแบบโครงการ 
 1.1 จัดอบรมให้ความรู้ 
 1.2 ให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 
 1.3 จัดกิจกรรมเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2. วิธีดำเนินโครงการ 
 2.1 จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ พร้อมแนวคิด 
กระบวนการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้สำหรับการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถ่ิน
3. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับบริการ) 
 3.1 กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. พื้นที่บริการวิชาการ
 4.1  ร้านค้าปลีกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
 5.1 60 วัน 
6. การประเมินโครงการ 
 6.1  วิธีการ  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.2  เครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจ 
7. การติดตามผลความสำเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 7.1 วิธีการ พัฒนาต้นแบบค้าปลีกเพิ่มนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 7.2 เคร่ืองมือ การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น การผลิต ยอดขาย 
และการขยายกำลังการผลิตสินค้าและบริการ ที่เป็นการต่อยอดจากต้นแบบ 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
8. การบูรณาการกับพันธะกิจหลัก 
 การให้บริการทางวิชาการเชิง Implementation โดยการทำงานบูรณาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจหลักด้านการสร้างบุคลากร คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ให้ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะในระดับ SMEs ถือเป็น 
กรณีศึกษาที่เป็นการบูรณาการให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง  
เกดิผลกระทบดา้นการสรา้งตน้แบบผติภณัฑแ์ละบรกิาร การสรา้งตราสนิคา้ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแปรทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่า 
9. ผลการดำเนินโครงการ 
    9.1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม 
โครงการ เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจการค้า จำนวน 12 ร้าน 
    9.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอแผนนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 9.3 การให้คำปรึกษาและพัฒนาต้นแบบ ด้วยการคัดเลือกต้นแบบมา 
ทำการพัฒนาต่อยอด
 9.4 กิจกรรม Business Matching ที่เป็นการนำเสนอนวัตกรรมทาง 
ธุรกิจเพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาด ให้เป็นช่องทางในการพัฒนาผู้ประกอบ 
ธุรกิจต้นแบบนวัตกรรมให้เล็งเห็นถึงการแปรมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์  
เปน็ทรพัยส์นิทางปญัญาสูน่วตักรรมทีจ่บัตอ้งได ้เกดิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์ 
และก้าวสู่ตลาดได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวคิดกระบวนการและมีศักยภาพ 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเองที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
 2. เพ่ือสร้างต้นแบบนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีจะขยายผลในการสร้างรูปแบบ 
ธุรกิจหรือการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มหรือประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 3. เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ 
ประเทศสามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บทสรุป 
 การนำผลหรือความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้ ในการดำเนิน 
โครงการตามกรอบกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเป็นเพียงการสร้าง  
Blue Print หรือพิมพ์เขียวในการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมตาม 
กรอบเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการขายวัตถุดิบ  
การขายสินค้าที่เหมือนๆ กัน ในตลาดล่าง ให้ก้าวสู่คุณค่า มูลค่าสูง และ 
เร่ืองราวทางเทคโนโลยี สร้างความแตกต่าง ความจำเพาะของสินค้าและบริการ 
ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเพียงต้นแบบที่ผู้ประกอบการต้องนำไปต่อยอด 
และปกป้องสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนา 
ต่อเนื่องให้เกิด Impact กับธุรกิจ สังคม ชุมชน และประเทศต่อไป

สารเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ปี
 สาขาวิชาการบัญชี
 ม.6 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ/ปวช. ทุกสาขา
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
 สาขาวิชาการบัญชี
 ม.6 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ/ปวช. ทุกสาขา

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการ
 จัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ปวส. หรืออนุปริญญาที่สัมพันธ์กับสาขาบริหารธุรกิจ หรือ
 สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 สาขาวิชาการเงิน
 ปวส. สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาการบัญชี หรือสัมพันธ์กับ
 สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาการจัดการ
 ปวส. ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการ
 และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตร 4 ปี
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 ม.6 ทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกแผนการเรียน
 สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า/ปวช. ทุกสาขา
 สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
 ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกหลักสูตร
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกแผนการเรียน
 สาขาวิชาการเงิน
 ม.6 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ/ปวช. พาณิชยกรรม หรือ
 บริหารธุรกิจ และ ปวช. เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 ทุกแผนการเรียน 
 สาขาวิชาการจัดการ
 ม.6 ทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกแผนการเรียน


