


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  อ.สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ, ดร.พัชรี พระสงฆ์, ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง, ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง, อ.ศิริลักษณ์  หนูทอง,  

     อ.ภูเด่น แก้วภิบาล, อ.ปุณยทรรศน์  คงแก้ว, อ.พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, อ.จุฑาภรณ์ เลิศไกร และ อ.ธนัชชา สุริยวงศ์ 

ดำเนินการโดย    งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

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

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

จากใจ คณบดี 

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ 

 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้นำเสนอจุลสาร “สารเทคโนโลยี 
การจัดการ” อีกครั้ง  ฉบับนี้ ยังคงให้ทางผู้อ่านได้ติดตามเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ 
ควรค่าแก่การอ่านเช่นเคย เพราะที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  
ด้วยภารกิจในการให้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจ คณะได้ประสบความสำเร็จ 
ในการสร้างบัณฑิตจำนวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 ตลอดก้าวย่าง 10 ปีแห่งความสำเร็จ คณะฯ ยังคงก้าวเดินต่อไป 
อย่างมั่นคง เพื่อต้อนรับความท้าทายใหม่ในทศวรรษข้างหน้า รวมถึงการนำ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ 
การบริหารงาน คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทุกคนพร้อมที่จะทำงาน 
อย่างทุ่มเทสุดความสามารถ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีสู่สากล  ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 “สารเทคโนโลยีการจัดการ” ในครั้งนี้จะนำเสนอข่าวสาร และ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะฯ ได้ดำเนินการ ให้ปรากฏเป็นผลงาน เป็นท่ีประจักษ์ 
แก่สาธารณชน  และยังคงก้าวต่อไปด้วยเจตนาที่พร้อมจะพัฒนาคณะฯ  
ด้านงานวิจัยและบริหารวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การให้บริการวิชาการ 
แก่ชุมชน สังคม ฯลฯ เพื่อมุ่งสู่ความเลิศทางวิชาการต่อไป   โอกาสนี้จึงขอฝาก  
“สารเทคโนโลยีการจัดการ” เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน 
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพันธกิจ จนบรรลุเป้าหมาย ดังปรากฏใน 
จุลสารฉบับน้ี และขอเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป 

 เริ่มเข้าฤดูฝน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน ทำให้หลายท่าน 
ปรับตัวไม่ทัน ฝากดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับมือกับอากาศ 
เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ “สารเทคโนโลยีการจัดการ” ฉบับนี้  
เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 คณะฯยังคงมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ 
ข่าวสาร อีกทั้งสาระดีๆ นำมาฝากให้กับท่านผู้อ่านพร้อมด้ว
ยคุณภาพ เนื้อหา กิจกรรมมากมายเช่นเคย 
 หวังอย่างย่ิงว่าจุลสารฉบับน้ี จะยังคงเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อ่านจุลสาร  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุง 
จุลสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ 
เปิดเทอมน้ี บุคลากรในคณะฯ ทุกท่าน ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง

บทบรรณาธิการ

(นางสุภาพร  ไชยรัตน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

นางสาวกุสุมา  ค้ำวงษ์

บรรณาธิการ
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แนะนำผู้บริหาร

สารบัญ

1. อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 2. อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4. อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

5. อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  6. ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

7. ผศ.โพยมพร รักษาชล  หัวหน้าสาขาการจัดการ   8. ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ หัวหน้าสาขาการตลาด 

9. อาจารย์พรรวจี จันทร์นิ่ม หัวหน้าสาขาการบัญชี   10. อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ หัวหน้าสาขาการเงิน 

11. อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ

อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
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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  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถด้านการจัดการ 
สมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการคิด 
เชิงเหตุผล เป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม

สาขาวิชาการจัดการ

 เป็นคณะหน่ึงในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
ซ่ึงเดิมมีการเรียนการสอนภายใต้ช่ือ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยเร่ิมเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจในสาขาการจัดการท่ัวไปเป็นสาขาแรก 
เมื่อปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันทางคณะฯ มีการพัฒนาการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต เพิ่มขึ้น  
4 สาขา 7 หลักสูตร - สาขาการจัดการ  หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
       สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
       สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
  - สาขาการตลาด  หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการตลาด
  - สาขาการบัญชี   หลักสูตร   สาขาวิชาการบัญชี
       สาขาวิชาการเงิน
  - สาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

Faculty of Management Technology

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-ส่งออกและรับจัดการขนส่งสินค้า 
  ระหว่างประเทศ
 7. งานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ปรัชญา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ความเสามารถด้านการ 
จัดการโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน โดยตอบสนองความต้องการ  
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อัตลักษณ์  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ”        

“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 

เอกลักษณ์   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สารเทคโนโลยีการจัดการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561
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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. ผู้ประกอบการ รายใหม่ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ

 2. พนักงานในองค์กรธุรกิจ

 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 4. สืบทอดกิจการของครอบครัว

ปรัชญา  ผลิตบัณฑิตด้านการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ 

 ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติ โดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

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 ความเข้าใจและทักษะในด้านการจัดการการตลาด

  เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของธุรกิจ สามารถสื่อสารและปฏิบัติงาน

  ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

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  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีทักษะปฏิบัติ และเชี่ยวชาญการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

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

สาขาวิชาการบัญชี

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

สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ร่วมกับบุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 

แก่สภากาชาดไทย ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ “ให้เลือด ให้ชีวิต ให้รอยยิ้ม”  

เพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วย และยังแสดงถึงความเป็นหน่ึงเดียวกัน 

ในการที่จะทำดี ส่งต่อสู่สังคม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์ประจำรายวิชา 

การเป็นผู้ประกอบการ และวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษา 

ได้มีการแลกเปลียนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ชิณวงศ์ฟาร์ม และร้านคีรีอารี ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ อำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย 

นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 จำนวน 25คน 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 อาจารย์อานิสรา สังข์ช่วย อาจารย์ประจำสาขา 

การจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการ จำนวน  

40 คน จัดโครงการ “ปันรัก ปันยิ้ม” เพื่อแบ่งปันความรัก สร้างรอยยิ้ม 

มอบกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง จ.ตรัง และ 

ยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะทำดี ส่งต่อสู่สังคม

บริจาคโลหิต

บริษัท ผาทอง จำกัด สัมภาษณ์ศึกษาสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการตลาด

โครงการ “ปันรัก ปันยิ้ม”

Who What Where 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

การจัดการ ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์ประจำรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ 

และวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานใน 

สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลียนเรียนรู้นอกสถานที่  

ณ ชิณวงศ์ฟาร์ม และร้านคีรีอารี ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ อำเภอลาสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 จำนวน  

25 คน 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์ ดุจดำเกิง ผู้พิพากษา 

หัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” และ  

คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งมี 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 220 คน

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

การจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำ 

การลงทุนด้านหลักทรัพย์” ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซ่ึงมีนักศึกษา 

สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ 

อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

ทางการเงินในธุรกิจ 

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุน 

ด้านหลักทรัพย์

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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ศิษย์เก่าในหัวข้อ “คุณธรรมในการทำงาน” โดย นายกิจปพัฒน์ แก้วมณี  

สาขาระบบสารสนเทศ, นายนฤดล สมรูป สาขาการบัญชี, และนายพงศ์เทพ รอดเก้ือ 

สาขาการจัดการ และรับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บรรยายให้ความรู้เร่ือง “คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน” ณ ห้อง MT 407 (ช้ัน 4)  

อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

การจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา” 

ณ ห้องวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก 

คุณวีรวรรณ อำภา และ คุณกาญจนา คูนิอาจ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ 

แนวทางการปฏิบัติทุกตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน 

คุณภาพ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้สามารถขับเคลื่อนงานประกัน 

คุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

การจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษาแก่นักศึกษา” ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารศรีสรรพวิทย์ และบรรยายพิเศษ 

เพื ่อให้นักศึกษาได้รับรู ้ เข้าใจในเรื ่องระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมในระบบ 

การประกันคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัย 

โครงการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และการให้

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จัดโครงการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์พยาบาลจากศูนย์แล็บ 

อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการ พร้อมคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งเป็นการ 

ประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด หันมาดูแลสุขภาพ 

ตนเองอย่างถูกต้อง  

ตรวจสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิด 

โครงการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้แก่ 

นักศึกษามีความพร้อม รู้เท่าทัน ในการทำงาน ร่วมเสวนา 

สารเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ร่วมแสดงความยินดี 

แก่ อาจารย์ และนักศึกษา

การประกวดผลงาน

แนวปฏิบัติท่ีดี

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดี แก่ อาจารย์  
และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ คร้ังท่ี 11 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคล่ือน 
Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนา 
ตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ 
ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 1. รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย
  ประเภทอาจารย์และบุคลากร พร้อมถ้วยรางวัลประทาน 
จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ
  จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง
       โดย ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
และ อ.สุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ 
ประเภทอาจารย์และบุคลากร 
  จากผลงาน  : การส่ือสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำปากพนัง
        โดย ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
และ อ.สุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. รางวัลชนะเลิศผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา
        จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว 
วิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาอาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริหารและวางแผนนางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม “งานประชุมวิชาการ 
ระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2” The 2nd Work Integrated Learning  
National Conference (WIL National Conference #2)  หัวข้อ “Employability and Engagement”  
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย  
(Oral Presentation) บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีก” และนางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง 
อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ (อาจารย์ท่ีปรึกษา) นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
บทความวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าพัสดุสำรองคลังด้วยคลังควบคุมอุณหภูมิ กรณี : 
โรงไฟฟ้าจะนะ” พร้อมทั้งได้รับการเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ

      โดย นางสาวปริชญา เทพมณี นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา และ 
นางสาวอัจจิมา ทองสง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 4. รางวัลบทความดีเด่น ชมเชย ภาคบรรยาย 
  ประเภทนักศึกษา
       จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว 
วิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง
      โดย นางสาวปริชญา เทพมณี นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา 
และ นางสาวอัจจิมา ทองสง
  และ ขอชื่นชมนักศึกษาที่ร่วมส่งผลงาน จำนวน 4 ทีม
 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านค้า 
สวัสดิการชุมชนกองพัยทหารช่างที่ 402
 โดย นางสาวกุลยา จันทร์เดช  นายรุ่งอรุณ  รัตนพันธ์ และ 
นายณัฐวุมิ วัฒนานิล ( ผลงานโปสเตอร์ และภาคบรรยา )
 2. การพัฒนาฐานข้อมูลวัด ตำนาน และความเช่ือ เพ่ือสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 โดย นางสาวนฤมล  แก้วมี  นางสาววรรณชนก เลิศธนกิจไพศาล 
และ นางสาวสุดารัตน์ ทองแก้ว  (ผลงานโปสเตอร์) 
 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โดย นางสาวชวิศา  ราชพิบูลย์  นางสาวมณฑาทิพย์ ยอดไสว 
และ นางสาวอรวดี  เหมทานนท์ (ผลงานโปสเตอร์)
 4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
 โดย นางสาวนางสาวชญานิศ ย่องนุ่น นางสาวพฤทธ์ิสร เกิดชดุมทอง 
และ นายชัยมงคล นวลนุช (ผลงานโปสเตอร์)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน คร้ังท่ี 2

สารเทคโนโลยีการจัดการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561
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 ครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราต้องมีความใฝ่ฝัน  ซึ่งดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาต่อให้สูงๆ 

โดยหลังจากจบ ปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  การเรียนต่อปริญญาตรีของดิฉันไม่ใช่ 

เรื่องง่ายๆ เลย เพราะตอนนั้นวันจันทร์ – ศุกร์ ดิฉันทำงานไปด้วย   ตอนนั้นคิดหนัก  ว่าจะเรียนต่อปริญญาตร ี

ที่ไหนดีที่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน  และจะต้องเป็นสถาบันที่มีเกียรติ จบมาต้องมีคุณภาพ  โชคดีที่ทางมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ต้องการเรียน 

และทำงานไปด้วย ซ่ึงดิฉันได้เข้าเรียนต่อปริญญาตรี ในหลักสูตรบัญชีบัญฑิต ภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

ซึ่งในการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย  ดิฉันจะต้องจำเป็นจัดสรรเวลาให้ทั้งการทำงาน 

ศิษย์เก่า ประสบความสำเร็จ

ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวสรินทร ขติยะสุนทร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 

สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง

และการเรียน   ถึงแม้ว่าเวลาเรียนของดิฉัน แค่ 2 วัน  คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์  แต่ดิฉันก็ต้องเต็มท่ีกับการเรียนอาจารย์ผู้สอน ไม่เคยละเลยการเรียน 

การสอนกับภาคสมทบ  ท่านได้มอบความรู้  ความเอาใจใส่ ความรัก และเต็มที่กับการสอนต่อลูกศิษย์   ภูมิใจเสมอว่าการได้มาเรียนที่นี้ก็ถือว่า 

ได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษา  พัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ ดิฉันจบมาพร้อมด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

 คติที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ดิฉันถือว่าเป็นสุดยอดของคำสอนให้ทุกคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ แค่เรามี 

ความพยายาม มีความอดทนต่อสิ่งที่ทำ ความสำเร็จจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันดิฉันรับราชการอยู่ในตำแหน่งนักวิชาการเงิน 

และบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง 

นางสาวนุชจิราภรณ์  เมืองไทย
นักศึกษา สาขาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการเงิน
 ดิฉันมีเป้าหมายที่จะทำงาน ธนาคาร ที่ปรึกษา ทางการเงิน และ 
เจ้าหน้าที่การเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการมีหลักสูตรที่ดิฉันสนใจ 
ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คือ สาขาการเงิน ซึ่งเป็นหลักสูตร 
เปิดให้ศึกษาในเร่ืองของการวิเคราะห์ การวางแผน และควบคุมการเงิน 
ระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กรในรูปแบบต่างๆ ของห้างหุ้นส่วน 
บริษัท รัฐวิสาหกิจ การบริหารสินเชื่อ บทบาทและความสำคัญของ 
ตลาดการเงิน สถาบันการเงินกับธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะ 
ทำให้มีทักษะในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ของบริษัท 
หรือหน่วยงานท้ังรัฐและเอกชน มีความรู้ในการวิเคราะห์และการบริหาร 
ความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจ และจัดการการเงินของตนเอง มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  
ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปใช ้
ในการปฏิบัติงานได้จริง ดิฉันจึงเลือกเรียนสาขาการเงินค่ะ
ความประทับใจ : 
 จากการที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ มทร.ศรีวิชัย 
วข.นศ (ไสใหญ่) ได้รับความรู้สึกอย่างหลากหลายด้าน ทั้งความรู้สึก 
ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และคณะเทคโนฯการจัดการ ความรู้สึกภูมิใจและ 

ความรู้สึกรักในสถาบัน ทำให้รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สอง  บ้านหลังนี ้
ทำให้ได้มาพบเจอกับเพื่อนในคณะ เพื่อนต่างคณะ รวมไปถึงรุ่นพี ่
ท้ังต่างคณะและในคณะเดียวกัน  ได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ด้วยกัน ซึ่งความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นนี้จะอยู่ในความทรงจำและจะยังคงอยู่ 
ตลอดไป หลังจากที่จบการศึกษาปริญญาตรีไปแล้ว ก็ตั้งใจว่าจะคอย 
สนับสนุนมหาวิทยาลัยและต้องทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ

รางวัลที่ได้รับ :
 -  รางวัลคลดีศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559
 -  รางวัล นักศึกษาบุคคลิกภาพดีเด่น
 - ทำงานกิจกรรมในสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนฯการจัดการ  
ในตำแหน่งเลขานุการ
แนะนำเทคนิคการเรียน  
 โดยส่วนตัวก็ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือตลอดเวลา เปิดเทอมมาก็เฮฮา 
กับเพื่อน แต่พอใกล้สอบ 3 อาทิตย์ก่อนสอบ ก็เริ ่มอ่านหนังสือ 
ตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์  และเวลาเรียนในห้องครูสอนเราก็ต้องฟัง 
แล้วก็สรุปสิ่งที่อาจารย์สอน และก็ทำแบบฝึกหัดด้วย ใช้ความเข้าใจ 
ไม่ต้องจำแบบหนังสือเป๊ะเวอร์

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน คร้ังท่ี 2

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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ข่าวสารดีๆ ของนักวิจัย ชาว MT FAMILY

ในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่เวทีวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

มกราคม - เมษายน 2561

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

นักวิจัย :  อาจารย์ ดร.พัชรี   พระสงฆ์

ชื่อผลงาน  :  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจที่สถานประกอบการต้องการ

งานประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

   ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักวิจัย :  อาจารย์โสพิศพิไล   ทองใส

ชื่อผลงาน :  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตจังหวัดกระบี่

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักวิจัย :  อาจารย์เฉลิมเกียรติ     ร่างเล็ก

ชื่อผลงาน  :  ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

   ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักวิจัย :  อาจารย์สุภาพร   ไชยรัตน์

ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาตราสินค้ารักอ่าวลึก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันสินค้าวิสาหกิจชุมชน

  ในเขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค

  Thailand 4.0 ระหว่างวันท่ี 15 - 20 มกราคม 2561 

  ณ โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนส์ปา อ.เมือง จ.เชียงราย

นักวิจัย :  นางสาวสุภาพร   ขุนทอง

ชื่อผลงาน  :  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค

  Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2561 

  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนส์ปา อ.เมือง จ.เชียงราย

นักวิจัย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี   โภชากรณ์

ชื่อผลงาน  :  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง

  ในภาคใต้ของประเทศไทย

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค

  Thailand 4.0  ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2561 

  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนส์ปา อ.เมือง จ.เชียงราย

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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นักวิจัย :  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว

ชื่อผลงาน  :  Social  Media  with  E-Marketing  Channels  of  New  Entrepreneurs

นักวิจัย :  อาจารย์พจนา หอมหวล

ชื่อผลงาน  :  Development Of Mobile Application For Rubber Purchase On Android Operating System

นักวิจัย :  อาจารย์กาญจนา แก้วทอง

ชื่อผลงาน  :  Folk Wisdom Using for Management and Information System Development for Marketing    

  Demonstration  Center (Community  Shop)

งานประชุม :  International Conference on Applied Science and Technology  ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

  ในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2561

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

นักวิจัย :  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย ชำนาญกิจ
ชื่อผลงาน  :  Access and Utilization of Rice and Agriculture-Related Information through One-Stop 
  Information (OSIS) in State Universities in Region 02
งานประชุม :  The Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for 
  Sustainable Development 2017 November 24-26 2017 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นักวิจัย :  อาจารย์จันทิรา   ภูมา
ชื่อผลงาน  :  Behavior and Style of  traitinal food consumption along Taprae canal, Nakhon Si Thammarat

  province for balues increasing Throgh principles of sufficiency economy
งานประชุม :  Los Angeles International Business and Social Science Research Conference ๒๐๑๗ (LAIBSRC)

  ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง ลอสแอนเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อผลงาน :  Elderly Person Behavior of Local Food, Management of THaPha Canal Community,
  Thungsong District, Nakhon Sri Thammarat Province.
งานประชุม :  The IRES ๓๐๘th International Conference on Science, Technology and Management (ICSTM)
  ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักวิจัย :  อาจารย์สุภาพร   ไชยรัตน์

ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาตราสินค้ารักอ่าวลึก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันสินค้าวิสาหกิจชุมชน

  ในเขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค

  Thailand 4.0 ระหว่างวันท่ี 15 - 20 มกราคม 2561 

  ณ โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนส์ปา อ.เมือง จ.เชียงราย

นักวิจัย :  นางสาวสุภาพร   ขุนทอง

ชื่อผลงาน  :  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค

  Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2561 

  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนส์ปา อ.เมือง จ.เชียงราย

นักวิจัย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี   โภชากรณ์

ชื่อผลงาน  :  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง

  ในภาคใต้ของประเทศไทย

งานประชุม :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  สังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค

  Thailand 4.0  ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2561 

  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนส์ปา อ.เมือง จ.เชียงราย

นักวิจัย :  อาจารย์ภูริวัฒน์   เลิศไกร

ชื่อผลงาน  :  Developing Ontology of Food and Nutrition for 

  Thai Pre-School 

นักวิจัย :  อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต

ชื่อผลงาน  :  Hypertension Management Ontology based on 

  Thai Guidelines on the Treatment of  Hypertension

นักวิจัย :  อาจารย์สุวิสา  ไชยสุวรรณ
ชื่อผลงาน  :  cost and Return on Investment of Season Cropping and Off-season Cropping of 
  Mangosteen, the Economic Fruit Crop in Nakhon Si Thammarat
งานประชุม :  The Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for 
  Sustainable Development 2017  November 24-26 2017 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1. ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและ ประเมินศักยภาพผู้ผลิตเห็ดแครง 

แปรรูป กลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป 

กลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีของกลุ่มเห็ดแครง 

บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ช่วงระยะเวลา เมษายน พ.ศ. 2559 – 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีวิธีดำเนินการวิจัย คือ การสัมภาษณ์คณะกรรมการ 

กลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่  เก่ียวกับรูปแบบการดำเนินงาน  และการผลิตเห็ดแครง 

แปรรูป  และประเมินศักยภาพของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่  คือ สามารถ 

ดำเนินการผลิตได้  และเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแครง 

แปรรูป โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์  4 ประการ คือ

   1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  

   2) การพัฒนาตราสินค้า  

   3) การพัฒนาฉลากสินค้า  

   4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป

กลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Creating value-added products, community  Khraeng  processed mushrooms products

“Hed-Crang Group” at Banna-maiphai, Thung Song, Nakhon Si Thammarat

สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ,  สุภาพร ไชยรัตน์,   สุพัตรา  คำแหง  และสาวิตรี  มุณีศรี 

 ผลการพัฒนา คือ 1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต และโอกาสทางการตลาด คือ 

ผลิตภัณฑ์น้ำพริก โดยพิจารณาชนิดของน้ำพริก คือ  1. น้ำพริกเผาเห็ดแครง  2. น้ำพริกนรกเห็ดแครง และ 3.น้ำพริกกะปิเห็ดแครง   

จึงมีการพัฒนาสูตรน้ำพริก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร เพ็งมาก ข้อสรุปการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือน้ำพริกเผาเห็ดแครง 

2)  การพัฒนาตราสินค้า  ชื่อตราสินค้า “เห็ดนาไม้ไผ่” โดยอาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด  3) การพัฒนาฉลากสินค้า มีการระบุข้อมูล 

ครบถ้วนถูกต้อง  4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  โดยบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท รูปแบบของขวดแก้วใส ขนาด 50 กรัม  จากนั้นจึงได้มีการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และการผลิตน้ำพริกเผา 

เห็ดแครง  

สารเทคโนโลยีการจัดการ
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 การจัดการความรู้คืออะไร??

 ใครยังไม่รู้บ้าง??

 เม่ือ 15 ปีท่ีแล้ว ครูดุ๊กเคยเข้ารับการอบรมเร่ือง การจัดการความรู้  

หรือท่ีเรียกกันส้ันๆ ว่า KM ย่อมาจาก “Knowledge Management”  

วิทยากรก็นำเสนอโมเดล ปลาทู มีหัวปลา ตัวปลา และหางปลา 

มาเป็นรูปตัวปลาทูเลย หวังจะให้เราได้เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ 

อย่างง่ายๆ แต่มันก็ไม่ง่ายสำหรับเราท่ีจะเข้าใจในเวลาน้ัน และก็ยังไม่รู้ 

ว่าจะนำมาใช้ได้อย่างไร แต่การอบรมครั้งนั้นก็สร้างแรงบันดาลใจให ้

ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือและเว็บไซต์ของ นพ.วิจารณ์ พานิช 

จึงได้กระจ่างแจ้งว่า..การจัดการความรู้ ที่จริงก็คือ การบริหารจัดการ 

เพื่อให้คนที่ต้องการ“ความรู้”ได้ใช้ความรู้ในเวลาที่ต้องการ..นั่นเอง

 แล้วความรู้ที่คนต้องการก็มีกระจัดกระจายอยู่ในองค์กรในรูป 

เอกสารบ้าง อยู่ในตัวบุคคลบ้าง ความรู้ที่อยู่ในเอกสาร เรียกอีกอย่าง 

หนึ่งว่า “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” (Explicit Knowledge) ส่วนความรู้ที่อยู่ 

ในตัวบุคคล ก็เรียกว่า  “ความรู้ที่ฝังลึก” (Tacit Knowledge) 

 การรวบรวมความรู้จากเอกสารนั้นทำได้ง่าย เราสามารถค้นคว้า 

ได้จากแหล่งความรู้ที ่มีในองค์กรต่างๆ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ หรือ 

ฐานข้อมูลต่างๆ ให้เข้าไปสืบค้นข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ความรู้ 

ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ วิธีคิด วิธีการทำงาน 

ท่ีมีคุณค่าย่ิง จะรวบรวมความรู้ได้ยาก ต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ 

(KM Process) และเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) ในการ 

สกัดความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล ผ่านการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอด 

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งให้ผู้อื่นเรียนรู้ 

ได้อย่างง่าย ดังน้ัน ครูดุ๊กจึงขอเสนอเหตุผล 4 ประการท่ีต้องจัดการความรู้ 

ดังนี้

ผศ.อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์

alisa_dook@hotmail.com

KM เติมความรู้กับครูดุ๊ก

 ประการที่ 1 เพื่อพัฒนาคน เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญของการ 

ขับเคลื่อนทุกภารกิจ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ทักษะ  

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงาน  และถ้า 

ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาก็จะเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจที่ดี 

แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

 ประการที่ 2 เพื่อพัฒนางาน เครื่องมือการจัดการความรู้ทำให้ 

คนได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่รวดเร็ว เกิดนวัตกรรมที่ช่วยลดขั้นตอน  

ลดต้นทุน ทำงานมีประสิทธิผล 

 ประการที่ 3 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ บรรลุ 

เป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาสู่การเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ เมื่อคนในองค์กรมีการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ย่อมเกิด 

การพัฒนาผลงานขึ้นตามลำดับ สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้

 ประการที่ 4 เพื่อความเป็นชุมชนหรือหมู่คณะที่เอื้ออาทรแก่กัน 

ในการทำงาน เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ 

ความสำเร็จร่วมกัน ทุกคนจึงมีความสุขในการทำงาน เมื่อคนสำราญ 

งานก็สำเร็จ

 จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้มองเห็นชัดเจนว่าคนเป็นกลไกสำคัญในการ 

พัฒนางานและองค์กร ถ้าเราจะจัดการความรู้โดยเร่ิมจากสภากาแฟเล็กๆ 

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ให้คนที่กลับจาก 

ประชุมสัมมนา ได้เล่าเรื่องถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนร่วมงาน        

ก็จะเป็นการเติมความรู้ เต็มอิ่มความรัก เกิดเป็นชุมชน นักปฏิบัติได้ 

ทันที ณ ที่นี่..สถานีแห่งการเรียนรู้…ว้าว... 

ที่ต้องจัดการความรู้

เหตุผล
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