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            วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
         ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2553
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เล่มนี้มีอะไร..?
• ประวัติความเป็นมาของคณะบริหารธุรกิจ    
•  ขอความสุขทางเศรษฐกิจ...กลับคืนมา   
•  จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ปั้นนักตรวจบัญชีสู่สายอาชีพ
•  FBA Star : สมศักดิ์  เหมรัญ 
 หวาย บธ.ราชมงคลศรีวิชัย  ขอลบฝันร้าย...จากนักกีฬาพิการสู่โค้ช    
•  FBA Focus : ดาว-เดือน ประจำาปี 2553
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FBA  News
ข่าวสารกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดงานนิทรรศการวิชาการ
บริหารธุรกิจ ครั้ งที่  1 โดยจัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ 
การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการจำาหน่ายสินค้ามือสอง 
ของนักศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553 ณ บริเวณ 
ลานด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ 

อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 ฝา่ยพฒันานกัศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการอนรุกัษ์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในงานนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ 
ครั้งที่ 1 โดยจัดให้มีการแสดงบนเวทีประกอบด้วย รำามโนราห์ ตลุงทอล์คโชว ์
รำาตารีกีปัส การแสดงลิเกฮูลู การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงลูกทุ่ง 
และเพลงไทยสากล และการแสดงอื่นๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 
2553 ณ เวทีการแสดงคณะบริหารธุรกิจ

เปิดโลกธุรกิจไทยในศตวรรษใหม่
 ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เปิดโลกธุรกิจไทยในศตวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โดยคุณพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการ 
รองเลขาธิการหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นจำานวนมาก

ศิลปะการสร้างบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารในอนาคต
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“ศลิปะการสรา้งบคุลกิภาพสูก่ารเปน็นกับรหิารในอนาคต” เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2553 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โดย อ.จตุพล ชมพูนิช นักพูดชื่อดัง เป็นวิทยากร เพื่อ
ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลิกภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อม 
สู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยทุกคณะ 
และสถาบันการศึกษาใกล้เคียงเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นจำานวนมาก 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมแสดงเพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ในงาน Anugerah Seri Gemilang UniMAP 
2009 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส 
(ยูนิแม็พ) เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศมาเลเซีย



	 สวัสดีครับผู้ อ่ านทุกท่ าน	 ผมรู้ สึ กดี ใจมากที่ วารสาร 

คณะบริ หารธุ รกิ จ 	 	 ในชื่ อภาษาอั งกฤษว่ า 	 “Bus ines s

Administration  Society”	 	 ฉบับแรกได้ออกสู่สายตาทุกท่าน	

แน่นอนครับว่า	 การเริ่มต้นทำาอะไรสักอย่างที่ยังไม่มีใครเคยทำามาก่อน	

มักจะยากกว่าการทำาตามแบบที่มีคนเคยทำามาแล้ว	 ตั้งแต่แบบฟอร์ม	

รูปแบบ	 คอลัมน์	 	 การจัดหน้า	 ถือว่าเป็นฉบับทดลองก็ว่าได	้ มีสิ่งใด 

ขาดตกบกพร่องคงต้องขออภัยด้วยนะครับ	 แล้วจะนำาไปปรับปรุง 

ในฉบับหน้าให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ	 ฝากติดตามวารสารฉบับนี้ในฉบับ 

ต่อๆ	ไปด้วยนะครับ

            	(จกัรกฤษฏ	์	แกว้ประเสรฐิ)
	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ

	 ขอแสดงความยิ นดี 	 และชื่ น ชมกั บ 
กองบรรณาธิ ก ารที่ ส ามารถผลิ ตวารสาร 
“Business	Administration		Society”		ฉบบัที	่1 
ได้สำาเร็จเป็นอย่างดี	 สมกับความมุ่งมั่นและ 
ความตั้งใจที่วางไว้	 	 ซึ่งคณะบริหารธุรกิจของ
เราจะได้มีเวทีในการเผยแพร่งานด้านวิชาการ 

ดา้นพฒันานกัศกึษา	และดา้นการบรหิารจดัการ	ขออวยพรใหส้ามารถ
พฒันาวารสารไปอยา่งตอ่เนือ่งเคยีงคูค่ณะบรหิารธรุกจิของเราตลอดไป

					 	 	 	 	 		(รศ.เยาวพา	ณ	นคร)
		 	 	 	 	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ปรึกษา :  รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดี ผศ.พศิกา  สัตตบงกช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ยุทธนา  พงศกร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อาจารย์นงเยาว์  อินทสโร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ธีภากรณ์  นฤมาณนลินี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

บรรณาธิการ : นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายไชยอุดร  ษรเดช

กองบรรณาธิการ : นางสาวศิรินันท์  คลังธารณ์ นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล

    จัดทำาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถนนราชดำาเนินนอก ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7176 ต่อ 101 โทรสาร 0-7431-7177 http://bba.rmutsv.ac.th

Associate Dean’s Talk
สารคณบดี

สารบัญ
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• FBA News

•  ประวัติความเป็นมาของคณะบริหารธุรกิจ

•  แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระดับ ปวส. เขตพื้นที่

 ภาคใต้ ครั้งที่ 1

•  กิจกรรมสาขาการตลาด

•  กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

•  เสริมสร้างอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ

•  มารู้จักการประกันคุณภาพการศึกษากันเถอะ

•  บัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียง ทำาได้ไม่ยาก

 อย่างที่คิด

•  ขอความสุขทางเศรษฐกิจ...กลับคืนมา

•  ปัญหาในการจัดทำาบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

 และบริษัทจำากัดในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

•  สมศักดิ์ เหมรัญ  หวายบธ.ราชมงคลศรีวิชัย 

   ขอลบฝันร้าย...จากนักกีฬาพิการสู่โค้ช

•  จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปั้นนักตรวจบัญชี 

 สู่สายอาชีพ

•  FBA News

•  FBA Focus : 

 ดาว-เดือน คณะบริหารธุรกิจ ประจำาปี 2553

Editor’s Note
บทบรรณาธิการ
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FBA History
ความเป็นมา

 คณะบริหารธุรกิจ เดิมชื่อฝ่ายพณิชยการ  เปิดทำาการสอน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2498  มีแผนกวิชาเพียงแผนกเดียว คือ  แผนกวิชา
พณิชยการ รับผู้สำาเร็จการศึกษาจากมัธยมปีที่ 6 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน) 
หลักสูตร 3 ปี สำาเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำานวนที่รับ 
30 คน (ชาย 15 คนและหญิง 15 คน) เรียนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา 
โดยแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวรนารีเฉลิมให้ทำาหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
พณิชยการ (ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก) และได้พัฒนามาตาม
ลำาดับดังนี้
พ.ศ. 2504 • เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)
	 	 	 หลักสูตร	2	ปี	
              • สาขาวิชาการบัญชี	รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
	 	 	 วิชาชีพ	(เลิกรับปี	2546)
พ.ศ. 2506 •  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)
	 	 	 หลักสูตร	2	ปี	
              • สาขาวิชาการเลขานุการ	 รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
	 	 	 วิชาชีพ	(เลิกรับปี	2549)
พ.ศ. 2507 • เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายพณิชยการ	เป็นคณะวิชาบริหารธุรกิจ	
พ.ศ. 2508 • เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	หลักสูตร	3	ปี	
             • สาขาวิชาการบัญชี	 รับผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมปีที่	 8	 หรือ
	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	6	ในปัจจุบัน	(เลิกรับปี	2512)
พ.ศ. 2510 • เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	หลักสูตร	3	ปี	
     • สาขาวิชาการเลขานุการ	รับผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมปีที่	8	หรือ
	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	6	ในปัจจุบัน	(เลิกรับปี	2515)
พ.ศ. 2526 • เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หลักสูตร	2	ปี	
         • สาขาวิชาการตลาด	รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
	 	 	 วิชาชีพ	(เลิกรับปี	2549)
พ.ศ. 2529 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	2	ปี	สาขาธุรกิจศึกษา-บัญชี	
	 	 	 (เลิกรับปี	2538)
พ.ศ. 2532 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาการบัญชี
พ.ศ. 2538 • เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	
	 	 	 หลักสูตร	2	ปี	
       • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
	 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
     • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
     • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการ
	 	 	 อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาการตลาด
พ.ศ. 2548 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการ
	 	 	 สำานักงาน
พ.ศ. 2548 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมา
ของคณะบริหารธุรกิจ

ปรัชญาการศึกษา
 “มีคุณธรรม	นำาความรู้	สู่สังคม”
วิสัยทัศน์  (Vision)
 “คณะบรหิารธรุกจิมุง่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีม่คีณุธรรมและจรยิธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน”
พันธกิจ  (Mission)
 1.	 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ	 มี
คุณธรรมและจริยธรรม
	 2.	สร้างงานวิจัยให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์แก่สังคม
	 3.	ให้บริการวิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคม
	 4.	ทำานบุำารงุศาสนา	สง่เสรมิศลิปวฒันธรรมไทยและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
เป้าประสงค์ (Goals)
 1.	บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม
	 2.	ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
	 3.	บริการวิชาการแก่ชุมชน
	 4.	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม
	 5.	พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้



ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553

Business Administration 5
Socie

ty

Accounting Activity
กิจกรรมสาขาบัญชี

 ดว้ยคณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั สงขลา ไดเ้ปดิสอนหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ และปจัจบุนั

วิชาชีพบัญชีมีความจำาเป็น และสำาคัญสำาหรับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ฉะนั้นความรู้ความสามารถของ

นกัศกึษาทีเ่รยีนทางสายการบญัชจีงึตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทางบญัชเีปน็อยา่งดเีพือ่จะไดน้ำาไปใชท้ำางานในหนว่ยงานตา่งๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ดังนั้นสาขาการบัญชีจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญเหล่านี้ และเป็นการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมและได้รับ 

ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีความพร้อมที่จะออกไป เพื่อประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สาขา 

การบญัชจีงึไดจ้ดัทำาโครงการนีข้ึน้ ในรปูแบบการแขง่ขนัทกัษะ หวัขอ้เรือ่ง “แขง่ขนัทกัษะวชิาชพีบญัช ีระดบัประกาศนยีบตัร 

วิชาชีพชั้นสูง ในเขตพื้นที่ภาคใต้”  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้มีความรู้ความชำานาญทางด้านวิชาชีพการบัญชี  มีความรู้ เกี่ยวกับ 

สภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพการบัญชี  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัย ทำาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความรู้ความสามารถและรู้จักการทำางานเป็นทีม  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 

ที่ผ่านมา ณ ห้อง 06023 อาคารเรียนสาขาวิชาบัญชี 

แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระดับ ปวส. เขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1

ผลการแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
นส.อุษณีย์ สุขโสม 
นส.นวลวรรณ สุวรรณวิเชียร 
นส.จามจุรี มะมุดิน 
โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

รางวัลชนะเลิศ 
นายอนุชา ชูเชิด 
นส.สุพัตตรา กะโห้เหม 
นส.สุรีรัตน์ พัตจาลจุล 
โรงเรียนพณิชการหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
นส.กัลยา ณ รักษา 
นส.ธาริตา รัตนสุกโก 
นส.อรอุมา ทองดำา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
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Maketing Activity
กิจกรรมสาขาการตลาด

หนึ่งตัวอย่างจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
การนำาเสนอแผนธุรกิจ

กีฬาสาขา -	 ดร.พิเชษฐ์	 แห่งการตลาด	 พลิกประวัติศาสตร์
คณะฯ	จัดกีฬาสาขา	นักศึกษาตอบรับล้นหลาม

ทำาบุญสาขาการตลาด - การทำาบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับสาขา	
อาจารย์	และนักศึกษาสาขาการตลาด		เป็นกิจกรรมที่สาขาการ
ตลาดจดัเปน็ประจำาทกุป	ีถอืเปน็การอนรุกัษป์ระเพณวีฒันธรรม
ของไทยให้คงอยู่สืบไป

จดัอบรมการวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	-	พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	หากนกัการ
ตลาดก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดังกล่าว	 การออกแบบโปรแกรมการตลาดย่อม 
ไม่ประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน

ผู้ฟังเยอะแบบนี้	วิทยากรมีกำาลังใจ
ให้ข้อมูลแบบหมดเปลือกไปเลย

เปิดโลกการตลาด - สาขา
การตลาดอาศัยความสัมพันธ์ 
ส่วนตัว	เชิญคุณปรีดา	กลิ่นเทศ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาด	ปจัจบุนั 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บรษิทั	โฮมมารท์	โฮมโซลชูัน่	จำากดั	
มาเป็นวิทยากรบรรยาย	 หัวข้อ 
เปิดโลกการตลาดยุคใหม่

ผศ.พศิกา	สัตตบงกช	รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ผศ.ยุทธนา	พงศกร	รองคณบดีฝ่าย
บริหาร	ก็ไม่พลาดโอกาสทองแบบนี้

โฉมหน้า	คุณปรีดา		กลิ่นเทศ		ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดจากเครือซีเมนต์ไทย

ดร.พิเชษฐ์		พรหมใหม่		ทำาหน้าที่พิธีกร 
ในการล้วงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ	เป็นงานที่ถนัด

ดร.พิเชษฐ์		พรหมใหม่	หัวหน้า
สาขาการตลาด	ทำาหน้าที่วิทยากร

นักศึกษาเข้าฟังการสัมมนา
ล้นหลามด้วยความสนใจ

บรรยากาศเป็นกันเอง
เพือ่ลดความตงึเครยีดดา้นเนือ้หา

สาขาการตลาดให้บริการสังคม 
ผ่านโครงการประกวดแผนธุรกิจ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา

อาชีวะทั่วภาคใต้ตอนล่าง
ผศ.ยุพาภรณ์		อุไรรัตน์	มาร่วมงาน

ด้วย	นั่งประกบ	ผศ.พศิกา	สัตตบงกช	
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โฉมหน้าคณะกรรมการตัดสินแผนการ
ตลาด	(ครบเครื่องเรื่องความหลากหลาย)

พิธีกรสวย	ๆ	ไม่ได้สั่งมาจากกรุงเทพฯ	แต่เป็นนักศึกษา
สาขาการตลาดของเรานั่นเอง		เราทำาสิ่งนี้เพื่อตอบโจทย์	 

สาขาการตลาด	เราผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	มาร่วมงาน
กันมากมาย	แสดงถึงความสำาเร็จของ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์
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Business Information System Activity
กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Information System Seminar 2010  
สาขาระบบสารสนเทศ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 	 จัดโครงการ	 Information	
System	 Seminar	 2010	 เมื่อวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2553	 
ทีผ่า่นมา	ณ	หอประชมุเอนกประสงค	์	เพือ่ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีน
รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพ	 ได้แก่	
เทคโนโลยี	 3G	 	 ตลอดจนนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพต่อไป		โดยมี	คุณศักดิ์ชัย	หฤหรรษ์ปราการ	ผู้จัดการ
ศนูยบ์รกิารตอนใน	บรษิทั	ทโีอท	ีจำากดั	(มหาชน)	เปน็วทิยากร

อบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อเยาวชน

สาขาระบบสารสนเทศ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 	 จัดโครงการ	 อบรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อเยาวชน	 เมื่อวันที่	 	 22-23	มีนาคม	 	 2553	
ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้อง	 51303	 	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรวมถึงการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	และ
สามารถประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมไปใชใ้นการทำางานและการดำาเนนิชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		
และเพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงขลา	ใช	้ICT	ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่		ซึง่มเียาวชน
เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา	จำานวน	30		คน	เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อบรมการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทางอนิเตอรเ์นต็

สาขาระบบสารสนเทศ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย		จัดโครงการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางอนิเทอรเ์นต็	เมือ่วนัที	่24-26	มนีาคม	2553	ทีผ่า่นมา	ณ	หอ้ง	51303 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารนเทศและการสือ่สารรวมถงึการลดชอ่งวา่งในการเขา้ถงึเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การทำางานและการดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
สงขลา	ใช้	 ICT	ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 	ซึ่งมีบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา	จำานวน	30	คน	
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
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Management Activity
กิจกรรมสาขาการจัดการ

 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  ทำาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตวั   ภาคธรุกจิ  ภาครฐั  ลดขนาดและกำาลงัคน  หลายธรุกจิ 
ตอ้งปดิกจิการ   ทำาใหเ้กดิการเลกิจา้ง   ผูส้ำาเรจ็การศกึษาใหมท่ีจ่ะ
เขา้สูต่ลาดแรงงาน เกดิการวา่งงาน  ความเปน็อยูข่องประชาชน 
ส่วนใหญ่เดือดร้อน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน    
สาขาการจัดการ จึงจัดทำาโครงการสอนอาชีพให้แก่นักศึกษา
ทีก่ำาลงัจะสำาเรจ็การศกึษาใหม้คีวามรูท้ีส่ามารถนำาไปประกอบ
อาชพีเพือ่เปน็ผูป้ระกอบการอสิระ สรา้งรายไดเ้พือ่ดำารงชพีได้
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ระหวา่งวนัที ่18-22 มกราคม 2553 
ณ ลานรวมใจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

“เสริมสร้างอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ”

การทำาขนมจีบ 

โดย อ.วาสนา ศิลปกรรมพิเศษ

การทำาดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าทอเกาะยอ

โดย ผศ.จันทนา อำาพันสุข

การทำาขาหมูและไข่พะโล้  

โดย คุณโผ้หิ้ม แจ่มเพ็ชรรัตน์

การแต่งหน้าเค้ก 

โดย อ.จินตนา เจริญเนตรกุล 

การทำาขนมลูกชุบ 

โดย อ.จิราพร ศรีสายะ

การนวดแผนไทย 

โดย คุณสมยศ รัตนมา
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	 การประกันคุณภาพการศึกษา		เป็นตัวประกอบ
สำาคัญในการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย				ที่มีผู้บริหาร
เป็นผู้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานและมีนักศึกษาเข้า
มีบทบาทที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย		โดยมีคณาจารย์ผู้สอนเป็นแรงผลักดันใน
การทำากิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
การประกันคุณภาพการศึกษา  คืออะไร?
	 ตามประกาศการใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ	 	พ.ศ.	 	 2542	 	 เป็นกฎหมายที่ให้ความสำาคัญ
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา		
โดยกำาหนดสาระรายละเอียดและระบุว่า	 การประกัน
คณุภาพการศกึษานัน้ตอ้งประกอบดว้ยระบบการประกนั
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภายนอก	 ซึ่ง
เป็นกลไกในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิด
ความมัน่ใจวา่สถานศกึษาทีต่นหรอืบตุรหลานของตนเขา้
ศกึษานัน้เปน็สถานศกึษาทีม่กีารดำารงรกัษาและพฒันาให้
คุณภาพของบัณฑิตหรือผู้เรียน			คุณภาพของผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน	 	 รวมทั้งคุณภาพของ 
ผู้บริหารและบริหารจัดการภายในสถาบันนั้นดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
	 ตามนยิามของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิ	
พ.ศ.	2542			การประกันคุณภาพ		หมายถึง	การประเมิน
ผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของ 
สถานศึกษา	 ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายในก็ดำาเนิน
การ	 	 โดยบุคลากรของสถานศึกษา		หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษานั้น		
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	จึงมีความ
สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยตรง		
เพราะเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องทำาอยู่เป็นประจำา 
ผลจากการปฏิบัติก็จะทำาให้คุณภาพของสถานศึกษา

มารู้จักการประกันคุณภาพการศึกษากันเถอะ
ได้ปรับปรุงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	 ส่วนการประกันคุณภาพ
ภายนอกเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบข้อมูลสภาพ
จริงในสถานศึกษาจากสายตาของผู้ประเมินที่มีความรู้
และประสบการณ์จากภายนอก	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัตินั้น	 จะต้องครอบคลุมสาระสำาคัญ		
3		ประการได้แก่
	 •	ตอ้งจดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพ		โดยตอ้ง
คำานงึถงึ	องคป์ระกอบคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา		
ที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม	 	 การตรวจสอบ	 	 และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง	9	ด้าน	

องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาของคณะฯ/
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

(กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546)
	 1.ปรชัญา	ปณธิาน	วตัถปุระสงคแ์ละแผนดำาเนนิงาน
	 2.การเรียนการสอน
	 3.กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
	 4.การวิจัย
	 5.การบริการทางวิชาการแก่สังคม
	 6.การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
	 7.การบริหารและการจัดการ
	 8.การเงินและงบประมาณ
	 9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
	 •	 ต้องดำาเนินการต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารปกติ
	 •	 ต้องจัดทำารายงานประจำาปีที่ เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด			หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(ซึง่รวมทัง้นกัศกึษา	ผูป้กครอง	ผูส้นใจทัว่ไป)		เพือ่นำาไปสู่
การพฒันาตอ่เนือ่ง		และเพือ่ใชใ้นการรองรบัการประเมนิ
จากภายนอก	r

Quality Assurance
ประกันคุณภาพการศึกษา
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Article
บทความ

 ความพอเพียง คือ สิ่งที่ทำาได้ง่ายโดยเริ่มต้นในแต่ละ
ครอบครัว  และหากครอบครัวทำาได้  ชุมชน สังคม ประเทศก็จะ
เป็นประเทศที่รำ่ารวยความสุข  เราทุกคน ได้ยิน ได้อ่านมามากเกี่ยว
กับความพอเพียงว่าจะทำากันได้อย่างไร  วันนี้เราไม่จำาเป็นต้องปลูก
ผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ แต่แม่น้องนานา มีวิธีที่ทำาให้ทุกบ้าน 
มีความพอเพียง ผ่าน  “บัญชีครัวเรือน” ได้
	 เริ่มจากเราทุกคน	 ควรจดรายการทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว	 (ที่บ้านผู้เขียนต้องจดของคุณมาร์ตินด้วย)	 จดทุกวัน 
จดละเอียดได้เท่าไรยิ่งดี	 	 หากเราทำาบัญชีของเราเองคนเดียว	 เรื่องนี้
ทำาไดไ้มย่าก	แตห่ากตอ้งจดของคนอืน่ในครอบครวัดว้ย	อาจทำาใหท้า่น
ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น		แต่ผู้เขียนกลับมองว่า		นี่คือเวลาที่ดี	ที่ครอบครัว
จะได้มีเวลามาคุยกัน	 ซึ่งต้องเปิดใจกว้างว่านี่ไม่ใช่การจับผิดอะไร 
แต่กำาลังทำาสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวที่รักของเรา
	 งานชิน้ถดัมาเมือ่เราไดร้ายการในแตล่ะวนัแลว้		ใหแ้มง่าน	คอื
คนที่ทำาบัญชีครัวเรือน	นำารายการที่ได้มาลงในสมุดบัญชีครัวเรือน		ซึ่ง
สมุดบัญชีครัวเรือนสามารถทำาได้ง่ายๆ			โดยนำากระดาษที่ใช้เหลือแล้ว	
แต่ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่	ตัดให้ได้ขนาดเดียวกันแล้วเย็บมุมไว้หรือเย็บ
เป็นเล่ม	แล้วแต่ชอบ		จากนั้นตีเส้นให้ดูเป็นระเบียบขึ้น	แบ่งเป็นช่อง		
5	ช่อง		ช่องวันเดือนปี	คือวันที่เรามีรายการเกิดขึ้น	ช่องรายการ	คือที่
เราจดรายละเอียดในแต่ละวันไว้	 	 ช่องรายจ่ายคือ	 รายการที่ทำาให้เรา
สูญเสียเงินออกไป		ช่องรายรับ	คือรายการที่ทำาให้เราได้เงินมา		ช่องคง
เหลอื	คอืจำานวนเงนิทีค่งเหลอือาจเปน็สิน้วนัหรอืสปัดาห	์เมือ่นำารายรบั
หกัดว้ยรายจา่ย				ซึง่การลงรายการทีจ่ดไวใ้สล่งไปในสมดุบญัชคีรวัเรอืน
นั้น	เราสามารถจดควบคู่ไปได้กับขั้นตอนแรก		ถามไปด้วย		จดไปด้วย		
หรอืหากไมม่เีวลาและกลวัผดิพลาด	เราอาจจะเอารายการทีจ่ดไวม้าลง
รายการภายหลัง	แต่ที่สำาคัญ		คือ	อย่าลืมจด	หรือผลัดวันประกันพรุ่ง	
แน่นอนการลืมอาจเกิดขึ้นได้	ซึ่งหากลืมรายการบางรายการแล้ว	สิ่งที่
เราตอ้งการจะทราบ	อาจเปน็ขอ้มลูทีผ่ดิพลาดได้		วตัถปุระสงคข์องงาน
นี้ก็ไม่สำาเร็จ
	 งานชิ้นสุดท้าย	 ที่จะทำาให้การทำาบัญชีครัวเรือนเป็นบัญชี
ที่ทำาให้เราเกิดความพอเพียงได้	 	 คือเราต้องดูบัญชีครัวเรือนที่ทำาไว้
เป็น	 	ซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดของการทำาบัญชีของเรา	 เริ่มจากนำาข้อมูล
ในสมุดบัญชีครัวเรือนที่ทำาไว้	 มาสรุปยอด	 โดยทำาเป็นรายวันหรือราย
สปัดาหห์รอืรายเดอืนกไ็ด	้แลว้แตเ่ราวา่อยากทราบเมือ่ไหร	่การสรปุคอื 

“บัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียง
        ทำ�ได้ไม่ย�กอย่�งที่คิด”

โดย... อาจารย์สุพินดา  โจนส์ (แม่น้องนานา)
หัวหน้าสาขาการบัญชี

รวมยอดในช่องรายจ่าย		รายรับ	และคงเหลือ		รวมยอดแล้วสิ่งหนึ่งที่
เราทุกคนจะเห็นคือ	 เราจ่ายทั้งสิ้นในรอบวัน	 รอบสัปดาห์	 รอบเดือน		
เป็นเท่าไร	 	 และรายรับเราเป็นกี่บาท	 และมีเงินคงเหลือให้ใช้จ่ายได้ 
อีกเท่าไร	 นี่คือคำาตอบแรกที่ได้จากสมุดบัญชีครัวเรือน	 ประเด็น 
ถัดมา	 ในช่องรายจ่ายทั้งสิ้นมีอะไรบ้าง	 เป็นเงินกี่บาท	 ให้เราย้อนไปด ู
แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์กัน		เช่น		วันที่	10	มิถุนายน	2553	มีรายจ่าย
ที่บ้านผู้เขียน	ดังนี้	
	 ค่าอาหารเช้า	(ข้าวเหนียว	ไก่ทอด		16	บาท	ชาเย็น		15	บาท) 
รวม	 31	 บาท	 ค่านำ้ามันรถ	 100	 บาท	 ค่าผลไม้ซื้อจากแผงข้างถนน		
(มะมว่ง	แกว้มงักร	มะละกอ)		175	บาท	คา่เปลีย่นแบตเตอรีร่ถยนตแ์ละ
ค่าเปลี่ยนถ่ายนำ้ำามันเครื่อง		3,400	บาท		ค่าอาหารกลางวัน	(ก๋วยเตี๋ยว	
30	 ข้าวมันไก่	 30	 ชาเย็น	 15)	 รวม	 75	 บาท	 ค่าบริการสระว่ายนำ้า 
140	 บาท	 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	 3,921	 บาท	 จากรายการที่จดไว้และ 
รวมยอดในสิ้นวัน	 เราจะเห็นได้ว่า	 รายจ่ายบางอย่างเป็นสิ่งที่เราได้ 
ของมา	 ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้นานและเป็นสิ่งที่จำาเป็น	 เช่น	
แบตเตอรี่รถยนต	์ (รายการนี้ทางบัญชีมองเป็นสินทรัพย์)	 แต่รายจ่าย
บางอยา่งจา่ยเงนิแลว้	ใชแ้ลว้กห็มดประโยชนท์นัท	ีเชน่	อาหาร	เครือ่งดืม่ 
ค่าบริการสระว่ายนำ้า	 ค่านำ้ามันรถ	 (รายการเหล่านี้ทางบัญชีมองเป็น 
ค่าใช้จ่าย)	 ความพอเพียงในครอบครัวสามารถวิเคราะห์ผ่านรายการ
เหลา่นีไ้ด	้	เชน่		เลกิกนิชาเยน็ดไีหม		คำาตอบอาจมกีารตอ่รองเหลอืเพยีง	
1	ถงุ		ทำาอาหารทานทีบ่า้นดไีหม	ซือ้มาครัง้เดยีวทำาไดห้ลายมือ้	รสชาติ
กด็กีวา่ซือ้	และทีส่ำาคญัคนในครอบครวัไดช้ว่ยกนัทำา			วา่ยนำา้เปลีย่นไป 
ว่ายที่ทะเลดีไหม	 (บ้านเราอยู่ใกล้ทะเล)	 ผลไม้เปลี่ยนไปซื้อจากตลาด 
ดีกว่าไหม	ได้ของดีแต่ราคาถูก			จาก	3,921	บาท		ก็จะทำาให้รายจ่าย
บางอย่างลดลงได้	เมื่อจ่ายน้อยลง	แต่ได้ประโยชน์ทุกอย่างเหมือนเดิม
ตามที่จำาเป็นต้องจ่าย		เงินที่ลดลง	ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเงินได้เพิ่มขึ้น
 การทำาบญัชคีรวัเรอืน ไมไ่ดท้ำาใหเ้ราทกุคนรวยขึน้ได ้แตก่าร
ที่เราเริ่มที่จดรายละเอียดของตัวเราเอง และคนรอบข้างนอกเหนือ
จากข้อมูลบัญชีที่เราจะนำามาใช้ประโยชน์ได้แล้ว สิ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่า 
ทุกครอบครัวจะได้คือ คนในครอบครัวได้มีการพูดคุยกันมากขึ้น  
มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ  มีการทำากิจกรรมกันมากขึ้น มีความรัก 
เพิม่ขึน้ มคีวามเขา้อกเขา้ใจกนัมากขึน้ ทา้ยทีส่ดุความพอเพยีง รวมทัง้
ความสขุเลก็ๆ  กจ็ะเกดิขึน้ในครอบครวั ในสงัคม และประเทศชาต ิr 
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	 ภายหลังจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงในไทยที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สิ้ นสุดลง	 นอกจากผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวจะสร้างรอยร้าว
ในหัวใจของคนไทยทุกคนแล้ว	 ยังยำ้า
บ าดแผลของ เศรษฐกิ จ ไทย ให้ ลึ ก 
มากกว่าเดิม	 จนอาจต้องใช้ระยะเวลา
ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
ยาวนานขึ้นกว่าที่ได้คาดการณ์กันไว้ก่อน
หน้านี้	 จากเดิมที่รัฐบาลได้คาดการณ์
ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี	
2553	 น่าจะขยายตัวในทิศทางบวกได้
สูงสุดถึง	 5.7%	 แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม	 ค้าปลีก	 และ
ร้านค้าในย่านราชประสงค์	 ซึ่งเป็นพื้นที่
หลักของการชุมนุม	 ภาพรวมของธุรกิจ
ท่องเที่ยว	 อีกทั้งความไม่มีเสถียรภาพ
ของรัฐบาล	ได้สร้างความไม่มั่นใจในกลุ่ม 
นักลงทุนและผู้บริโภค	 ซึ่งส่งผลต่อการ
ใช้จ่ายและการหมุนเวียนเม็ดเงินภายใน
ประเทศ	 แต่ที่อ่วมที่สุดเห็นจะเป็นภาค
การท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน	
6%	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หรือจีดีพี	 และมีการจ้างงานไว้มากถึง	
15-20%	 ของการจ้างงานทั้งหมด	 ซึ่ง
ส่งผลให้ตัวเลขจีดีพีลดลงอย่างแน่นอน	

ขอความสุขทางเศรษฐกิจ...กลับคืนมา
โดย... อาจารย์รักขิฏา  เอี่ยมวิจารณ์

สาขาการบัญชี

Article
บทความ

ประมาณการตัวเลขไว้ที่ 	 0.3–0.5%	 
และการฟืน้ฟทูางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้อยา่ง 
ต่อเนื่อง	 อาจต้องสะดุดรวมถึงอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เคยคาดการณ์
กันไว้มีอัตราปรับลดลง	 อย่างไรก็ดี 
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงยังคง
ดำาเนินต่อไปได้ในทิศทางบวก	 ขึ้นอยู่กับ
รัฐบาลว่าใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหน 
ในการเรยีกคนืความเชือ่มัน่ทัง้จากนกัลงทนุ
และผูบ้รโิภคในประเทศ	ทัง้แผนปรองดอง
และเสถียรภาพภายในรัฐบาลเอง	
	 แม้ปัญหาภายในประเทศจะ 
รมุเรา้	แตน่บัวา่ยงัมคีวามโชคดทีีเ่ศรษฐกจิ
ของประเทศคู่ค้าสำาคัญของไทยมีการ 
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแม้	 เขตเศรษฐกิจ 
ยูโรโซนและญี่ปุ่นจะมีอัตราการฟื้นตัวที่
ค่อนข้างตำ่า	 แต่คาดการณ์ว่า	 เศรษฐกิจ
ไทยในปี	 2553	 จะมีอัตราการขยายตัว
ที่ระดับ	 2.6-4.5%	 โดยลดลงจากที่คาด
การณ์ในระยะแรกเล็กน้อย	 โดยช่วง	 2 
	ไตรมาสแรก	ตวัเลขอาจจะยงัมปีญัหาอยู่
บา้ง	แตช่ว่งไตรมาส	3–4	ถา้ไมม่เีหตกุารณ์
ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีก	 เศรษฐกิจไทย
น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่ง
คาดว่าภาคการส่งออกน่าจะยังเติบโต
ได้ดีอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยอนิสงฆ์จากการ

ฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาและจีน	 ซึ่งเป็น
ประเทศที่ไทยส่งสินค้าออกเป็นลำาดับ 
ต้นๆ	 ส่วนภาคการท่องเที่ยวจะสามารถ
ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำาดับโดยเฉพาะในช่วง
ปลายปีน่าจะกลับเข้าสู่สภาพปกติ	 ทาง
ฝั่ งของภาคการลงทุนรัฐบาลคงต้อง
รีบเดินสายเพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณใ์นไทย	ถา้สามารถเรยีกความ
เชื่อมั่นกลับมาได้คาดว่าจะมีการลงทุน
เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่ออัตรา
การจ้างงาน	 อันจะเชื่อมโยงไปถึงการ
ขยายตัวของการบริโภคในประเทศด้วย	
	 นอกจากนี้ รั ฐบาลอาจต้ อ ง
กำาหนดมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหม้ากยิง่ขึน้	การเดนิหนา้ 
โครงการไทยเขม้แขง็	การดแูลการเบกิจา่ย 
งบประมาณต่างๆ	 อย่างรวดเร็วและ
โปร่งใส	 การดูแลปัญหาภัยแล้ง	 และ
ราคาสินค้ า เกษตรให้มี เสถี ยรภาพ 
รวมถึงการดูแลค่าเงินบาทและการตรึง
อัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับ	 1.25%	
ตลอดทั้งปี	 ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการเร่ง
ดว่นทีร่ฐับาลจะไดแ้สดงฝมีอืใหป้ระชาชน 
เห็นว่าอายุการทำางานของรัฐบาลชุด
นายกอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 จะยาวนาน 
แค่ไหน	r
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Research
งานวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	์	
1)	 เพื่อทราบปัญหาในการจัดทำา
บัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
และบริษัทจำากัดในเขตอำาเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ
ปัญหาในการจัดทำาบัญชีของห้างหุ้น
ส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำากัดใน
เขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 ของ
กิจการที่แตกต่างกัน	 3)	 เพื่อเปรียบ
เทียบปัญหาในการจัดทำาบัญชีของ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จำากัดในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัด
สงขลา	 ระหว่างประเภทกิจการที่
แตกต่างกัน	 4)	 เพื่อเปรียบเทียบ
ปัญหาในการจัดทำาบัญชีของห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำากัด
ในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	
ระหว่างกิจการที่ทำาบัญชีเองทั้งหมด
กบักจิการทีท่ำาบญัชเีองบางสว่นและ
จ้างผู้รับทำาบัญชีภายนอกบางส่วน		
5)	 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการจัด
ทำาบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	
และบริษัทจำากัด	 ในเขตอำาเภอเมือง	
จงัหวดัสงขลา	ระหวา่งผูท้ำาบญัชทีีใ่ช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชีและผู้ที่
ทำาบัญชีไม่ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทาง

บัญชี	 	 6)	 เพื่อเปรียบเทียบการช่วย
ลดปัญหาและไม่ช่วยลดปัญหาของผู้
เข้ารับการอบรมความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชี	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้	 เป็นผู้ทำาบัญชีของ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จำากัดในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัด
สงขลา	จำานวน	217		กจิการ	แบง่เปน็ 
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน	115		กจิการ	
และบริษัทจำากัด	 	 102	 	 กิจการ	 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 การ
ทดสอบแบบที	 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว	 และการ
ทดสอบแบบไคว์สแควร์	 ผลการ
วิจัยพบว่า	 1)	 ปัญหา	 ในการจัดทำา
บัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
และบริษัทจำากัดในเขตอำาเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	 ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ของผู้ทำาบัญชีที่เป็นปัญหามากที่สุด	
คือ	 ความเข้าใจเอกสารหลักฐานใน
การลงบัญชีตามที่สรรพกรยอมรับ	
รองลงมา	คือ	ความรู้ในการปรับปรุง
กำาไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำาไรสุทธิ
ทางภาษีอากร	 ส่วนปัจจัยภายนอก

ของผู้ทำาบัญชีที่เป็นปัญหามากที่สุด
คือ	 ความสำาคัญที่ผู้บริหารให้ในการ
จัดทำาบัญชี	 รองลงมา	 คือ	 ปริมาณ
งานบญัชทีีต่อ้งจดัทำาบญัชแีละความ
พร้อมของอุปกรณ์ในการจัดทำาบัญชี	
2)	 ปัญหาในการจัดทำาห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนและบริษัทจำากัดในเขต
อำาเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 ของ
กิจการ	 ที่แตกต่างกันหรือระหว่าง
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน	 หรือ
ระหว่างกิจการที่ทำาบัญชีเองทั้งหมด
กบักจิการทีท่ำาบญัชเีองบางสว่นและ
จ้างผู้รับทำาบัญชีภายนอกบางส่วน 
ไม่มีความแตกต่างกัน	 3)	 ปัญหา 
ในการจัดทำาบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบยีนและบรษิทัจำากดั	ระหวา่ง 
ผู้ทำาบัญชี	 ที่ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
ทางบัญชี และผู้ ทำ าบัญชีที่ ไ ม่ ใช้  
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชีมีความ
แตกตา่งกนั	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ	0.05		4)	ผู้เข้ารับการอบรม 
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
สามารถช่วยลดปัญหาในการจัด
ทำาบัญชีมากกว่าผู้ที่ ไม่ ได้ เข้ารับ 
การอบรม

rrrrr

ชื่อเรื่อง	 ปัญหาในการจัดทำาบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำากัด
	 	 ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้วิจัย	 รองศาสตราจารย์เยาวพา		ณ	นคร
หน่วยงาน	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่ศึกษา	 2552

บทคัดย่อ
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FBA Star
ดาวเด่นคนเก่ง

‘สมศักดิ์  เหมรัญ’ หวาย บธ. ราชมงคลศรีวิชัย

ขอลบฝันร้าย...จากนักกีฬาพิการสู่โค้ช
 “กำาลังใจ” คือ แรงขับเคลื่อน
มหาศาลทีจ่ะทำาใหค้นเราผา่นสิง่เลวรา้ย 
ในชีวิตไปได้  เช่นเดียวกับ “สมศักดิ์  
เหมรญั” นกักฬีาเซปกัตะกรอ้  จากสาขา
การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จ.สงขลา ที่แม้ว่าจะพิการร่างกาย 
แต่เปี่ยมด้วยกำาลังใจ ทำาให้ “เจ้าชี” 
เดินทางกลับมาเล่นกีฬาอีกครั้ง หลัง
จากที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
ก่อนที่เส้นประสาทด้านหลังขาด แขน
ซา้ยหมดความรูส้กึตัง้แตไ่หลถ่งึปลายนิว้
	 “เหตุการณ์วันนั้นในปี	2544	ยัง
ติดอยู่ในความทรงจำาผมตลอด	 รถปิกอัพ
ชนรถจกัรยานยนตข์องผมทีม่แีมซ่อ้นทา้ย
กระเด็น	 ก่อนที่จะพักรักษาตัว	 1	 ปีเต็ม 
ทำาให้ผมต้องเลิกเล่นตะกร้อกีฬาที่ผม 
รักที่สุดไป	 ขณะที่อาการชาไร้ความรู้สึก
ที่แขนซ้ายมันเป็นอาการถาวรที่จะอยู่
กับผมไปตลอดชีวิตแล้ว	 พร้อมกับทำาให้
ผมต้องหยุดพักการเรียนเอาไว้ถึง	 7	 ปี” 
เจ้าชี	กล่าว
	 สมศักดิ์ 	 เผยอีกว่า	 ตอนแรก
คิดว่าตนเองจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมา
เล่นกีฬาเซปักตะกร้อเหมือนเดิมอีกแล้ว	
เนือ่งจากแขนไรค้วามรูส้กึ	แตย่งัม	ี“พีแ่มน 
เหมรัญ”	 ซึ่งถือว่าเป็นโค้ชคนแรกของ
ตนเอง	 ได้ชวนให้ตนกลับมาเล่นอีกครั้ง	
ประกอบกับตัวเองไม่อยากเลิกด้วย	 แรก
เริ่มมาเล่นคิดว่าจะเตะไม่ได้แต่ลองลง 

นำ้าหนักและเล่นหนักมากขึ้น	 เริ่มมั่นใจ	
ส่วนแขนซ้ายต้องแขวนเชือกประคองเอา
ไว้	 ซึ่งหากปล่อยให้แขนห้อยจะทำาให้เจ็บ
ไหล่	 แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคเพราะการเล่น 
ทุกอย่างตนได้เรียนรู้มาหมดแล้ว	 เบสิก 
มอียูแ่ลว้	แคป่รบัสมดลุรา่งกายทีไ่มส่ามารถ
แกว่งได้ตามปกติให้เข้าที่แค่นั้นเอง	
	 “ผมไม่เคยหมดกำาลังใจ	 เซปัก
ตะกร้อเป็นกีฬาที่ผมรักและอยากจะเล่น	
แต่ก่อนเคยใฝ่ฝันจะต้องติดทีมจังหวัด
ให้ได้	 	 แต่หลังจากประสบอุบัติเหตุแล้ว 
ตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายเล่นกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ	 ซึ่งได้ลงทะเบียนขึ้นกับจังหวัด
ยะลาแล้ว	คิดว่าที่	จ.ชลบุรี	 เป็นเจ้าภาพ
ในปีนี้น่าจะได้เล่น”	

	 กฬีาเซปกัตะกรอ้ไมใ่ชก่ฬีาปะทะ
และต้องใช้สรีระทุกส่วน	 จึงไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่	“เจ้าชี”	จะได้รับโอกาส	ประกอบ
กับฝี เท้ าการ เล่น ในตำ าแหน่ งตั วชง
ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนปกติ	 ทุกอย่างเบสิก 
นักกีฬาตะกร้ออย่างแท้จริง	อยู่ที่กำาลังใจ 
และความรักในเสน่ห์ของกีฬาลูกหวาย
ตา่งหากทีจ่ะทำาใหเ้จา้ตวัยนืหยดัเลน่กฬีา
ได้ต่อไป	 โดยไม่สนใจว่าจะแข่งกับคนที่มี
รา่งกายปกตหิรอืพกิาร	เพราะหวัใจทีผ่า่น 
ความเจ็บปวดมาย่อมแข็งแกร่งเสมอ	
	 ส่วนอนาคต	 สมศักดิ์	 เหมรัญ 
วัย	29	ปี	อยากอยู่ในวงการตะกร้อต่อไป	
ซึ่งหากเลิกเล่นหรือเล่นไม่ได้แล้ว	 จะเบน
เข็มไปเป็นผู้ฝึกสอน	นั่นเป็นความฝันของ
นักกีฬาที่พิการทางร่างกาย	 แต่จิตใจเต็ม
ด้วยพลัง	กีฬาเท่านั้นที่จะทำาให้เขาอยู่บน
โลกนี้ได้ต่อไปอย่างมีความสุข	r
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สารพันข่าวสาร

	 คุณอนันต์	ภู่สิทธิกุล	อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ	์ กล่าวว่า	 เพื่อให้ภาค
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเอง	ทั้ง
ในด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงิน	
บัญชีที่โปร่งใส	 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อ
สมาชิก	 อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
สร้างบุคลากรเครือข่ายภาคประชาชน
ให้มีความรู้ด้านการจัดการบัญชี	 ที่มี
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ
บัญชี	 สถาบันการศึกษาจึงนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างการพัฒนาระบบ
บริหาร	 จัดการด้านการเงิน	 การบัญชี
อย่างมีมาตรฐาน	ดังนั้น	กรมตรวจบัญชีฯ	
จึงร่วมกับสถาบัน	11	แห่ง	เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการสหกรณ์และ
การสอบบัญชีสหกรณ์เข้ามาทำาหน้าที่ผู้
ตรวจฯ	 อย่างเพียงพอต่องานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ตามมาตรฐาน	 ซึ่งจากเดิมมี
อยูป่ระมาณ	370	คน	ทำาหนา้ทีต่รวจสอบ
สหกรณ์	 160	 คน	 หรือเฉลี่ย	 1	 คน	 ต่อ
สหกรณ์	6	แห่ง	โดยความร่วมมือดังกล่าว
คาดวา่สามารถรองรบับณัฑติจบใหม	่300	
คน	และเพิ่มขึ้นอีก	200	คน	ภายใน	2	ปี		
มาทำาหน้าที่สอบบัญชี	อัตราเฉลี่ย	1	คน	
ต่อ	สหกรณ์	3	แห่ง
	 สำาหรับสถาบันการศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีอยู่	11	มหาวิทยาลัย	โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

เปน็สถาบนัการศกึษาแหง่แรกในโครงการ
ขบัเคลือ่นการพฒันานกัศกึษาเพือ่รองรบั
งานสอบบัญชีสหกรณ์	ภายใต้การดำาเนิน
งานของคณะบริหารธุรกิจ	
	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
กล่าวต่อไปอีกว่า	 วิชาบัญชี	 เป็นวิชาที่
ยากที่สุด	 แต่ถ้าสามารถผ่านพ้นไปได้ก็
จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและสมบูรณ์
แบบ	ที่ผ่านมากระบวนการสอบนักตรวจ
บญัชนีัน้	คอ่นขา้งใชเ้วลานาน	ทัง้ดา้นการ
เรียนและการสอบ	ประมาณ	10	ปี	จึงจะ
ได้นักตรวจบัญชีที่มีคุณภาพ	 แต่สำาหรับ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาฯ	
จะใช้ระยะเวลาแค่	 2	 ปี	 เท่านั้น	 โดยจะ
มุ่งเน้นไปที่นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ที่ใกล้จะ
สำาเร็จการศึกษา	 ซึ่งได้เริ่มโครงการไป
แล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 ซึ่ง
คณะบริหารธุรกิจ	 มทร.ศรีวิชัย	 มีความ
ตระหนักและให้ความสำาคัญกับเรื่องดัง
กลา่วเปน็อยา่งมาก	อกีทัง้ยงัมคีวามพรอ้ม
ในการบรหิารงานเปน็อยา่งด	ีจงึเลอืกทีจ่ะ

จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปั้นนักตรวจบัญชีสู่สายอาชีพ

ให้	มทร.ศรีวิชัย	เป็นสถานศึกษาแห่งแรก
ในการสร้างนักตรวจบัญชีที่มีคุณภาพเข้า
สู่สายอาชีพต่อไป	
	 นส .ศิ ริ ข วัญ 	 ชี วศรี รุ่ ง เรื อ ง	
นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 คณะบริหารธุรกิจ	
มทร.ศรีวิชัย	กล่าวว่า	โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับงานสอบ
บญัชสีหกรณ	์	ทำาใหน้กัศกึษาไดร้บัความรู	้
ใหป้ระโยชนเ์พราะนกัศกึษาทีก่ำาลงัจะจบ
บางทยีงัมองไมเ่หน็แนวทางในการดำาเนนิ
ชีวิต	 และค่อนข้างกลัวกับการประกอบ
อาชีพที่ขาดประสบการณ	์ แต่หากได้เข้า
ร่วมโครงการ	ได้เป็นส่วนหนึ่ง	ก็จะทำาให้
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้	อกีอยา่งหนึง่	คอื	“ถา้เรา
มีความตั้งใจก็สามารถไปสอบแข่งขันเป็น
นักตรวจบัญชีได้อีกด้วย	 ซึ่งเท่าที่ทราบ	
การเรียนก็ยากแล้ว	 การสอบนั้นยากกว่า	
โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา
เข้าไปสอบเป็นนักตรวจบัญชี	 	 และ
สามารถเปน็นกัตรวจบญัชทีีม่คีณุภาพได”้	

rrrrr
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ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 ฝา่ยพฒันานกัศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา
ประจำาปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
โดยมีการบรรยายพิเศษการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน  เรื่อง “How to get job?” โดย อ.เสรี 
วงศส์มฤด ีผูอ้ำานวยการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนษุย ์PANDA EDUCATION (THAILAND) 
เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการศกึษาตอ่ และการประกอบอาชพี ตลอดจนตระหนกัถงึภาระหนา้ทีข่องตนเองตอ่สงัคม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 
2553 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2553 ณ สวนสัตว์สงขลา เพื่อให้ได ้
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน ได้ทำาความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างกัน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ตลอดจนได้ร่วมกันวางแผน
การปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2553

อบรมแกนนำานักศึกษา
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ
อบรมแกนนำานักศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ศูนย์พัฒนาบุคลากร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีภาวะผู้นำาและรู้จักการเป็น 
ผูต้ามทีด่ ีมคีวามรูแ้ละสามารถทำากจิกรรมตา่งๆ ใหป้ระสบความสำาเรจ็ โดยมี
ครฝูกึจากกองรกัษาความปลอดภยั ฐานทพัเรอืสงขลา ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

 รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจ ประจำาปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553  
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติตน 
ในฐานะนกัศกึษา  โดยมนีกัศกึษาใหมจ่ำานวน 1,437 คน เขา้รบัการปฐมนเิทศ

ค่ายสร้างมิตรรับขวัญน้อง
 ฝา่ยพฒันานกัศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการเขา้คา่ย
สร้างมิตรรับขวัญน้อง ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2553 ณ กองรักษา 
ความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำาความรู้จักกัน 
สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีหแ้กก่นั ตลอดจนฝกึระเบยีบวนิยั สรา้งความสามคัคใีนการ
อยู่ร่วมกัน โดยมีครูฝึกทหารจากกองรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร  
และมีสโมสรนักศึกษาคอยดูแลน้องใหม่ในการเข้าค่าย 



FBA Focus
คนเด่นคนดัง

จัดทำาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำาเนินนอก ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7176 ต่อ 101 โทรสาร 0-7431-7177 http://bba.rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล		 นายอนุชา	ชูเชิด		(เล็ก)
การศึกษา	 ชั้นปีที่	1		สาขาวิชาการบัญชี		
นำ้าหนัก		 58	กก.			 ส่วนสูง		179	ซม.			 อาย	ุ	22	ปี
คติประจำาตัว	 การศึกษาแม้เหนื่อยยาก	ยอมลำาบากอย่าท้อถอย	
		 สุดทางที่รอคอย	คืออนาคตอันงดงาม
กิจกรรมสุดโปรด	 เล่นดนตรี	และกีฬา
ความสามารถพิเศษ	 เล่นและร้องเพลงแนว	Folk	song
ความรักคืออะไร	 ความรักทำาให้เรามีความสุข	โดยไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆ	
	 อาทิ	ความผูกพัน	ความหวังดี	ความภักดี	ความศรัทธา	
	 เมื่อเกิดความรักแล้วก็ต้องมีความสุข
ผู้หญิงในฝัน	 ไม่จำาเป็นต้องสวย	ไม่จำาเป็นต้องเก่ง	เพียงแค่เป็น
	 คนที่เป็นห่วงเรา	รักเรา	รับได้กับตัวตนของเรา	
	 พูดคุยกันรู้เรื่อง	มีเหตุผล	เพียงแค่นี้ผู้หญิงคนนั้น
	 เปรียบเสมือนสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของผมแล้ว
การศึกษาคืออะไร	 การศึกษาคือ	ปัจจัยที่	5	ของชีวิต	เป็นการสร้างคนให้
	 มีความรู้	มีทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ
	 มีลักษณะนิสัย	จิตใจที่ดีงาม	มีความพร้อมที่จะต่อสู้
	 เพื่อตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ
อาชีพในฝัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	หรือทุกอาชีพที่เกี่ยวข้อง
	 กับวิชาชีพบัญชี
เหตุผลที่เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
	 ดว้ยชือ่เสยีงทีค่ณะบรหิารธรุกจิ	มทร.ศรวีชิยั	ไดส้ัง่สมมาเปน็ระยะ
เวลานาน	 เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางการศึกษา	 ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมไปด้วยทักษะและคุณธรรม	 ซึ่งกระผมได้มีโอกาส
สัมผัสจากประสบการณ์ของตนเอง	 และคำาบอกเล่าจากผู้อื่น	 ทั้งการเข้ารับ
การบริการวิชาการและสังเกตได้ว่าบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป	 ด้วยเหตุดังกล่าวทำาให้กระผมมีความเชื่อมั่นและศรัทธาว่า 
ปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติ	จากคณะบรหิารธรุกจิ	จะเปน็ใบเบกิทางเพือ่นำาพาชวีติ
ไปสู่ความสำาเร็จได้ในอนาคต

ชื่อ-สกุล   นส.	มัลลิกา		ศุภวิจิตรกุล		(พลอยฝน)
การศึกษา ชั้นปีที่	1			สาขาวิชาการตลาด
นำ้าหนัก 			 49	กก.	  ส่วนสูง 	163	ซม.			 อายุ 18	ปี
คติประจำาตัว   อยู่ที่เรียนรู้และอยู่ที่การกระทำา
กิจกรรมสุดโปรด ออกกำาลังกาย	เต้น	เล่นอินเตอร์เน็ต	และอ่านนิตยสารบันเทิง	
ความสามารถพิเศษ เล่นมายากล	และเต้น
ความรักคืออะไร สิ่งที่สวยงามสำาหรับชีวิต	และสามารถทำาให้เรา
	 เป็นทุกข์ได้ในเวลาเดียวกัน
ผู้ชายในฝัน นิสัยดี	เอาใจเก่ง	รักเราคนเดียว
การศึกษาคืออะไร การสร้างอนาคต	เหมือนเป็นใบเบิกทางให้กับชีวิต
	 ที่ประสบความสำาเร็จ
อาชีพในฝัน นักแสดง	นักประชาสัมพันธ์	หรือธุรกิจส่วนตัว			
	 เช่น	เปิดร้านเบเกอรี่	ร้านกาแฟ
เหตุผลที่เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
	 คณะบริหารธุรกิจ	 เป็นคณะที่กว้างขวางในด้านการบริหาร 
การทำางานในสาขาตา่งๆ	เพือ่สามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นการทำางานในอนาคต	
และมทร.ศรีวิชัยมีชื่อเสียงในด้านการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ	เปรียบเสมือน
ใบเบิกทางที่ดีให้กับอนาคต

ดาวประจำาคณะบริหารธุรกิจ ประจำาปี 2553

เดือนประจำาคณะบริหารธุรกิจ ประจำาปี 2553
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