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FBA  News
ขาวสารกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจและสืบสานวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2
 รศ.ประชีพ ชูพันธ อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธีเปดงานนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจและสืบสานวัฒนธรรม
ครั้งที่ 2 โดยทางคณะจัดใหมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การออกรานของ
หนวยงานตางๆ และนักศึกษา การแขงขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการ
แสดงทางดานวัฒนธรรม เพือ่เปนการสงเสริมใหนกัศกึษาไดปฏบิตังิานรวมกนั 
ระหวางวนัที ่19-21 มกราคม 2554 ณ บรเิวณลานดานหนาคณะบรหิารธรุกจิ 

พัฒนาบุคลิกภาพ
 ฝายพฒันานกัศกึษา คณะบริหารธุรกจิ มทร.ศรวีชิยั จดับรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสูตลาดแรงงาน” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 
ณ หอประชุมอเนกประสงค  โดยคุณอรนภา กฤษฎี นางแบบและครูสอน
แตงหนาชื่อดัง เปนวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของบุคลิกภาพ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูตลาด
แรงงานตอไป 

กลยุทธการตลาดแนวใหม
 ฝายวิชาการและสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร .
ศรีวิชัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธการตลาดแนวใหมสูความสําเร็จ”
เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค โดยคุณตนั ภาสกรนที 
อดตีกรรมการผูจดัการ บ.โออชิ ิกรุป ใหเกยีรตเิปนวิทยากร ซึง่มวีตัถปุระสงค
เพือ่ใหความรูและความเขาใจเกีย่วกบักลยทุธการตลาด โดยมคีณาจารยและ
นักศึกษาเขารวมฟงบรรยายพิเศษในครั้งนี้เปนจํานวนมาก  

โตวาทีภาษาใต ครั้งที่ 2
 ฝายพฒันานกัศกึษา  คณะบรหิารธุรกจิ มทร.ศรวีชิยั จดัการแขงขัน
โตวาทภีาษาใต ครัง้ที ่ 2  เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2554 ณ หอง 04201 อาคาร
ชูชาติอนุสรณ โดยมีญัตติรอบชิงชนะเลิศ  “แลโนราหหรอยหวาแลหนังลุง” 
ซึ่งทีมโรงเรียนเทศบาล 5 เปนผูชนะเลิศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาสรางภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี กลาแสดงออก ตลอดจนรวม
อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภาษาของภาคใต 

สาวงามบริหารธุรกิจ
 ฝายพัฒนานักศึกษาและงานประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มทร.
ศรีวิชัย จัดการประกวด Miss Business Songkhla 2011 เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีความสวยงามและบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ เพื่อเปน
แบบอยางท่ีดีและรณรงคบทบาทนักเรียน นักศึกษา เผยแพรสูสาธารณชน 
ตลอดจนเพือ่อนรุกัษและสบืสานวฒันธรรมไทยใหแกเยาวชนรุนหลงั โดย นส.นฤมล 
ศิลปวิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปที่4 สาขาการจัดการทั่วไป เปนผูชนะเลิศการประกวด 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ  เวทีสืบสานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ 



 สวัสดีครับผูอานทุกทาน เปนเวลา 1 ป

แลวนะครับ ที่วารสารของเราไดออกสูสายตา

ทุกๆทาน ฉบับนี้ตองขอแสดงความยินดีเปน

พิเศษใหกับ “สมศักดิ์ เหมรัญ” ที่หนึ่งในใจ

ชาวบริหารธุรกิจและขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศ

กับการสรางกําลังใจ ติดตามอานเร่ืองราวของ

เขาไดในคอลัมน FBA Star หนา16 ถือวาสรางชื่อเสียงใหกับคณะ

บริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัยของเราอยางมากในชวงที่ผานมา รวมถึง

หลากหลายคอลัมนที่นาสนใจและบทความดีๆ ที่คณาจารยสรรสราง

มาฝากกันครับ 

             (จกัรกฤษฏ  แกวประเสรฐิ)
      บรรณาธิการ

 ขอขอบคุณทานผูอานทุกทานท่ีใหเกียรติ
อานวารสารเลมนี้ ซึ่งเปนเลมที่ 3 แลว ที่ออกสู
สาธารณชน จากแรงบันดาลใจของคณะ
ผูจดัทาํ และผูรวมสงผลงานทางวิชาการ เพือ่ผลิต
สิ่งดีๆ แกทานผูอาน และขอขอบคุณชาว
คณะบริหารธุรกิจทุกทาน ที่มีสวนชวยผลักดัน
วารสารเลมนี้

           (รศ.เยาวพา ณ นคร)
      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เจาของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่ปรึกษา :  รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดี ผศ.สุรียรัตน  ชูแกว รองคณบดีฝายวิชาการ 

อาจารยนวรัตน  ผิวนวล รองคณบดีฝายบริหาร อาจารยนงเยาว  อินทสโร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
บรรณาธิการ : นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ หัวหนางานประชาสัมพันธ 

กองบรรณาธิการ : นางสาวนลินรัตน  คลังธารชูสิน นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ  นางสาวพัชรี  เถาวถวิล นายพรศักดิ์  ภัตศรี
  นายนราวิชญ  ชัยสิทธิ์ นางสาวรัดดาวรรณ  แกวสวัสดิ์ นางสาวนํ้ําทิพย  ขุนหีม  นางอุบล  ศรีสวัสดิ์  วาที่ ร.ต.หญิงเกศินิ  ฟองสุวรรณ

พิสูจนอักษร : อาจารยรักขิฎา  เอี่ยมวิจารณ
    จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 0-7431-7176 ตอ 101 โทรสาร 0-7431-7177 http://bba.rmutsv.ac.th

Associate Dean’s Talk
สารคณบดี

สารบัญ
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• FBA News

•  เปดตัวตราสัญลักษณของคณะบริหารธุรกิจ

•  กิจกรรมสาขาบัญชี

•  กิจกรรมสาขาการตลาด

•  กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศ

•  กิจกรรมสาขาการจัดการ

•  มารูจักบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 

 การศึกษา (ตอนจบ)

•  การรวมธุรกิจ (Business Combination)

•  ตลาดการเมืองไทย (Thai Political Market)

•  งานวิจัย : พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

 ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

•  งานวิจัย : การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียงในยุคขาวยากหมากแพงของนักศกึษา

 ระดับมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

•  FBA Star : ...ตัวพิการ แตใจไมพิการ...

 “สมศักด์ิ  เหมรัญ” กีตารมือเดียว

•  FBA News

•  FBA Focus : ดาว-เดือนคณะบริหารธุรกิจ ’54 

Editor’s Note
บทบรรณาธิการ
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FBA History
ความเปนมา

เปดตัวตราสัญลักษณของคณะบริหารธุรกิจ

 สําหรับคอลัมน FBA History ฉบับนี้ ขอเสนอความ
เปนมาของตราสัญลักษณของคณะบริหารธุรกิจ ตามที่คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดดําเนิน
โครงการจัดประกวดตราสัญลักษณคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2554  ซึ่งผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดเปนของนายเอกชาติ แกวแกมจันทร นักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งไดจัดพิธีเปดตัวตราสัญลักษณ เมื่อวันที่
21 มกราคม 2554 ตลอดจนคณะบริหารธุรกิจไดมีประกาศใช
ตราสัญลักษณของคณะบริหารธุรกิจ เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 
2554 โดยคณะฯ มีความประสงคใหตราสัญลักษณดังกลาว
เปนสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธตลอดจนเพื่อเปนการสราง
อัตลักษณตอไป
 แนวคิดในการออกแบบ (Design concept) ตราสัญลกัษณ
ของคณะบริหารธุรกิจ ผูออกแบบตองการใหเปนรูปแบบที่รวมสมัย 
เรียบหรู จดจําไดงาย สื่อความหมายดวยรูปทรงเรือสําเภาสีฟาจาก
การวาดลายเสนแบบพูกันจีน ซึ่งรูปเรือสําเภาเปนสัญลักษณของ
คณะบริหารธุรกิจ และสีฟาเปนสีประจําคณะฯ ภายในตัวเรือเปน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ “FBA” ซึ่งเปนตัวยอของชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ ดานลางเรือเปนรูปคล่ืนมีขอความภาษาอังกฤษ 
2 บรรทัด บรรทัดที่ 1 “Faculty of Business Administration” 
ชื่ อ เต็มภาษาอั งกฤษของคณะบริหารธุ ร กิจ  บรรทัดที่  2 
“Rajamangala University of Technology Srivijaya” ชื่อเต็ม
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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Accounting Activity
กิจกรรมสาขาบัญชี

หนทางกาวสูวิชาชีพบัญชี

 ประสบความสําเร็จเปนอยางดีสําหรับโครงการอบรมหนทางกาวสูวิชาชีพบัญชี ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย รวมมือกับสํานักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยคุณสุนารี  จันทรดียิ่ง ประธานสาขาสงขลา
จัดข้ึนในวันท่ี 21 มกราคม 2554 โดยมีอาจารยสมชาย เลิศภิรมยสุข กรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ เปนวิทยากร และมีผูสนใจเขารวมรับการอบรม ทั้งนิสิต นักศึกษา และอาจารย
สาขาวิชาการบัญชี เขารวมโครงการกวา 600 คน วัตถุประสงคของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี แกนิสิต นักศึกษาสาขาการบัญชี รวมถึงการแนะนําแนวทาง
ตางๆ ในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน ทั้งทางดานทักษะความรู และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ในโอกาสนี้อาจารยสมชาย เลิศภิรมยสุข ไดกระตุนใหนิสิต นักศึกษา มีความตี่นตัว และกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา “นักบัญชีที่ดี ตองกระตือรือรน ที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ และพัฒนาตนเองใหทันตอโลกภายนอกตลอดเวลา” ซึ่งการจัดโครงการ
อบรมฯ ในครั้งนี้จะเปนสวนหนึ่งที่สงผลใหนิสิต นักศึกษา สามารถเตรียมตัวใหเปนนักบัญชีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนแนวทางใหแก
สถาบันการศึกษาในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานตอไป
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Maketing Activity
กิจกรรมสาขาการตลาด

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

สรางฝายชะลอนํ้ํา -  สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย นํานักศึกษาสาขาการตลาด รวมดวยคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  รวมกันสรางฝายชะลอนํ้า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554 
ณ หนวยอนรุกัษและจดัการตนนํา้คลองอูตะเภา กรมอทุยานแหงชาตสิตัวปาและพนัธุพชื บานบาโรย อ.สะเดา โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนรวมใจกันลดภาวะโลกรอน  ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเขารวมโครงการ
ดังกลาวเปนจํานวนมาก

แบงปนธารนํ้าํใจใหนอง -  สาขาการตลาด  คณะบรหิารธรุกจิ มทร.ศรีวชิยั จดัโครงการ “ตลาดเทคโนฯ รวมแบงปนธารนํา้ใจ
ใหนอง” เมื่อวันที่ 23เมษายน 2554  ณ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ มัสยิด ยําฮีหยะฮ ต.บอแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูทุกดานอยางเปนองครวม เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กสามารถ
เขารับการศึกษาระดับประถมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
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Information System Activity
กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศ

การแขงขันทักษะการเขียนเว็บไซต

แนะนําคณะบริหารธุรกิจ
 
 สาขาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการแขงขัน
เขียนเว็บไซตแนะนําคณะบริหารธุรกิจ ในชวงงานนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจและสืบสานวัฒนธรรม
คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 51  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไดนําความรูเรื่องการเขียนเว็บไซตมาประยุกตใช โดยมีนักเรียน 
นักศึกษาภายนอกสนใจเขารวมโครงการดังกลาวเปนจํานวนมาก ไดแก วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด โรงเรียน
วชิราโปลีเทคนิค โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ โรงเรียนสองแสงพณิชยการ  และโรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา



ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2554

Business Administration8
Societ

y

Management Activity
กิจกรรมสาขาการจัดการ

เสริมสรางอาชีพสูการเปนผูประกอบการอิสระ ปที่ 2

   

 “เปนปที่ 2 แลวคะท่ีทางสาขาการจัดการ จัดโครงการเสริมสรางอาชีพอิสระใหแกนักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาใหมีความรูที่สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อเปนผูประกอบการอิสระ  สรางรายไดเพื่อดํารงชีพ
ไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ระหวางวันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ ลานรวมใจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.
ศรีวิชัย ในชวงงานนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจและสืบสานวัฒนธรรมครั้งที่ 2 ซึ่งปนี้ถือวาไดรับความสนใจเปน
พิเศษเนื่องจากมีอาชีพอิสระมากมายใหนักศึกษาใหลองฝกปฏิบัติ ไมวาจะเปนการแตงหนาเคก การทําขนมลูกชุบ 
ขาวขันหนาไก การประดิษฐของชํารวย ขนมซูชิ ขนมมา การทํายาหมองสมุนไพร ซึ่งนอกจากนักศึกษาเองแลว 
คณาจารยและบุคลากรท่ีเขารวมก็ไดรบัความรูและสามารถนําไปประยุกตใชได จงึถือเปนโครงการท่ีดมีากโครงการ
หนึ่งและต้ังใจวาจะจัดขึ้นทุกๆ ปแบบนี้ตอไป” อ.อัจฉรา รัตนมา อาจารยประจําสาขาการจัดการ กลาว
 นอกจากน้ี นส.อัญชลี อุดม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปที่ 4 ไดใหสัมภาษณวา “ขอขอบคุณ
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ที่ไดจัดโครงการดีๆแบบน้ี ทําใหดิฉันและเพื่อนๆไดฝกทําขนมหลากหลายชนิด
ซึ่งดิฉันเองเปนคนชอบทําขนมอยูแลวเลยมีความสนใจเปนพิเศษ ทําใหดิฉันมีความเขาใจตลอดจนสามารถลองทํา
ขนมประเภทตางๆไดดวยตนเอง มองลกึไปวาในอนาคตหากจบการศกึษาแลวอยากนาํความรูทีไ่ดรวมกบัการศกึษา
ในหองเรียนทําเปนอาชีพอิสระก็ถือวานาสนใจมากเลย ที่สําคัญไมตกงานดวยนะคะ”
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มารูจักบทบาทนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา (ตอนจบ)

Quality Assurance
ประกันคุณภาพการศึกษา

โดย... นลินรัตน  คลังธารชูสิน

สวัสดีคะ ชาว FBA ทุกทาน
          พี่ QA มีเรื่องมานําเสนอตอจากเน้ือหาฉบับ
ที่แลว ที่ไดกลาวถึงนโยบายของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (ปรับปรุง)  ปการศึกษา 2553 วามีอะไรบาง
โดยฉบับนี้จะกลาวถึงบทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคะ
 บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 1. ความจาํเปนของการพฒันาบทบาทนกัศกึษา
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
  นักศึกษาในฐานะผูรับบริการ  เปนผูมีสวนได
สวนเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา  จึงมีพันธะ
สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
มีสวนรวมและเปนพลังสําคัญในการผลักดันใหงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
กําหนดใหมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไว  โดยมี
รายละเอียดตอไปนี้
 1.มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
 2.มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
 3.มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
การพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบัน

และมีกิจกรรมรวมกัน
 4.มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
 ดวยความสาํคัญดงักลาว สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา มีการ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะ
และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
สงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง
รวมทั้งมีการนําแนวคิดการประกันคุณภาพไปใชในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา
 2.  บทบาทนกัศกึษากบัการประกนัคณุภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
  นักศึกษาเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญยิ่งตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา จึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริม
ใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะ
ผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพยอมสงผลโดยตรงตอ
นักศึกษา  บทบาทนักศึกษาในการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา  มีดังตอไปนี้
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Quality Assurance
ประกันคุณภาพการศึกษา

  2.1 บทบาทในการใหความรวมมือ  ใหขอมูลที่
ตรงไปตรงมา ใหขอเท็จจริงมากที่สุด เพื่อนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหขอมูล
ของนักศึกษาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือได  เปนประโยชนใน
การนํามาใชพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถาบันตอไป
  2.2 บทบาทในการรับรู ติดตามและใหขอเสนอ
แนะหรือใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถาบัน โดยเห็นวาขอมูลดังกลาวจะ
กอใหเกดิประโยชนหรือเปนการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
พัฒนาระบบการประเมินในฐานะผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ตอการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
  2.3 บทบาทในการศึกษา ติดตาม กํากับขอมูล
ที่มีการนําไปปรับปรุง โดยติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในภาพรวม
และในสวนองคประกอบทีเ่กีย่วของและมผีลตอนักศึกษา
โดยตรง  เชน องคประกอบดานผลติบณัฑติ องคประกอบ
ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบดานการ
บรกิารวชิาการแกสงัคม  องคประกอบดานการทาํนบุาํรงุ
ศิลปวัฒนธรรม  จุดแข็งท่ีตองเสริม จุดออนท่ีควรแกไข
ในดานใดบาง มีแนวทางใดในการปฏิบัติที่ดีที่ดําเนิน
การแลวสงเสริมใหคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้น
ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิต
  2.4 บทบาทในการสนบัสนนุใหระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบันดําเนินการไปได  โดย
นกัศึกษามสีวนรวม ในการสงเสรมิสถาบนัไดหลากหลาย
รปูแบบ อาท ิเผยแพรและเชญิชวนนกัศกึษาในสถาบนัได
ใหความสนใจและใหความสําคัญในการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  สรางเครือขาย
รวมกันติดตาม รับรูการดําเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษา และการนําความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใชในการดาํเนนิงานกจิกรรมนกัศกึษาในแตละประเภท  
สรางโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณเรียนรู
เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนและโลกทัศนการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพมีความเขมแข็งและกอใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริงแกนักศึกษาตอไป
 ในการนําความรูและทักษะดานประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานกิจกรรมนักศึกษา  มีการกํากับติดตามและประเมิน
คุณภาพการดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา  โดย
อยางนอยตองดําเนินการ 5 ประเภท คือ
 1.  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
 2.  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
 3. กิ จกรรมบํ า เพ็ญประ โยชน และรั กษา
สิ่งแวดลอม
 4.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
 5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 เพื่อใหนักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ในขณะทีศ่กึษาอยูในสถาบนัอุดมศกึษาไดเตม็ตาม
ศักยภาพ  และสามารถนําความ รู เ กี่ ยวกับการ
ประกันคุณภาพไปใช ในการดําเ นินงานกิจกรรม
นักศึกษา และปรับใชในชีวิตการทํางานในอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิภาพคะ
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การรวมธุรกิจ
(Business Combination)

โดย... อาจารยลมุล เกยุรินทร
สาขาการบัญชี

Article
บทความ

 การรวมธุรกิจ (Business Combination) 
ในปจจุบันนี้มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่มีการรวม
ธุรกิจเพื่อชวยทําใหกิจการหนึ่ง ซึ่งมีความพรอมดาน
เงินทุนสามารถขยายฐานการดําเนินธุรกิจไดงายข้ึน
จากการเขาไปรวมกับกิจการที่มีฐานธุรกิจอยูกอนแลว
การรวมธุรกจิจะใหประโยชนในเร่ืองการมีสวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้น ประหยัดตนทุนการดําเนินงานต่ําลงจากผล
ของการประหยัดไดโดยขนาด (Economy of  Scale) 
ซึ่งกิจการที่รวมธุรกิจเขาดวยกันสามารถใชปจจัยการ
ดําเนินงานพ้ืนฐานรวมกันได และประโยชนที่จะเกิดขึ้น
ในเร่ืองของการบริหารจัดการในสวนของการจัดหา
ชิ้นสวนท่ีตองทําการซื้อ ที่กิจการหนึ่งตองการจัดหา
จากกิจการหนึ่ง เปนตน ดังนั้นการบัญชีสําหรับการรวม
ธรุกิจจงึมคีวามสําคญัทีผู่ปฏบิตังิานดานบญัชหีรอืผูศกึษา
ดานวิชาการบัญชีตองใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในทางบัญชี การรวมธุรกิจจะ
เกิดขึ้นเม่ือกิจการหนึ่งมีอํานาจควบคุม (Controlling 
power) กิจการอ่ืน กิจการท่ีเขาไปมีอํานาจควบคุม
จะเรียกวา บริษัทใหญ (Parent Company) สวน
กิจการที่ถูกควบคุมจะเรียกวาบริษัทยอย (Subsidiary 
Company)
 ในป จ จุบันนี้ ก ารรวมธุ รกิ จส วนใหญ เปน
วิ ธี การรวมธุ รกิ จ โดยการ ซ้ือหุ นหรื อการถือหุ น 

(Stock Acquisition)  ซึ่งการรวมธุรกิจโดยวิธีนี้จะมี
ลกัษณะของการท่ีกจิการหน่ึงเขาไปถือหุนสามัญทีม่สีทิธิ
ออกเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง โดยถือหุนตั้งแต 50% ขึ้นไป
แลวมีอํานาจในการควบคุม คือ มีอํานาจในการกําหนด
นโยบายทางการเงินและนโยบายการดําเนินงานให
เปนไปตามนโยบายของผูซือ้ ดงันัน้ความสมัพนัธระหวาง
กิจการท่ีเขาไปควบคุมกับกิจการท่ีถูกควบคุมจะเรียกวา 
“บริษัทใหญและบริษัทยอย” อยางเชนตัวอยางของ 
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
และเขาเปนสมาชกิบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 โดยมี
ที่อยูของบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ เลขที่ 10 ซอย 10 
ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา บริษัท
และบรษิทัยอย (รวมเรยีกวา “กลุมบรษิทั”) ดาํเนนิธุรกจิ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับไมยางพารา 
เชน ยางแผนรวมควัน นํ้ายางขน ยางแทง ถุงมือ และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดดําเนินธุรกิจ
การใหบรกิารทางวศิวกรรม และขนสง โดยบรษิทัศรตีรงั
แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ไดเขาไปถือหุนสามัญ
ที่มีสิทธิออกเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งและมีอํานาจในการ
ควบคุมกับกลุมบริษัทยอยดังตอไปนี้
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 จะเห็นไดวาจากขอมูลตัวอยางขางตนความสัมพันธเปนลักษณะบริษัทใหญและบริษัทยอย ซึ่งเปนการรวมธุรกิจโดยวิธี
การถือหุนและมีอํานาจการควบคุมกับกลุมบริษัทท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 หากกิจการใดเขาไปรวมธรุกจิโดยการถอืหุนสามญัทีม่สีทิธอิอกเสยีงแตไมมอีาํนาจในการควบคมุโดยการถอืหุนตัง้แต 20% 
ถึง 50% มีเพียงแตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ นั่นหมายถึงวา กิจการน้ันเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ทางการเงนิและการดาํเนนิงาน ความสมัพนัธระหวางกลุมกจิการจะเรยีกวา “บรษิทัรวม” ดงันัน้จึงขอยกตวัอยางกลุมบรษิทัศรตีรงั
แอโกรอินดัสทรี จํากัด(มหาชน) 
รายละเอียดของกลุมบริษัทรวมมีดังนี้

รายละเอียดเก่ียวกับบริษัทยอยมีดังตอไปนี้

ชื่อ

Sri Trang International Pte Ltd.
Sri Trang USA, Inc.
PT Sri Trang Lingga Indonesia
บจก. อันวารพาราวูด
บจก. รับเบอรแลนดโปรดักส
บจก. หนํ่าฮั่วรับเบอร
บจก. สะเดา พี.เอส. รับเบอร
บจก. สตารเท็กซ รับเบอร
บจก. พรีเมียรซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
บจก. สตารไลท เอ็กซเพรส  ทรานสปอรต
บจก. ศรีตรัง รับเบอร แอนด  แพลนเทชั่น
Shi Dong Shanghai rubber

บริษัทยอยทางออม
Shi Dong Investments Pte Ltd. 
(ถือหุนโดย Sri Trang International Pte Ltd.)
P.T. Star Rubber    
(ถือหุนโดย Shi Dong Investments Pte Ltd.)

ชนิดของธุรกิจ

จัดจําหนายผลิตภัณฑยางพารา
จัดจําหนายผลิตภัณฑยางพารา

ผลิตยางแทง
ผลิตไมยางพารา
ผลิตนํ้ายางขน

ผลิตผลิตภัณฑยางพารา
ผลิตผลิตภัณฑยางพารา

สวนยางพารา
วิศวกรรมบริการ
บริการขนสง
สวนยางพารา

จัดจําหนายผลิตภัณฑยางพารา

ลงทุน

ผลิตยางแทง

ประเทศที่จดทะเบียน

ประเทศสิงคโปร
ประเทศอเมริกา

ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศจีน

ประเทศสิงคโปร

ประเทศอินโดนีเซีย

100.00
100.00
90.00
99.94
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

100.00

100.00

99.00

100.00
100.00
90.00
99.94
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

        -

100.00

99.00

อัตราสวนการถือหุน (รอยละ)
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ชื่อ

พ.ศ. 2553
บจก. สยามเซมเพอรเมด
บจก. เซมเพอรเฟล็ก เอเซีย
บจก. เซมเพอรฟอรมแปซิฟก
Sempermed USA, Inc.
บจก. พัฒนาเกษตรลวงหนา
Semperfl exShanghai Co.,Ltd
Sempermed Singapore Pte Ltd.

ชนิดของธุรกิจ

ผลิตถุงมือที่ใชในทางการแพทย
ผลิตทอแรงดันสูง

ผลิตสวนประกอบแมพิมพ
จัดจําหนายถุงมือที่ใชใทางการแพทย
นายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ผลิตทอแรงดันสูง
ลงทุนในบริษัทที่จัดจําหนายถุงมือยาง

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศอเมริกา
ประเทศไทย
ประเทศจีน

ประเทศสิงคโปร

40.23
42.50
42.50
45.12
40.00
50.00
50.00

2,406,552
429,706

6,879
421,600
99,828

318,783
108,800

3,987,505
460,043

634
1,797,830

10,449
168,864

        -

520,784
74,772

102
22,007
2,648

21,253
(2,044)

554,325
81,177

190
301,449
58,395
67,065
8,691

พันบาท อัตราสวน
การถือหุน 
(รอยละ)หน้ีสิน รายได กําไร (ขาดทุน)สินทรัพย

 จะเห็นไดวาความสมัพนัธระหวางบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดัสทร ีจาํกดั (มหาชน) กบักลุมบรษิทัดังกลาวทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ) ไมไดมีฐานะเปนบริษัทใหญ และบริษัทดังกลาวก็ไมไดมีฐานะเปนบริษัทยอย  ความสัมพันธดังกลาวเปนกลุมบริษัท
รวมเทานั้น ตามท่ีผูเขียนไดวิเคราะหใหเห็นแลววาความสัมพันธของการรวมธุรกิจโดยวิธีการถือหุนจะมีความสัมพันธในลักษณะ
ใดตามเกณฑที่ไดกําหนดไวขางตน สําหรับฉบับน้ีผูเขียนกลาวไวใหนักบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดทราบถึงการรวมธุรกิจวา
เปนอยางไร  ฉบับหนาจะมาตอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางบัญชีของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ (IFRS No.3 Business Combination) 

ทีม่า : www.sec.or.th : งบการเงนิ ประจาํป 2553

ทีม่า : www.sec.or.th : งบการเงนิ ประจาํป 2553
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ตลาดการเมืองไทย
(Thai Political Market)

โดย...ดร.พิเชษฐ  พรหมใหม
สาขาการตลาด

 3 กรกฎาคม 2554 เปนวันสําคัญของการเมืองไทยอีกครั้ง
หนึ่ง เพราะเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วประเทศ
สงผลใหบรรยากาศโดยทั่วไปคึกคักขึ้นมาอยางทันตาเห็น สถานที่
พบปะของผูคนกลายเปนเวทีสนทนาพาทีทางการเมือง ตางคน
ตางแสดงความคิดเห็น วิเคราะหสถานการณทางการเมืองกันอยาง
เมามัน เรียกไดวา ไมมีใครยอมใครกันเลย
 การเมืองไทยไดนําการตลาดมาใชอยางชัดเจนเมื่อครั้ง 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ  ไดแสดงปาฐกถาในหัวขอ “พัฒนาประเทศไทย
ตองใชการตลาดนํา” จนทําใหพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นชนะ
การเลือกตั้งอยางถลมถลาย เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2544 ตั้งแตนั้น
เปนตนมา การตลาดการเมือง หรือ political marketing ไดถูกกลาว
ขานและนํามาใชในการทางเมืองอยางชัดเจน หากจะกลาวใหเขาใจ
งายที่สุด Political Marketing  ก็คือ“การเมืองที่ใชการตลาดนํา” 
(Marketing Orientation in Politics) เปนการยึดแนวทางการตลาด
นํา (Marketing Oriented) ของภาคธุรกิจ เพียงแตตางกันที่เปาหมาย 
เพราะการเมอืงมไิดมเีปาหมายเพือ่มุงสรางผลกาํไรหรือความมัง่คัง่สงูสดุ 
หากแตกลุมเปาหมายของการเมือง คือ ผูออกเสียงเลือกต้ัง (Voter) 
โดยผูเลือกตั้งจายเปนคะแนนเสียงแทนเงิน เพื่อซื้อความเช่ือในแนว
นโยบายและสัญญาตางๆ ของพรรคการเมือง (ชํานาญ จันทรเรือง. 
2553 : ออนไลน)
 นโยบายของพรรคการเมืองไดกลายเปนผลิตภัณฑ (Product) 
หรือตราสินคา (Brand) ของพรรคการเมืองไปแลว โดยใชแนวคิดการ
ทําวิจัยตลาด (Marketing research) เพื่อคนหาปญหา และความ
ตองการของประชาชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมากําหนดเปนนโยบาย 
ซึ่งกลายเปนนโยบายประชานิยม แนนอนเมื่อใชประชากรการวิจัย
กลุมเดียวกัน ผลการวิจัยที่นํามากําหนดนโยบายของแตละพรรค
จึงมีความคลายคลึงกัน อยางไรก็ตามเพ่ือใหประชาชน (ผูบริโภค)
ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองงายข้ึน จึงมีการสรางความแตกตาง 
(Product di f ferent iat ion) ในรูปแบบตางๆ  เชน  พรรค
ประชาธิปตยกําหนดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 500 บาท พรรค
ชาติพัฒนาเพื่อแผนดินเพิ่มเปน 1,000 บาท เพื่อใหประชาชนเห็น
วาเหนือกวา นอกจากนี้พรรคการเมืองตางๆ ยังสูกันดวยกลยุทธ
การส่ือสาร (communication strategies) โดยพยายามแยงพื้นที่ขาว
ตามส่ือตางๆ ใหไดมากท่ีสุด มีการติดปายโปสเตอรเพ่ือสรางการรับรู
และจดจําผูสมัครและนโยบายพรรค และท่ีสําคัญพรรคการเมืองยังใช
โอกาสจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยการใชสื่อออนไลน เพื่อ
เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีอยูในสังคมออนไลน ซึ่งมีการรวมกลุมกันอยาง

เหนียวแนน เรียกไดวาตลาดการเมืองของไทยไดนําผลการวิเคราะห
สถานการณ (SWOT Analysis) มาใชกําหนดกลยุทธการตลาด
อยางเต็มรูปแบบ โดยมีเปาหมายเพื่อเอาชนะคูแขงขัน 
 อยางไรก็ตามการใชแนวคิดทางการตลาดใหประสบความ
สําเร็จหรือเปนที่พึงพอใจของลูกคา ไมไดขึ้นอยูกับวาพรรคการเมือง
ใดมีนโยบายที่โดดเดน โดนใจ เทานั้น หากแตตองพิสูจนใหประชาชน 
(ลูกคา) เห็นวาพรรคการเมืองไดทําตามสัญญาท่ีใหไว จึงจะได
ชื่อวาเปนการใชการตลาดการเมืองที่เปนไปตามแนวคิดทางการตลาด
ที่แทจริง  ในเรื่องนี้ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ ไดกลาวไวอยาง
นาสนใจวาตลาดการเมืองของไทยผูซื้อจะตองเผชิญภาวะความ
ไมแนนอนอยางนอย 3 ระดับ คือ

ระดับที่หนึ่ง นักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีตนเลือกจะ
ชนะการเลือกตั้งหรือไม หากนักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีตน
เลือกพายแพการเลือกตั้ง ผูซื้อยอมหมดโอกาสที่จะไดรับการสงมอบ
สินคา “บริการการเมือง” 

ระดับที่สอง ถึงนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือกจะ
ชนะ แตจะมีโอกาสในการรวมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายที่ได
หาเสียงเขาสูการปฏิบัติหรือไม ถาไม ผูซื้อก็ยอมหมดโอกาสที่จะไดรับ
สินคา “บริการการเมือง” เปนผลตางตอบแทน 

ระดับที่สาม ถึงแมนักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีตนเลือก
ไดรับเลือกต้ังและไดรวมรัฐบาล ประชาชนก็อาจจะตองเส่ียงตอการ 
“เบี้ยว” สัญญา โดยการไมดําเนินตามนโยบายตามที่ใหสัญญาไวกับ
ประชาชน
 การนําการตลาดมาใชกับการเมืองเปนเรื่องที่ดี เพราะการ
ตลาดคือ การกําหนดสวนประสมทางการตลาดที่สอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของลูกคา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจเปน
หลัก ดังนั้นเม่ือนักการเมืองใชการตลาด จะทําใหมีการใชนโยบายท่ี
สอดคลองกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของประชาชน และ
นําไปสูภาคปฏิบัติ ประชาชนจะไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีกําลังใจ
ในการทํางานหรือประกอบอาชีพ มีความสุขมากขึ้น 

อยางไรก็ตามส่ิงที่นากังวลก็คือ นักการเมืองของไทย
จะใชการตลาดเพียงเพ่ือทําใหตนหรือพรรคพวกของตนเปน
ผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นหรือไม หากเปนเชนน้ันเราคนไทย
คงตองรอใหนักการเมืองของไทยมีความเขาใจการตลาด และ
นําการตลาดมาใชตามความหมายท่ีปรมาจารยดานการตลาด
ฟลิปส คอตเลอร ไดกลาวไว ซึ่งไมรูวาจะใชเวลานานเพียงใด 



 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการ

ประเมินตนเอง 4 ดาน คือ ดานการใช

อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา ดานการใช

อินเทอรเน็ตเพื่อการบันเทิง ดานการใช

อินเทอรเน็ตเพื่อการวิจัยและดานสภาพ

การใชอินเทอรเน็ตของคณะบริหารธุรกิจ 

และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ใช อิ น เทอร เน็ ตของ นักศึ กษาคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย โดยใชกลุมตัวอยาง

ทั้งส้ิน จํานวน 337 คน คัดเลือกจาก

ตารางของยามาเน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยคือแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาความถี ่คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย

การทดสอบคาที (t-test) และทดสอบ

สมมติฐานในการเปรียบเทียบตัวแปร 

3 กลุมขึ้นไปดวยการทดสอบ คาเอฟ

(F-test) และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี 

LSD ดวยการทดสอบความตาง

 ผลการวิจัยสรุปไดวา ศึกษา

พฤติกรรมการใช อิ น เตอร เน็ ตของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

เทคโนโล ยีราชมงคลศ รีวิ ชั ย  โดย

ภาพรวม  4 ดาน  อยู ในระดับมาก

โดยดานการใชอินเทอร เน็ตเพื่อการ

บันเทิงมีคาเฉล่ียสูงสุด โดยนักศึกษา

ภาคสมทบมีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษา

ภาคปกติ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.770 

สวนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม

การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ที่มีสาขาตางกัน มี

พฤ ติกรรมการใช อิ น เทอร เ น็ต โดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ  .001 และพบวา

สาขาระบบสารสนเทศและสาขาการ

บัญชีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 นักศึกษาสาขา

การตลาดและสาขาการบัญชี และสาขา

การจัดการมีความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 พฤติกรรม

การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาเกี่ยวกับ

การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการวิจัยที่มีสาขา

ตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั .001 โดยพบวานกัศกึษา

สาขาระบบสารสนเทศและสาขาการ

บัญชีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สาขาการตลาดกับการบัญชี

การบัญชีกับการจัดการแตกตางอยางมี

นยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .001 พฤติกรรม

การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพการใชอิน เทอร เน็ตของคณะ

บริหารธุรกิจ โดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

โดยพบวานกัศกึษาสาขาระบบสารสนเทศ

กับสาขาการบัญชี สาขาการตลาดกับ

การบัญชี และสาขาการบัญชีกับสาขา

การจัดการ มีความแตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
   คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
ชื่อผูวิจัย  ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ  ตั้งธรรมกุล
หนวยงาน  คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย
ปที่ศึกษา  2553
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 วั ต ถุ ป ระส งค ขอ งกา ร วิ จั ย

เพ่ือ 1)  ศึกษาการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 

2)  เปรียบเทียบความแตกตางลักษณะ

ทางประชากรกับการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 3)  ศกึษาความสัมพนัธ

ระหวางตัวแปรการผลักดันเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติของสถานศึกษา

การ นํ าป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เ พีย ง

ไปใช  และความรูความเขาใจในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กับ การประยุกต

ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุม

ตัวอยางที่ศึกษาเปนนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย 5 แหง ในจังหวัดสงขลา 

จํานวน 400 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ (Check 

list) และแบบ rating scale 3 และ 5 

ระดับ  คาสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย

ดวยคาสถิติ t-test  การวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ  (Pearson product 

moment)  ผลการวิจัย พบวา

 1)  กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง สวนใหญศึกษาในมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร  มีอายุเฉลี่ย 20 ป 

คาใชจายตอเดือนเฉล่ีย จํานวน 4,366 

บาท  รอยละ 27  สวนใหญมีลักษณะ

ที่พักอาศัยแบบหอพัก  2)  กลุมตัวอยาง

มีการนํ าหลัก เศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุ กต ใช  ส วนใหญอยู ในระดับ

ปานกลาง โดยสถานศึกษามีการผลักดัน

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการประยุกต

ใชของนักศึกษา  สวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง  3)  กลุมตวัอยาง มรีะดับความ

รูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอยูในระดับนอย (=1.58)  สาํหรับ

การประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดานเง่ือนไขคุณธรรม มีคาเฉล่ียสูงสุด             

(=3.96)   4)  กลุมตวัอยางทีม่สีถานศกึษา

ตางกันมีคาเฉล่ียการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันอยางมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 สวนเพศ

และลักษณะที่พักอาศัยตางกันมีคาเฉลี่ย

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไมแตกตาง 5) ตัวแปร อายุ 

และคาใชจายตอเดือนไมมีความสัมพันธ

กับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

6) ตัวแปรระดับการนําไปประยุกตใช 

ตวัแปรระดบัการผลกัดนัของสถานศึกษา 

และตัวแปรระดับความรูความเขาใจใน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามสมัพนัธ

กับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ชื่อเรื่อง  การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ในยุคขาวยากหมากแพงของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
   จังหวัดสงขลา
ชื่อผูวิจัย  นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต
หนวยงาน  คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย
ปที่ศึกษา  2552

บทคัดยอ
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…  ..ตัวพิการ แตใจไมพิการ…  ..
‘สมศักดิ์ เหมรัญ’ กีตารมือเดียว

 จากคนที่เคยมีความสมบูรณ
พรอมทางรางกายและจิตใจ ตองมา
เผชิญกับชะตาชีวิตที่พลิกผันจาก
เหตุการณอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต
จนทํ า ใหต อง เสี ยแม  และตนเอง
ตองพิการ แขนขางซายเปนอัมพาต 
เสนประสาทขาด ไมสามารถใชงานได 
แตก็ยังไมละท้ิงความฝน ไมละทิ้งการ
ศึกษา ไมยอมแพกับโชคชะตา และ
ใชชีวิตมาไดจนถึงทุกวันนี้
 เรื่องราวดีๆ ของยอดนักสูชีวิต
รายน้ี สรางกระแสความชื่นชมใหกับ
ผูที่ไดติดตามเปนอยางมาก เมื่อนาย
สมศักดิ์ เหมรัญ (นองซี) อายุ 29 ป 
นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ไดเขารวมการแขงขัน
ในรายการช่ือดังรายการหน่ึง เพียงเพ่ือ

ตองการทําในส่ิงที่ตนรัก และอยากเปน
กําลังใจใหกับทุกๆคนที่ประสบปญหาใน
ชีวิต “ขอแคอยายอมแพ ตราบใดที่ยัง
มลีมหายใจ ชีวิตก็ตองกาวเดินตอไป” 
 แมว าร างกายจะไมสมบูรณ
เห มือนคน อ่ืนๆ  และการ ท่ีตองมา
สูญเสียแขน ก็ไมไดเปนอุปสรรคในการ

ดํารงชีวิตโดยเฉพาะทางดานการศึกษา 
นองซี เลาใหฟงวา ตนเองประสบอุบตัเิหตุ
เมื่อป 2544  จากอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให
ตองสูญเสียแมที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต 
หลังจากน้ันผมทอที่สุด ตองเสียแม และ
ตัวเองก็ตองกลายเปนคนพิการแขนขาง
ซายไมสามารถใชการได ไมมีความรูสึก
ใดๆท้ังสิ้น เดิมทีผมรักการเลนดนตรี 
ชอบเลนกีตารเปนชีวิตจิตใจ แตพอรูวา
ตัวเองไมสามารถเลนเลนกีตารไดอีก
ก็เสียใจ ทอแท ไมอยากทําอะไรอีกแลว
และคิดวาคงไมมีใครจะมาน่ังเลนกีตาร
มือเดียวได หลังจาก 1 ป ผมพยายาม
ฟนฟตูวัเอง และคดิใหม ทาํใหม โดยไดรบั
กําลังใจจากพี่ชายที่คอยชวยเหลือผม
มาตลอด ผมจึงพยายามหันกลับมาทํา
ในส่ิงทีผ่มรกั นัน่คอืการเลนกตีารมอืเดียว 
มันสุดยอดของความยากลําบาก เดิมที
สองมือกวาจะฝกเลนจนชํานาญก็ยาก
อยูแลว พอตองมาฝกเลนมือเดียวมันยิ่ง
ทําใหผมรูสึกทอมากขึ้น ผมใชเวลาฝกฝน
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มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังตองเลน
กีตารทุกๆ วัน เพราะผมไมเคยคิดวาตัว
เองจะมคีวามสามารถโดดเดนหรอืเกงกวา
คนอ่ืนๆ  ผมรู เ พียงแคผมตองฝกให
มากกวาคนอ่ืนๆ เทานั้น และไมเคยคิด
จะไปแขงขนัหรอืโชวใหใครไดเหน็ หากแต
สิ่งท่ีผมเลือกทํา มันทําใหจิตใจผมสดช่ืน 
และมกีาํลงัใจในการใชชวีติมากขึน้เทานัน้
 นองซ ีเลาตอไปวา แตเมือ่โอกาส
มาถึง นองซีก็ไดเขารวมการแขงขันกับ
รายการช่ือดงั ซึง่รายการดังกลาวไมจาํกัด
สิทธิใดๆ ทั้งสิ้น  ผมจึงสนใจที่จะเขารวม  
การเขารวมคร้ังน้ีไมไดคาดหวังผลรางวัล 
ผมแคตองการเปนกําลังใจใหกับคนที่
กําลังประสบปญหาและเผชิญกับความ
เลวรายในชีวิต ผมเช่ือวามันจะเปนแรง
ผลักดันใหทุกคนมีกําลังใจและมีเรี่ยวแรง
ที่จะตอสูกับวันตอๆ ไป คนเราเลือกเกิด
ไมได แตเลือกที่จะเปนคนดี และอยูใน
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สังคมนี้ไดโดยไมเบียดเบียนใคร
 หลังจากที่ขาวคราวของนองซี
ไดแพรกระจายออกสูสายตาประชาชน
ผานทางอนิเตอรเนต็และสือ่ตางๆ กท็าํให
นองซีเปนที่รูจักมากข้ึน และส่ิงท่ีนองซี
ตองการมากที่สุดคือ การเปนกําลังใจ
และเปนตัวอยางใหกับคนอีกมากมาย
ที่ชีวิตไมไดเกิดมาสวยงามและโรยดวย
ดอกกุหลาบเหมือนกับตัวเอง ซึ่งมันก็
ทําใหเขามีกําลังใจท่ีจะสูชีวิตและดีใจที่
ตนเองสามารถทําตัวใหเปนประโยชนตอ
สังคมได 
 ดานการศึกษา นองซีเลาใหฟง
วา ตนเองตองหยุดเรียนถึง 7 ป หลังจาก
ที่ประสบอุบัติเหตุ และคิดวาคงจะไมมี
โอกาสเขาศึกษาตออีกแลว เพราะความ
ฝนที่จะเปนนักดนตรีก็พังทลาย อีกท้ัง
นองซีเองก็เปนคนท่ีเรียนไมคอยดีนัก จึง
ไมหวังจะไปสอบเขาที่ไหน เพราะตอง

สอบไมไดแนนอน แตอาจเปนเพราะ
โชคชะตาที่ ยั ง ค ง เห็ นความสํ าคัญ
ของตน ดวยความสามารถของนองซี
นอกเหนือจากการเลนดนตร ีนองซยีงัเปน
นกัตะกรอ ซึง่เลนไดดเียีย่มระดบัมอือาชพี 
แมวาแขนจะใชการไมได แตกําลังขายัง
เต็มรอย จึงทําใหนองซีไดเขามาสมัคร
เรียนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยสงขลา ใชวิธีสมัครแบบโควตา
ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา นองซี
ไดเขารวมการแขงขันมาแลวนับไมถวน 
แพบางชนะบาง แตการเลนตะกรอก็เปน
อีกส่ิงหนึ่งที่นองซีรักนอกเหนือจากการ
เลนดนตรี  และที่สําคัญตองขอขอบคุณ 
อาจารยสําราญ  ขวัญยืน อาจารยประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูแนะนําให
เขามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย แหงนี้
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 อาจารยสํ าราญ   ข วัญยืน 
กลาววา เจอสมศักดิ์ครั้งแรกที่สนาม
ตะกรอของมหาวิทยาลัย เขามาเลน
ตะกรอทุกวัน และตอนนั้นเขาเรียนการ
ศกึษานอกโรงเรยีนอยู จงึเขาไปพดูคยุและ
ถามวาสนใจจะมาเรียนตอหรอืไม มโีควตา
ความสามารถพิเศษของมหาวิทยาลัย
อยู  สมศักดิ์เขามาสมัครและคัดเลือก
จนสามารถเขามาเรียนได ผมเคยถาม
สมศักด์ิวา ตอนท่ีไมไดเรียนหนังสือและ
ทุกวันนี้ทําอะไรบาง ก็ไดรับคําตอบวา
ตอนเชากรีดยาง ตอนวางเลนดนตรี 
ตอนเย็นซอมตะกรอ  ผมมองวาเด็กคนนี้
มีความสามารถ จึงใหการสนับสนุนอยาง
เต็มท่ี ยิ่งรูวาเขากําลังจะมีอนาคตท่ีดี
ไดทําในส่ิงที่เขารัก ผมก็ยิ่งยินดีกับเขา
และภูมใิจ ชืน่ชมเปนอยางมาก  เพราะเขา
มีอะไรก็จะมาเลาใหผมฟงตลอด 
 “ผมขอขอบคุณคณะบริหาร
ธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ที่ใหโอกาสทางการ
ศึกษากับผม รวมถึงการมอบโอกาส

ดีๆในการเขาแขงขันรายการไทยแลนด
กอททาเลนตในคร้ังนี้ ทําใหผมประสบ
ความสําเร็จในชีวิต รวมถึงทําใหทุกวันนี้
คณะบริหารธุรกิจของเรามีชื่อเสียงโดง
ดังไปพรอมๆ กับผม ถือวาเปนสิ่งที่ผม
ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตของผมเอง” 
สมศักดิ์ กลาวทิ้งทาย

ทุ ก วั น นี้ น อ ง ซี  ห รื อน า ย
สมศักดิ์ เหมรัญ ยังคงศึกษาอยูที่คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป
ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ยังคงเลนตะกรอ
เลนดนตรี กรีดยาง ตามแบบที่ตนเอง
เคยทําในชีวิตประจําวัน ไมไดทําตัวเอง
โดดเดน แมวาทุกวันนี้ชื่อของสมศักดิ์
จะเปนทีรู่จกัของคนมากมาย  สมศกัดิย์งั
เปนคนเดิม ของเพ่ือนๆ พี่ชาย อาจารย
และทุกๆ คน อยางเสมอตนเสมอปลาย 
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รวมงานสงกรานต ณ สงขลา
 สโมสรนักศกึษา  คณะบริหารธุรกจิ เขารวมงานสงกรานต ณ สงขลา 
โดยทางเทศบาลนครสงขลาไดจัดขึ้น เพื่อรวมสงเสริมและอนุรักษประเพณี
สงกรานตซึ่งเปนประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป โดยจัดใหมีพิธี
ทําบุญตักบาตร ขบวนแหพระพุทธสิหิงค ขบวนนางสงกรานต และรดนํ้า
ผูสูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2554 ณ บริเวณลานคนเมือง และบริเวณถนน
จะนะ หนาพิพิธภัณฑธํามะรงค จังหวัดสงขลา

แลกเปลี่ยนเรียนรู 4 มหาวิทยาลัย
 สํานักงานประกันคุณภาพ  คณะบริหารธุรกิจ  มทร .ศรีวิชัย  จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาแกนนํา เพ่ือสรางเครือขายในการรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูกบัมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษณิและมหาวิทยาลัย
หาดใหญ  โดยมกีารบรรยายในหวัขอเศรษฐกจิพอเพยีงและการใช PDCA กบักจิกรรม
พฒันานกัศกึษา รวมถึงกิจกรรม Workshop เพือ่ใหนกัศกึษาไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางวันที่ 20-21 เมษายน 2554 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
 รศ.ประชีพ ชูพันธ  อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะบริหารธุรกิจ ประจําป
การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค  
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย 
ระบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษา โดยมีนักศึกษา
ใหมจํานวน 1,129 คน เขารับการปฐมนิเทศ  

คายสรางมิตรรับขวัญนอง 
 ฝายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ
เขาคายสรางมิตรรับขวัญนอง ระหวางวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 
ณ  อาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักศึกษาใหมไดทําความรูจักกันสราง
สัมพันธภาพที่ดีใหแกกัน ตลอดจนฝกระเบียบวินัย สรางความสามัคคีในการ
อยูรวมกัน โดยมีสโมสรนักศึกษาคอยดูแลนองใหมในการเขาคาย 

รณรงคตอตานยาเสพติด
 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเดิน
รณรงคตอตานยาเสพติด  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันงด
สูบบุหรี่โลก เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
และรวมรณรงคใหเยาวชนยุคใหมหางไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังสอดคลอง
กับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
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คนเดนคนดัง

FBA  : กิจกรรมโปรดของนองกานตคืออะไรครับ
กานต  : กานตชอบอานหนังสือการตูนคะ
FBA  : ความสามารถพิเศษหละครับ
กานต  : รองเพลงคะ
FBA  : แลวอาชีพในฝนคืออาชีพอะไรครับ
กานต  : ผูจัดการโฆษณาการตลาดคะ
FBA  : สําหรับกานตการศึกษาคืออะไรครับ
กานต  : การศึกษาคือชีวิต ไมใชเตรียมตัวเพ่ือ  ชีวิต การศึกษาคือความเจริญงอกงาม   คือกระบวนการทางสังคม และคือการ  สรางประสบการณแกชีวิตคะ
FBA  : ทําไมถึงเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ   มทร.ศรีวิชัย หละครับ
กานต  : กานตคิดวา คณะบริหารธุรกิจ มีความ  โดดเดนในเร่ืองตางๆ อีกทั้งยังสอนให  นักศึกษามีความกลาแสดงออกและ  เชื่อมั่นในตัวเองอีกดวย

นางสาวจุฑารัตน เกตุแกว
ชื่อเลน  : กานต
อายุ     : 18 ป
สูง  165 ซม. หนัก 48 กก.
ชั้นปที่ 1 การตลาด
คติ  :  นักศึกษารุนใหม
          สวยสดใสไรแอลกอฮอล

Profi leKarn

 
 
 

ัน

คติ

   
PeaceProfi le

นายพัฒนยศ  ตั้งภมรจิตร

ชื่อเลน  : พีส

อายุ     :  18 ป

สูง  172 ซม. หนัก 62 กก.

ชั้นปที่ 1 การจัดการทั่วไป

คติ :  จงพอใจในสิ่งที่มี

        จงพอใจในสิ่งที่รับ

FBA  : กิจกรรมโปรดของนองพีสคืออะไรครับ

พีส  : ผมชอบเลนฟุตบอลครับ
FBA  : ความสามารถพิเศษหละครับ

พีส  : รองเพลงครับผม
FBA  : แลวอาชีพในฝนคืออาชีพอะไรครับ

พีส  : ประกอบธุรกิจสวนตัวครับ และก็อยาก

  เปนนักฟุตบอลทีมชาติครับ เพราะผม

  ชอบเลนฟุตบอลมาก
FBA  : สําหรับพีสการศึกษาคืออะไร

พีส  : การศึกษาคือการเรียนรูเพื่อพัฒนา

  และยกระดับคุณภาพของมนุษย

  ใหดีขึ้นครับ และจะชวยพัฒนาสังคม

  รวมถึงประเทศชาติ ซึ่งเปนส่ิงที่มนุษย

  ทุกคนขาดไมได
FBA  : ทําไมถึงเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

  มทร.ศรีวิชัย หละครับ
พีส  : ผมวาเปนคณะที่เหมาะสมและเขากับ

  ผมมากที่สุดครับ เพราะผมตองการนํา

  ความรูที่ ไดไปใชในการบริหารและ

  จัดการในการประกอบอาชีพในอนาคต

คนเดนคนดง

น

ชื่

อ

สู

ั้ชัน

คติ

MR.&Miss FBA Freshy 2011MR.&Miss FBA Freshy 2011

นตวเองอกดดววยยตวเองอกกดดดดวววววยยยยย

จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 0-7431-7176 ตอ 101 โทรสาร 0-7431-7177 http://bba.rmutsv.ac.th
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