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ติดตามวารสารบริหารธุรกิจในเล่มต่อๆ	ไป

(รศ.เยาวพา		ณ	นคร)

(นางศคิรนิทร	์	เพช็รโน)
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FBA News 
	 คณะบริหารธุ รกิ จ 	 ร่ วมใจรณรงค์ 	
การแต่งกายด้วยผ้าไทย	 ซึ่งจะใส่ทุกวันศุกร์	
เพ่ือส่งเสริมการใช้ผ้าไทย	และเพ่ืออนุรักษ์ประเพณี	
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม	 เพื่อเยาวชนรุ่นหลัง	
จึ งขอ เชิญชวนให้ คน ไทยหั นมาแต่ งกาย	
ด้วยผ้าไทย

	 	ชมรมศษิย์เก่าคณะบรหิารธรุกจิ	มทรศ.-วทต.	
ร่วมจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค	์ เพื่อร�าลึกความหลัง
ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น		ภายใต้ชื่องาน	“บริหารธุรกิจ
สังสรรค์”	 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 และครั้งนี้	
เป็นครัง้ที	่41	บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความ
สนุกสนานและเป็นกันเอง	 รวมถึงกิจกรรมและการ
แสดงที่เต็มไปด้วยความตระการตา	 ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงจากนักร้องชื่อดัง	 “โกไข่และนายสน”	 รวมถึง	
การแสดงของน้องๆ	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	
ซึง่งานดงักล่าวจดัขึน้เมือ่วนัเสาร์ที	่1	กนัยายน	2555	
ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	พระชนมพรรษา	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บริหารธุรกิจสังสรรค์ ครั้งที่ 41

FBA News 

สานสัมพันธ์วันเกษียณอายุ

	 	 	 สโมสรนักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจ	
ได้ จั ด งานกีฬาคณะบริหารธุ รกิ จสั มพันธ์ 	
ประจ�าปีการศึกษา	 2555	 ระหว่างวันท่ี	 11–15	
กรกฎาคม	 2555	 เพื่อสร้างความสามัคคีและ	
ความเป็นหนึ่ ง เดียวของคณะบริหารธุรกิจ	
ณ	 โรงยิมเนเซียม	 1	 และ	 2	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กีฬาคณะบริหารธุรกิจสัมพันธ์

รณรงคก์ารแตง่กายดว้ยผา้ไทย

	 	 เพื่ อ เ ป็ นก า รยกย่ อ งบุ คล ากรและ
แสดงมุทิตาจิต	 คณะบริหารธุรกิจร่วมจัดงาน	
สานสัมพันธ์วันเกษียณอายุ 	 ประจ�าปี 	 2555	
ให้แก่	 ผศ.เพ็ญศรี	 พิทักษ์ธรรม	 และ	 อาจารย์
วรรณา	 ทิววัฒน์ปกรณ์	 อาจารย์ผู้ เกษียณอายุ
ราชการ	 ด้วยความประทับใจของทุกคน	 โดย
งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่	 26	 กันยายน	 2555	
ณ	 โรงแรมวีว่า	 จังหวัดสงขลา	 ซึ่งภายในงาน	
มีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา
เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่	3	ฉบับที่	6	ประจำาเดือนมิถุนายน	-	ธันวาคม	2555
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History

	 	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ได้เปิดสอน
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	
ในภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 โดยมีปรัชญาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 ให้มีความรู้	 ความสามารถในเชิงบูรณาการทางด้าน
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 โดยสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	คือ	
	 1.	 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ	
ขนาดย่อม	และสามารถประยุกต์ความรู้แขนงต่างๆ	เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ	
	 2.	 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 วิสัยทัศน์กว้างไกล	 มีความ
เขา้ใจในปญัหาทางธรุกจิ	และสามารถเสนอทางออกทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กอ่งคก์รและสงัคม	
	 3.	 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
				 ในประเทศไทยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนสูง
ทีส่ดุ	แตล่ะปสีามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กผู่ป้ระกอบการจ�านวนมหาศาล	การประกอบธรุกจิ
ในสถานการณป์จัจบุนัจ�าเปน็จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท�าธรุกจิพรอ้มๆ	กบัการ
ประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืดา้นการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม	จงึจะสามารถน�าพาองคก์รไป
สูค่วามส�าเรจ็ได	้คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ไดต้ระหนกั	
ถงึความเปน็จรงิขา้งตน้	จงึไดอ้อกแบบหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการ
จดัการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนทีต่อ้งการ
สร้างหรือพัฒนาธุรกิจของตนให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 โดยหลักสูตรได้เน้น
รายวิชาพื้นฐานที่จ�าเป็น	 และเสริมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอย่างครบถ้วน	 สอดคล้องกับโลกยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน	 ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษามีความมั่นใจได้ว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาหลักสูตรนี้กับภาคธุรกิจจริงได้อย่างแน่นอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

FBA
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า
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2 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่	3	ฉบับที่	6	ประจำาเดือนมิถุนายน	-	ธันวาคม	2555



	 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	 12	 สิงหามหาราชินี	
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจ	 ได้จัดกิจกรรม	 “โครงการสื่อรักถึงแม่”	 โดยมี	
คณุอรพมิพ	์	รกัษาผล	นกัพดูและเยาวชนดเีดน่แหง่ชาติ	ป	ี2546	มารว่มบรรยาย	เพือ่ใหน้กัศกึษา
ไดร้ะลกึถงึพระคณุของแม	่ซึง่โครงการนีจ้ดัขึน้เมือ่วนัที	่15	สงิหาคม	2555	ทีผ่า่นมา	ณ	หอประชมุ
อาคารอเนกประสงค์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
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	 เมื่อวันที่	 19	 กันยายน	 2555	
ที่ ผ่ า น ม า 	 ฝ่ า ย พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า	
คณะบริหารธุ รกิจ 	 ได้จัดพิธีซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญาบตัร	ใหแ้กบ่ณัฑติ	ณ	
มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม	ในการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร

	 	วนัที	่7	พฤศจกิายน	2555	ทีผ่า่นมา	
คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	 ได้จัดกิจกรรมการสอน
ศิลปะป้องกันตัวแบบไอคิโดขึ้น	เพื่อให้น้องๆ
นักศึกษาได้ใช้ป้องกันตัวในสถานการณ์
อันตรายต่างๆ	 ทั้งการป้องกันตัวแบบมือ
เปล่า	 และการใช้อาวุธ	 โดยได้รับเกียรติจาก	
Mr.Koichi	Kashiwaya	ซึง่เปน็	Pro.	Ki-akido	
และ	Miss	Puppy	นกัรอ้งเพลง	pop	ชาวญีปุ่น่	
มาร่วมให้ความรู้และความสนุกแก่น้องๆ
นักศึกษา	 ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 	
7	รอบ	พระชนมพรรษา	คณะบริหารธุรกิจ

	 ในวันที่	 8	 กันยายน	 2555	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจ	 ได้จัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ	 ภายใต้ชื่อโครงการ	
“คณะบริหารธุรกิจสร้างจิตส�านึกสาธารณะ”	ณ	 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบรหิารธรุกจิ
สร้างจิตส�านึก
สาธารณะ

สื่อรัก
ถึงแม่

พิธีซ้อมย่อย
การรบัพระราชทาน

ปริญญาบัตร

สอนศิลปะ
ป้องกันตัว
แบบไอคิโด
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กิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิต

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	
ก่อนออกฝึกงานนอกสถานที่

กรมสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย
RD	go	Campus

	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจ	 ได้จัด
โครงการสัมมนาพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	
คณะบริหารธุรกิจขึ้น	 เมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 2555	 เพื่อ
ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง	 และมีความรู้	
ความเข้าใจครอบคลุมศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ	
ณ	 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

	 เมือ่วนัที	่	16		ตลุาคม	2555	ทีผ่า่นมา	ฝา่ยวชิาการ	
และวิจัย	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
ราชมงคลศรีวิชัย	จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก
ฝึกงานนอกสถานที่ขึ้น	 	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม	
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ก่อนออกฝึกงานนอกสถานที่	
โดยได้ เชิญท่ านวิทยากรที่ มากด้ วยประสบการณ์ 	
คุณทรงศรี	กาญจนิศากร	มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในครัง้นี	้ณ	หอ้งประชมุ	07203	อาคารศนูยพ์ฒันาบคุลากร	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 เมื่อวันที่	 15	 สิงหาคม	 2555	 ฝ่ายวิชาการ	
คณะบริหารธุรกิจ	 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษา
ต่างประเทศ	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ในด้านภาษาและการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน	
ณ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	

	 	ในระหว่างวันที่	16	-19	ตุลาคม	2555	ที่ผ่านมา	
กรมสรรพากรได้จัดกิจกรรมโครงการ	 “สรรพากรสอน
ภาษีที่มหาลัย	 RD	 go	 Campus”	 สู่คณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ณ	ห้องประชุม	
ใช้บางยาง	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น	
โดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกจิตส�านึกให้นักศึกษา
ตระหนกัถงึการเสยีภาษี	และมคีวามรบัผดิชอบในการเสยี
ภาษ	ีซึง่การจดัอบรมในครัง้นี	้น.ส.ณฐัสดุา		กิม้เสง้	นกัศกึษา
สาขาการบัญชี	 ชั้นปีที่	 4	 คณะบริหารธุรกิจ	 กล่าวว่า	
จากการได้เข้าอบรมในครั้งนี้	 ท�าให้เข้าใจในเรื่องของการ
เสียภาษีมากข้ึน	และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง	

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านภาษาต่างประเทศ

สัมมนาพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ
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กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร

สหกจิศกึษาพบสถานประกอบการ

สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร

โครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านวิชาชีพบัญชี

	 	 เมื่อวันที่ 	 28	 สิงหาคม	 2555	
ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 คณะบริหารธุรกิจ	
ได้จัดประชุมสัมมนา	 โครงการสหกิจศึกษา
พบสถานประกอบการ	 โดยมีนโยบาย	
จัดการศึกษาที่ มี รายวิชาสหกิจศึกษา	
อันเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
คณะบริหารธุรกิจกับสถานประกอบการที่
เกีย่วข้อง	เพือ่ร่วมกนัพฒันาการผลติบณัฑติ	
และยกระดับความสามารถและความพร้อม
ที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน	ณ	 ห้อง	 05203	
คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

	 	 งานประกันคุณภาพการศึกษา	
คณะบริหารธุรกิจ	 ได้จัดโครงการสัมมนา
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
คณะบรหิารธรุกจิ	เพือ่ขบัเคลือ่นบคุลากรใน
องค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา	เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลใน
การปฏบิตังิานจรงิ	ในวนัที	่7	กนัยายน	2555	
ณ	หอ้ง	05203	คณะบรหิารธรุก	ิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 	สาขาการบัญชี		คณะบริหารธุรกิจ	
ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านวิชาชีพบัญชี	
ในวนัที	่4	กนัยายน	2555	ณ	คณะบรหิารธรุกจิ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.ปกรณ์	 เพ็ญภาคกุล	
ต�าแหน่ง	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,	 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ	 มทร.ศรีวิชัย	 และ	
อาจารย์ยรรยง	 เมธาพาณิชย์	 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี	 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้	
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพให้อาจารย์ผู้สอนบัญชีได้มีการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี	และมีความ
เข้าใจในประเด็นส�าคัญของมาตรฐานการ
บัญชีที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
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กจิกรรมด้านท�านบุ�ารงุศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม

สารทเดือนสิบ 

ทำาบุญคณะบริหารธุรกิจ

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดแหลม

	 	ในระหว่างวันที่	3	-	4		ตุลาคม	2555		
ทางคณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดจัดหมรับขึ้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	
อนุรักษ ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาวใต้	 โดยการจัดงานในครั้งนี้
น้องๆ	 นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจ�านวน
มากในการส ่งหมรับเข ้าประกวด	 และ	
ผลปรากฏว่าสาขาระบบสารสนเทศ	 และ	
สาขาการจดัการ	กลุม่วชิาการจดัการส�านกังาน	
อิเล็กทรอนิกส์	ได้คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง		
ส่วนผลงานหมรับทั้งหมดที่ผ่านการประกวด	
น้องๆนักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจได้น�าไป
ถวายพระ	ณ	วัดโพธิ์ปฐมวาส	จังหวัดสงขลา	

	 	 เมื่อวันที่ 	 5	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	
คณะผู ้บริหาร	 เจ ้าหน้าที่ 	 และนักศึกษา	
คณะบรหิารธรุกจิ	ได้ร่วมท�าบญุคณะ	ซึง่จดัเป็น
ประจ�าทุกปี	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	
พระชนมพรรษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

	 	เมื่อวันที่		17	พฤศจิกายน	2555	ที่
ผ่านมา	คณะผู้บริหาร	อาจารย์	และนักศึกษา	
คณะบรหิารธรุกจิ	ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิ	
เพื่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้ควัน	ณ	 วัดแหลม	
อ�าเภอหัวไทร	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
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กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ส ู ต ร ป ร ิ ญ ญ า โ ท

MBA Activity

โครงการพี่ช่วยน้อง

โครงการสัมมนา 

เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ

	 	เมือ่วนัที	่8	พฤศจกิายน	2555	ทีผ่า่นมา	นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาการจดัการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	
คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ได้จัดกิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง	 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม	 โดยการช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน
แก่น้องๆ	นักเรียนโรงเรียนบ้านบางดาน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

	 	ระหวา่งวนัที1่5	-16	ธนัวาคม		2555	ทีผ่า่นมา	
นักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาการจัดการ	
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 คณะบริหารธุรกิจ	
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย	
ไ ด้ จั ดกิ จกรรม โครงการสั มมนา เกี่ ย วกั บการ
ค้นคว้าอิสระ	 ซึ่ งจัดขึ้น เพื่ อให้นักศึกษาเข้าใจ	
ในการค้นคว้าอิสระ	 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ร้อยโทหญิง	 ดร.เกิดศิริ	 เจริญวิศาล	
มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้	 ณ	 อาคารเรียน	 05	
ห้อง	05101	คณะบริหารธุรกิจ	
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	โดย		ดร.จิรวัฒน์		วิรังกร
	เรียบเรียงโดย		อ.ปาลิตา		เอกอุรุ

TQF ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

	 ในโลกปัจจุบัน		มหาวิทยาลัยล้วนผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน		ประกอบกับปี		พ.ศ.2558		ประเทศไทย		
จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ดังนั้น		บัณฑิตยุคใหม่จึงต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายอย่าง	เช่น	ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้	ปฏิบัติงานเป็น	มีความคิดสร้างสรรค์	สามารถแก้ปัญหาได้		พร้อมกับมีภูมิคุ้มกันตนเอง
	 ดังนั้น	การสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่จึงควรเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้	เสริมสร้างสมรรถนะในการท�างาน	
เพิ่มทักษะชีวิต	และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง	กล่าวคือ	บัณฑิตรุ่นใหม่ต้องหลากหลายความสามารถ	พร้อมท�างาน
ทุกสถานการณ์	รู้เท่าทันยุคโลกาภิวัตน์	แต่ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องส่วนรวม	มีจิตสาธารณะ
		 แต่ในขณะนี้	นักศึกษายังขาดการพัฒนาหลายเรื่อง	เช่น	ขาดการเตรียมตนเอง		นิสัยใฝ่รู้		ไม่สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เพียงพอ	 	 จิตสาธารณะยังน้อย	 	 และขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห	์ จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่มีทั้งคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความรู้	 ทักษะ	 เชาวน์ปัญญา	
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	และความรับผิดชอบ	รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสาร
	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบ	 TQF	 จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ว่าจะพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างไร		โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นการก�าหนด	การพัฒนานักศึกษาจึงเริ่มจาก
	 ปีที่	 1	 พัฒนานักเรียนเป็นนักศึกษา	 โดยเน้นการให้ความรู้ในภาพรวมมหาวิทยาลัย	 ระบบการศึกษา	
หน่วยสนับสนุนการศึกษา	 ทักษะการเรียนรู้	 (การจับประเด็น)	 ทักษะการใช้ชีวิตในการศึกษา	 การวางเป้าหมาย	
การบริหารเวลา	การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	การมีวินัยในตนเอง	การมีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์
		 ปีที่	 2	 ก้าวย่างสู่วิชาชีพ	 เน้นการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพ	 การคิดอย่างเป็นระบบ	
คิดวิเคราะห์ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสาขาของตน	 เสริมสร้างทักษะชีวิตใน
การสรา้งมนษุยสมัพนัธ	์ความมัน่ใจในตนเอง	
มีบุคลิกภาพและการรับผิดชอบต่อตนเอง
		 ปีที่	3	ก้าวสู่คุณลักษณะทางวิชาชีพ	
เนน้คณุลกัษณะของผูน้�า	จรรยาบรรณวชิาชพี	
วิสัยทัศน์บนเส้นทางวิชาชีพ	 เสริมสร้าง	
ทักษะชีวิต	การคิดเพ่ืออนาคต	การวางเป้าหมาย	
เพื่อไปสู่อนาคตที่ก�าหนดไว้
		 ปีที่ 	 4	 ก้าวสู่ความเป็นบัณฑิต	
เน้นประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาของตนเอง	
การเป็นบัณฑิตเพื่อเตรียมตัวสู่โลกอนาคต	
อดุมการณช์วีติในอนาคต	และการมคีณุธรรม
จริยธรรมในอาชีพของตน
	 หากมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รองรับตามระยะเวลา	 จะถือว่าเป็นการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นบัณฑิตให้
แก่นักศึกษา	 และบัณฑิตมหาวิทยาลัยนั้นๆ	
ใหพ้รอ้มตอ่การแขง่ขนัในตลาดแรงงานตอ่ไป
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	 ธุรกิจ	 SMEs	 เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทย	 เพราะมูลค่าธุรกิจเอสเอ็มอีรวมกันมากถึง
ร้อยละ	 37	 ของ	 GDP	 ประเทศไทย	 หรือคิดเป็นมูลค่า	 3.7	 ล้านล้านบาท	 โดยในปี	 2553	 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ	
เอสเอ็มอี 	 2.89	 ล้านราย	 มีการจ้างงานมากกว่า	 10.5	 ล้านคน	 หรือประมาณร้อยละ	 70	 ของการจ้างงานรวม	
(ปรัชญา		อัศวเดชก�าจร	และรุ่งรัตน์	ตัถยาธิคม,	2555	:	ออนไลน์)	
	 เมื่อ	 SMEs	 เป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญกับการพัฒนาประเทศ	ดังนั้นเราท่านควรจะให้ความสำาคัญและสนับสนุนกิจการประเภทนี้
ให้ดำารงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน	 การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ	 ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนที่ดี	 การจัดโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสม	การมีผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล	และการมีระบบการตรวจสอบและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยอีกประการหนึ่ง
ที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการ	คือ	ปัจจัยด้านการตลาด	ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของกลยุทธ์การตลาด
	 การกำาหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีดีน้ัน		จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ประกอบการจะต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค	มีข้อมูลเก่ียวกับสภาพ
แวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในกิจการท่ีถูกต้อง	มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดสมัยใหม่	ดังน้ัน	เพ่ือให้ผู้ประกอบการ	
SMEs	ไทยประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ	ผู้เขียนจึงขอเสนอกลยุทธ์การตลาดท่ีควรจะนำาไปใช้ได้อย่างไม่ยากนัก	ดังต่อไปน้ี

1.	กลยทุธต์ลาดเฉพาะสว่น	(Niche	Market)	

3.	กลยุทธ์สังคมออนไลน์	(Social	network)

2.	กลยุทธ์สร้างพันธมิตร	(Business	Alliances)	

	4.		กลยุทธ์การสร้างคุณค่าท่ีแตกต่าง	(Differentiation)

5.	กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	(CRM)

		 คือ	 การหากลุ่มลูกค้าหลักให้เจอ	 เพื่อศึกษาว่ามีปริมาณ
ลูกค้าเพียงพอและมีกำาลังซื้อสินค้าหรือบริการที่จะนำาเสนอหรือ
ไม่เพียงใด	 ต่อจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องค้นหาความต้องการ
ของลูกค้า	 อาจจะใช้วิธีการสำารวจและการเข้าไปพูดคุยโดยตรงกับ
ตัวแทนของกลุ่มลูกค้า	 และตามด้วยการตอบสนองด้านผลิตภัณฑ์	
หรือบริการที่ยังไม่มีใครทำาตลาด	ซึ่งต้องใช้ความสามารถทางด้าน
นวัตกรรม	 การออกแบบ	 ที่จะกำาหนดสินค้าและบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด	

		 เป็นการทำาการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ทีใ่ช้ต้นทนุค่อนข้าง
ตำา่	 เหมาะกบัธรุกจิขนาดเลก็ทีม่เีงนิลงทนุไม่สงู	 วธิดีำาเนนิการกท็ำาได้
ง่ายเพียงผู้ประกอบการนำาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจผ่านระบบ
ออนไลน์เพือ่ให้ข้อมลูเข้าถงึกลุม่ลกูค้า	หรอืให้ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารแล้วเป็น
ผูใ้ห้ข้อมลูข่าวสารจะยิง่สร้างความน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้	 เมือ่ลกูค้าเกดิ
การรบัรู	้ มคีวามเข้าใจ	 สนใจผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร	 กจ็ะเข้าหากจิการ
ด้วยวธิกีารต่างๆ	เช่น	การสอบถาม	การทดลองใช้ผลติภณัฑ์	หรอืการ
ตัดสินใจใช้บริการ	 ซึ่งหากใช้สื่อโฆษณาเหมือนในอดีตจะต้องใช้ค่าใช้
จ่ายจำานวนมาก	และเกดิอตัราการสญูเปล่าของการรบัรูค่้อนข้างสงู	ใน
ขณะทีก่ารใช้สงัคมออนไลน์มค่ีาใช้จ่ายน้อยมาก	แต่ข้อมลูสามารถเข้าถงึ	
กลุม่เป้าหมายได้โดยตรง	และโอกาสทีจ่ะเกดิการตอบกลบัจงึมสีงูกว่า

	 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายกันไปนานๆ		ผู้ประกอบการสามารถทำาได้โดยการสร้าง
สินค้าและบริการที่ตรงต่อ	ความต้องการแต่ละรายบุคคล	(customized	products)	มุ่งเน้นนำาเสนอสินค้าบริการที่สร้างความสุข	สร้างให้
เกดิการชืน่ชอบและใช้อย่างสมำา่เสมอ	รวมทัง้บอกต่อให้คนอืน่ใช้	และเกดิความผกูพนัอย่างลกึซึง้ในตราสนิค้า	กลยทุธ์ทีค่วรใช้และใช้อย่าง
ต่อเนือ่งกค็อืการบรหิารการจดัเกบ็และใช้ประโยชน์จากข้อมลูการใช้จ่ายของลกูค้า	ด้วยการนำาเสนอสนิค้าทีล่กูค้าชืน่ชอบ	ธรุกจิทีส่ามารถ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะต้องทำาอย่างจริงใจ	จริงจัง	ต่อเนื่องและตลอดเวลา

		 การทำาให้ธรุกจิของเราแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั	 เป็นสิง่ทีม่คีวาม
น่าสนใจมากสำาหรบัผูบ้รโิภค	ผูป้ระกอบการสามารถสร้างความแตก
ต่างได้จากการออกแบบผลติภณัฑ์ให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง	การให้บรกิารที่
รวดเรว็กว่า	การสร้างความแตกต่างด้านช่องทางในการให้บรกิาร	หาก
ร้านอืน่ให้บรกิารผ่านหน้าร้าน	 ธรุกจิเราอาจจะให้บรกิารผ่านระบบ
อนิเทอร์เนต็	หรอืให้บรกิารถงึที	่ การสร้างความแตกต่างด้านพนกังาน	
กส็ามารถทำาได้	โดยการออกแบบชดุการแต่งกายทีม่เีอกลกัษณ์	กำาหนด
บคุลกิของพนกังาน	หรอืเน้นความสามารถในการให้บรกิาร	 เป็นต้น	
นอกจากนีผู้ป้ระกอบการ	SMEs	อาจจะแสดงความแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั	
ด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ของธรุกจิให้ดดูกีว่า	น่าเชือ่ถอืกว่า	หรอืมคีวาม
ทนัสมยักว่า	สิง่เหล่านีล้้วนแต่จะนำามาซึง่ความสำาเรจ็ของธรุกจิทัง้สิน้	

		 คือ	การตกลงให้ความร่วมมือกันในการทำาธุรกิจระหว่าง
บริษัท	ตั้งแต่	2	บริษัทขึ้นไป	โดยอาจจะเป็นการให้ความร่วมมือ
กันในด้านการขายสินค้า	 การซื้อวัตถุดิบ	 การส่งเสริมการตลาด	
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	หรอืในเรือ่งอืน่ๆ	กไ็ด้	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ
เสริมความแข็งแกร่งแก่บริษัทให้สามารถอยู่รอดได้	การใช้กลยุทธ์
นี้จะทำาให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงได้	 และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	 เนื่องจาก
ได้รับอานิสงส์จากพันธมิตรทางธุรกิจ

สู่สู่กลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การตลาด
ความสำาเร็จธุรกิจ SMEsความสำาเร็จธุรกิจ SMEs

ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พรหมใหม่

	 ถา้ผูป้ระกอบการ	SMEs	ไดน้�ากลยทุธท์ีไ่ดเ้สนอแนะไปประยกุตใ์ชก้บัธรุกจิของตน	ยอ่มสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการ
แข่งขันได้	(Competitive	Advantage)	เมื่อธุรกิจของเรามีความได้เปรียบหรือมีความเหนือกว่าในสายตาของลูกค้า	ย่อมสามารถ
เรียกร้องความสนใจจากผู้ซ้ือได้	น่ันหมายถึงโอกาสท่ีเราจะสร้างยอดขาย	มีก�าไรจากการท�าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน่ันเอง
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		 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันากระบวนการการจดัการความรูแ้ละการใชเ้ครอืขา่ยความรว่มมอืในการปฏบิตังิาน
ด้านงานสารบรรณในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 และเพื่อศึกษาผลที่ได้จากการพัฒนากระบวนการ	
การจดัการความรูแ้ละการใชเ้ครอืขา่ยความรว่มมอืในการปฏบิตังิานดา้นงานสารบรรณในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย	เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(action	research)	ที่ด�าเนินการร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานสารบรรณ	
จ�านวน	36	คน	ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน	พนักงานมหาวิทยาลัย	พนักงานข้าราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว	 ในปีการ
ศึกษา		2552	–	2553	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดตรัง	ใช้วิธีการด�าเนินการวิจัยแบ่งออก
เป็น	2	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่	1		การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และการใช้เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติ
งานด้านงานสารบรรณในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 	 ใช้การเก็บข้อมูลโดยวิธีการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้จ�านวน	5	กิจกรรม	เพื่อการแสวงหาความรู้	สร้างความรู้	และจัดความรู้ด้านงานสารบรรณให้เป็นระบบ	และการ
ถา่ยทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์	และขัน้ตอนที	่2		ศกึษาผลทีไ่ดจ้ากการพฒันากระบวนการการจดัการความรูแ้ละการ
ใชเ้ครอืขา่ยความรว่มมอืในการปฏบิตังิานดา้นงานสารบรรณในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ไปจดัท�าเวบ็ไซต	์
การจัดการความรู้	 พนักงานสายสนับสนุน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มีการศึกษาผลการใช้งานเว็บไซต์	
โดยใช้การสอบถาม	การสังเกต	และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

		 1.	ผลการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้	4	ขั้นตอน	คือ
	 	 (1)	 การแสวงหาความรู้	 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน		
	 	 								การศกึษาดงูานหนว่ยงานภายนอก	ตลอดจนมกีารพบปะเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งพนกังาน	
	 	 						สายสนับสนุนกลุ่มงานสารบรรณ
	 	 (2)			การสรา้งความรู	้โดยการน�าความรูท้ีม่อียูใ่นตวัคนและความรูท้ีช่ดัเจน	ไปจดัท�าเปน็หมวดหมูใ่นรปูแบบ	
	 	 						ตัวอักษร	รูปภาพ	วีดิทัศน์	ตลอดจนแผนผังการปฏิบัติงาน
	 	 (3)			การจดัเกบ็ความรูใ้นรปูแบบเอกสาร	ภาพถา่ย	ภาพขัน้ตอนการปฏบิตังิาน	ไดบ้นัทกึไวอ้ยา่งเปน็ระบบ	
	 	 						ในแผ่นซีดี
	 	 (4)			การถา่ยทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน	์โดยจดัท�าเวบ็ไซตก์ารจดัการความรูพ้นกังานสายสนบัสนนุ		
	 	 	 	 	 	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในเผยแพร่ความรู้	 รวมทั้งการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน	
	 	 						สายสนับสนุน

ผลการวจิยัพบวา่

การจัดการความรู้และการใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
สายงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เบญจลักษณ์		เข้มคุ้ม
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	 บทความนี้เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	 การจัดการความรู้และการใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
สายงานสนับสนุน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ซึ่งได้ผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว	 โดยมี	
คณะกรรมการที่ปรึกษา	3	ท่าน	คือ	อาจารย์	ดร.สุมนา		จรณะสมบูรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เรวดี		กระโหมวงศ์	และ	
อาจารย	์ดร.บญุชว่ย		ศรธีรรมศกัดิ	์	สว่นคณะกรรมการสอบปอ้งกนัดษุฎนีพินธ	์5	ทา่น	คอื	รองศาสตราจารย	์ดร.ด�ารงค	์	วฒันา	
อาจารย์	ดร.สุมนา		จรณะสมบูรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เรวดี		กระโหมวงศ์	อาจารย์	ดร.บุญช่วย		ศรีธรรมศักดิ์	และ
รองศาสตราจารย์	ดร.อัศวิน		พรหมโสภา

2.	 ผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และการใช้เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ด้านงานสารบรรณในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 คือเว็บไซต์การจัดการความรู้	 พนักงานสาย
สนับสนุน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 http://km.rmutsv.ac.th/staffrmutsvkm/	 ผลการ
ประเมินการใช้งานเว็บไซต์	 โดยใช้การสอบถาม	 การสังเกต	 และการสัมภาษณ์	 พบว่าพนักงานสายสนับสนุน
กลุม่งานสารบรรณมคีวามพงึพอใจในการใชง้านเวบ็ไซต์	เฉลีย่รวมมคีวามพงึพอใจระดบัมาก	รายการทีม่คีวาม
พึงพอใจมากที่สุด	คือ	ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือที่มีมาถึง	และสมาชิกได้เสนอแนะให้มีการ
ประชุมพบปะกันเดือนละครั้ง	 และควรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ระเบยีบงานสารบรรณ	และพบวา่ปจัจยัทีท่�าใหก้ารพฒันากระบวนการการจดัการความรูป้ระสบความส�าเรจ็	คอื	
การไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและไดร้บัความรว่มมอืจากกลุม่เปา้หมาย	การถา่ยทอดความรูจ้ากวทิยากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	 และพนักงานสายสนับสนุนกลุ่มงานสารบรรณ	 ความรู้ความสามารถของ
บคุลากรและความพรอ้มของอปุกรณด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	และพนกังานสายสนบัสนนุไดใ้หค้วามรว่มมอื	
ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การศกึษาปญัหาการตอบขอ้สอบบรรยายของนกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

	 การศึกษาถึงปัญหาการตอบข้อสอบบรรยายของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	สงขลา	ท�าให้ทราบสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขในการตอบข้อสอบบรรยาย
ของนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง	ทักษะความสามารถการอ่านจับใจความส�าคัญ	ลักษณะข้อสอบบรรยาย	สามารถน�าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีข้อสอบบรรยาย	 เพื่อใช้ในการประเมิน
และวัดผลในรายวิชาต่าง	 ๆ	 ของทางคณะบริหารธุรกิจ	 และพัฒนาการเรียนการสอน	 เพื่อเพิ่มทักษะ
และโอกาสในการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมส�าหรับข้อสอบบรรยาย	 รวมถึงผู้ที่สนใจจะศึกษาด้วย
ตนเอง	 ตามแนวคิดการประเมินและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหลักสูตร	 2	 ปีต่อเนื่อง	 ชั้นปีที่	 2	 ภาคปกติ	 ของสาขาการ
จัดการทั่วไป	การจัดการส�านักงาน	การจัดการอุตสาหกรรม	การตลาด	การบัญชี	และระบบสารสนเทศ	
ทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษา	2/2553	สาขาละ	30	คน	รวมทัง้สิน้จ�านวน	180	คน	โดยใช้วธิแีบบเจาะจง	
(Purposing	Sampling)	จากการศึกษาพบว่า
	 1.	 	 การสอบด้วยข้อสอบบรรยาย	 ผู้เรียนมองถึงความไม่เหมาะสมของปริมาณข้อสอบที่สัมพันธ์	
กับเวลาในการท�าข้อสอบมากเป็นอันดับแรก
	 2.	 ทักษะความสามารถการอ่านจับใจความส�าคัญ	พบว่า	 มีทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญในการท�าข้อสอบ
บรรยายดังผลการทดลองพบว่า	 ผู้เรียนมีระดับทักษะความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญส่วนใหญ่	
ได้ระดับคะแนนต�่ากว่า	 5	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 63.3	 และผู้ที่ได้ระดับคะแนน	 5	 คะแนนขึ้นไปคิดเป็น	
ร้อยละ	36.7	โดยผูเ้รยีนส่วนใหญ่ได้ระดบัคะแนน	4	คะแนนคดิเป็นร้อยละ	21.7	ซึง่เมือ่ท�าการทดสอบความแตก
ต่างของการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิในด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	และด้านสือ่และสิง่สนบัสนนุ
การเรียนการสอน	จ�าแนกสาขา	โดยใช้สถิติ	One	Way	ANOVA	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
	 3.	 เมื่อพิจารณาความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาเดิมที่ผู ้เรียนส�าเร็จจากระดับ	 ปวส.	 พบว่า	
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านผู้เรียนไม่แตกต่างกัน
	 4.	 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตามสภาพจริง	 พบว่าผู้เรียนมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเฉพาะด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดคือ	3.91

ปาลิตา	เอกอุรุ	
สาขาการจัดการ	คณะบริหารธุรกิจ
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การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัญชีบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บุษบรรณ	เหลี่ยวรุ่งเรือง
สาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ

	 การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้	 เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉพาะในระดับ
อุดมศึกษา	 ทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม	 ในส่วนที่ค�านวณออกมาเป็นตัวเงินได้	 ซึ่งหมายความรวมไปถึง
ต้นทุนที่จ่ายของผู้บริหารการศึกษา	และต้นทุนที่จ่ายโดยผู้รับบริการการศึกษา	โดยวัดออกมาในรูปต้นทุนต่อ
หนว่ย	(Unit	Cost)	ตอ่ปกีารศกึษา	การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยส�าหรบัการวดัตน้ทนุทางการศกึษาส�าหรบังานวจิยันี	้
ประกอบดว้ยตน้ทนุทางตรงและตน้ทนุทางออ้ม	โดยอาศยัทฤษฎกีารกระจายตน้ทนุแบบ	Direct	Allocation	
Method	ในการกระจายต้นทุนต่างๆ	ที่สอดคล้องกับประเภทของต้นทุนทางตรงและทางอ้อม
	 คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	สงขลา	มกีารบรหิารจดัการโดยครอบคลมุ
ทั้ง	 4	 พันธกิจหลัก	 1)	 งานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ	 มีคุณธรรมและ
จริยธรรม	2)	 งานวิจัยให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อสังคม	3)	 งานให้บริการวิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคม	
และ	4)	งานท�านุบ�ารุงศาสนา	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	และรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยสอดคล้องกับโครงสร้าง
การด�าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ	 ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ	 ฝ่ายบริหาร	 และฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
เมื่อวิเคราะห์ถึงข้อมูลหลักสูตรบัญชีบัณฑิตโดย	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	ประจ�าปีการศึกษา	2553	(ระยะเวลา	
1	มถินุายน	2553	ถงึ	31	พฤษภาคม	2554)	พบวา่มนีกัศกึษาในปกีารศกึษา	2553	รวมจ�านวน	783	คน	งานวจิยั	
หรืองานสร้างสรรค์ที่สาขาการบัญชีด�าเนินการ	จ�านวน	2	โครงการ	รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรร	59,500	บาท	
งานบรกิารวชิาการทีส่าขาบญัชดี�าเนนิการ	ในปกีารศกึษา	2553	จ�านวน	1	โครงการ	หลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ
มีมูลค่าการบริการวิชาการ	 23,700	 บาท	 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สาขาบัญชีเข้าร่วมด�าเนินการในปี
การศึกษา	2553	จ�านวน	35	 โครงการ	 โดยมูลค่ารวมทั้งสิ้น	 282,253	บาท	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการ
บัญชี	จ�านวน	13	คน	รวมค่าแรง	6,295,018.52	บาท	เจ้าหน้าที่ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี	1	คน	รวมค่าแรง	
89,823.00	บาท	บุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	23	คน	รวมค่าแรง	2,459,472.00	บาท	ค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุ	จ�านวน	567,069.41	บาท	และค่าครุภัณฑ์	จ�านวน	95,407.50	บาท
	 เมื่อค�านวณต้นทุนรวมทั้งหมดของผลผลิตของการผลิตบัญชีบัณฑิต	 ซึ่งได้จากต้นทุนทางตรง	
จ�านวน	 6,384,841.52	 บาท	 และต้นทุนทางอ้อม	 จ�านวน	 3,463,701.91	 บาท	 รวมเป็นต้นทุนรวมทั้งสิ้น	
จ�านวน	9,848,543.43	บาท	จากข้อมูลจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา	ประจ�าปีการศึกษา	2553	ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	พบว่า	มีจ�านวนทั้งสิ้น	783	คน	พบว่า	ต้นทุนต่อหน่วยมีค่าเท่ากับ	12,577.96	บาท
ต่อคนต่อปีการศึกษา
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FBA Notable Club
ชมรมเด่น	คณะบริหารธุรกิจ

	 ชมรมนาฏยรงัสรรค	์	คณะบรหิารธรุกจิ	รว่มกบัองคก์าร
นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เข้าร่วม
กจิกรรมโครงการ	9	ราชมงคลรว่มใจสบืสานวฒันธรรมไทย	ครัง้ที	่
4	ระหวา่งวนัที	่22	–	24		สงิหาคม		2555	ณ		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์	 จังหวัดนครปฐม	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และปลูกฝังจิตส�านึกและ	
สร้างเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทย	

โครงการ	9	ราชมงคล
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

	 ชมรมนาฏยรังสรรค์	 คณะบริหารธุรกิจ	 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม		IMT		-	GT		VARSITY		
CARNIVAL	ครั้งที่	14	ณ	ประเทศมาเลเซีย	ในระหว่างวันที่		30		
พฤศจกิายน	-	4	ธนัวาคม	2555	ทีผ่า่นมา	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 ซึ่งประกอบด้วย	
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย	และประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งการ	
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้	 คณะบริหารธุรกิจ	 ได้ส่งตัวแทน
นักศึกษาชมรมนาฏยรังสรรค์เข้าร่วมการแสดงศิลปะนาฏศิลป์
ไทยให้แก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนให้เป็นที่รู้จัก

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม		IMT	-	GT		
VARSITY	CARNIVAL		ครั้งที่		14

	 ชมรมนาฏยรงัสรรค	์	คณะบรหิารธรุกจิ	ไดจ้ดทะเบยีน
จัดตั้งชมรมตามกฎระเบียบของชมรมคณะบริหารธุรกิจ		
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั		โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สบืสานและอนรุกัษศ์ลิปะการแสดงนาฏศลิปไ์ทยใหค้งอยูส่บืไป
และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	โดยมี		อาจารย์มนต์ทนา		คงแก้ว	
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม	 และนางสาวอัญชลี	 พึ่งตั้ง		
นกัศกึษาชัน้ปทีี	่3	สาขาการจดัการ	เปน็ประธานชมรมประจ�าป	ี
การศึกษา	2555		

ชมรมนาฎยรังสรรค์		
นาฎยเลิศหรู	เคียงคู่ศรีวิชัย

ดนตรีไทยไพเราะ	บ่มเพาะวัฒนธรรม

	 	ชมรมนาฏยรงัสรรค	์	คณะบรหิารธรุกจิ		ไดร้บัเกยีรตใิหเ้ขา้
ร่วมงานโครงการ		“Asean	Academic	Society	international	
conference	2012”		(AASIC	2012)			เมือ่วนัที	่	7		ธนัวาคม		2555		
ณ		โรงแรมบพีแีกรนดท์าวเวอร	์	หาดใหญ	่จงัหวดัสงขลา		ซึง่ภายใน
งานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวประเทศอาเซียน	 นอกจากนี้	
ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนให้แก่
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้รับทราบ	 ส่วนในภาคกลางคืน	
ได้จัดการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชมรมนาฏยรังสรรค์	
กับการแสดงของประเทศอินโดนีเซียให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โครงการ		“Asean	Academic
Society	international

conference	2012”		(AASIC	2012)
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FBA HILIGHT FBA HILIGHT

คว้ารางวัลโครงการดีเด่น

Healty teen ปี 2555

ชมรมจิตอาสา

การประกวด 

	 ชมรมจิตอาสา	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	
“การสรา้งเครอืขา่ยเยาวชน	เพือ่สรา้งสรรคก์จิกรรมประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 ประจ�าปี	 2554	 จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตภูเก็ต	 ซึ่งทางชมรม
จิตอาสา	คณะบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
ศรวีชิยั	ไดค้วา้รางวลัชนะเลศิโครงการดเีดน่ระดบัอดุมศกึษา	
โดยใช้ชื่อโครงการว่า	 “รวมเพื่อนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
บ้านทุ่งหยีเพ็ง”	 ในวันที่	 24	 กันยายน	 2555	 ที่ผ่านมา	
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต	ซึ่งกิจกรรม
ที่ท�าให้กับน้องๆ	 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง	 ต�าบลศาลาด่าน	
อ�าเภอเกาะลนัตา	จงัหวดักระบี	่คอื	การพฒันาปรบัปรงุแปลง
เกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ	และการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องสมุดให้กับน้องๆ	 ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล	
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ	และกิจกรรมเสริมทักษะการพับกระดาษ

	 เมือ่วนัที	่23	สงิหาคม	2555	เทศบาลนครสงขลาจดักจิกรรมการประกวด	Healthy	Teen	ป	ี2555	ขึน้	ภายใตช้ือ่	
โครงการ	 งานมหกรรมนครสงขลารักษ์สุขภาพ	 เทิดไท้	 80	 พรรษา	 มหาราชินี	 ณ	 ถนนคนเดินบริเวณพิพิธภัณฑ์	
พธ�ามะรงคจ์งัหวดัสงขลา		ซึง่ทางคณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ไดส้ง่ตวัแทนเขา้รว่มประกวด
ในครั้งนี้	ผลการประกวดปรากฏว่า	นางสาวมัลลิกา	ศุภวิจิตร	นักศึกษาสาขาการตลาด	คว้ารางวัลชนะเลิศ	และ	นางสาว
พรชนก	แก้ววิจิตร	นักศึกษาสาขาการบัญชี	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	มาได้ตามคาดหมาย
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FBA FOCUSFBA FOCUS

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

มูฮำาหมัด อาดัม
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

	 สวัสดีครับ		ผมชื่อนายมูฮ�าหมัด	อาดัม		มาจากมหาวิทยาลัย		University	of	Bengkulu		ประเทศ
อนิโดนเีซยี		ผมอยูท่ีป่ระเทศไทยมา	6		เดอืนแลว้	โดยผมจะตอ้งศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	1	ปี	ซึ่งในเดือนเมษายน	2556		ผมก็จะเรียนจบแล้ว	และคงต้องกลับประเทศอินโดนีเซีย	
ส�าหรบัทีน่ีผ่มไดเ้รยีนหนงัสอืกบัเพือ่นคนไทยซึง่สอนโดยอาจารยค์นไทย	ในสาขาการตลาด	ของคณะบรหิารธรุกจิ	
แตใ่นมหาวทิยาลยัทีอ่นิโดนเีซยีเรยีกสาขานีว้า่	สาขาการจดัการการตลาด	และในขณะนีผ้มกก็�าลงัท�างานวจิยั	
เรื่อง	อาหารฮาลาล	ของคนมุสลิมอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ครับ	
	 ส่วนความรู้สึกของผม		ผมชอบประเทศไทยและผมก็ชอบเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ผมดใีจทีไ่ดเ้รยีนภาษาไทยซึง่ไดเ้รยีนกบัคนไทยโดยตรง		ผมไดรู้จ้กัเพือ่นคนไทย	เพือ่นๆ	ทีน่ีน่า่รกั	ผมคดิวา่ผม
จะตอ้งพดูภาษาไทยใหเ้กง่เพือ่ทีจ่ะน�าไปสอนเพือ่นๆ	ทีอ่นิโดนเีซยี	สดุทา้ยผมอยากจะกลบัมาเรยีนภาษาไทยอกี	
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่	 ASEAN	 ในปี	 2015	 และผมก็ต้องการให้คนไทยและเพื่อนๆ	 ที่นี่ไปเรียนที่ประเทศ	
อินโดนีเซียด้วยครับ	ขอบคุณครับ
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FBA STAR

	 นายณัฐวุฒิ  	 ทองศร	หรือ	 น้องวุฒิ	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	 3	 คณะบริหารธุรกิจ	
สาขาระบบสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ซ่ึงได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเยาวชนดีเด่นระดับอุดมศึกษา	 ด้านศาสนาและจริยธรรม	 ประจำาปี	 2555	
โดยสำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ร่วมกับ	
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	ซ่ึง
ได้จัดข้ึนเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ประจำาปี	2555	เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำานึกด้านคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	

เยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม

	 ทัง้หมดนีค้อืปรชัญาแนวความคดิในการด�าเนนิชวีติอนัเปน็แบบ
อย่างที่ดีงามของนักศึกษารางวัลพระราชทาน	ประจ�าปี	2552

	 ในการนี้	 น้องวุฒิ	 ได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ชีวิตเมื่อย่างก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจนได้รับคัดเลือกให้
เป็นเยาวชนดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมว่า	 “ผมเริ่มต้นโดยการได้รับคัดเลือกอันดับที่	 1	 ในการศึกษาต่อเข้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 โดยระบบโควตา	 ประเภทกิจกรรมดี	 ในหลักสูตร	 4	 ปีของคณะบริหารธุรกิจ	 สาขาระบบ
สารสนเทศ	 และตลอดเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแห่งนี	้ ผมได้ทำากิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
ประโยชนแ์กส่งัคม	เชน่	การเขา้รว่มเปน็พีเ่ลีย้งโครงการปาฏหิารยิแ์หง่ชวีติ	(Miracle	of	life)	ในพระราชดำาร	ิทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตัน
ราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี	ในโครงการเสรมิคา่นยิมการใหแ้ละการแบง่ปนั	หรอืการเขา้รว่มการวางแผน	“โครงการสง่เสรมิเครอืขา่ย
ความรว่มมอืกบัภาคประชาชนในการบำาบดัฟืน้ฟเูดก็และเยาวชนทีก่ระทำาความผดิ”	ซึง่ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่เปน็การบำาบดัฟืน้ฟสูภาพจติใจ	
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำาความผิด	 ถูกควบคุมขังอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 อีกทั้งการเป็นผู้ผ่านการอบรม
โครงการพฒันาคณุภาพเดก็และเยาวชนเพือ่เปน็ศรแีหง่แผน่ดนิ	คา่ยพทุธวาทศลิป	์โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร	จดัขึน้เพือ่เปน็การ
พฒันาคณุภาพเดก็และเยาวชนเพือ่เปน็ศรแีหง่แผน่ดนิ	โดยยดึหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม	รวมถงึการดำาเนนิการจดักจิกรรม	“โครงการ
อาชีวะ	สร้างสรรค์	วันสันติภาพโลก”	เนื่องในวันวิสาขบูชา	โดยสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	ร่วมกับกรมการศาสนา	กระทรวง
วัฒนธรรม	 เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	 ผู้ที่มีพระพุทธ	 พระธรรม	พระสงฆ์	 เป็นที่พึ่ง	 ที่ระลึก	 ซึ่งได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก
สมเด็จพระพุฒาจารย์	เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ทำาให้ผมได้รับคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ	ทางสังคมในมหาวิทยาลัยมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง	
นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2555	รวมถึงการเป็นประธานชมรมพระพุทธศาสนา	ของคณะบริหารธุรกิจ	
และการดำารงตำาแหน่งสภานักศึกษา	 ประจำาปี	 2554	 อีกทั้งยังรวมถึงการเป็นเลขานุการวงดนตรีลูกทุ่ง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผม	 และในการทำากิจกรรมทุกอย่าง	 น้องวุฒิมักจะบอกตัวเองว่า	
จะต้องขยัน	ซื่อสัตย์	อดทน	มีความรับผิดชอบ	และเสียสละ	ซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะที่ดีของบัณฑิต	โดยให้ยึดคุณธรรมและจริยธรรม	
ไวเ้ปน็หลกั	เพราะจรยิธรรม	เปน็แนวทางในการปฏบิตั	ิทีค่วรแกก่ารยดึถอืเพือ่ใหอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	โดยมคีณุธรรมและ
ศลีธรรมเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญั	รวมถงึความกตญัญรููค้ณุ	 และตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	
ทำาให้น้องวุฒิเข้าใจและรู้ถึงคุณธรรมในตัวเองว่าการเป็นนักศึกษาที่ดีต้องเริ่มต้นอย่างไรในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	 ซึ่งสิ่งแรก
ที่ควรมี	คือ	ความกตัญญู	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ	ที่เราควรแสดงออกด้วยความดีงาม	ทั้งทางกาย	วาจา	และใจ 	รวมถึงการมีความ
สุภาพ	นอบน้อมต่อทุกๆ	คน	
	 คุณธรรมและจริยธรรม	เราควรทำาอย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมใดๆ	โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้	เพื่อที่จะทำาให้เราเป็น
คนดี	คนเก่ง	และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

“ ดาบที่ดีต้องมีฝัก
ความสามารถที่ดีต้องมีจริยธรรม ”

“ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ยึดหลักคุณธรรม ๘ ประการ ”
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