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สารจากคณบดี

EDITOR’S  TALK
คุยกันก่อน

  สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร Business Administration ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 47  THE SUN GAME 2020 และนักศึกษา
ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจำาปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้พบกับกิจกรรม โครงการที่จัดขึ้นภายในคณะบริหารธุรกิจ และคอลัมน์ 
ที่น่าสนใจอีกมากมายครับ
 สดุทา้ย หากทา่นผูอ่้านประสงคจ์ะรว่มตชิม แนะนำา หรอืแจง้ความประสงคจ์ะมีสว่นรว่มในวารสาร 
Business Administration สามารถตดิตอ่งานประชาสมัพนัธข์องคณะบรหิารธรุกจิ เพ่ือเราจะไดร้ว่มกนั
พัฒนาให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นมีสาระ และเป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นต่อไป

ณัฐกฤษณ์  พฤกษ์เลิศตระกูล
บรรณาธกิาร
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยันันท์  ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบรหิารธรุกิจ

 ส วั ส ดี ท่ า น ผู้ อ่ า น ว า ร ส า ร  Business Administration ทุ ก ท่ า น 
คณะบริหารธุรกิจ ได้ปฏิบัติตามพันธกิจที่วางไว้ในรอบปีพัฒนางานของคณะ 
ในด้านต่างๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบัณฑิตและชุมชน ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ ในนามของคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษาของคณะ ที่ทุ่มเทท้ังกำาลังกายและกำาลังใจ  
เพื่อพัฒนากิจกรรม ตามภารกิจหลักในทุกๆ ด้าน และได้ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดำาเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างดี ทั้งน้ี เราจะยังคงยึดมั่น 
ในการพัฒนาคณะ เพื่อให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้พร้อมทั้งทาง
ด้านวิชาการและจริยธรรมในการที่จะประกอบอาชีพ และดำารงตนเป็นพลเมืองด ี
ของสังคม 
 ในโอกาสนี้ ขอให้วารสาร Business Administration 
ได้ทำาหน้าที่สืบเนื่องต่อไป เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงาน ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 
รวมทั้งเนื้อหาสาระอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจโดยทั่วถึงกัน



งานประชาสัมพันธ ์ฝ่ายบรหิารและวางแผน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 2/3 ถนนราชดำาเนินนอก ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7176  โทรสาร 0-7431-7177

Website : www.bba.rmutsv.ac.th
Fanpage https://www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

คณะผู้จัดทำา
กองบรรณาธิการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ท่ีปรกึษา
 ผศ.ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส
 ผศ.สุชาดา    ศรีเชื้อ
 นางสาวกมลพร   วรรณชาติ
 นางสาวรักขิฏา   เอี่ยมวิจารณ์

บรรณาธกิาร
 นายณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล

กองบรรณาธกิาร
 นางวิไลพร    ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
 นางนนลษร    บุญเลิศ
 นางสาววิริยา   ปิ่นสุวรรณ
 นางพิมพ์อักษร   แก้วภักดี
 นางสาวรัตดาวรรณ แก้วสวัสดิ์
 นางสาวชาตยา   ลิ่มเจริญ
 นางสาวจริยา   จันทวงศ์
 นางสาวปิยวรรณ   สะแร๊ะมุหมีน
 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
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 คณะบริหารธรุกจิ ขอแสดงความยนิดกัีบ นางสาวรุง่นภา  เถ่ือนหม่ืนไวย นักศกึษาสาขาการตลาด 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากฮอส ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 47  THE SUN GAME 2020 และ นายชนม์สวสัด์ิ  สุขศรคีง  นักศึกษาสาขา 
การบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า มีความประพฤติดี ประจำาปี 2563 จากพุทธสมาคม 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยันันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

นำาคณะผู้บริหาร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นำาโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นงเยาว ์  อนิทสโร มอบอุปกรณ์เพื่อป้องกัน COVID - 19 มูลค่า 30,000 บาท 

ณ โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

ร่วมแสดงความยินดี

กิจกรรมคณะ
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 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินการกุศล

ศิษย์เก่า
มอบทุนการศึกษา

รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดี และคณะผู้บริหาร 

จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แหง่ เขา้เฝา้ทูลละอองพระบาท ทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายเงนิ 

จากการจดักจิกรรมเดินการกุศล และการแขง่ขนักอลฟ์การกศุล โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั 

ณ ศาลาดุศิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำาโดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  
อธกิารบด ีและคณะผูบ้รหิาร เขา้เฝา้ทลูละอองพระบาท ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายเงนิการกศุลจากการ 

จัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยันันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

นำาคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คุณกาญจนวดี สุรกิจบรรหาร แกรทเซน ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี พ.ศ.2563 ในโอกาสเข้าบรรยายและมอบทุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษาปัจจุบัน 3 ทุน ได้แก่ 

   นางสาวณัฐวภิา  รตันะ   นักศึกษาสาขาการเงิน

   นางสาวธดิารตัน์  ศรรีกัษ์  นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   นางสาวกัญญารตัน์  คงทิพย์  นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป

กิจกรรมคณะ



 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยันันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั นำาผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษา เขา้รว่มพธิเีปดิการสัมมนา
และการแข่งขันทักษะทางวชิาการด้านบรหิารธรุกิจ 9 มทร. ครัง้ท่ี 8 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
ด้านบรหิารธรุกิจ 9 มทร. ครัง้ท่ี 8

กิจกรรมคณะ
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บรหิารธรุกิจ มทร.ศรวีชิยัควา้รางวลั
การแข่งขันทักษะทางวชิาการ

ด้านบรหิารธรุกิจ 9 มทร. ครัง้ท่ี 8

กิจกรรมคณะ

ชนะเลิศทูตวฒันธรรมสตรี
นักศึกษาสตรขี้ามเพศ 

9 ราชมงคล 2020
• กัมปนาท  บุญมี (เก่ง) • 

สาขาการตลาด

ชนะเลิศการประกวด
RMUT SMART

GEN BOY 2020
• ณัชพล  ทองนอก (เอะ๊) • 

สาขาการบัญชี

ชนะเลิศการประกวด
แนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษา

(The Best Practice)
• นฤเบศร ไพโรจน์ •

สาขาการจัดการสำานักงาน
อเิล็กทรอนิกส์

• พงศกร วชัรดิลก •
สาขาการจัดการท่ัวไป 

• นางสาวอุษา ไพเนียม •
สาขาการตลาด

 นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ควา้หลายรางวลั ในการสัมมนา 
และการแข่งขันทักษะทางวชิาการด้านบรหิารธรุกิจ 9 มทร. ครัง้ท่ี 8 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชนะเลิศการแข่งขัน
E-Sport ประเภท ROV

อภิสิทธิ ์หยีหมาน 
พงศกร ทรพัย์สิน
วรเศรษฐ ์ชุมทอง

ปิยวชั แก้วมณีโชติ 
อดิศร โส๊ะหนิ

จิรวฒัน์ วญิญารมัย์
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 เ มื่ อ วั น ที่  1 6  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์   ปัญญาวุทโส 
คณบดีคณะบรหิารธรุกิจ นำาคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์

เข้าร่วมงานวันครูครัง้ท่ี 9 “ครูขวัญศิษย์” และ 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรตัน์  อาจารย์ประจำาสาขาวิชา 
การตลาด ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้รับ 

รางวัลครูดีเด่น ประจำาปี 2563 ในงานวันครู 
ครัง้ท่ี 9 “ครขูวญัศิษย”์ จัดขึน้ ณ หอ้งประชมุชพูนัธ ์

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันครู ครั้งที่ 9
“ครูขวัญศิษย์”

กิจกรรมคณะ
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กิจกรรมคณะ
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พิธีทำ�บุญตักบ�ตรวันคล้�ยวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยฯ

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 
ประจำาปี 2563 ณ วงเวยีนภมูพิลงัแหง่ปญัญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดยได้รับเกยีรตจิาก 

ศ.ดร.สุวจัน์ ธญัรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี



เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย ดำา เนินจัดโครงการค่ายการเรียนรู้
บริหารธุรกิจสู่นักปฏิบัติ ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี 

นางสาวกมลพร วรรณชาติ รองคณบดีฝ่ าย

บริหารและวางแผน กล่าวเปิดโครงการ และ 

นางปิยวรรณ มานะ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวรายงาน

โครงการค่ายการเรียนรู้
บริหารธุรกิจสู่นักปฏิบัติ

กิจกรรมคณะ
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 เ มื่ อ วั น ที่  1 9  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ชั ย นั น ท์  ปั ญ ญ า วุ ท โ ส 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำาผู้บริหาร อาจารย์  

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสรมิ
สรา้งการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน “หลักสูตร 
การรูร้กัษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.” จัดโดยสำานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากคุณประจักษ์ 
บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวเปิด

โครงการ กลา่วรายงานโดยคุณเสรมิพันธ ์นิลละออง 
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 และกล่าวให้โอวาทโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิรยิะเดชะ 
รองอธิการบด ีณ หอ้งประชมุ 63205 คณะบรหิารธรุกจิ

รู้รักษ์เงินแผ่นดิน
กับ สตง.



เ มื่ อ วั น ที่  1  กุ ม ภ า พั น ธ์   2 5 6 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิเชษฐ์  พรหมใหม่  
ผู้ช่วยคณบดีงานบัณฑิตศึกษา ดร.ลมุล เกยุรนิทร ์
อาจารย์ผู้สอน และ นางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร 
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา นำานักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ศกึษาดงูาน  ณ  บรษิทั เอ.พ.ีเค. เฟอรน์ชิิง่พาราวูด้  จำากดั 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปัญญา ตันพาณิชรตันกุล 
ประธานบริษัท คุณอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร ใหก้ารต้อนรบั 
และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ไม้ยางแปรรูป มีการตอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยน 
ความรู้ ต่อด้วยการเย่ียมชมโรงงานผลิตไม้ยาง 

กิจกรรมคณะ
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ป.โท ศึกษ�ดูง�น APK

แปรรูป ทางคณะบริหารธุรกิจ ขอบขอบคุณ บริษัท 
เอ.พ.ีเค. เฟอรน์ชิิง่พาราวูด้ จำากดั ทีใ่หก้ารสนบัสนนุ 
ให้ความรู้นอกห้องเรียนแก่นักศึกษามา ณ โอกาสนี้

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยันันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าเยี่ยมชม บรษัิท A.P.K. Furnishing Parawood Co.,Ltd และ บรษัิท 
A.P.K. Green Energy Co.,Ltd โดยได้รับเกียรติจาก คุณอญัชลี ตันพานิชรตันกุล และ คุณประสิทธิ ์
ตันพานิชรัตนกุล รองกรรมการผู้บริหาร A.P.K. Group ให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมในครั้งนี้  
เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ตอบขอ้ซกัถาม และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการทำางาน ณ สถานประกอบการ

เยี่ยมชม A.P.K. Group



OPEN   HOUSE

พิธีเปิด Open House 2020 
Smart Business RUTS

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ
 เ มื่ อ วั น ที่  8  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3 
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิ ก า รบดี  
มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย 
ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี เ ปิ ด ง า น 
Open House 2020 Smart Business RUTS 
เ ปิ ด บ้ า น สู่ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร63 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย 

ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม
พิธีเปิดโครงการและได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดง
ผลงานของนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ 
เป็นจำานวนมาก
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 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เขา้ร่วมบรกิารวชิาการแนะนำาประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรของคณะบรหิารธรุกจิ ในโครงการจังหวดัเคล่ือนท่ี 
“หน่วยบำาบัดทุกข ์บำารงุสุข สรา้งรอยยิม้ให้ประชาชน” จังหวดัสงขลา โดยมีสว่นราชการในจงัหวัดสงขลา 
ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำาบลสะกอม 

อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.สงขลา

 อาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา คณะบรหิารธรุกจิ ลงพืน้ทีช่มุชนแหลมสน เพือ่เกบ็ขอ้มลูผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่น นำามาต่อยอด และพัฒนาทางการตลาด

กิจกรรมคณะ

ลงพื้นที่ชุมชนแหลมสน



วิพากษ์หลักสูตร

 เมื่อวันที่ 16,18 และ 20 มีนาคม 2563 
คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
เ พ่ือเข้ า สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ครั้ง ท่ี  2 
(วพิากษหลักสูตร) โดยแบ่งเป็นหลักสูตรดังนี้
 วันที่ 16 มีนาคม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 วนัที1่8 มนีาคม หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยดิีจติอลเพ่ือธรุกิจ และหลกัสตูร 
บริหารธูรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 วันที่ 20 มีนาคม หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำาเนินจัดโครงการ
อบรมมาตรฐานความรู้ด้านระบบสารสนเทศ 
ณ คณะบริหารธุรกิจ 

อบรม IC3

ลงนาม MOA
ระหว่าง APK&FBA

เมือ่วนัที ่ 29   มกราคม   2563 ผู้ชว่ยศาตราจารย์
ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

คณะผู้บริหารและอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะ 
ผู้บรหิาร บรษัิท เอ.พี.เค.เฟอรนิ์ชิง่พาราวูด้ จำากัด 
โดยคุณปัญญา  ตันพาณิชรตันกุล ประธานบริษัท 
ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านวิชาการ 

ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ และบริษัท เอ.พี.เค. 

เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำากัด เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจให้มี 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และเป็นการ

สานสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งมหาวทิยาลยักบัหนว่ยงาน

ภายนอก
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 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยันันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

นำาคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีิ ประจำาปีพุทธศักราช  2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ Rebranding ประกวดออกแบบ 
ตราสัญลักษณ์ คณะบรหิารธรุกิจ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา 

เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน โดยผลรางวัลมีดังต่อไปนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ วา่ท่ีรอ้ยตร ีชานนท์ ละอองแก้ว 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  วา่ท่ีรอ้ยตร ีพงศกร วชัรดิลก
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นายนวพล เพอสะและ

ถวายพระพรฯ 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีิ
ประจำาปี 2563

16

โครงก�ร Rebranding ประกวดออกแบบ
ตร�สัญลักษณ์ คณะบริห�รธุรกิจ

กิจกรรมคณะ



 เ มื่ อ วั น ที่  5  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ชั ย นั น ท์  ปั ญ ญ า วุ ท โ ส  
คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ นำาคณะผูบ้รหิาร บคุลากร 

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทำาบุญเนื่องใน 

วนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำาปี 
2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำานักงานอธิการบดี 

 เ มื่ อ วั น ที่  1 5 - 1 6  มิ ถุ น า ยน  2 5 6 3 
อาจารย์บุญรตัน์ บุญรศัมี อาจารย์ประจำาสาขาวิชา 
การจัดการ นำาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นท่ี 

กลุม่อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

เก้าเส้ง ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ศูนย์การเรียนรู ้

เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ชุมชนหัวเขา และกลุ่ม

อนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ 

อ.สิงหนคร ภายใต้โครงการบริการวิชาการและ 

การวิจัย “การประเมินคุณภาพชีวิต มูลค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน จากการสนับสนุน
การพัฒนาองค์ความรูก้ารอนุรกัษ์เพาะฟักลกูปูและ 
สัตว์นำ้ า  เ พ่ือสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากร 
ทางทะเล จังหวัดสงขลา ของบรษัิท ปตท.สำารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)”  

วันสถ�ปน�วิทย�ลัยเทคนิคภ�คใต้ ประจำ�ปี 2563

ลงพื้นที่โครงก�รบริก�รวิช�ก�รและวิจัย

17

กิจกรรมคณะ



ลานสานศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ นำาทีมคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พืน้ทีแ่หลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรมในมหาวทิยาลยั “ลานสานศิลป์ถ่ินใต้ ครัง้ท่ี 2” ณ ลานวฒันธรรม 
คณะบริหารธุรกิจ ภายในงานได้มีการออกแบบและจัดซุ้ม โดยนำาสินค้าพื้นเมืองและอาหาร
พื้นบ้านออกมาจัดแสดงโชว์ ร่วมถึงได้มีการจัดประกวดแข่งขันหางเครื่องประกอบเพลง 
ไทยลูกทุ่งภายในงานนี้ด้วย
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กิจกรรมคณะ



 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “บุคลิกดี ชีวิตดี สังคมดี“ ณ ห้อง 63205 คณะบริหารธุรกิจ โดยมี 

อาจารย์รกัขิฏา เอีย่มวิจารย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชยันันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

เข้าร่วมจำานวน 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โครงการบุคลิกดี 
ชีวิตดี สังคมดี
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กิจกรรมคณะ



 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำาเนินการ 
อบรมการสอนโดยวิธีออนไลน์ ณ ห้อง 63504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 เมื่อวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2563 งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำาเนิน 
โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ เรือ่ง การพัฒนาการเรยีนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 และเพื่อให้บุคลากร
สายวิชาการนำารูปแบบการสอนสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการสอน จัดขึ้น ณ ห้อง 63504, 63205, 63506, 
63507 อาคารเฉลิมพรระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

อบรมการสอนโดยวิธีออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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กิจกรรมคณะ
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 เ มื่ อ วั นที่  2 1  กุ มภาพั นธ์  2 5 63 
สาขาระบบสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม
เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ เร่ือง 
“Clound Fundamentals” โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ศรีเชื้อ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิด
โครงการ และไดร้บัเกยีรตจิาก อาจารยเ์สร ีชะนะ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากร
ในการบรรยาย จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 21-23 
กมุภาพันธ์ 2563 ณ หอ้ง 6205 คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อบรม Clound Fundamentals

กิจกรรมคณะ



3ล
โควิด-19
ป้องกัน

ลางมือ

เลี่ยง

ลด

• ¡‹Í¹ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
• ËÅÑ§à¢ŒÒËŒÍ§¹้Ó
• ´ŒÇÂÊºÙ‹áÅÐ¹ํ้Ò

ËÃ×ÍáÍÅ¡ÍÎÍÅ�à¨Å

• ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õ่ÁÕÍÒ¡ÒÃËÇÑ´
• ¡ÒÃà¢ŒÒä»ã¹¾×้¹·Õ่áÍÍÑ´ 

áÅÐ¾×้¹·Õ่ÃÐºÒ´â´ÂäÁ‹¨Óà»š¹
(¶ŒÒàÅÕ่Â§äÁ‹ä´Œ ãËŒÊÇÁË¹ŒÒ¡Ò¡¼ŒÒ 
ËÃ×ÍË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ áÅÐËÁÑ่¹ÅŒÒ§Á×Í)

• ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹·Õ่ªØÁª¹
• ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ่·ÓÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§¤¹ËÁÙ‹ÁÒ¡
• ¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂààª×้Í 

ËÒ¡à¨็º»†ÇÂãËŒËÂØ´àÃÕÂ¹ ËÂØ´§Ò¹



6แนวปฏิบัติป้องกันโควิด-19

1. การทำความสะอาด

2. การสวมหนากากอนามัย/หนากากผา

3. มีจุดบริการเจลลางมือแอลกอฮอล
4. การเวนระยะหาง

5. การควบคุมปริมาณคน

6. การลงทะเบียน เขา-ออก มหาวิทยาลัย

·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¡‹Í¹-ËÅÑ§ãªŒ§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹
ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ÍÒ¤ÒÃºÃÔ¡ÒÃ âÃ§ÍÒËÒÃ

ËŒÍ§·Õ่ãªŒ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ËŒÍ§ÊØ¢Ò ¨Ø´ÊÑÁ¼ÑÊ
àª‹¹ ÅÙ¡ºÔ´»ÃÐµÙ ÃÒÇºÑ¹ä´ »Ø†Á¡´ÅÔ¿µ� à»š¹µŒ¹ ÊÇÁË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂËÃ×ÍË¹ŒÒ¡Ò¡¼ŒÒ·Ø¡¤ÃÑ้§

ÁÕ¨Ø´ºÃÔ¡ÒÃà¨ÅÅŒÒ§Á×ÍáÍÅ¡ÍÎÍÅ�µÒÁ¾×้¹·Õ่µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ·Ò§¢Ö้¹-Å§ÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹

ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ áÅÐËŒÍ§·Õ่ãªŒ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡ÓË¹´¨Ø´Â×¹Ë‹Ò§¡Ñ¹ ¡ÒÃ¨Ñ´·Õ่¹Ñ่§ã¹·Õ่ÊÒ¸ÒÃ³Ð
¡ÒÃÅ´¨Ó¹Ç¹·Õ่¹Ñ่§àÃÕÂ¹

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ¤ÃÖ่§Ë¹Ö่§¢Í§¨Ó¹Ç¹»¡µÔ
¡ÓË¹´·Õ่¹Ñ่§Ë‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 àÁµÃ

Å´¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õ่ÁÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
â´ÂãËŒàÃÕÂ¹¼‹Ò¹·Ò§ÃÐººÍÍ¹äÅ¹�

¡ÒÃ¨Ñ´·ÓáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ่¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹
à¢ŒÒ-ÍÍ¡ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ËÃ×Í¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤µÒÁ·Õ่Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡ÓË¹´

2 àÁµÃ
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