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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลชนะเลิศ
ผลงานประเภทโครงงาน

รางวัลชมเชย
ผลงานประเภทสื่อสร้างสรรค์ 
(คลิปวีดีโอ)

นางสาวสิริวิภา สาหะกะโร
นักศึกษาสาขาการตลาด

นางสาวซันญ่า ต้นสกุล
นักศึกษาสาขาการตลาด

	 ในโครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ	ส�าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี	ประจ�าปี	2564	จัดขึ้นในวันที่	26	กันยายน	
2564	โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ร่วมกับเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ	5	สถาบัน

นายอลงกต มานะจิตต์
นักศึกษาสาขาการตลาด

นายจอนนี่  สิงหนูดา
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

นางสาวจริยา ใจกว้าง
นักศึกษาสาขาการตลาด

นายพงษ์สุเมธ  คงสอน
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

นางสาวนรุสรา  แก้วทองสุข
นักศึกษาสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดีกับ
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3

ขอแสดงความยินดี

รางวัลรองชนะเลิศ
ผลงานประเภทแผนการตลาด

นางสาวสลิล รัตนพันธุ์ นายวิศกร หลีเจริญ นายสุวรรณรัฐ ขวัญเฉื่อย นางสาวสายแพร นวลจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ทิพยสุดา  จันทร์เกื้อ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธยา สมสุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา พัฒนา 

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์จตุพร จิรันดร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์  ด�าจุต ิ       
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  พัฒนา 

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยา นิตย์มี       
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา พัฒนา

นางสาวโสภิดา ใหม่แก้ว
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อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ทิพยสุดา  จันทร์เกื้อ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธยา สมสุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา พัฒนา 

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์จตุพร จิรันดร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์  ด�าจุต ิ       
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  พัฒนา 

ContEnts

เลขที่ 2/3 ถนนราชด�าเนินนอก ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์  :  0-7431-7105  โทรสาร  :  0-7431-7106

Website :  www.bba.rmutsv.ac.th

Fanpage https://www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

คณะผู้จัดท�า
	 กองบรรณาธิการ	คณะบริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ปรึกษา  
	 ผศ.ชัยนันท์		ปัญญาวุทโส
	 ผศ.สุชาดา		ศรีเชื้อ
	 ผศ.กมลพร		วรรณชาติ
	 นางสาวรักขิฏา		เอี่ยมวิจารณ์

บรรณาธิการ  
	 นายณัฐกฤษณ์		พฤกษ์เลิศตระกูล

กองบรรณาธิการ 
	 นางสาวรักขิฏา		เอี่ยมวิจารณ์
	 นางวิไลพร		ฟุ้งเกียรติไพบูลย์	 	
	 นางนนลษร		บุญเลิศ	 	
	 นางสาววิริยา		ปิ่นสุวรรณ
	 นางพิมพ์อักษร		แก้วภักดี	
	 นางสาวรัตดาวรรณ		แก้วสวัสดิ์	
	 นางสาวชาตยา		ลิ่มเจริญ	 	
	 นางสาววรทิพย์		ลิ่มวชิรโชติ
					 นางสาวจริยา		จันทวงศ์	
	 นางสาวปิยวรรณ		สะแร๊ะมุหมีน	 	
	 สโมสรนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ

สารบญั

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงควำมยินดี

รอบรั้วคณะบริหำรธุรกิจ

มุทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร

งำนวิชำกำรและวิจัย

งำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์

งำนแนะแนว

สำขำกำรบัญชี

สโมสรนักศึกษำ

โครงกำร U2T

เปิดรับนักศึกษำใหม่

กำรป้องกันโควิด
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	 คณะบริหารธุรกิจ 	 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา	 โดยผลงาน
นวตักรรมหรอืงานสร้างสรรค์ส�าหรบันกัศึกษา	เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา
ความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
	 เลขที่หนังสือรับรอง	RUTS	TLO	2104036
เรื่อง	 “การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์	 แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”

	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา	 โดย 
ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร ้างสรรค ์ส�าหรับนักศึกษา	 เป ็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
	 เลขที่หนังสือรับรอง	RUTS	TLO	2104037
เรื่อง	“การพัฒนาเว็บไซต์ส�านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา”

		 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ขอแสดง
ความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา	 โดยผลงานนวัตกรรม
หรอืงานสร้างสรรค์ส�าหรบันกัศกึษา	เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
	 เลขที่หนังสือรับรอง	RUTS	TLO	2104038
เรื่อง	“การจัดการระบบงานเอกสารส�านักทะเบียนราษฎรและบัตร	เทศบาล
นครหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา”

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์บุญรัตน์ บุญรัศมี

โดย นำยชยุุตม์ นวนท้วม ,นำยตณิณภพ เลำหะกลุ ,นำยวฒุพิงศ์ เนียมแก้ว 
และนำยเอกรำช ชำญณรงค์ >> นักศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ

โดย นำยอำทิตย์ สุวรรณรัตน์ และนำยธัญเทพ กันวงษ์
>> นักศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์บุญรัตน์ 

 โดย นำงสำวรสสุคนธ์ ช่วยแก้ว 
>> นักศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์กิตติยำ อินทกำญจน์ และคณะ

ขอแสดงความยินดี
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ขอแสดงความยินดี

ที่ได้รับเกียรติจาก	University	Brawijaya	ให้เป็น
“international Lecturer in 3 in 1 programme”
Programme	Pendidikan	Vokasi	University	Brawijaya,	Indonesia	at	
31st	August	-1	September	2021	:	an	online	international	lecture

กรมการท่องเที่ยว	 ขอประกาศผลการคัดเลือกผลงาน	 “กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ	Smart	 Tourism”	ประเภทการประกวด
นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จ�านวน	20	ผลงาน	ได้รับเงินสนับสนุน	10,000	บาท	ชื่อผลงานนวัตกรรม	“เกาะหมากโก้มาก	:	นวัตกรรม
สนบัสนนุใจการตดัสนิใจการเดนิทางท่องเทีย่วและนวตักรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถการจดัการ	การท่องเท่ียวโดยชมุชน”	สนบัสนนุโดยเครอืข่าย 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลเกาะหมาก	อ.ปากพะยูน	จ.พัทลุง	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ชัยรัตน์	จุสปาโล	และคณะผู้วิจัย	เป็นตัวแทนชุมชน 
ส่งผลงานเข้าประกวดโดยน�านวัตกรรมจากผลงานวิจัยเรื่อง	 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวของ
ชุมชนและการกระจายรายได้เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุง	สนับสนุนโดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในการน�าเสนอกรณีศึกษาแบบ	Oral	Presentation	บทความวิชาการด้าน
รบัใช้สงัคม	บทความวชิาการ	เรือ่ง	“กลางเล”	โมเดลธรุกจิชุมชนชายฝ่ังเพือ่
ความมัน่คงทางอาหารในจังหวดัตรงั	ประเดน็ที	่4	:	Innovation	for	Society
การประชุมวิชาการระดับชาติ	 Engagement	 Thailand	 ครั้งที่	 7	 (The	
7	Engagement	Thailand	Annual	Conference	2021)	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ 
ดร.ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ประจ�าสาขาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

เกาะหมากโก้มาก : 
นวัตกรรมสนับสนุนใจการตัดสินใจการเดิน
ทางท่องเทีย่วและนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี 
(อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการจัดการ)



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ6 ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2564

	 เม่ือวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2564	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์	
ปัญญาวทุโส	คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ	เป็นผูแ้ทนมอบทนุการศกึษา
ของคุณกาญจนวดี	 สุรกิจบรรหาร	 แกรทเซน	 อดีตที่ปรึกษากงสุล	 
สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	 กรุงอัมมาน	 จอร์แดน	 ศิษย์เก่าดี
เด่น	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 
ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน	 (ทุนต่อเนื่อง)	 จ�านวน	 2	 ทุน	 ดังน้ี	 
1.	นางสาวธิดารัตน์	ศรรีกัษ์	นักศกึษาสาขาการจัดการทรพัยากรมนษุย์	
2.	นางสาวกัญญารัตน์	คงทิพย์	นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป

“นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น	ประจ�าภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2563	“	และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา	ภาคเรียนที่	1/2564	โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะบริหารธุรกิจ	จ�านวน	3	คน	ได้แก่

นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 
นักศึกษาชั้นปีที่	2	หลักสูตรเทียบโอน	ภาคสมทบ	
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

ขอแสดงความยินดี

มอบทุนการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา จันเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เทียบโอน ภาคปกติ

สาขาระบบสารสนเทศ

ผลการเรียน เกรดเฉลี่ย

นางสาวกชมน มงคล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 

สาขาการบัญชี 

ผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 

(ด้านสังคม)4.00 3.93 3.91

นางสาวปาริชาติ พุฒน้อย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เทียบโอนภาคสมทบ

สาขาการจัดการส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผลการเรียน เกรดเฉลี่ย

(ด้านสังคม) (ด้านวิทย์)

คณะบริหารธุรกิจ 
ขอแสดงความยินดีกับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
ขอแสดงความยินดีกับ 

ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์	 หัวข้อ	 “บุญสารทเดือนสิบกับเยาวชน
ไทยในยคุ	4.0”	จดัโดยสโมสรนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวณัฏฐณิชา บูรณ์ชนะ
นักศึกษาชั้นปีที่	1	หลักสูตร	4	ปี	ภาคปกติ	
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
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ขอแสดงความยินดี

“รางวัลเยาวชนดีเด่น”
ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๔	
โล่เชิดชูเกียรติ	จาก	หม่อมราชวงศ์ปณิธาน	จรูญโรจน์	นัดดา
ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ	(พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ให้เป็น	 “คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค	์
ประจ�าปีการศึกษา	2563

ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี	 ประจ�าปี	 2564	
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

“รางวัลเยาวชนดีเด่น”
ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๔	
โล่เชิดชูเกียรติ	จาก	หม่อมราชวงศ์ปณิธาน	จรูญโรจน์	นัดดา
ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ	(พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวธิดารัตน์  ศรีรักษ์
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธิดารัตน์ ศรีรักษ์
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวจิตติมา เส้งวุ่น
นักศึกษาสาขาทรัพยากรมนุษย์

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ 

นายอับดุลเลาะฮ์ ดือรอนิง
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ
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เมื่อวันที่	2	กันยายน	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์	ปัญญาวุทโส	คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เข้าร่วมประชุม	
วิชาการระดับชาติ	Engagement	Thailand	ครั้งที่	7

ซึ่ งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี	และด้วยมีมติเห็นชอบคัดเลือก
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิยั	เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ
วชิาการระดบัชาต	ิEngagement	
Thailand	ครัง้ที	่8	ในปี	2565

ขอแสดงความยินดี

ในวันที่	29	กันยายน	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์	ปัญญาวุทโส	
คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ	ลงนามสญัญาจ้างโครงการจ้างเหมาบรกิาร
จดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	ตามพระราชบัญญตักิาร
ผังเมือง	พ.ศ.2562	ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่	21	กันยายน	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์	ปัญญาวุทโส	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	เข้าร่วมงานพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ	ประจ�าปี	2564	ณ	ห้องรับรองชั้น	1	อาคารส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

The 7 th Engagement Thailand Annual Conference : Innovation 
- Engaged Society สังคมผูกพันสร้างสรรค์นวัตกรรม

ลงนามสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
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วันที่	 13	 ตุลาคม	 2564	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์	 ปัญญาวุทโส	 คณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา	
ร่วมน้อมร�าลึก	ถึงพระมหากรุณาธิคุณ	เนื่องในวันคล้าย	วันสวรรคต	พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	รชักาลท่ี	9	โดยมี	
ศาสตราจารย์	ดร.	สวุจัน์	ธญัรส	อธกิารบดีเป็นประธานในพธิ	ีและเนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท�าให้การจัดงานปีนี้	 จ�าเป็นต้องจ�ากัดจ�านวนคน
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย	ณ	 อาคารส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในวันที่	29	ตุลาคม	2564	ศาสตราจารย์	ดร.สุวัจน์	ธัญรส	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชยันนัท์	ปัญญาวทุโส	คณบดคีณะบรหิารธรุกิจ	อาจารย์กติตยิา	อนิทกาญจน์	และ	อาจารย์วรพงษ์	เพช็ร์ขาว	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาการจัดการ	
เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย	 และกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ภาคเีครือข่ายการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ภาคใต้	(มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช	มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา	มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูกต็	
มหาวทิยาลยัทกัษิณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	มหาวทิยาลัยหาดใหญ่	และมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน)ี	
จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์	ณ	ห้องประชุม	ศรีวิชัย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้

พิธีวางพวงมาลา ร่วมน้อมร�าลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

รอบรั้วคณะบริหารธุรกิจ
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รอบรั้วคณะบริหารธุรกิจ

เม่ือวันที่	 5	 ธันวาคม	 2564	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา	 ศรีเชื้อ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 คณะบริหารธุรกิจ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 
ร่วมพิธีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	วันพ่อแห่งชาติ	และวันชาติ	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์	สังขะวาสี	รองอธิการบดี	เป็นประธานในพิธี	ในการวาง
พานพุม่ดอกไม้ถวายราชสกัการะ	และกล่าวน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุฯ	และร่วมกนัปลกูต้นรวงผึง้	ซึง่เป็นต้นไม้ประจ�ารชักาลที	่๑๐	 
ณ	อาคารส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๖๔	ศาสตราจารย์	ดร.สุวัจน์	ธัญรส	อธิการบดี	มอบหมายให้	
ผศ.ชัยนันท์	 ปัญญาวุทโส	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดณุยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม	
ณ	หอประชุมจังหวัดสงขลา
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เมือ่วนัที	่7	ธนัวาคม	2564	ผูช่้วยศาสตราจารย์ชยันนัท์	ปัญญาวทุโส	คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ	มอบหมายให้	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา	ก่อตระกูล	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ	 กับ	 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้	 3	 โดยมีศาสตราจารย์	 ดร	 .สุวัจน์	 ธัญรส	
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย	ผูม้อี�านาจลงนาม	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	พร้อมด้วย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้	โดยมี	ดร.ปรีชา	เวชศาสตร์	ผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้	3	 
ร่วมลงนามในครั้งนี้	 โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการสายอาชีพ	 และการบริการทางวิชาการด้านอาชีพ	 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร	 การวิจัย	 
การบรกิารวชิาการ	และการจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ	ชมุชน	และเทคโนโลยกีารเปลีย่นแปลง	
ส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรและนกัศกึษา	เพือ่การสนบัสนนุการใช้ทรพัยากรร่วมกนั	และ	เป็นการร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมด้าน
อื่น	ๆ	ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมมือทางวิชาการ	ของหน่วยงานทั้งสองตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน	
ณ	ห้องประชุมศรีวิชัย	มทร.ศรีวิชัยสงขลา

ในวันที่	10	ธันวาคม	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์	ปัญญาวุทโส	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ร่วมเป็น 
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะทะเลและ 
การศึกษาวิจัยส�ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะ	 และพัฒนานวัตกรรมส�าหรับการจัดการขยะทะเลและ
ชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง	จังหวัดสงขลา	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา	
อ�าเภอสิงหนคร	 จังหวัดสงขลา	 โดยมีวัตถุประสงค์	 1)เพื่อส�ารวจพฤติกรรม	 และเสนอแนวทางการการ
จัดการขยะทะเลและชายฝั่งของชุมชนประมงชายฝั่งในพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลนอก	 ต�าบลหัวเขา	 อ�าเภอ
สิงหนครและชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน	ต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	2)	 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมส�าหรับการจัดการขยะทะเลและชายฝั่ง	 3)	 เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากขยะ
พลาสติกจากทะเลและชายฝั่ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะทะเล

รอบรั้วคณะบริหารธุรกิจ
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มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
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เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 

พ.ศ. 2564 ณ ลานวัฒนธรรม 

คณะบริหารธุรกิจ

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
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เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2564	งานวิชาการและวิจัย	คณะบริหารธุรกิจ	มทร.ศรีวิชัย	ด�าเนินการ
จดัโครงการอบรมมาตรฐานความรู้ระบบสารสนเทศ	(IC3)	ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที	่4	หลกัสตูร	
4	ปี	ในรูปแบบออนไลน์

งานวิชาการและวิจัย	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 จัดโครงการ	 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	 (Design	 Thinking)	 ในรูปแบบออนไลน์	 ผ่านระบบ	
Zoom	Clound	Meeting	ระหว่างวันที่	26-28	สิงหาคม	2564	วิทยากรโดย	ดร.ปรเมษฐ์	ชุ่มยิ้ม	วิทยากร
บรรยายและที่ปรึกษา	 (Coaching	and	Mentoring)	ด้าน	Design	Thinking	 for	 Strategy,	Product	
and	Service	Innovation	ให้กับองค์กร	สถาบัน	มหาวิทยาลัย	และชุมชนต่างๆ	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อ
ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจถงึทีม่าทีไ่ปของการออกแบบรวมไปถงึรากฐาน	นยิาม	และทศันคตขิองการคดิเชงิ
ออกแบบ	เพือ่สร้างความเข้าใจถงึกระบวนการแนวคดิของการออกแบบโดยใช้มนษุย์เป็นแก่นกลาง	(Human	
Center	Design)	และเพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้ผู้สอนเป็น	SMART	TEACHER

ในวันที่	 27	 สิงหาคม	 2564	 งานวิชาการและวิจัย	 จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับคณะ	 คณะบริหารธุรกิจ	 ประจ�าปีการ
ศึกษา	2563	(1	กรกฎาคม	2563	–	30	มิถุนายน	2564)	ในรูปแบบออนไลน์	ผ่านระบบ	Zoom	Cloud	Meeting	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชัยนันท์	ปัญญาวุทโส	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กล่าวเปิดโครงการ	และได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.	เรวดี	กระโหมวงศ์	เป็นประธานกรรมการตรวจ
ประเมินฯ

งานวิชาการและวิจัย

จัดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้ระบบสารสนเทศ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2564	งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์	 คณะบริหารธุรกิจ	 จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม	
ประจ�าปีการศึกษา	 2564	 ในรูปแบบออนไลน์	 วิทยากรโดย	
ท่านพระเมธีวชิโรดม	 (ท่าน	 ว.วชิรเมธี)	 มีอาจารย์	 บุคลากร	
และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	300	คน

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัว 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน	 เมื่อวันท่ี	 14	 กรกฎาคม	 2564	 ในรูปแบบออนไลน์	 วิทยากรโดย	 
คุณณฐ	เตชะธรรมวณิช	จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ	Pronality

ค่ายคุณธรรม

พัฒนาบุคลิกภาพ
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งานแนะแนว

งานแนะแนวคณะบริหารธุ รกิ จ 	 พร ้อมด ้ วย	 
งานแนะแนวมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	

เพื่อแนะน�าหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ที่ทางคณะเปิดสอน	 
ให ้ แก ่นั ก เ รี ยนที่ สน ใจ เข ้ า ศึกษาต ่ อ ในคณะ
บริหารธุรกิจ

แนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตร ี
ในรูปแบบออนไลน์
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สาขาการบัญชี

เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2564	สาขาการบัญชีได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการบัญชี	

ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท�างานด้านตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งให ้
ค�าแนะน�าการเตรียมตัวในการท�างานด้านบัญชี	 การเลือกสายงานให้ตรงกับ 
ความถนดัและความชืน่ชอบของตวัเอง	จากมมุมองการท�างานของรุน่พีบ่อกเล่าสู่
รุน่น้อง	ผ่านกจิกรรม	#พ่ีน้องคยุกนั	EP.1	ผ่านระบบออนไลน์	ซึง่กิจกรรมดงักล่าวเป็น 
ส่วนหนึง่ในรายวชิาการเตรยีมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและสหกิจด้านการบญัชี

เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2564	สาขาการบัญชีได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการบัญชี	

ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท�างานด้านวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานของรัฐ	 
รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าน้อง	ๆ 	ทีอ่ยากท�างานในองค์กรต่าง	ๆ 	ของภาครฐั	กระบวนการ
ท�างาน	สังคมการท�างาน	และการพัฒนาตัวเองให้พร้อมในการท�างานด้านวิชาชีพ
บัญชี	 จากมุมมองการท�างานของรุ่นพี่บอกเล่าสู่รุ่นน้อง	 ผ่านกิจกรรม	 #พี่น้องคุย
กัน	 EP.2	 ผ่านระบบออนไลน์	 ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาการ 
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและสหกิจด้านการบัญชี

คุญวทัญญู ยวงใย 
ปัจจุบันเป็น Internal audit officer

คุณภัทรินทร์ นุเคราะห์วัด 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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สโมสรนักศึกษา

โครงการปันสุข ปันใจ 
ต้านภัย COVID-19

วันที่	 6	 กรกฎาคม	 2564	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 น�าโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชยันนัท์	ปัญญาวทุโส	คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ	อาจารย์รกัขฏิา	
เอีย่มวิจารณ์	รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศกึษา	พรอ้มด้วยสโมสร
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 น�าอาหารมอบให้กับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์	ณ	โรงพยาบาลสนาม	สงขลา	2	ภายใต้ 
โครงการปันสุข	 ปันใจ	 ต้านภัย	 COVID-19	 (ครั้งท่ี	 1)	 โดยมี 
	 	 	 	 นายเป็น	 รักเกิด	 รองหัวหน้าศูนย์	 โรงพยาบาลสนาม	 

สงขลา	2	เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
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เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2564	 ทีม	 U2T	 ชุมพล	 น�าทีมโดย	 อ.บุสรินทร์	 คูนิอาจ	 ผู้ประสานงาน
ต�าบลชุมพล	 อ.ณัฐวุฒิ	 จันทร์ศรีบุตร	 อ.นุชจิเรศ	 แก้วสกุล	 ที่ปรึกษา	 และคณะท�างาน	 ได้ส่งมอบ 
เคร่ืองกวนส่วนผสมขนมด	ูบรรจภุณัฑ์	ตราสนิค้าทีพั่ฒนาใหม่	ให้แก่กลุม่ขนมด	ูต.	ชมุพล	อ.	สะท้ิงพระ	 
จ.สงขลา	โดยมี	นายชม	ยูพยงค์	นายก	อบต.ชุมพล	และ	นส.ประภาภร

มอบเครื่องกวนส่วนผสมขนมดู บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าที่พัฒนาใหม่

โครงการ U2T

วันที่	21	พ.ย	64	(ความคืบหน้า)
“ทีม	U2T	คลองรี”	ได้ร่วมกิจกรรม	Khlong	Ri	Street	Art	
กับชาวบ้านในการวาดถนน	 เพื่อส่งเสริมแหล่งเท่ียวชุมชน
เชิงสร้างสรรค์	และสร้างจุดเช็คอินในการดึงดูดนักท่องเที่ยว	 
มาเยี่ยมชม	“คลองรีบ้านเรา”

กิจกรรม Khlong Ri Street Art
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วิธีการป้องกัน

ใส่แมสก์

ตรวจวัดอุณหภูมิ

หมั่นล้างมือ

รักษาระยะห่าง

COViD 19

2 m



ATK
วิธีตรวจ

COVID 19

COVID 19

COVID
 19

COVID 19

COVID 19

COVID 19ที่มา : กรุงเทพมหานคร 
โดยส�านักงานประชาสัมพันธ์
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ชุด ประกอบด้วย

Antigen
Test Kit 

ถ้าขึ้น 2 แถบ ที่ C และ T แสดงว่า ติดเชื้อโควิด-19

แผ่นทดสอบ

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

1

3

5

2

4

หลอดดูดน�้ายา ก้าน swap หลอดตัวอย่าง

ผลเป็น บวก     ให้แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้าน แยกกักตัว

เทน�้ายาลงในหลอดตัวอย่าง
ให้ถึงจุดที่ก�าหนด

น�าก้าน swap แหย่จมูก หมุน 3-4 ครั้ง 
ค้างไว้ 3 วินาที

น�าก้าน swap ใส่หลอด หมุนวน
ในน�้ายาประมาณ 5 ครั้ง

น�าหลอดดูน�้ายา หยดลงช่อง
ประมาณ 2-3 หยด

ผลเป็น ลบ      คือขึ้นแค่ 1 แถบที่ C ให้ทดสอบซ�้า
    ในอีก 3-5 วัน



1.  สำขำกำรบัญช ีBachelor of Accountancy Program
2. สำขำวิชำระบบสำรสนเทศธุรกิจดิจิทัล Bachelor of Business Administration Program in Digital Business  
 Information System
3. สำขำวิชำกำรตลำด Bachelor of Business Administration Program in Marketing
4. สำขำวิชำกำรจัดกำร มี 2 หลักสูตรวิชำประกอบด้วย  Bachelor of Business Administration Program in 
 Management กลุ่มวิชำและสำขำในสังกัดนี้   
 4.1  กลุ่มวิชำในหลักสูตรกำรจัดกำร  
   - กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป    
   - กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส�ำนักงำนดิจิทัล    
   - กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
            - กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
 4.2  สำขำวิชำกำรเงิน Bachelor of Business Administration Program in Finance
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ มีจ�ำนวน 1 สำขำดังนี้
  1. บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรเป็นผู้ประกอบกำรดิจิทัล) Master of Business Administration Program in 
  Digital Entrepreneurship

คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

หลักสูตร

2/3 ถนนรำชด�ำเนินนอก ต�ำบลบ่อยำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000 
โทรศัพท์ 074-317105          โทรสำร 074-317106 
เว็บไซต์ bba.rmutsv.ac.th         Facebook : คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

Business Administration 

สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรีมีจ�านวน 5 หลักสูตรวิชา ดังน้ี


