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     ขอแสดงความยินดีกับความสําเรจ็ สมดั�งตั�งใจของนักศึกษาใหม่ทุกคนที�สามารถทํา
ความใฝ�ฝ�นในการเข้าศึกษาที�คณะวิทยาการจัดการแห่งนี�ได้สําเรจ็ และขอต้อนรบันักศึกษา
ใหม่ “ลูกวิทยาการฯ” ทุกคนเข้าสู่ “รั�วเฉดม่วง” อันทรงคุณค่าแห่งนี�
       
     ต่อจากนี�ไปอีก 4 ป�ข้างหน้า จะเป�นช่วงเวลาที�จะพิสูจน์ความตั�งใจของนักศึกษาทุกคน
ในการพัฒนาตนเองสู่การเป�นบัณฑิตทางด้านการบรหิารจัดการ ทั�งด้านการบรหิารธุรกิจ 
การบัญชี และการบรหิารรฐักิจ หรอืที�รูจั้กกันดีในนามรฐัประศาสนศาสตร ์ขอเป�นกําลังใจ
ให้ทุกคนได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่า ตั�งใจศึกษาเล่าเรยีน เก็บเกี�ยวประสบการณ์
จากการทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เพื�อพัฒนาตนเองสู่ภาวะการณ์เป�นผู้นํา
ที�ดีในอนาคต และรว่มสรา้งสรรค์สิ�งดีๆ ให้เกิดขึ�นใน “รั�วเฉดม่วง” แห่งนี� 

     แมว้า่ในภาคการศกึษาที� 1 ป�การศึกษา 2564 นี� พวกเราทกุคนจะต้องทําการเรยีนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดเตรยีมความพรอ้มทางด้านสื�อการเรยีนรู ้ทรพัยากรบุคคล 
ตลอดจนสิ�งสนับสนุนอื�นๆ อีกมากมายเพื�ออํานวยความสะดวก
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเก็บเกี�ยวประสบการณ์
ให้ได้มากที�สุด ตลอดจนให้นักศึกษารูสึ้กว่าบ้านหลังนี�
เป�นเสมอืนบา้นหลังที� 2 ของพวกเราทกุคน จึงขออวยพร
ให้นักศึกษาทุกคนประสบความสําเรจ็ในด้านการเรยีน
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ มีสุขภาพจิต
ที�เข้มแข็ง มีสุขภาพกายที�แข็งแรง มีสติป�ญญา
ที�แหลมคม ใช้ชีวิตการเป�นนักศึกษาอย่างมีความสุข
สามารถแก้ป�ญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
และขอให้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที�กําหนด
ให้สมดังความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัว
อาจารย์หวังเป�นอย่างยิ�งว่าเมื�อสถานกรณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี�คลายลง พวกเราทุกคน
จะได้มีโอกาสพบหน้ากัน ณ บ้านหลังนี�
  

     ในนามของผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุน่พี�ทุกๆ คนของคณะวิทยาการจัดการ
ขอต้อนรับสิงห์ สําเภา รุ่นที� 46 เข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ และนับจากนี�สืบไปเบื�องหน้า 
ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักรู้ไว้ว่า พวกคุณคือ “ลูกวิทยาการฯ” คือความภาคภูมิใจ
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พวกเราจะเทิดทูนศักดิ�ศรี
ของ ม.อ. ตลอดไป

คํากล่าวต้อนรบันักศกึษาใหม่คํากล่าวต้อนรบันักศกึษาใหม่  
ประจําป�การศกึษา 2564ประจําป�การศกึษา 2564

จาก " คณบดี คณะวทิยาการจัดการ "จาก " คณบดี คณะวทิยาการจัดการ "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ



คํากล่าวต้อนรบันักศกึษาใหม่คํากล่าวต้อนรบันักศกึษาใหม่  
ประจําป�การศึกษา 2564ประจําป�การศึกษา 2564

จาก " รองคณบดีฝ�ายพฒันานักศกึษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์จาก " รองคณบดีฝ�ายพฒันานักศกึษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์
คณะวทิยาการจัดการ "คณะวทิยาการจัดการ "

                          อาจารย์ในนามของอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าจากคณะวิทยาการจัดการ  
                      มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ขอต้อนรบันักศกึษาใหม่ด้วยความอบอุ่นเพื�อให้นักศึกษา
                     ได้เห็นว่า ในป�การศกึษานี� แม้ว่าเราจะไกลกันแต่มนัก็เป�นแค่ระยะทางในส่วนของ
                   ระยะใจและการดแูลกันและกัน เราจะดแูลกันไปอยา่งใกล้ชดิ 

                           วันนี�นักศึกษาใหมข่องคณะวิทยาการจัดการ คณุคือรุน่ที� 46 ของรั�วเฉดม่วงแห่งนี� 
ซึ�งโดยธรรมเนียมปฏิบัติเราจะถือว่า  “มาก่อนเป�นพี� มาหลังเป�นน้อง มาพรอ้มเป�นเพื�อน” 
มาก่อนเป�นพี� หมายถึง การเขา้เรยีนในคณะวิทยาการจัดการแห่งนี� คณุจะมี พี�รหัส ป�ารหัส ปู�รหัส 
และพี�ๆ  ศิษยเ์ก่าอีกมากมาย มาหลังเป�นน้องหมายถึง วนันี�คณุคือนักศึกษาน้องใหมเ่ป�นน้องสุดท้อง
ในครอบครัวของเรา และมาพร้อมกันเป�นเพื�อน หมายถึง ในป�การศึกษา 2564 
มีนักศึกษาชั�นป�ที� 1 คณะวิทยาการจัดการลูกวิทยาการ ที�ยืนยันสทิธิ�
เข้าศึกษากว่า 700 คน และเราจะได้เรยีนรูแ้ละเติบโตไปสู่
ความสําเรจ็ด้วยกันทั�งรุน่ 

     ในนามของอาจารย์ที�ดูแลในด้านการพัฒนานักศึกษา 
อยากให้คุณเห็นภาพและเข้าใจว่าการเรียนรู้ที�ไม่ได้
อยู่เฉพาะในห้องเรียน โลกใบใหญ่ใบนี�ทุกพื�นที�
ล้วนเป�นพื�นที�ให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้ทั�งสิ�นอาจารย์เชื�อวา่
เส้นทางของนักศึกษาชั�นป�ที� 1 จนสําเรจ็การศึกษา 
จะเป�นเส้นทางที�พวกเราจะก้าวไปด้วยกัน
และเราจะช่วยกันให้ความฝ�นของคุณ
ประสบความสําเรจ็ มาก้าวไปด้วยกันนะคะ

ดร.ธญัรดี  ทวีกาญจน์
รองคณบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์

คณะวิทยาการจัดการ



คํากล่าวต้อนรบันักศกึษาใหม่คํากล่าวต้อนรบันักศกึษาใหม่  
ประจําป�การศึกษา 2564ประจําป�การศึกษา 2564

จาก " นายกสมาคมศษิยเ์ก่า คณะวิทยาการจัดการ "จาก " นายกสมาคมศษิยเ์ก่า คณะวิทยาการจัดการ "
                    สวัสดีครบัน้องๆวจก.รุน่ที�46 ทุกคน พี�ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า 

                 คณะวทิยาการจัดการ ศิษย์เก่ารุน่ที� 14
                   เป�นตัวแทนของคณะกรรมการบรหิารสมาคมและพี�ๆศิษย์เก่าทุกท่าน

                 มามอบความรกั ความปรารถนาดีให้กับน้องๆนะครบั
 

                     มนิีทานมาเล่าให้ฟ�ง 1 เรื�อง “ มโีฟรแ์มนคนหนึ�งทํางานให้กับบรษัิทมาอยา่งยาวนานมากกวา่ 
30 ป� วนัหนึ�งชายผูนี้�ปรารถนาที�จะเกษียณตัวเอง จึงเดินไปบอกกับเจ้านายถึงความต้องการของตัวเอง 
เจ้านายก็รูส้ึกใจหายเพราะต้องเสียผู้รว่มงานฝ�มือดี และเป�นผู้ที�สรา้งชื�อเสียงให้กับบรษัิทมาอย่าง
ยาวนาน จึงขอให้ชายคนนี�ช่วยสรา้งบ้านหลังสุดท้ายให้กับบรษัิทหน่อย เงื�อนไขคือ สามารถที�จะ
เลือกแบบ วัสดุ ได้ตามใจของโฟรแ์มน โฟรแ์มนรูส้ึกไม่ค่อยพอใจ แต่ก็ต้องทําตามคําสั�ง
                                                         ด้วยความไม่เต็มใจ ใช้เวลาในการสรา้งเพียงแค่เดือนเศษ
                                                   บ้านหลังนี�ก็เสร็จ จากปกติต้องใช้เวลา3-4เดือน 
                                                     เขาเอากุญแจบ้านไปคืนให้กับเจ้านายระหว่าง
                                                       เดินตรวจบ้านหลังใหม่นี�  เจ้านายรู้สึกผิดหวัง
                                                              เป�นอย่างมาก เพราะทั�งแบบบ้าน วัสดุที�เลือกใช้
                                                                 ไม่สวยและไม่มีคุณภาพ บอกกับเค้าว่า นี�ไม่ใช่
                                                               ฝ�มือของคนที�เขาเคยรู้จักมาอย่างยาวนาน 
                                                                คุณเก็บกุญแจบ้านหลังนี�ไว้นะ เพราะบริษัท
                                                       ตั� งใจจะมอบบ้านหลังนี�ตอบแทนในสิ�งที�
                                                           คุณทุ่มเทให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที�      
                                                          ผ่านมา น้องๆครับ ชายผู้นี�ไม่มีโอกาสรู้มา        
                                                             ก่อนว่า บ้านหลังที�เขากําลังสรา้งนี�จะเป�นบ้าน 
                                                           ของเขาไม่อย่างนั�นแล้วเขาคงจะตั�งใจทํามันอย่าง
                                                        สุดฝ�มืออย่างแน่แท้

                                                    

                                                              พวกเราในวันนี�ที�ก้าวเข้าสู้รั�วเฉดม่วง พวกเราทราบดีครบัว่า
                                                  เรากําลังสรา้งบ้านของตัวเองที�ชื�อว่าอนาคต บ้านหลังนี�อาจจะมี
ทั�งห้องอ่านหนังสอื ห้องครวั ห้องบนัเทงิ 4 ป�นี� ขอให้พวกเราตั�งใจเรยีนรู ้ทกุๆสิ�งอย่างตั�งใจนะครบั 
สมาคมฯ พรอ้มที�จะประสานงานกับคณะฯ สโมสรนักศกึษาฯ สนับสนุนน้องๆ ให้บรรลุในสิ�งที�ทกุคน
ตั�งใจครบั ขอให้ทกุคนมคีวามสุขตลอด4ป�นี�ครบั

คุณประสิทธิ�  โรจนาภากุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ



        คู่มือนักศึกษาใหม่ประจําป�การศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
เนื�อหาสาระสําคัญเพื�อเป�นประโยชน์และแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในสถาบันการศึกษาแห่งนี� พร้อมทั�งเพลงประจํามหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทรแ์ละเพลงประจําคณะวิทยาการจัดการ
 

         หวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ หนังสอืเล่มนี�จะเป�นแนวทางให้นักศกึษาใหม่
ทกุทา่นได้เรยีนรูช้วีติในสถาบนัและสามารถปรบัตัวให้เขา้กับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรน่า (โควิด-19) ได้อย่างเหมาะสม
และมีความสุข รวมถึงเตรยีมพรอ้มทั�งความรู ้ความสามารถ เพื�อก้าวสู่
จุดมุ่งหมายของชีวิตที�คาดหวังไว้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ

คํานํา

 ด้วยความปรารถนาดี
          งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสรมิการทํางาน

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รุน่ที� 44
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        หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือกําเนิดขึ�นตาม
พระราชบัญญัติพ.ศ.2511 ก่อตั�งในป�พ.ศ.2510 ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้พระราชทานชื�อ เมื�อวันที�  22 กันยายน พ.ศ.2510

จึงถือว่าวันที�  22 กันยายน ของทุกป�เป�น
                     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์เพื�อ
กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สู่ภาคใต้ ด้วยเหตุนี�มหาวิทยาลัยจึงมีเจตนาที�จะเป�น
มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ป�จจุบันมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่

วิทยาเขตป�ตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง

ม
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย

    “วันสงขลานครนิทร”์“วันสงขลานครนิทร”์
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สงขลานครนิทร ์  
คือ  พระอิสรยิยศที�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯสถาปนา 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ�ามหิดลอดุลยเดชเป�นเจ้าฟ�าต่างกรมในพระนาม 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ�ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครนิทรเ์พื�อเป�นเกียรติ

แก่เมืองสงขลาเสมือนทรงเป�นเจ้าแห่งนครสงขลา เมื�อพ.ศ.2446
 

ดอกศรตีรงั
(Jacaranda  filicifolia 

(Andres)  D.Don)

มหาพิชัยมงกฎุ 
คือ  ศิราภรณ์ซึ�งเป�นสญัลักษณ์สําคัญ

แสดงว่าทรงเป�นพระมหากษัตรยิ์
 

  คือ  ตราเครื�องหมายประจําราชวงศ์จักรี
ม.อ.  คือ  อักษรยอ่พระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชบดิา

เจ้าฟ�ามหิดลอดลุยเดช

จักรกับตรศูีล 

สนี�าเงนิ (BLUE)
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“ซื�อสัตย์ มวีนัิย  

            ใฝ�ป�ญญา 
                   จิตสาธารณะ”

 

   

“ซื�อสตัย์ มวีนัิย“ซื�อสตัย์ มวีนัิย“ซื�อสตัย์ มวีนัิย      
                                    ใฝ�ป�ญญาใฝ�ป�ญญาใฝ�ป�ญญา   
                                                        จิตสาธารณะ”จิตสาธารณะ”จิตสาธารณะ”

   

ตลักษณ์นักศึกษา 3ตลักษณ์นักศึกษา 3    ประการประการ  อัอั

 I

 Wi

 Se
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1. โรงพยาบาล ม.อ.
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
4. คณะพยาบาลศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. ตึกฟ�กทอง (คณะวิทยาศาสตร)์
7. คณะเภสัชศาสตร์
8. หอสมุดคุณหญงิหลงฯ
9. คณะทรพัยากรธรรมชาติ
10. สระว่ายน�า ม.อ.
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
12.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

13. คณะนิติศาสตร์
14. คณะศิลปศาสตร์
15. สํานักงานอธกิารบดี
16. คณะวิทยาการจัดการ
17. ศูนยอ์าหารโรงช้าง
18. อาคารกิจกรรมนักศึกษา
19. ศูนยส์ง่เสรมิศลิปวัฒนธรรรม
20. ดับเพลิง
21. คณะการแพทยแ์ผนไทย
22. อาคารศูนยกี์ฬา
23. ฟ�ตเนส
24. โซนหอพักนักศึกษา ม.อ.





สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวชิาการบญัชี 
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

      คณะวทิยาการจัดการแต่เดิมนั�นได้รบัการอนุมติัจาก คณะกรรมการ
ทบวงมหาวทิยาลัยให้จัดตั�งขึ�นในนาม " คณะสังคมศาสตร ์" ที�วทิยาเขต
หาดใหญ่ เมื�อวนัที� 17 เมษายน 2517 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นวา่ตามหลัก
การเดิมมหาวทิยาลัยแบง่ออกเป�น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวทิยาเขตหาดใหญ่
ให้เป�นศูนย์กลางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขต
ป�ตตานีให้เป�นศูนย์ทางด้าน ศลิปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร ์แต่เนื�องจาก
คณะสังคมศาสตรนี์�จะจัดตั�งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติการเปลี�ยนชื�อเป�น " คณะวิทยาการจัดการ " ในวนัที� 16 กรกฎาคม 2518 
ป�จจุบนัคณะวทิยาการจัดการประกอบด้วย 3 สาขาวชิา ได้แก่

ประวัติคณะวิทยาการจัดการประวัติคณะวิทยาการจัดการ

สีของคณะ :  สีเฉดม่วง (ม่วงเม็ดมะปราง)
สัญลักษณ์ประจําคณะ :  สิงห์สัมฤทธิ�และสาํเภาทอง
วันครบรอบสถาปนาคณะ :  16 กรกฎาคม 
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์
ที�ปรกึษาคณบดี

รองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต วิรุณราช
ที�ปรกึษาคณบดี

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ธรีวฒัน์  หังสพฤกษ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะผูบ้รหิารคณะผูบ้รหิาร  
คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กลุวดี ลิ�มอุสนัโน

รองคณบดี 
ฝ�ายวิชาการและ
คุณภาพหลักสูตร

ดร.รุชดี บลิหมัด

คณะผูบ้รหิาร คณะวิทยาการจัดการ

ดร.สริวิทิ อิสโร

รองคณบดี
ฝ�ายยุทธศาสตร์

และบัณฑิตศึกษา

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สวุรรณโณ

รองคณบดี
ฝ�ายพัฒนาองค์กร

รองคณบดี
ฝ�ายวิจัยและบรกิารวิชาการ
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รองคณบดี 
ฝ�ายพฒันานักศึกษา
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์

ดร.ธญัรดี  ทวีกาญจน์

คณะผูบ้รหิาร คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ�ายพัฒนาองค์กร

(วเิทศสัมพนัธแ์ละประชาสมัพนัธ)์

ดร.วนัอามีนา  บอสตัน อลี

อาจารยพั์ลลภัช  เพญ็จํารสั

ผูช้ว่ยคณบดี
ฝ�ายวชิาการ

ผูช้ว่ยคณบดี
ฝ�ายบูรณาการการเรยีนรู้

 
ดร.ศรณัยู  กาญจนสวุรรณ
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1. อาคารบรหิาร
2. อาคารเรยีน 1 (ตึก ข)
3. อาคารเรยีน 2 (ตึก ก)
4. อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรูเ้พื�อการจัดการ (FMS)
5. ห้องประชุมภูมวิิทยาการ
6. ห้องสโมสรนักศกึษา
7. Parking Area

1

3

6
5 4

2

7

พื�นที�หอพัก

Enter ทางเข้า

ศูนย์อาหารโรงช้าง

ตึกกิจกรรม
นักศึกษา

ศูนย์กีฬา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ศิลป
วัฒนธรรม

Enter ทางเข้า

คณ
ะเ

นิติ
ศา

สต
ร์

คณ
ะศ

ิลป
ศา

สต
ร์

ลานพระบิดา

Enter ทางเข้า

Enter ทางเข้า

Enter 
ทางเข้า



สมเด็จพระมหิตลาธเิบศ อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

OUR SOUL

IS FOR THE BENEFIT 

OF MANKIND 

ประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์ประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์
เป�นกิจที�หนึ�งเป�นกิจที�หนึ�ง



การเรียนการเรียน
การสอนการสอน

Faculty Of Management Sciences



หลักสูตรหลักสูตร

หลักสูตรการเรยีนการสอนหลักสูตรการเรยีนการสอน

หลักสูตรระดับปรญิญาตรีหลักสูตรระดับปรญิญาตรี

วชิาเอกการเงินและการลงทนุ (FIN)
วชิาเอกการตลาด (MKT)
วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS)
วชิาเอกการจัดการทรพัยากรมนุษย์ (HRM)
วชิาเอกการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน (LSM)
วิชาเอกการจัดการไมซ์ (MICE)
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หลักสูตร

หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ
หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ (นานาชาติ)
หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรการเรยีนการสอนหลักสูตรการเรยีนการสอน

หลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษาหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา

หลักสูตรปรชัญาดุฎีบัณฑิต (การจัดการ)
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ระยะเวลาการศกึษา

***ลงทะเบียนเรยีนภาคฤดูรอ้นมีสิทธิ�ได้รบัเกียรตินิยม (ตามเงื�อนไข)

คุณสมบติัการได้รบัเกียรตินิยม

เกรดเฉลี�ยสะสม

คุณสมบัติ เกียรตินิยมอันดับ 1

3.50 ขึ�นไป

เกียรตินิยมอันดับ 2

3.25 ขึ�นไป

รายวิชาเอก

รายวิชาใดๆ

วินัย

เกรดไม่ต�ากวา่ C เกรดไม่ต�ากว่า C

เกรดไม่ต�ากว่า C ไม่เคยได้รบัสัญลักษณ์
F หรอื U

ตามหลักสูตร

ไม่เคยได้รบัการลงโทษ เนื�องจาก
ผดิวินัยรา้ยแรง

15
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ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ

     นักศึกษาที�ต้องการติดต่อสํานักงานสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ
สาํนักงานสาขาวิชาการบญัชีหรอืสาํนักงานสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์
สามารถติดต่อได้ที�ชั�น 1 อาคารบรหิาร และนักศกึษาที�ต้องการพบอาจารย์
ที�ปรกึษา อาจารย์ผูส้อนสามารถติดต่อได้ที�ชั�น 2 อาคารเรยีน 2 และชั�น 2
อาคารบรหิาร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดที�สํานักงานสาขาวชิานั�นๆ

     คณะวิทยาการจัดการมีห้องสมุดประจําคณะตั�งอยู่ที�ชั�นที� 2
และ 3 อาคารบรหิาร 

หน่วยงานภายในคณะวทิยาการจัดการ

หน่วยงานภายในหน่วยงานภายใน
คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

สํานักงานสาขาวิชา



      นักศกึษาสามารถติดต่อและดําเนินการเรื�องการลงทะเบยีนเรยีน
และประมวลผลหลักสตูรการศกึษา, การยา้ยสาขาวิชาเอก, การยา้ย
คณะ, การเพิ�ม-ถอนรายวิชา, การลงหน่วยกิตเกิน/น้อย กว่ากําหนด,
การกักตัวสอบ, การสําเรจ็การศกึษา, Tell Me More  ตลอดจนคํารอ้ง
ต่างๆ ที�วา่ด้วยเรื�องการเรยีน โดยดูรายละเอียด ได้ที�งานจัดการศกึษา
ตั�งอยู่ที�ชั�น 1 อาคารบรหิาร คณะวทิยาการจัดการ

งานจัดการศกึษา/ห้องดําเนินการสอบ

งานจัดการงานจัดการ
ศกึษาศกึษา

งานจัดการศึกษา

เว็บไซต์ : http://edu.fms.psu.ac.th
 

   Facebook : http://www.facebook.com/
fmsedu
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คณะวทิยาการจัดการมีห้องปฏิบติัการคอมพวิเตอร์
3 ห้อง ได้แก่

- ห้อง FMS 3501    จํานวน 60 เครื�อง
- ห้อง FMS 3503   จํานวน 80 เครื�อง
- ห้อง FMS 3504   จํานวน 60 เครื�อง

ห้องปฏิบติัการห้องปฏิบติัการ
คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์
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ปลั�กสําหรบัโน้ตบุก๊สว่นตัว 
ห้อง Tutoring  บรกิารการเชื�อม
ต่อ Monitor Smart TV เป�นต้น

พื�นที�แห่งการเรยีนรูอ้ย่างอิสระสําหรบั
นักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมี
การจัดสรรพื�นที�การเรยีนรูแ้บบกลุ่ม
แบบเดี�ยว และมีพื�นที�จํากัดสําหรบัผูที้�
จรงิจัง ในการอ่านหนังสือ อีกทั�งมี
การอํานวยความสะดวกในเรื�องของ
อุปกรณ์การเชื�อมต่อต่างๆ
เช่น  

SS
    LL
     CC

SMARTSMART   
LEARNINGLEARNING

CENTERCENTER
ศูนย์ เรียนรู้สร้างสรรค์ศูนย์ เรียนรู้สร้างสรรค์

เป�ดให้บรกิารทกุวันตั�งแต่ 
เวลา 10:00 - 20:00 น.
 (ช่วงเป�ดภาคการศกึษา)

ป�ดให้บรกิารช่วงป�ดภาคการศกึษา
และวนัหยุดนักขัตฤกษ์

ชั�น 1
Education Zone
Multimedia Zone
Tutoring Zone 

Reading Zone
Language Zone

ชั�น 2

S L C F M S P S U
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  "ศูนย์เรยีนรูส้รา้งสรรค์"



งานพฒันานักศกึษางานพฒันานักศกึษา
และสง่เสรมิการทํางานและสง่เสรมิการทาํงาน

    สําหรบันักศึกษาที�มีป�ญหาในด้านต่างๆ เพื�อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขป�ญหา
    ที�เกิดขึ�นและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
4. บรกิารและสวัสดิการสําหรบันักศึกษาจัดให้มีบรกิารและสวัสดิการสําหรบั
    นักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา การจัดหางาน การส่งเสรมิให้รางวัล การแข่งขัน 
    ทางวิชาการ การเพิ�มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป�นต้น
5. วินัยนักศึกษา ควบคุม ดูแล ให้ความรูต้ลอดจนดําเนินการเรื�องวินัยนักศึกษา
6. ศิษย์เก่าสัมพนัธ ์

หน้าที�หลัก
1. จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษานอกเหนือจาก         
    การเรยีนในห้องเรยีนเพื�อสรา้งเสรมิทักษะ
    และประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา
2. กํากับ ดูแล ให้คําปรกึษาการจัดกิจกรรม         
    พัฒนานักศึกษาที�จัดโดยองค์กรนักศึกษาของ        
    คณะ ได้แก่ สโมสรนักศึกษา ชุมนุม กลุ่มอิสระ
3. แนะแนวให้คําปรกึษา บรกิารให้คําปรกึษา
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การแนะแนวให้คําปรกึษา
    บรกิารแนะแนวให้คําปรกึษา              

ทั�งด้านการเรยีน ป�ญหาสว่นตัว 
และป�ญหาอื�น ๆ โดยนักแนะแนวการ

ศกึษาและอาชพี  มปี�ญหาปรกึษา
ได้ที�งานพฒันานักศกึษาและส่งเสรมิ

การทาํงาน 
โทร.074-287828 
ในวนัเวลา ราชการ

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสรมิการทาํงาน ตั�งอยูบ่รเิวณ ชั�น 1 
อาคารบรหิาร คณะวิทยาการจัดการ

งานพฒันานักศกึษาและส่งเสรมิการทํางาน

งานพัฒนานักศึกษา 
และส่งเสริมการทาํงาน 

วจก.  ม.อ.
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บุคลากรงานพฒันานักศกึษาและส่งเสรมิการทาํงาน

รองคณบดี
ฝ�ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

      

หัวหน้างานพฒันานักศึกษาและส่งเสรมิการทํางาน

รบัผดิชอบ : งานพฒันานักศึกษาและสง่เสรมิการทํางาน 
ให้คําปรกึษาแนะแนว 
เงินยมืฉกุเฉิน

รบัผดิชอบ : วินัยนักศึกษา
สมัครงาน
สวัสดิการนักศกึษา

รบัผดิชอบ : ทนุการศึกษา
ศษิยเ์ก่าสัมพนัธ์
แผนธุรกิจและสวัสดิการ

รบัผดิชอบ : สโมสรนักศึกษา ชุมนุมและกิจกรรม
โครงการพฒันานักศึกษา
กิจกรรมองค์กรนักศกึษา



สนับสนุนค่าสมัครสอบ TOEIC
      สนับสนุนค่าสมัครสอบตามจํานวนที�จ่ายจรงิให้กับ 
นักศึกษาชั�นป�ที� 3-4 ที�สมัครสอบTOEICผ่านกองพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยจะต้องได้รบัคะแนน 
600 คะแนนขึ�นไปนักศึกษาสามารถสง่หลักฐานการขอรบัเงนิ
ที�งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสรมิการทํางานของคณะฯ 
ภายใน 15 วนั หลังประกาศคะแนนสอบ

สนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้ารว่มโครงการ English Camp

หนังสือเดินทาง Passport  

รางวลัสาํหรบันักศกึษาที�สรา้งชื�อเสียงให้กับคณะ

การเยี�ยมไข้

      สนับสนุนค่าลงทะเบียนการเข้ารว่มโครงการ English
Camp ของมหาวิทยาลัย รายละ 1,000 บาท โดยนักศึกษา
ต้องเข้ารว่มกิจกรรมครบตามที�กําหนด

      จัดบรกิารนักศึกษาไปทํา Passport วันเวลาราชการ
โดยนักศึกษาต้องรว่มกลุ่มจํานวน 10-14 คน/ครั�ง

      สนับสนุนเงนิรางวลัให้กับนักศกึษาที�เข้ารว่มกิจกรรม   
  การแข่งขันทางวชิาการ รางวลัชนะเลิศระดับชาติหรอื
นานาชาติ โดยมอบให้รายละ 5,000 บาท ทั�งนี�ไมเ่กินทมี     
 ละ 40,000 บาท หากผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศแต่ไม่ได้รบั
รางวลัชนะเลิศจะได้รบัเงนิรายละ 3,000 บาท

      กรณีนักศึกษาเข้ารบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล คณะฯ
จัดให้มีกระเช้าเยี�ยมไข้รายละ 700 บาท กรณีบิดา-มารดา
นักศึกษาเสียชีวิตจัดให้มีการมอบเงินทําบุญรายละ 1,000
บาท (หนึ�งพันบาทถ้วน) พรอ้มพวงหรดีไว้อาลัยจํานวน 1 ชุด

บรกิารและสวสัดิการนักศกึษา
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แนะแนวให้คําปรกึษา/อาชีพ

การรบัสมัครงาน

บรกิารของหายได้คืน

ไปรษณียภัณฑ์

เสื�อสูท

เงนิยมืฉกุเฉินเพื�อนักศกึษา

      บรกิารแนะแนวให้คําปรกึษาโดยนักแนะแนวทาง
การศึกษาและอาชีพ ทั�งด้านการเรยีน การทํากิจกรรม
และป�ญหาส่วนตัว

      คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์การรบัสมัครงานรวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอก
คณะในการรบันักศึกษา ของคณะเข้าทํางาน

      บรกิารรบัฝากสิ�งของสําหรบันักศึกษาที�พบเจอของ       
ผูอื้�นและต้องการส่งคืนให้เจ้าของ

      ประสานงานนักศกึษาในการรบัไปรษณียภัณฑ์ เช่น
เอกสารลงทะเบยีน EMS พัสดุ ฯลฯ

      บริการยืม - คืน เสื�อสูทที�มีตราประจําคณะ
วิทยาการจัดการแก่นักศึกษาเพื�อใช้ในโอกาสต่างๆ
จํานวน 60 ตัว โดยไม่คิดค่าบรกิาร

      กรณีนักศึกษามีความจําเป�นต้องใช้เงินกะทันหัน
นักศึกษาสามารถยืมเงินฉกุเฉินได้ไม่เกิน 2,000 บาท  
 ต่อครั�ง ตามระเบียบที�กําหนด

บรกิารและสวสัดิการนักศกึษา

บรกิารและสวัสดิการนักศกึษาบรกิารและสวัสดิการนักศกึษาบรกิารและสวัสดิการนักศกึษา
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ทุ น /
ก า ร
ศึ ก

/ ษ า
F A C U L T Y  O F  M A A N A G E M E N T  S C I E N C E S

ทุ น /
ก า ร
ศึ ก

/ ษ า



   1. ทุนการศกึษาคณะวิทยาการจัดการสามารถสมคัร
ได้ที�งานพฒันานักศกึษาและส่งเสรมิการทํางาน 
คณะวทิยาการจัดการอาคารบรหิาร ชั�น 1
   2. ทุนของมหาวทิยาลัยฯและเงินกู้กยศ./กรอ. สามารถสมคัร
ได้ที�งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสรมิการทาํงาน 
สาํนักงานอธิการบดี ชั�น 2
   3. นักศกึษาสามารถสมคัรทุนการศกึษาในขอ้ 1 และ 2 
พรอ้มกันได้
   4. นักศกึษาชั�นป�ที� 1 จะสามารถสมคัรทุนทาํงานแลกเปลี�ยน
ได้ในภาคการศกึษาที� 2 สาํหรบันักศกึษาชั�นป�ที�  2-4 สามารถ
สมัครทุนทํางานแลกเปลี�ยนได้ทุกภาคการศกึษาปกติ 

ทุนการศกึษา

ทุนการศึกษาทุนการศึกษา
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วินัยการศึกษา

วินัยนักศึกษาที�เกิดขึ�นบอ่ย ดังนี�
1. การทจุรติในการสอบ : โทษทางวินัยนักศึกษา
      - พกัการศึกษา 1 ภาคการศึกษาขึ�นไป
      - ติด E ในรายวิชานั�นๆ
2. ลักทรพัย์ : โทษทางวินัยนักศึกษา
      - พกัการศึกษา 1 ภาคการศึกษาขึ�นไป
      - พน้จากสภาพการเป�นนักศึกษา
3. ยาเสพติด : โทษทางวินัยนักศึกษา
      - พกัการศึกษา 1 ภาคการศึกษาขึ�นไป
      - พน้จากสภาพการเป�นนักศึกษา
4. ปลอมเอกสาร ลายมือชื�ออาจารย์ ฯลฯ : 
โทษทางวินัยนักศึกษา
     - พกัการศึกษา 1 ภาคการศึกษาขึ�นไป

***หมายเหต ุ ระดับการลงโทษขึ�นอยู่กับลักษณะความผิดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรว์่าด้วยวินัยนักศึกษา
 ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับวินัยนักศึกษาได้ที�     
 http://student.psu.ac.th

วนัิยนักศกึษา

วินัยการศึกษา

วินัยการศึกษา
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เครื�องแบบการแต่งกายนักศึกษา

ดูรายละเอียด
การแต่งกายเพิ�มเติม
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FF     PP
M  SM  S
SS     UU

สวมถงุเทา้สดํีา

- เสื�อ -
เสื�อเชิ�ตแขนยาวสีขาวเกลี�ยง ไม่มลีวดลาย

หรอืสกรนีรูปภาพ หรอืขอ้ความใดๆ บนเสื�อ 
ไมพั่บแขนเสื�อและให้เก็บชายเสื�อไวใ้นกางเกง 
ผกูเนคไทสีกรมทา่ปลายแหลมแบบสามเหลี�ยม 

มตีรามหาวิทยาลัย
 

- กางเกง -
กางเกงขายาวสีดํา ทรงสภุาพ ไมร่ดัรูป

 ไมใ่ชผ้า้ยืดหรอืผ้ายนีส์
 

- เข็มขัด -
เข็มขัดหนังสีดํา มีหัวเขม็ขดัทาํด้วยโลหะสีเงนิ
เป�นรูปสี�เหลี�ยม ดุนเป�นรูปตรามหาวิทยาลัย

 
- รองเท้า -   

รองเท้าหนังหุ้มส้นสดํีา ไมมี่ลวดลาย 
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สวมถุงเทา้สขีาว สดํีา สกีรมทา่ หรอืสนี�าตาล

- เสื�อ -
เสื�อเชิ�ตแขนยาวหรอืแขนสั�น สขีาวเกลี�ยง 

ไมม่ลีวดลายหรอืสกรนีรูปภาพหรอืขอ้ความใดๆ
บนเสื�อ ไมพั่บแขนเสื�อและให้เก็บชายเสื�อไว้

ในกางเกง อาจผกูเนคไทสกีรมทา่ปลายแหลม
แบบสามเหลี�ยมมตีรามหาวทิยาลัย

- กางเกง -
กางเกงขายาวสกีรมทา่หรอืสดํีา รูปทรงสภุาพ

ไมร่ดัรูป ไมใ่ชผ้า้ยดืหรอืผา้ยนีส์

- เขม็ขดั -
เขม็ขัดหนังหรอืหนังกลับสดํีาหรอืสนี�าตาล 

มหัีวเขม็ขัดทาํด้วยโลหะสเีงินหรอืโลหะรมดํา
เป�นรูปสี�เหลี�ยม ดนุเป�นรูปตรามหาวิทยาลัย

- รองเท้า -   
รองเทา้หนังหุ้มสน้สดํีา ไมม่ลีวดลาย ถงุเทา้สดํีา 
สกีรมทา่ หรอืสนี�าตาล หรอืรองเทา้ผา้ใบหุ้มสน้

สดํีา สกีรมทา่ หรอืสนี�าตาล ไมม่ลีวดลาย

เครื�องแบ
บ

การแต่
งกายนั

กศึกษ
า

FF     PP
M  SM  S
SS     UU
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รองเท้าหนังหุ้มสน้ป�ดปลายเทา้ สีดํา

- เสื�อ -
เสื�อเชิ�ตสีขาวเกลี�ยงไม่มีลวดลาย มคีวามหนา

พอสมควร ไม่โปรง่ แขนเสื�อไม่มจีีบ สั�นเหนือศอก
เล็กน้อย รูปทรงสุภาพไมร่ดัรูป ไม่มกีารตกแต่ง

หรอืสกรนีรูปภาพหรอืขอ้ความใด ๆ บนเสื�อ
และให้เก็บชายเสื�อไวใ้นกระโปรง ติดกระดมุ

ตามแนวอกเสื�อและติดกระดุมคอ
ทําด้วยโลหะสีเงิน ดนุเป�นรูปเครื�องหมาย

มหาวิทยาลัย อกเบื�องขวาติดเขม็เครื�องหมาย
มหาวิทยาลัยทาํด้วยโลหะสเีงิน

- กระโปรง -
กระโปรงผา้สีดํา รูปทรงตรง มคีวามหนา
พอสมควร ความยาวคลุมเขา่ ไมร่ดัรูป

 ไม่ใชผ้า้ยดืหรอืผ้ายีนส ์ไมมี่ลวดลายลกูไม้
หรอืโปรง่บางส่วน ไม่ผา่ด้านขา้งหรอืด้านหน้า 

ในกรณีกระโปรงยาวรอยผา่กระโปรง
ห้ามสูงเกินเขา่

- เข็มขัด -
เข็มขัดหนังสีดํา มีหัวเขม็ขดัทาํด้วยโลหะสีเงิน
เป�นรูปสี�เหลี�ยม ดุนเป�นรูปตรามหาวิทยาลัย

- รองเท้า -   

FFF       M  SM  SM  S          P  SP  SP  S       UUU
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สีขาวสูงเลยข้อเท้าเล็กน้อย

- เสื�อ -
เสื�อเชิ�ตสีขาวเกลี�ยงไม่มีลวดลาย 

มีความหนาพอสมควร ไม่โปรง่ แขนเสื�อไม่มีจีบ
สั�นเหนือศอกเล็กน้อย รูปทรงสุภาพไม่รดัรูป 

ไม่มีการตกแต่งหรอืสกรนีรูปภาพหรอื
ข้อความใดๆ บนเสื�อและให้เก็บชายเสื�อ

ไว้ในกระโปรง ติดกระดุมตามแนวอกเสื�อ
ทําด้วยโลหะสีเงิน ดุนรูปเครื�องหมายมหาวิทยาลัย

อกเบื�องขวาติดเข็มเครื�องหมายมหาวิทยาลัย
ทําด้วยโลหะสีเงิน

- กระโปรง -
กระโปรงผ้าสีกรมท่า หรอืสีดํา 

มีความหน้าพอสมควร ความยาวคลุมเข่า 
ไม่รดัรูป ไม่ใช้ผ้ายืดหรอืผ้ายีนส ์

ไม่มีลวดลายลูกไม้หรอืโปรง่บางส่วน 
ไม่ผ่าด้านข้างหรอืด้านหน้า ในกรณีกระโปรงยาว

รอยผ่ากระโปรงห้ามสูงเกินเข่า

- เข็มขัด -
เข็มขัดหนังหรอืหนังกลับสีดํา หรอืสีน�าตาล 
มหัีวเข็มขดัทําด้วยโลหะสีเงนิหรอืโลหะรมดํา
เป�นรูปสี�เหลี�ยม ดุนเป�นรูปตรามหาวิทยาลัย

- รองเทา้ -   
รองเท้าหนังหุ้มสน้ป�ดปลายเทา้ สีดํา หรอืสเีข้ม
แบบสุภาพ หรอืรองเทา้ผา้ใบหุ้มสน้ สดํีา สขีาว 
สีกรมท่า หรอืสนี�าตาล ไม่มลีวดลาย สวมถุงเทา้
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สําหรบัในงานพธิี

- ผ้าคลุมศีรษะ -
ผ้าคลมุศรีษะสขีาวเกลี�ยงไม่มลีวดลาย 

อกเบื�องขวาติดเขม็เครื�องหมาย
มหาวิทยาลัยทาํด้วยโลหะสเีงนิบนผ้าคลมุ

 
- เสื�อ -

เสื�อเชิ�ตแขนยาวสขีาวเกลี�ยงไมมี่ลวดลาย 
ไม่รดัรูป ติดกระดมุมหาวทิยาลัยหรอืแบบเรยีบ

 ขอบชายเสื�อตรง ปล่อยชายเสื�อไว้นอกกระโปรง
ชายเสื�อยาวคลุมสะโพกหรอืยาวเหนือเข่า 2 นิ�ว 

- กระโปรง -
กระโปรงผ้าแบบสภุาพ ผ้าเนื�อหนา สกีรมทา่ สีดํา 

ไมมี่ลวดลายหรอืลูกไม้ ไมร่ดัรูป หรอืโปรง่บางสว่น 
ไม่ติดโบว ์ไมมี่ลวดลายในตัวผ้า 

กระโปรงยาวถึงขอ้เทา้

- รองเท้า -   
รองเท้าหนังหุ้มสน้ ป�ดปลายเท้าสดํีาหรอื

สเีข้มแบบสุภาพ หรอืรองเท้าผ้าใบหุ้มสน้สดํีา
 สขีาว สกีรมทา่หรอืสนี�าตาล ไม่มลีวดลาย 

สวมถงุเท้าสีขาวสงูกว่าข้อเท้าเล็กน้อย
และรองเท้าหนัง หุ้มสน้ปลายเท้า สดํีา 
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เพื�อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
และป�องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป�นธรรมระหว่างเพศ 
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ดูรายละเอียด
การแต่งกายเพิ�มเติม

 สงขลานครินทร์ เพิ�มพลังบวกและอิสระของ LGBTQ+

ม.สงขลานครินทร์ อนุญาตให้นักศึกษาม.สงขลานครินทร์ อนุญาตให้นักศึกษา
สามารถแต่งกายตามเพศสภาพ เพศภาวะสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ เพศภาวะ

หรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิดหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิด



มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรม์ีกําหนดให้นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ซึ�งเข้าศึกษาตั�งแต่ป�การศึกษา 2560 เป�นต้นไป 

ต้องผ่านการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
เพื�อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที�ศึกษา

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์
ซึ�งจะต้องเข้ารว่มกิจกรรมโดยมีจํานวนชั�วโมง 

 
 

ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั�นบันได

เพื� อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทรานสคริปกิจกรรมทรานสคริปกิจกรรม
นักศึกษานักศึกษา

โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 100 ชั�วโมงรวม 



นักศึกษาชั�นป�ที� 1 ขั�นเตรยีมความพรอ้ม
( Learner Awareness)

เรยีกว่ากิจกรรม Y1 แบ่งเป�น 3 หลักสูตร คือ
 

Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation
   เพื�อพัฒนาให้นักศึกษาได้รูจั้กมหาวิทยาลัย เกิดความรกัและความภาคภูมิใจ
ในสถาบันมากขึ�นและเพื�อให้นักศึกษารูจั้กสิ�งแวดล้อมใหม่ๆ การปรบัตัวเพื�อให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้
เข้ารว่ม เช่น
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โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

ประเภทกิจกรรมประเภทกิจกรรม

( เรยีกกันว่ากิจกรรมบังคับหรอืกิจกรรม Y )
       เป�นกิจกรรมที�จัดขึ�นโดยหน่วยงานของคณะและกิจกรรม
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดให้เลือกเข้ารว่มตามชั�นป� และกําหนด
ให้เข้ารว่มชั�นป�ละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยชั�วโมง รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั�วโมง ดังนี�

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปฐมนิเทศและเตรยีมความพรอ้มสําหรบั                          
    นักศึกษาใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัย)

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ  

3. โครงการวิทยาการฯสานใจ

4. โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย

5. โครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ

6. โครงการรอ้งเพลงสถาบัน "PSU University Cheering"



Y102 หลักสูตรเตรยีมความพรอ้มการเรยีนแบบวิถีอุดมศึกษา 
     เพื�อให้นักศึกษาได้รูจั้กตนเองและมีเป�าหมายชีวิต สามารถปรบัตัวกับการ
เรยีนในรูปแบบมหาวิทยาลัยและการเรยีนแบบ Active Learning และเพื�อให้
นักศึกษารูจั้กการศึกษาค้นคว้าความรูด้้วยตนเองนอกห้องเรยีน
โดยมีโครงการ/กิจกรรม ให้เข้ารว่ม เช่น

โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

Y103 หลักสูตรเตรยีมความพรอ้มอยู่รว่มในโลกสังคม
พหุวัฒนธรรม
     เพื�อให้นักศึกษาได้เขา้ใจตัวตนของตัวเองทา่มกลางสังคมที�มคีวามแตกต่าง
เข้าใจและเห็นความงดงามของการอยูร่ว่มกันกับเพื�อนต่างวฒันธรรมและเพื�อ
ให้นักศึกษาเคารพกติการของสังคม มีความซื�อสัตย์และมีวินัย 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น
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ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ ม.อ. วิชาการ

2. โครงการ FMS Pride Day

ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรว่มแรงรว่มใจ น้องใหม่บําเพ็ญ

2. โครงการเป�ดโลกกิจกรรมนักศึกษา 
    องค์การบรหิาร องค์การนักศึกษา

3. โครงการเป�ดโลกกิจกรรมนักศึกษา
    คณะวิทยาการจัดการ



นักศึกษาชั�นป�ที� 2 ขั�นการเรยีนรูชุ้มนุม เรยีนรูส้ังคม
( Community and Culture Engagement )
เรยีกว่ากิจกรรม Y2 แบ่งเป�น 3 หลักสูตร คือ

 
Y201 หลักสูตรการเข้าสู่ชุมนุมและการเรยีนรูชุ้มนุม
     เพื�อให้นักศึกษาได้รูจั้กการเตรยีมตัวเองเข้าสู่ชุมชนสังคม ให้นักศึกษารูจั้ก
การใช้เครื�องมือและสามารถเขียนโครงการในการทํางานรว่มกับชุมชนได้และ
เพื�อให้นักศึกษาสามารถลงพื�นที� เรยีนรู ้ทํางานรว่มกับชุมชนได้ 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น

โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร
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ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ

2. โครงการเสรมิสรา้งทักษะชีวิต

3.โครงการอบรมการเขียนโครงการ



โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต
     เพื�อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้ามีทักษะการวิเคราะห์ 
การสื�อสารและการบรหิารเวลา เกิดจิตสาธารณะ ได้เรยีนรูแ้ละประยุกต์ใช้
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื�อบ่มเพาะพระราชปณิธานของ
พระราชบิดา ที�ว่า ขอให้ถือประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์เป�นกิจที�หนึ�ง 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น

Y202 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นํา
     เพื�อให้นักศึกษาได้ฝ�กกระบวนการทํางานเป�นทีมพัฒนาบทบาทการเป�น
ผู้นําและผู้ตามที�ดี พัฒนาทักษะการบรหิารจัดการและเพื�อให้นักศึกษาได้เรยีนรู ้
การทํางานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น
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ชื�อโครงการ/กิจกรรม

2. โครงการ FMS Smart Leaders           

1. โครงการอบรมให้ความรูเ้รื�องการเสรมิสรา้งภาวะผู้นํา         

ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวันถือประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์เป�นกิจที�หนึ�ง

3. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เนื�องในโอกาสสําคัญ

2. โครงการจัดอบรมจรยิธรรม คุณธรรม จิตอาสา
    หรอืปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โครงการค่ายวิทยาการฯ สรรสรา้งชุมชน

5. กิจกรรมวางพวงมาลา เนื�องในวันมหิดล



โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

นักศึกษาชั�นป�ที� 3 ขั�นการสัมผัสโลกกว้าง
( Global Discovery )

เรยีกว่ากิจกรรม Y3 แบ่งเป�น 3 หลักสูตร คือ
 

Y301 หลักสูตรการเป�นพลเมืองโลก (Civic Education)
     เพื�อให้นักศึกษาได้เรยีนรูก้ารเป�นพลเมืองโลกและเพื�อการเรยีนรู้
ความเท่าทันโลกและการเปลี�ยนแปลง โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น

Y302 หลักสูตรส่งเสรมิการเคลื�อนย้ายนักศึกษา
(Student Mobility)
   เพื�อการเรยีนรูก้ารเข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี�ยนทั�งในประเทศและต่างประเทศ
และเพื�อการเรยีนรูก้ารเข้ารว่มกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น
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ชื�อโครงการ/กิจกรรม

2. โครงการโลกแห่งการเปลี�ยนแปลง             

1. โครงการ ASEAN Week 

ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ Backpacking Trip ต่างประเทศ

2. โครงการ/กิจกรรมนานาชาติจัดรว่มกับนักศึกษาต่างชาติ



โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

Y303 หลักสูตรเสรมิสรา้งสมรรถนะสากล
     เพื�อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป�นสากล เช่น มีทักษะภาษา
ต่างประเทศ มีความเข้าใจใจสังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศ
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น

นักศึกษาชั�นป�ที� 4 ขั�นความพรอ้มสู่วัยทาํงาน
( Job Orientation )

เรยีกว่ากิจกรรม Y4 แบ่งเป�น 2 หลักสูตร คือ
 

Y401 หลักสูตรทักษะการเป�นผู้ประกอบการ
     เพื�อเตรยีมความพรอ้มให้นักศึกษาได้เรยีนรูช้่องทางในการประกอบอาชีพ
และเพื�อการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งความเป�นผู้ประกอบการได้ 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น           
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ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ/ค่ายพัฒนา/อบรมภาษาต่างประเทศ

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    คณะวิทยาการจัดการสู่สากล

3. โครงการเป�ดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล

4. โครงการท่องโลกกว้าง

ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสรา้งรายได้           

3. โครงการเส่นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ             

2. โครงการทักษะการเป�นผู้ประกอบการ          



Y402 หลักสูตรเตรยีมความพรอ้มสู่โลกการทํางาน
     เพื�อเตรยีมความพรอ้มนักศึกษาสู่โลกแห่งการทํางาน เป�ดมุมมองของ
นักศึกษาสู่โลกแห่งอาชีพและเพื�อพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจรยิธรรม
ก่อนเข้าสู่การทํางาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมให้เข้ารว่ม เช่น

ขอให้นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ขอให้นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ให้ตรงตามชั�นป�ที�กําหนดเท่านั�นให้ตรงตามชั�นป�ที�กําหนดเท่านั�น  
หากกิจกรรมในแต่ละชั�นป�ของนักศึกษาน้อยกว่าชั�นป�ละ 10 ชั�วโมงหากกิจกรรมในแต่ละชั�นป�ของนักศึกษาน้อยกว่าชั�นป�ละ 10 ชั�วโมง  

และรวมตลอดหลักสูตรน้อยกว่า 40 ชั�วโมงและรวมตลอดหลักสูตรน้อยกว่า 40 ชั�วโมง
นักศึกษาจะไม่ผ่านโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิสรา้งหลักสูตรฯนักศึกษาจะไม่ผ่านโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิสรา้งหลักสูตรฯ

( ทรานสครปิกิจกรรมนักศึกษา )( ทรานสครปิกิจกรรมนักศึกษา )
ทําให้ไม่สามารถจบการศึกษาได้ !!!ทําให้ไม่สามารถจบการศึกษาได้ !!!

โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร
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ชื�อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดหางาน

2. โครงการ FMS Job Fair

4. โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่สังคมการทํางาน

3. โครงการป�จฉิมนิเทศ



โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร

        เป�นกิจกรรมที�กําหนดให้นักศึกษาเลือกเข้ารว่มกิจกรรมได้                 
ตามความสนใจ ภายในระยะเวลาที�ศึกษาอยู่ จํานวนไม่น้อยกว่า           
60 ชั�วโมง ซึ�งมีให้เข้ารว่มจํานวน 7 ด้าน (ไม่จําเป�นต้องเข้ารว่ม           
ครบทุกด้าน) ดังนี�

ขอให้นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมเลือกเข้ารว่มให้ครบ
ตามจํานวนชั�วโมง โดยไม่จําเป�นต้องครบทํา 7 ด้าน 

หากภายในระยะเวลาที�นักศึกษาศึกษาอยู่ 
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมในส่วนนี�น้อยกว่า 60 ชั�วโมง

นักศึกษาจะไม่ผ่านโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิสรา้งหลักสูตรฯ
( ทรานสครปิกิจกรรมนักศึกษา )

ทําให้ไม่สามารถจบการศึกษาได้ !!!

ด้านที� 1 : กิจกรรมเสรมิสรา้งจิตสาํนึก
สาธารณะและการบําเพ็ญประโยชน์

ด้านที� 5 :กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา

ด้านที� 3 : กิจกรรมเสรมิสรา้งสติป�ญญา
ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านที� 7 : กิจกรรมส่งเสรมิความเป�น
นานาชาติและเสรมิสรา้งสมรรถนะสากล

ด้านที� 2 : กิจกรรมเสรมิสรา้งความซื�อสัตย์
มีวินัย คุณธรรมจรยิธรรม

ด้านที� 4 : กิจกรรมเสรมิสรา้งและพัฒนา
สุขภาพและนันทนาการ

ด้านที� 6 : กิจกรรมเสรมิสรา้งความเป�น
ประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน
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2. กิจกรรมเลือกเขา้รว่ม



1. ชื�อกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจํานวนชั�วโมงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้  
    ขอให้นักศึกษาติดตาม Update จากช่องทางต่างๆอยู่เสมอ
2. กิจกรรมตามข้อมูลข้างต้นเป�นเพียงส่วนหนึ�งเท่านั�น ยังมีกิจกรรมอื�นๆ
    อีกมากมาย ขอให้นักศึกษาติดตาม Update จากช่องทางประชาสัมพันธ์
    อยู่เสมอ
3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื�อกาารพัฒนานักศึกษาตามข้อที� 1 ให้เป�นไป
    ตามมหาวิทยาลัยหรอืวิทยาเขตที�นักศึกษาสังกัดได้กําหนดไว้
4. กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื�อกาารพัฒนานักศึกษาตามข้อที� 2 ให้นักศึกษา
    เลือกเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ ได้ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั�งนี� 
    กิจกรรมดังกล่าว จะต้องได้รบัการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานกิจการ
    นักศึกษาที�สังกัด จึงจะถือได้ว่าเป�นการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิหลักสูตร
    เพื�อพัฒนานักศึกษาตามที�มหาวิทยาลัยกําหนด
5. การดําเนินงานและหลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้ารว่ม
    กิจกรรมโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิหลักสูตร เพื�อพัฒนานักศึกษาให้เป�นไป
    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

โครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างหลักสูตร
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หมายเหตุ



          PDCA เป�นแนวคิดหนึ�งที�ไมไ่ด้ให้ความสําคัญเพยีง
แค่การวางแผน  แต่แนวคิดนี�เน้นให้การดําเนินงานเป�นไป
อย่างมีระบบ โดยมีเป�าหมายให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�อง 
คงไม่มีใครบอกวา่ไม่รูจั้กวงจร PDCA โดยเฉพาะแวดวง
ของการทํางานมักจะมีการนํา PDCA เขา้มาประยุกต์ใช้
ในการทํางานประจําและการปรบัปรุงงาน

งานทกุรูปแบบจะสาํเรจ็ได้  เมื�อใช้วงจรการควบคุมคุณภาพ

P = Plan (การวางแผน)
    กําหนดเป�าหมายและ   
   กระบวนการต่างๆที�จําเป�น  
   เพื�อให้ได้ผลลัพธต์าม  
   ความต้องการ       

D = Do (การปฏิบติัตามแผน)
   ดําเนินการตากระบวนการ 
       ต่างๆ ที�กําหนดตามที�ได้ 
           วางไว้

               C = Check 
           (การตรวจสอบ)
      ติดตาม ตรวจสอบและ
   วดัผลกระบวนการทาํงาน
ว่าเป�นไปตามแผนที�ต้อง
การหรอืไม่

          A = Action        
      (การปรบัปรุงแก้ไข)     
   แก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�น/   
  นําผลการประเมินมาปรบั
  ปรุงและพัฒนาให้ดียิ�งขึ�น



"พวกเธอทั�งหลาย  การเล่นเป�นของดี  
การเรียนนั�นก็ เป�นของดีและสาํ คัญ

แต่การที�จะ ให้ดีกว่านั�น  คือคนที� เรียนก็ดีและเ ล่นก็ดีด้วย"
 

. . . . .
 

สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชนก



  4444  รุน่ที�รุน่ที�   
ม ห า วิท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริน ท ร์  วิท ย า เ ข ต ห า ด ใ ห ญ่ม ห า วิท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริน ท ร์  วิท ย า เ ข ต ห า ด ใ ห ญ่

สโมสรนักศึกษาสโมสรนักศึกษา  
      คณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการ    



ฏอนฏอน
ธนกฤต  เระเบ็นหมุด       
นายกสโมสร

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

ดิวดิว
ศรณัย์  กาฬสินธุ์       
อุปนายกฝ�ายกิจการภายใน

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44 SAMO 44

SAMO 44

พงศ์พงศ์
ธีรพงศ์  ทวีไชยศักดิ�       
อุปนายกฝ�ายกิจการภายนอก

SAMO 44

STUDENT                    ASSOCIATION

2
0
2
1
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2
0
2
1

STUDENT                    ASSOCIATION

ขวญัขวญั
ขวัญจิรา  เต้แก้ว      
เลขานุการ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

แพรวแพรว
ธันญารตัน์  โพธิ�สินธนนนท์       
ประธานฝ�ายธุรการ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

จุ้บจุ้บ
อนุธิดา  ชุมพูล  
เหรญัญิก

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

ป�เตอร์ป�เตอร์
ธวัชชัย  เวชศาสตร ์    
ประธานฝ�ายประชาสัมพันธ์

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44
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STUDENT                    ASSOCIATION

บมีบมี
SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

จีรพัฒน์  พรหมบรริกัษ์       
ประธานฝ�ายสถานที�

กฤตกฤต
พงศ์ธนุ  แสงมณี     
ประธานฝ�ายจัดซื�อจัดจ้าง

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

ปรางปราง
ชิดชนก  ถาดทอง      
ประธานฝ�ายสวัสดิการ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

บุค๊บุค๊
ก่อพงศ์  ครูแก้ว     
ประธานฝ�ายพัสดุ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

2
0
2
1
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STUDENT                    ASSOCIATION

ไหมไหม
รชันีกร  พรหมทอง       
ประธานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

ขวญัขวญั
จอมขวัญ  สุวรรณรตัน์
ประธานฝ�ายวิชาการ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

กีต้ากีต้า
ศิรภัสสร  ยอดพิจิตร
ประธานฝ�ายประเมินผล

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

อินอินอินอิน
อินทิรา  ชาํนัญพิทักษ์วงศ์     
ประธานฝ�ายวิเทศสัมพันธ์

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

2
0
2
1
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STUDENT                    ASSOCIATION

ฟลคุฟลคุ
จีระศักดิ�  นํ�าผุด       
ประธานฝ�ายออกแบบและเทคนิค

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

ชลลี�ชลลี�
ขจิตพันธ์  แก้วมณี       
ประธานฝ�ายสันทนาการ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

กัสกัส
ญาณภัทร  ชูเรอืงสุข
ประธานฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

มกิซ์มกิซ์
ชนิกานต์  แก้วสระ   
ประธานฝ�ายศิลปวัฒนธรรม

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

2
0
2
1
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อั�มอั�ม
พชรพล  คณาฐานันตร ์     
ประธานฝ�ายกิจกรรมพิเศษ

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

สดุาสดุา
อิรยิาภรณ์  เต๊ะเหย๊าะ
ประธานฝ�ายสาธารณสุข

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

ป�� นป�� น
สรวิศ  สุวรรณวงศ์      
ประธานฝ�ายกีฬา

SAMO 44
SAMO 44SAMO 44

STUDENT                    ASSOCIATION

2
0
2
1

53



ชุ ม นุ มชุ ม นุ ม
ก ลุ่ ม อิ ส ร ะก ลุ่ ม อิ ส ร ะ

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร มก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า รค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร

ป ร ะ จํา ป� ก า ร ศึ ก ษ าป ร ะ จํา ป� ก า ร ศึ ก ษ า
2 5 6 42 5 6 4



ชุม นุม
ภายในคณะวทิยาการจดัการ ประจาํป�การศึกษา 2564

   ชุมนุมนักลงทุนรุ่มใหม่ (NIC)
   เหมาะสาํหรบัคนรุน่ใหม่ ผู้สนใจในเรื�อง การวางแผน  
การเงินและการลงทุนเพื�อนําไปใช้ในการจัดการบรหิาร
เงินให้เกิดผลตอบแทนที�คาดหวังและป�องกันความเสี�ยง
ที�อาจเกิดขึ�นจากการลงทุน

   ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITC)
  เหมาะสําหรับคนยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยี ยุคสมัย
ที� เปลี�ยนไปทําอย่างไรให้ตามทันเทคโนโลยีที� เปลี�ยน
ไปอย่างรวดเร็ว มาร่วมกันก้าวให้ทันเทคโนโลยี
พัฒนาไอทีสู่ สังคม

   ชุมนุมดนตรีสากล (MMSC)
  เหมาะสาํหรับคนที�มีความชื�นชอบและมีใจรัก
ในเสียงดนตรี เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และความกล้าแสดงออก รวมถึงทักษะการทาํงาน
ร่วมกับผู้ อื�น  "อย่าลืมมาส่งต่อความสุขผ่านเสียง
เพลง. .ไปกับพวกเรา" 

   ชุมนุมศิลปวัฒนธรรม
  เหมาะสาํหรับคนที�สนใจศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ
ของไทย ซึ�งอยู่คู่ กับมนุษย์มาพร้อมกับความเชื�อ   
 ค่านิยม เป�นสิ�งที� ขับเคลื�อนไปพร้อมกับชีวิตมนุษย์
เกิดจากมนุษย์และดํารงอยู่คู่ กับมนุษย์ เช่นกัน 
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ก ลุ่ม อิสระ

   กลุ่มอิสระคฑากร
   เหมาะสาํหรับคนที�สนใจอยากแสดงศักยภาพ กล้าคิด 
กล้าทาํ กล้าแสดงออก อยากเป�ดประสบการณ์ใหม่
ในการทํางานร่วมกับผู้ อื�นเป�นทีม เพื�อพัฒนาให้เป�น
ผู้ นําและผู้ตามที� ดี รู้คุณค่าของการทาํงานร่วมกับผู้ อื�น

ภายในคณะวทิยาการจดัการ ประจาํป�การศึกษา 2564

   กลุ่มอิสระผู้นําเชียร์ 
   เหมาะสาํหรับคนที�อยากจะแสดงออกไม่ว่าจะเป�น
การเต้น Cover การราํ หรือการแสดงออกต่างๆ
และยังมีในส่วนของด้านความเป�นผู้นําในกิจกรรมต่างๆ
ของคณะไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ..... "มาร่วมเป�น
ครอบครัวเดียวกับเรา ว่าที� FMSCL GEN 9 ทุกๆคน"
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ก ลุ่ม กิจกรรม
ภายในคณะวทิยาการจดัการ ประจาํป�การศึกษา 2564

   กลุ่มกิจกรรมโต้วาที
   เหมาะสาํหรับคนที�ชอบความท้าทายและอยากพัฒนา
ทักษะการพูด  การสื� อสาร  เพียงเริ�มจากการพูดคุย
จนกลายเป�นวาทศิลป� อย่างการมีไหวพรบิ การโน้มน้าว 
การพูดตามสถานการณ์ การพูกที�สอนให้มองมุมกลับ
ปรับมุมมอง ในหนึ�งเรื�องราว

   กลุ่มกิจกรรมสันทนาการ
   เหมาะสาํหรับคนที�รักการเต้น ชอบความสนุกสนาน
การได้ทาํความรู้จักกับเพื�อนๆ ด้วยการโยกย้ายขยับ
ร่างกายในท่าทางต่างๆ พร้อมกับเสียงเพลง
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" ป ร ะ ก า ศ "
ส ภ า นั ก ศึ ก ษ า

อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า

" ป ร ะ ก า ศ "
ส ภ า นั ก ศึ ก ษ า

อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า

FMS SAMO' 44

หมวดที� 2หมวดที� 2
สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา   

(ข้อ9-11)(ข้อ9-11)



  ป ร ะ ก า ศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริน ท ร์
เ รื� อ ง  สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รีภ า พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  

- ข้อ 9 - 
          นักศึกษามีวิทธิเสรีภาพในการเลือกที�จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ก็ได้ โดยห้ามมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
บังคับ ข่มขู่หรือใช้วิธีการใดๆ อันจะทําให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับ
น้องประชุมเชียร์โดยไม่สมัครใจ

- ข้อ 10 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ มีสิทธิดังต่อไปนี�

     (1) ออกจากกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ได้ตลอดระยะเวลาการจัด
กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
     (2) กระทําการหรือไม่กระทําการใดๆ ตามความสมัครใจ 
ขณะเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
     (3) ซักถามผู้ดําเนินการกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์เมื�อมีข้อสงสัย
     (4) แสดงควาคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยการแสดงความคิดเห็นนั�น
ต้องไม่เป�นการละเมิดบุคคลอื�นๆ

     การใช้สิทธิตามข้อ 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
จะต้องใช้สิทธิโดยสงบไม่รบกวนการทํากิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
ทั�งนี� ผู้ดําเนินการกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์อาจกําหนดเงื�อนไขใน
การใช้สิทธิตามสมควรได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเงื�อนไขดังกล่าว
ด้วยเงื�อนไขระยะเวลา

 
59



- ข้อ 11 -
นักศึกษามีสิทธิร้องเรียนต่อสภานักศึกษาหรือคณะกรรมการได้

โดยตรง เมื�อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านใดๆ หรือพบเห็นการกระทํา
อื�นใดที�ไม่เป�นไปตามประกาศนี�หรือเป�นความผิดตามประกาศนี� ผู้รับ

ร้องเรียนตามวรรคแรกจะเป�ดเผลข้อมูลเกี�ยวกับผู้ร้องเรียนมิได้
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เขตรั�วสีบล ูสรา้งความชื�นชู ณ รูสะมแิล
น้อมดวงแด ด้วยรกัแท ้และแน่นอน
คอหงส์ เชน่กัน รว่มจิตสัมพนัธร์กัรว่มพระบดิร
รกัรว่มใจเหมือนสิงขร มิเคลื�อนคลาย

โอ้ภาพพฤกษ์นี� ศรตีรงัใหญ่
ที�เรารว่มใจ ไวดั้งหมาย
สัญลักษณ์แทนใจกาย อยู่อาจิณ
ผกูพนั มั�นเกลียว รว่มสายเลือดเดียว สงขลานครนิทร์
ได้รม่เย็นทกุชวีนิ เพราะพระราชบดิา

โอ้ศรสีถาบนั ที�เราทั�วกันพลันได้มาศกึษา
รูแ้ละเรยีนศาสตรน์านา พาก้าวไกล
เราขอปฏิญาณ ตั�งปณิธานและสาบานมั�นไว้
เราจะพลีทั�งกายใจ ไวศ้กัดิ�ศรี

จะจงรกั ภักดีมั�น จะรว่มสรา้งสรรค์ในสิ�งดี
จะอุทศิชวีติพลี เพื�อชาติไทย
ให้สมนามา วา่ลูกสงขลานครนิทรย์ิ�งใหญ่
พระราชบดิรที�เกรยีงไกร เหนือหัวใจแห่งเรา
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** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มุสลิมไม่สามารถรอ้งได้



มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
นี�คือถิ�นสรา้งคนสรา้งเมืองไทย
แหล่งศกึษานําค้นควา้นําวจัิย
พรอ้มรบัใชใ้ห้วิชาสู่สังคม
ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม
เด่นค่าล�าความรุง่เรอืงของชนชาติ
เป�นศูนย์รวมแหล่งความรูวิ้ทยาศาสตร์
ใต้เรอืงปราชญบ์ม่วชิาสู่สากล

* ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป�นที�สอง
ประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์เป�นกิจที�หนึ�ง
ลาภ ทรพัย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ทา่นเอง
ถ้าทา่นทรงธรรมะแห่งวชิาชพีไวใ้ห้บรสุิทธิ�

ม.อ. คือพระนามมหิดลอดลุยเดช
พระบดิาปกเกศองค์มิ�งขวญั
เพื�อศกัดิ�ศรชีาว ม.อ. ปณิธานเดียวกัน

** เทดิทนูมั�น สงขลานครนิทร์
                 ( ซ�า * , ** )
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** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มุสลิมไม่สามารถรอ้งได้



 
ถิ�นพกัใจ ใดจะปาน เหมือนบา้นเกิด

เราทนูเทดิ แนบใจไม่สลาย
น�าใจห่วง หวงหามิคลาคลาย
ต่างมิหน่าย เหือดแล้งแหล่งไมตรี

เด่นพระนาม เป�นหลักความรกัหวง
ให้เราปวง หวงรกัในศกัดิ�ศรี
พรอ้มใจรวม รว่มรกัสามคัคี
สรา้งความดี สูงค่าอยู่อาจิณ

*ชอ่ศรตีรงั สะพรั�งบาน ทกุก้านกิ�ง
คอยเป�นมิ�งขวญัใจ ให้ถวิล
ราํลึกค่า สงขลานครนิทร์
เทดิทนูถิ�น ที�รกัเป�นหลักชยั

**รม่ศรตีรงั ยังเพรยีกร�าเรยีกหา
ลูกสงขลานครนิทร ์อยู่ถิ�นไหน
แม้ห่างกัน พนัแสนด้าวแดนใด
มอบดวงใด ไวท้ี�รม่ศรตีรงั

 (ลา…ลา…)
 ซ�า ( *,** )
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** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มุสลิมไม่สามารถรอ้งได้



ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี
ร่มเย็นหัวใจใต้นามมงคล
องค์พระภูมิพลพระราชทาน
ไม่ว่าเราจะมาจากไหน
หัวใจเราต่างผูกพัน
สถาบันที�เรารักและภักดี

เลือดเราสีบลู ไม่มีวันจาง
สบตาก็รู้เราต่างนั�นคือน้องพี�
อยู่ใต้นามพระราชทาน
พวกเรานั�นมีศักดิ�ศรี
ต้องทําความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย

* จะก้าวเดินไปด้วยใจองอาจ
ตามรอยพระบาทของพ่อ
ไม่ย่อท้อ ไม่หวั�นไหว

** จะขอเป�นคนดี เป�นลูกที�ดีของพ่อ
ศักดิ�ศรีของ ม.อ. จะขอเทิดทูนตลอดไป
ยึดมั�นคุณธรรม ตราบที�ยังมีลมหายใจ
จดจําไว้ว่าความดี คือศักดิ�ศรีของความ
เป�นคน

(ซ�า *,**)
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“วจก.ไม่ระย่อ                ผู้ใด                         ใครใครขาม

ศักดิ�และศร ี                  เพียบพรอ้ม               ประกอบนาม

วิทยาการฯ                    คือความ                   ภาคภูมิใจ

รฐัประศาสตร ์               มาดใหม ่                  ใจกล้าสู้

ธุรกิจ                             เฟ�� องฟ ู                    ดูสดใส

น�าใจรวม                       แน่วแน่                    ไม่แพ้ใคร

ขอเทดิไว ้                      ให้อยู ่                       คู่ม.อ.
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** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มุสลิมไม่สามารถรอ้งได้



( ผูห้ญงิ VEED ผูช้าย BOOM )
 Who are! Who are! Who are we!
 We are! We are! Can you see!

 Who are we! Can you see!
 Management Sciences!

( CHA CHA )
 CHA KE LIA

 Cheer! Cheer! Cheer! KE LA
 CHA KE LIA Cheer KE LA

 Cheer We Cheer … LA!

** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มสุลิมไม่สามารถรอ้งได้

67



มารช์ลกูวทิยาการฯ
ก้าวมาเถิด          ลูกวทิยาการฯ             คนกล้า

ตามแบบอย่าง           แนวทาง                     พระบิดา
ก้าวมาเถิด                 ลูกวทิยาการฯ            ทั�วหล้า
ให้สมนามา                สงขลานครนิทร์
หลอมใจเป�น              ใจเดียว
สายสัมพนัธ ์              กลมเกลียว
วิทยาการฯ                มั�นคง                         แขง็แกรง่
ยึดมั�นใน                    ความดี
แม้ชีวา                      ยอมพลี
เทดิศักดิ�ศร ี               เฉดม่วง                     ของเรา
ก้าวมาเถิด                 ลูกวทิยาการฯ            คนกล้า
ตามแบบอย่าง           แนวทาง                     พระบิดา

ก้าวมาเถิด           ลูกสําเภาทอง            แกรง่กล้า
สิงห์สงา่                     ศักดิ�ศรเีกรยีงไกร
หลอมใจเป�น               ใจเดียว
สายสัมพนัธ ์               กลมเกลียว
วิทยาการฯ                 มั�นคง                        แขง็แกรง่
ยึดมั�นใน                     ความดี 
แม้ชีวา                        ยอมพลี
เทดิศักดิ�ศร ี                เฉดม่วง                    ของเรา
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** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มุสลิมไม่สามารถรอ้งได้



พวกเราวทิยาการจัดการจะไม่ทอดทิ�งกัน
จะเป�นใครจากไหนไม่ใชเ่รื�องสาํคัญ
อุปสรรคหนักเพยีงใด เราจะไปด้วยกัน

ยอดสิงห์สําเภาทองหากเมื�อไรได้รว่มมือกัน
จะเป�นใครจากไหนเราไม่กลัวไม่หวั�น
อุปสรรคหนักเพยีงใดพวกเราพรอ้มฝ�าฟ�น

ศักดิ�ศร ีเกียรติยศ กล้าหาญ ลือเลื�องมานาน
ใครเขาก็กล่าวขานถึงวิทยาการฯ
ว่ายิ�งใหญ่ เกรยีงไกร มากมายแค่ไหน

We are management sciences will 
never walk alone.
Wherever you come, we’ll never care.
Because of we are walking on this way.

…Management sciences
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พวกเราวทิยาการจดัการ



 ลูกวดิยากาน       เลื�องระบอื         ลือไปไกล
เราภาคภมิูใจ             เมื�อเรามีชัย       ในการกีฬา
ความพรอ้มเพรยีง      ของเรานั�น         แสนสงา่
ขึ�นชื�อ! ลือชา!             ทั�วทกุแดน         ทั�วทกุแดน

Management is well known faculty.
Go go with me, to come and joy, to cheer 
the game.

We must win all the game every time.
It’s the best faculty in PSU! PSU!
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ลกูวดิยากาน



เหน็ดเหนื�อย  เพียงไหน
ทอ้เทา่ไร  ไม่เคยจะถอดใจ
จะทาํสิ�งใด  จงจําเอาไว้
คิดเพื�อส่วนรวม

นี�คือ คําสอน
พระบดิาหลอมใจเรา  ทกุดวง
จะทาํสิ�งใด  พลีกายและใจ
มั�นในศักดิ�ศรี

จารกึความดีรว่มกัน  สรา้งสรรค์ในสิ�งที�ดี 
มอบดวงชีว ีเรานี�เพื�อศรตีรงั

พวกเราคือ ลูกวิทยาการฯ คือความภมิูใจ
จะเป�นดังแสงไฟส่องนําทาง
จากวนันี�  แม้วนัและคืนจะเวียนหมุนผา่น
อุดมการณ์จะยาวนาน  นิรนัดร์
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เราคือลกูวทิยาการฯ
** ตัวอักษรสแีดงคือท่อนที�มสุลิมไม่สามารถรอ้งได้



Management will go on marching, 
marching on to fight

Management will go on cheering, 
we cheer for our v. day

Don’t you hear that we are shouting 
far away on the world

Don’t you hear that we are cheering, 
cheering for v. day 
We’ll sing a song!
We’ll sing a song!

Sing a song for our v. day hey hey!
We’re cheering for
We’re cheering for
We’re cheering for v. day
We remember our v. day

We remember these long days hey hey!
We remember our v. day
      Spread our name over the world.(1 2 3)
                 

                          (ซ�าทั�งหมด)

72



วทิยาการฯ กังวานไปทั�วหล้า
ความแกรง่กล้า งดงาม นั�นกล่าวขาน
หมั�นเรยีนรู ้ศกึษา วชิาการ
ให้ชาํนาญ คู่แควน้ คู่แผน่ดิน

แมว่้าเจ้า จะมา จากต่างฟ�า
บูรพา อุดร สูท่กัษิณ
เลือดทกุหยด ของเจ้า ที�ไหลรนิ
จะไมส่ิ�น เฉดมว่ง จนชพีวาย

*สานใจรวม ดวงใจ ที�แตกต่าง
ก่อเป�นรา่ง รว่มทางไปสูจ่ดุหมาย
หล่อหลอม รวมพลัง สามคัคีใจและกาย
เจียระไน ให้งาม สมดั�งลูกวทิยาการฯ

ถึงสดุทา้ย แมต้้อง จากกันไกล
แต่หัวใจ เฉดมว่ง มจิางหาย
แมผู้ค้น มมีาก เหมอืนเมด็ทราย
ลกูเฉดมว่ง จะทอประกาย ดั�งดวงดาว
                       

                        ( ซ�า * )
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วทิยาการฯ สานใจ



เรื�องเล่าต่อไปนี�...เป�นเพียงเรื�องที�เล่าขานกันมา
โปรดใช้วิจารณญานในการอ่านด้วยนะคะ

F M S  I  P S U



                          หรือวันสถาปนาของ คณะวิทยาการจัดการ 
เป�นตํานานที�เล่าถึงนิสิตนักศึกษาครั�งเมื�อเดินทางไปรับปริญญา
ที�ต่างจังหวัด โดยประสบอุบัติเหตุก่อนการรับปริญญาจนทําให้เชื�อ

กันว่า เมื�อถึงวันนี�จะมีวิญญาณของรุ่นพี�บัณฑิตจะมาหานักศึกษาป�ที� 1 
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยบ้างก็เล่าว่ามายืนอยู่ที�ปลายเตียง  

 หรือมาบูมน้องๆจนทําให้วันนั�นทั�งคืนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ    
และเพื�อนร่วมห้องต่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะกลัวรุ่นพี�จะออกมา

หาและนําเนคไทสีม่วงไปแอบไว้ที�อื�นและหาเนคไทสีเลือดหมูหรือเกียร์
มาไว้ที�ห้องแทน เพราะเชื�อว่าวิญญาณเหล่านั�นจะไม่มาหลอกหลอน
เด็กคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะเมื�อตอนเกิดอุบัติเหตุนั�น นักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ช่วยเหลือพวกเขาไว้นั�นเอง
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วัน D-DAY 



ดอกศรีตรังซึ�งดอกศรีตรังเป�นดอกไม้
ประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ�งมีเรื�องเล่าขานกันว่า 'ใครก็ตามที�โดน
ดอกศรีตรังหล่นใส่ศรีษะจะทาํให้เรียนไม่จบ'

 

'ห้ามขับรถผ่านถนนหน้าร้านพระบิดา
เมื�อกลับมาจากเที�ยวกลางคืนหรือดื�ม

แอลกอฮอล์' เพราะจะทําให้เรียนไม่จบ
และเกิดเหตุร้าย

โดย 'ห้ามนักศึกษานับจํานวนของกลีบ
ฟ�กทอง' เพราะเชื�อกันว่าจะทําให้เรียนไม่จบ

"  ดอกศรีตรัง  ""  ดอกศรีตรัง  "

"  เบื�องหน้าพระบิดา ""  เบื�องหน้าพระบิดา "

"  กลีบตึกฟ�กทอง ""  กลีบตึกฟ�กทอง "

76



P
R

IN
C

E
 O

F
 S

O
N

G
K

L
A

 U
N

IV
E

R
S

IT
Y

F
A

C
U

L
T

Y
 O

F
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
 S

C
IE

N
C

E

ส ถ า น ที� สุ ด ฮิ ต ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์



ส ถ า น ที� สุ ด ฮิ ต

หอสมุดคุณหญิงหลงหอสมุดคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทรอรรถกระวีสุนทร

       หากท่านเชื�อในความศักดิ�สิทธิ�ลานพระบดิา
เรยีกได้ว่ายิ�งกว่าศกัดิ�สิทธิ� เพราะทกุคําอธษิฐาน
มักจะมารวมกันที�นี� ไม่ว่าจะขออะไรก็ตามมกัจะ
สม หวังกัน บ้างก็ขอให้เรยีนจบ บ้างก็ขอให้มชีีวติ
ที�ดี ใครที�เชื�อในพระบดิาอย่าลืมมากราบไหว้บูชา
กัน โดยเฉพาะวันพุธกลางคืน ถ้าใครมาขอเวลานี�
เชื�อกันว่าจะเห็นผลเรว็ที�สุด

     พื�นที�สาํหรบัการนั�งอ่านหนังสือ มองเห็น
บรรยากาศท้องฟ�าชิวๆ มีบรกิารยืมหนังสือ 
ดหูนังในห้องภาพยนตร ์มห้ีองสาํหรบัการติว
หนังสือที�สามารถจองได้ผ่านระบบออนไลน์
มีบรกิารและสวสัดิการที�ครบครนั แอบกระซบิ
นิดนึงส่าควรใส่เสื�อกันหนาวหรือนําผ้าห่ม
มาด้วยนะเพราะหนาวมากๆๆๆ
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ส ถ า น ที� สุ ด ฮิ ต

         เหมาะกับการมาออกกําลังกาย
ที�ได้บรรยากาศสบายๆ ช่วงเย็นๆอากาศดี
โดยตามคําบอกเล่าที�เล่าต่อๆกันมา ถ้าใคร
มาเที�ยวอ่างเก็บน�าแล้วมองเห็นรูปหัวใจ
จะได้พบรกักับเด็ก ม.อ.

สนามล่างสนามล่าง   

     สนามกีฬาขนาดใหญ่ พร้อมลู่ วิ�ง
ยางสงัเคราะห์ อัฒจันทร ์เหมาะสาํหรบั
การวิ�ง บรรยากาศดีงาม ทั�งช่วงเช้า
และชว่งเยน็ ซึ�งผูค้นทั�งในและนอก ม.อ. 
ต่างมาวิ�งออกกําลังกายที� นี�
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BIZ  MALL

ส ถ า น ที� สุ ด ฮิ ต

     สถานที�ออกกําลังกาย ซึ�งประกอบไปด้วย
 ห้องเทเบลิเทนนิส สนามบาสเกตบอล วอลเลยบ์อล
แบดมินตัน นอกจากนั�นยงัมสีนามกีฬาอเนกประสงค์ 
เพื�อใช้เล่นฟุตซอลและเซป�กตะกร้อ มีสนามกีฬา
ในร่มประกอบด้วยฟ�ตเนสและสนามเทนนิส 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด สระว่ายน�าและสนามเปตอง

     ตลาด PSU BIZ MALL  ตลาดนัด
ในมอที�ป�งที�สุดในภาคใต้ จัดทกุวนัอังคาร
และวนัพฤหัสในชว่งเยน็ ณ ลานกิจกรรม
ศูนยกี์ฬาและสขุภาพ เป�นตลาดยามเยน็
ที�มีทั�งของกินที�อรอ่ยและมากมาย แถมมี
คอนเสริต์จากวงดนตรขีองคณะต่างๆ
เวยีนมาเล่นให้ฟ�งอีกด้วย
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http://reg.psu.ac.th/

ฝ�ายทะเบียนและประมวลผลสาํนัการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ้

http://dorm.psu.ac.th/

ระบบจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

82

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพนัธ ์ภายในมหาวิทยาลัย
ยื�นขอเอกสารสําคัญทางการศกึษา

ใช้สําหรบั
1.
2.

จอง - ยกเลิกการจองหอพักนักศกึษา
ดปูระวติัการจองหอพกั
ดอัูตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ใชส้าํหรบั
1.
2.
3.



 

http://sis.psu.ac.th/

Student Information System (SIS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://student.psu.ac.th/

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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ลงทะเบยีนเรยีน - ถอดถอนรายวิชา
จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา - ค่าธรรมเนียมหอพกั
ดผูลการเรยีนในแต่ละภาคเรยีน

ใช้สําหรบั
1.
2.
3.

แจ้งข่าวบรกิารและสวัสดิการ
แจ้งข่าวกิจกรรมนักศกึษา
แจ้งข่าวทนุการศึกษา

ใชส้าํหรบั
1.
2.
3.



 

http://lms2.psu.ac.th/

LMS@PSU E-Learning Management System

http://edu.fms.psu.ac.th/

งานบริการการศึกษา วิทยาการจัดการ
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ดาวโหลดไฟล์ เอกสารการเรยีน 
ส่งงาน Assignment ต่างๆ

ใช้สําหรบั
1.
2.

* หมายเหตุ : รูปแบบการสอนขึ�นอยูกั่บอาจารย์แต่ละทา่น

แจ้งข้อมูลเกี�ยวกับการสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ
แจ้งข้อมูลเกี�ยวกับสหกิจศึกษา
แจ้งข้อมูลเกี�ยวกับระเบยีบ แนวทางการปฏิบัติ

ใชส้าํหรบั
1.
2.
3.



 

http://transcript.psu.ac.th/

ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://fms.psu.ac.th/

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ตรวจสอบชั�วโมงการเข้ารว่มกิจกรรม
ใช้สําหรบั

1.

แจ้งข้อมูลเกี�ยวกับหลักสูตรการเรยีนภายในคณะ    
 ตั�งแต่ปรญิญาตร ี- ปรญิญาเอก และหลักสตูรนานาชาติ
ข้อมูลเกี�ยวกับคณะ

ใชส้าํหรบั
1.

2.
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ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS),
แจ้งเมื�อมีข้อติดขัดเกี�ยวกับ

1.
      ระบบ สน. 1 - 2, ระบบ SE - DOC
   2. รหัสผ่านนักศึกษา

http://www.cc.psu.ac.th/

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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FACEBOOK TO FMS

หน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ

เพจสหกิจและฝ�กงาน 
คณะวทิยาการจัดการ มอ.

https://bit.ly/3h6lDgX

เพจคณะวทิยาการจัดการ
 https://www.facebook.com/fmspsu/

Facebook พฒันานักศกึษา
และสง่เสรมิการทาํงาน วจก. มอ.

https://www.facebook.com/stu.fms.psu

เพจงานพฒันานักศกึษา
และสง่เสรมิการทาํงาน วจก. มอ

https://bit.ly/366PorK

เพจสโมสรนักศกึษา 
คณะวทิยาการจัดการ

https://bit.ly/3h6lDgX
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FACEBOOK TO FMS

เพจสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ
shorturl.at/hlvHP

เพจสาขาวิชาการบญัชี
https://www.facebook.com/b.acc.psu

เพจสาขาวิชา
รฐัประศาสนศาสตร์

shorturl.at/qwFL6

เพจสาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

https://www.facebook.com/BBAENGLISHPROGRAM/

สาขาวิชา/วิชาเอกสาขาวิชา/วิชาเอก

เพจวิชาเอก
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

https://www.facebook.com/groups/lmsfms64
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FACEBOOK TO FMS

เพจวชิาเอก
การเงนิและการลงทนุ 

https://www.facebook.com/financefmspsu

เพจวชิาเอกการตลาด
https://www.facebook.com/groups/mktfms64

เพจวชิาเอกการจัดการไมซ์
https://www.facebook.com/mice.fms.psu/

เพจวชิาเอก
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

https://www.facebook.com/BISFMS.PSU

เพจวิชาเอก
การจัดการทรพัยากรมนุษย์
https://www.facebook.com/groups/hrmfms64/

สาขาวิชา/วิชาเอกสาขาวิชา/วิชาเอก
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FACEBOOK TO FMS

เวบ็ไซต์คณะวทิยาการจัดการ
www.fms.psu.ac.th

Youtube คณะวทิยาการจัดการ
https://www.facebook.com/fmspsu

FMS Website/YoutubeFMS Website/Youtube   
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มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวทิยาการจดัการ


