


๑



ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหมทุกทาน

๑๑๒



๓๒



 ภายในวงกลมเปนรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ ลอมรอบ หมายถึง ทางแหงความสําเร็จมรรค ๘ และ

ความสดชื่นเบิกบานกอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ

 ภายใตดอกบัวเปนตราพระราชลญัจกรบรรจุอยู อันเปนสญัลกัษณและเครือ่งหมายประจําพระองค

พระมหากษตัรยิของรชักาลที ่๙ ซึง่พระองคเปนผูพระราชทานนามวา “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย” 

 บนตรารูปวงกลม มพีระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมเีลข ๙ บรรจุอยู หมายถงึ รชักาลที ่๙ ดานลาง

ของตราวงกลมทาํเปนกรอบโคงรองรบัช่ือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั คัน่ปดหวัทายของกรอบ

ดวยลายดอกไมทิพยประจํายามทั้งสองขาง หมายถึง ความเจริญ รุงเรือง แจมใส เบิกบาน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั หมายความวา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีนัเปนมงคลแหง

พระราชา ศรีวิชัย คือ อาณาจักรที่เคยรุงเรืองในอดีตตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ

สัญลักษณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓๓๒



ภาพพระราชทาน

๕๔



บทอาศิรวาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 โชติชวงชวาลวัตรถวน ทศธรรม

ทรงกอรป กุศลธรรม สืบสาน

 ครองราชยพระชนมฉนํา ฤทธิเลิศ

 เผยแผพระบารมีอาง อุนเกลาทวยนิกร

 อาทร ธ ทรงรอย รินสุข พสกแฮ

 พระวิริยะทรงทํานุ ราษฎรถวน

 การุณยทิพยมลายทุกข เทวษหาง

 หยาดทิพยพระเมตตาลวน หลอเลี้ยงไผทสยาม

  ปรีชาญาณยิ่งดวย เทพนิมิตร

 พระองคทรงประสิทธิ์ สุขเกื้อ

 ไอศวรรย รุงเรืองสถิตย ยืนยิ่ง ยงแล

 ขอพระเดชปกปองเอื้อ ครอบดาว แดนสยาม

 งามพระจริยวัตรลํ้า ลือสกล

ศรีวิชัยรอยดวงกมล เทิดไท

 พรอมภักดิ์บาทยุคล ถวายชีพ

 พิทักษ ราชจักรีให อยูหลานานนิรันดร 

  อัญเชิญทิพยเทพเรื้อง ไตรรัตน

 อวยพระพรสิริสวัสดิ์ เพริศพรอม

 พระชนมายุวัฒน พระเกียรติ กองแฮ

 ศรีวิชัย กราบพระบาทนอม ใตเบื้องบาทบงสุ

อาจารยเจริญขวัญ  ลิ่มศิลา : ประพันธ

๕๕๔



ภาพพระราชทาน

๗๖



บทอาศิรวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 บุญสยามงามชาติเชื้อ เกษมศานติ์
เย็นรมโพธิสมภาร ปกเกลา
เรืองรุงพระผดุงการ ผองเพื่อ พสกแฮ
เถลิงพระเกียรติผานเผา แหลงหลายลยิน

 สมเด็จพระเทพรัตนฯเจา จอมนรินทร
จริยวัตรเปนอาจิณ เลิศถวน
สละความสุขราษฎรถวิล เกษมสุข โสตถิแล
ศรีวิชัยสํานึกลวน ซาบซึ้งพระกรุณา

 การุณยทวยราษฎรซอง สดุดี
กมกราบพระทรงศรี เหนือเกลา
ยศยิ่งพระบารมี โชติชัช – วาลแฮ
พระเกียรติกองอะคราว ราษฎรนอมสักการ

 พระปรีชาทรงเลิศลํ้า ลือไกล
คุรุกิจสืบสมัย เอกเอื้อ
อนุศาสตรทั่วไผท ดาลสุข ผสกแฮ
พระดําริกอเกื้อ เกริกกองพระเกียรติคุณ

 เชิญบุญบัวบาทเบื้อง บุรพะ กษัตริยแฮ
เชิญพระไตรรัตนะ เพริศพรอม
ดาลมหิทธิเดชะ พูนเพิ่ม พระเอย
ทุกทิศานุทิศนอม เทิศไทถวายพระพร

อาจารยเจริญขวัญ  ลิ่มศิลา : ประพันธ

๗๗๖



ภาพประทาน

๙๘



คติธรรม

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

 ผู สําเร็จจบตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ยอมเปนไดชื่อวาเปนผู มีความขยันหมั่นเพียร

ในระดับหนึ่งจึงสามารถบรรลุถึงความสําเร็จ สมควรที่จะไดทรงศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญาบัตร อยางไร

ก็ตาม ความสําเร็จในระดับนี้ยอมเปนเพียงขั้นตนของการศึกษาหาความรูตอไปอยางไมมีวันสิ้นสุด

จนตลอดชีวิต บุคคลผูปรารถนายกระดับคุณภาพสติของตนในอันที่จะยังประโยชนเก้ือกูลแกตัวเองและ

สวนรวมใหสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป จึงไปพึงทําตนเปนคนเกียจครานในการศึกษาเลาเรียนเพิ่มเติม และการ

ประกอบกิจการงานเปนอันขาด หากทุกคนจําเปนตองมีคุณธรรม คือ ความวิริยะอุตสาหะ ขยันบากบั่น

ไมทอถอย เปนอุดมการณของชีวิตไวเสมอ

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระอนุศาสนสั่งสอนไววา “กาลคตฺ น หาเปจิ อตฺถํ” 

แปลความวา “คนขยัน พึงไมใหประโยชนที่มาถึงแลวผานไปโดยเปลา” วัยแหงชีวิตทุกคนรนเขามาอยู

ทุกเม่ือ กาลเวลาไมเคยรีรอใคร เพราฉะนั้น จึงขอใหผู สําเร็จการศึกษาทุกคนจงตั้งตนเปนคนขยัน

ในการกระทําตนเปนประโยชนเพื่อจักบรรลุถึงความไพบูลยในชีวิตไดสมความปรารถนา

 ขออํานวยพรใหผูที่สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ประสบความสําเร็จสมมโนรถในกิจอันพึงปรารถนาทุกประการ เทอญ.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๙๙๘



 สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราช

กรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจําปนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ.

 ความเจริญมั่นคงของชาติบานเมือง ยอมมีพื้นฐานมาจากความเจริญมั่นคงของบุคคล.แตการที่

บุคคลที่จะบรรลุถึงความเจริญม่ันคงที่แทจริงและยั่งยืนได จําเปนตองอาศัยปจจัยสําคัญ ๔ อยาง. 

อยางแรก คือความรูทางวิชาการ ซึ่งเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการงานสรางตัว สรางฐานะ. 

อยางที่สอง คือทักษะความสามารถในการปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหความรูที่มีอยูบังเกิดผลเปนประโยชนขึ้น.

อยางที่สาม คือวิจารณญาณ ซึ่งจะชวยใหสามารถพิจารณาและวินิจฉัยสิ่งตาง ๆ เรื่องราวตาง ๆ ไดตาม

เปนความจรงิ. อยางทีส่ี ่คอืคณุธรรม ซึง่คอยกาํกบัควบคมุความประพฤฒปิฏบิตัทิกุอยางใหเปนไปในทศิทาง

ทีด่ทีีถู่กตอง. ปจจยัแหงความเจรญิทัง้มวลนี ้จะเกดิขึน้ไมไดเลย หากบคุคลไมพยายามฝกฝนตนอยูเปนนติย 

ทั้งในทางความรูความสามารถและความคิดจิตใจ. บัณฑิตทั้งหลายไดทราบดังนี้แลว จึงชอบที่จะฝกฝน

อบรมตนใหมีปจจัยทั้ง ๔ อยางครบถวน จะไดเปนผูสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงในชีวิตและ

กิจการงาน ใหประกอบสงเสริมเขาดวยกันกับทุกคนทุกฝาย เปนความเจริญมั่นคงของสวนรวมและ

ประเทศชาติ.

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวม

ในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีและความกาวหนารุงเรืองจงทั่วกัน.

สําเนาพระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแกผูสําเร็จการศกึษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย ประจําปการศกึษา ๒๕๕๙

ณ ศูนยประชุมนานาชาตฉิลองสริริาชสมบัตคิรบ ๖๐ ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วันจันทร ที่  ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐

๑๑๑๐



สารบัญ

เรื่อง หนา

สารอวยพรบัณฑิต ๑๔ - ๑๘

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  ๑๙ - ๒๗

บทความเฉลิมพระเกียรติ ๒๙ -  ๓๗

ใตรมเงาราชมงคลศรีวิชัย ๓๙  - ๕๒

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ๕๓ - ๖๗

นานาทัศนะ ๖๙ - ๗๕

ประมวลภาพกิจกรรม ๗๗ - ๙๔

คณะผูจัดทํา ๙๕ - ๙๖

๑๑๑๑๑๐



 การสาํเรจ็การศกึษาเปนบณัฑิตน้ันถอืเปนการเริม่ตนชวิีต

ของการทํางาน เมื่อทํากิจการงานใด ๆ ควรตั้งใจนําความรู 

ความคดิ การมวิีจารณญาณทีม่ัน่คงในการดําเนินงานดวยความ

มีเหตุผลอันถูกตอง ปฏิบัติงานในหนาที่ใหเต็มความสามารถ 

และหากทุกคนมีความมุงมั่นและพยายามกระทําใหไดดังนี้ 

ยอมประสบความสําเร็จ สงผลใหเกิดความเจริญรุ งเรือง

ทั้งในกิจการงาน การครองชีวิต ไดอยางสมภาคภูมิของผูเปน

บัณฑิตอยางแทจริง 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ทีผ่ลติเมลด็พนัธุทางการศกึษา ใหเตบิโตเปนบณัฑิตทีม่คีณุภาพ 

เปนที่ตองการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม การันตีดวยผลงานตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับของชุมชน 

สงัคมและประเทศชาติ ดวยความสามารถของบณัฑติทีม่คีวามขยนัหมัน่เพยีร วริยิะ อตุสาหะ ในการศกึษา

เลาเรียนจนประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน 

 ในโอกาสนี้ ขออํานวยพรใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญ และมีพลานามัยท่ีแข็งแรง 

ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ตามที่ทานปรารถนาทุกประการ

สาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓๑๒



 ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชมกบับณัฑติใหม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สําเร็จการศึกษา และเขารับ

พระราชทานปรญิญาบตัร ซ่ึงเกิดจากความพากเพยีร อตุสาหะ 

ที่บัณฑิตทุกทานไดมุงมั่นศึกษาจนประสบความสําเร็จในวันนี้

 พุทธศาสนสุภาษิต “ ปฺญา นรานํ รตนํ ปญญาเปรียบ

เสมือน เครื่องประดับแหงตน” บัณฑิตเปรียบเสมือนผูที่มี

ปญญา ผูที่มีความรู การนําความรูที่ไดเลาเรียนนํามาใชใหเกิด

ประโยชน ที่สําคัญ คือ การคนควาหาความรูเพิ่มเติมและ

ปรับใชใหเหมาะสมตลอดเวลา พรอมที่จะกาวใหทันกับการ

เปลีย่นแปลงการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั บัณฑติจะประสบ

ความสําเร็จในชีวิต ในการทํางานนั้นตองมีความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนําความรูที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยไปใชในการประกอบอาชีพควบคู

คุณธรรมและสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป

 ขออัญเชิญคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย จงดลบนัดาลใหบณัฑติทกุทาน จงประสบ

ความสําเร็จในหนาที่การงาน มีความสุข ความเจริญ ในทุกดานและมีสวนสําคัญในการชวยกันเปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองตลอดไป

สาร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(นายสุภัทร  จําปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๓๑๓๑๒



 ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ความสําเร็จในครั้งน้ีเปรียบเสมือนบันไดขั้นหน่ึงแหง

ความสาํเรจ็ในชวีติ การศึกษามไิดเพยีงแคหลอหลอมใหบณัฑติ

เกิดความรูเฉพาะทางมากขึ้นเทาน้ัน แตยังชวยพัฒนาทักษะ

ที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการประกอบอาชีพตอไปใน

อนาคต อันไดแก การวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การจัดการเวลา รวมถึงทักษะการจัดการทางสังคม

 การเปนบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรวีชิยั เปนความสาํเรจ็ทีส่าํคญัในชีวติ จากน้ีไป บณัฑติจะตอง

กาวออกสูโลกภายนอกร้ัวมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบอาชีพ

การงาน สรางครอบครัว และนําความรูไปรับใชสังคมและชุมชนทองถิ่นของตนเอง บัณฑิตควรเรียนรูโลก

ภายนอกใหมาก และควรใชความรูความสามารถของตนเอง โดยตระหนักในภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ

ที่มีตอครอบครัว และสังคมประเทศชาติใหมากดวย

 ในโอกาสนี้ขออาราธนาอํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพ 

ขออํานวยพรใหบัณฑิตทุกทานมีกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาในการประกอบคุณงามความดี 

และขอใหคุณงามความดีนั้นไดสงผลใหบัณฑิตทุกทานประสบแตความความสุข ความสําเร็จ และความ

เจริญรุงเรืองในชีวิตตลอดไป

สาร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๕๑๔



 ขอแสดงความยนิด ีและชืน่ชมกับบณัฑติของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ ทุกทาน 

ความสําเร็จในครั้งนี้ถือเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย 

ครอบครัว และตนเองอยางสูงสุด 

 การสาํเรจ็การศึกษา และไดรบัพระราชทานปรญิญาบตัร

ของบัณฑิตน้ัน ถือไดวาบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถ

ที่จะไปประกอบวิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่ไดศึกษามา แตการ

ประกอบอาชีพใหประสบผลสําเรจ็และมคีวามเจรญิกาวหนานัน้ 

บัณฑิตจะตองศึกษาหาความรู เพิ่มเติมอยางตอเน่ือง และ

จะตองประกอบอาชีพดวยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร ยึดมั่น

ในคุณธรรม และจริยธรรมอยางเครงครัด ตลอดจนใหความชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เมื่อมีโอกาส จึงขอใหบัณฑิตทุกทานไดตระหนักในสิ่งเหลานี้ไวเสมอ ความสําเร็จอันทรงเกียรตินี้ เกิดจาก

ความเพยีร ความมานะอตุสาหะ การตอยอดความรูในการศกึษา และการลงมอืปฏบิตัอิยางมปีระสทิธิภาพ

 ในโอกาสนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ โปรด

ดลบันดาลใหบัณฑิตทุกทาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ปราศจากภยันตรายท้ังปวง  และมีพลังใจ

ที่เต็มเปยมในการสรางสิ่งที่ดีงามใหแกตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  หนูเนียม)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๕๑๕๑๔



 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวีชิยั ไดเกบ็เกีย่วความรู วชิาการจาก ครบูาอาจารย 

พรอมกับประสบการณจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และจากการทํางานที่ผานมา จึงกลาวไดวาบัณฑิตทุกทานในวัน

นี้ เปนทรัพยากรที่มีคุณคาในตนเอง ตอครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ ขอเปนกําลังใจใหทุกทานกาวขามพนปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ไปสูความสําเร็จในอาชีพการงาน ดํารงชีพ

อยางมีคุณคาในสังคม ดวยทักษะ ความสามารถ สติปญญา 

ไหวพริบ ปฏิภาณ และความรับผิดชอบ เทิดทูนและเคารพรัก

ในศักดิ์ศรีของความเปน “ลูกยางนา” จากสถาบันการศึกษา

แหงนี้ ตลอดไป

 ในนามของนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

กับบัณฑิตใหมทุกทานที่สําเร็จการศึกษาและเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ และขอชื่นชม

ในความมุงมั่น พากเพียรศึกษาจนสําเร็จเปนบัณฑิต ตามความมุงหวังของตนเองและครอบครัว ขอให

บัณฑิตทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย ใจ เปนคนดีของสังคมและเปน

กําลังสําคัญของประเทศชาติสืบไป

(นายสุพิศ พิทักษธรรม)

นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาร
นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๗๑๖ ๑๗๑๖๑๖



บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

๑๗๑๖ ๑๗๑๗๑๗๑๗๑๖



 นายรังษี  รัตนปราการ เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๘ อายุ ๘๓ ป สําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา สําเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาจุฬา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา เกียรตินิยม

อันดับสอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาโครงสราง University of IIIinois, สหรัฐอเมริกา

  ประวัติการทํางาน  

 เปนวุฒิวิศวกร (วย.๔๖๔) กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยเอนนิเนียริ่งคอนซัลแตนทส จํากัด และ 

บรษัิท เหมอืงแร จรนิทร จาํกดั เปนกรรมการผจูดัการและกรรมการบรษิทัวชิยัยทุธ จาํกดั เปนวศิวโครงสราง

บริษัท Highways of The World จํากัด และรับราชการ นายชางโทกองวิชาการ การพลังงานแหงชาต ิ

รบัยศ วาทีเ่รอืโท กองทพัเรอื ผูกอตัง้ภาคคีนรกัเมอืงสงขลาสมาคม และมอบอาคารโรงสแีดง (หบั โห หิน้) 

เพื่อใชเปนสํานักงาน ใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชนใชเปนพื้นที่ทํางาน และจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ

และผลักดันสงขลาสูเมืองมรดกโลก ปจจุบันเปนนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สถาปตยกรรมศาสตร)

นายรังษี  รัตนปราการ

๑๙๑๘



 ผลงานทางสังคม

    ผูกอตัง้ภาคคีนรกัเมอืงสงขลาสมาคม ในป ๒๕๕๒ เพือ่เปนศนูยกลางสาํหรบัคนทกุเพศทกุวยั 

ไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดประสบการณ และภาคภูมิใจในคุณคาของเมืองที่อาศัยอยู 

กอใหเกิดการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมรวมกันผลักดันใหเกิดการอนุรักษ การสรางความรวมมือ

กับทุกสวนเพื่อสรางสรรคใหสงขลาเปนเมืองนาอยูเพื่อเปนมรดกของชาติและมรดกโลกอนุรักษ

อาคารโรงสีแดงในป ๒๕๕๔ ไดรับรางวัลองคกรที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต 

และไดรับพระราชทานรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดนป ๒๕๕๔ ประเภทองคกร จากสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ คัดเลือกโดยสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ และใหการสนับสนุนและความรวมมือในการพัฒนาเมืองเกา

สงขลาสูมรดกโลก ไดรับรางวัล TICEF AWARDS 2010 ป ๒๕๕๘ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มอบรางวัลประเภทตนแบบวิชาการรบัใชสงัคม ซ่ึงเปนรางวัลทีเ่ชดิชเูกยีรติ

ซึง่เปนตนแบบดานการใชหลักวิชาการในการบรกิารทางวชิาการแกสงัคมทัง้การหนนุเสรมิสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน หรือการใชหลักวิชาการเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชนในดานตางๆ และเปนท่ียอมรับ

ของสังคม สาขาพัฒนาชุมชนและสังคม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในป ๒๕๕๙ 

ไดรับรางวัลคนดีศรีสงขลา เพื่อเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ของสังคม

    ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 บคุคลตัวอยางทีดี่ยิง่ในการจดัวางโครงขายถนนในพืน้ภาคเหนือและในการจัดทาํทาเรอืนํา้ลกึ 

เพื่อเช่ือมโยงเครือขายการขนสงสินคาในระดับชาติ เปนที่ปรึกษาและรวมวางแผนตลอดจนเปน

คณะกรรมการเมืองเกาสงขลา ในการพัฒนาเมอืง ใหความรวมมอืประสานงานกบัสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางดียิ่งตลอดมา

 จากความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเปนผูมีผลงานอันเปนที่ประจักษ ตลอดจนมุงมั่น

อทุศิตนเพือ่เปนประโยชนแกสังคมตลอดมา สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั จงึเหน็สมควร

มอบปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์(สถาปตยกรรมศาสตร) เพือ่เปนเกยีรตปิระวัติ

สืบไป

๑๙๑๙๑๘



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การโรงแรม)

คารล ฟลิปป กราฟ ฟอน ฮารเด็นแบรก

 คารล ฟลิปป กราฟ ฟอน ฮารเด็นแบรก เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ประเทศ
เยอรมนี อายุ ๖๐ ป สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรดานธุรกิจ จาก Dr.Buhmann Europe 
Academy ฮันโนเวอร เยอรมนี ประกาศนียบัตรดานการบัญชี จาก Cornell University, Ithaca,
New York ประกาศนียบัตรดานการบริหารงานการจัดการเงินธุรกิจโรงแรม การวางแผนทางการเงิน
ของฝายอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทักษะการบริหารงานและการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย Cornell University, Ithaca, New York เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๐

 ประวัติการทํางาน
 ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงธัญญปุระเฮลท แอนด สปอรตสรีสอรท ภูเก็ต ผูบริหารระดับสูง
ธญัญปรุะอนิเตอรเนช่ันแนล สงิคโปร เปนกรรมการผูจัดการบรษัิทธญัญปรุะ อนิเทเกรทฟี เฮลท เซ็นเตอร 
จาํกดั ประธานฝายบรหิารโรงเรยีนนานาชาต ิยดูบัเบลิยซู ีประเทศไทย กรรมการผูจดัการโรงเรยีนเยาววทิย 
กะปง

 ผลงานทางสังคม
 เปนผูบริหารระดับสูงธัญญปุระ รีสอรทสุขภาพและกีฬา ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สถานที่สราง
แรงบันดาลใจใหกับทุกคน ท่ีมุงเสริมสรางสมดุลในการใชชีวิต และยังไดรับความไววางใจจากนักกีฬา
ทุกระดับในการเปนสถานที่ฝกซอมเพื่อการแขงขันระดับโลกดวยอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

๒๑๒๐



ที่ครบครัน อีกทั้งยังไดรับความสนใจจากผูที่ใสใจในเรื่องของสุขภาพ และตองการฟนฟูพลานามัย 
อันจะชวยเสรมิสรางรางกายและจติใจ มสีิง่อาํนวยความสะดวกทางดานสขุภาพและการพกัผอนทีค่รบครนั 
ไมวาจะเปนหองพกั รานอาหารเพือ่สขุภาพ ศูนยสขุภาพครบวงจร คลนิิกเพือ่สขุภาพทีด่าํเนินการโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่ทันสมัยแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 
 และดํารงตําแหนงประธานฝายบริหารโรงเรียนนานาชาติ United World College ประเทศไทย 
ซึง่เปนโรงเรยีนประจาํหลกัสตูรไอบ ี(International Baccalaureate) ปจจุบนัมนีกัเรยีนประมาณ ๕๐๐ คน
อายุตั้งแต ๑๘ เดือน จนถึง ๑๘ ป โดยทางโรงเรียนไดรวมทักษะการเรียนรูทางอารมณและสังคมตลอดจน
การฝกสติไวในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูดวยการ
บริการสังคม ซึ่งถือวาเปนองคกรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติถึง ๖๕ ประเทศ แตทุมเทใหกับพันธกิจ
หลักสิ่งเดียวกันคือเปนสถาบันทางการศึกษาที่แสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไมคํานึงถึง
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อยังความสงบสุข และเดินหนาไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
โรงเรียนนานาชาติ United World College ประเทศไทย ไดตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย 
ปลูกฝงความสุขที่แทจริง และสอนใหปฏิบัติตนอยางมีสติ ดวยความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
 รวมทัง้กอตัง้โรงเรยีนเยาววทิยทีมุ่งสรางความแตกตางเชิงบวกในการดําเนนิชีวติของเด็กๆ และชมุชน 
อีกท้ังชวยพัฒนาโครงการที่สําคัญตางๆ ของอําเภอ และจังหวัด ที่ผานมาทางคณะผูบริหารโรงเรียน
ไดวางแผนการสรางหอพักโรงเรียน ศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวและบริการ และศูนยการเรียนรู
ดานการเกษตร อยางเปนขั้นเปนตอนเพื่อสรางความมั่นใจ และความนาเชื่อถือแกคนในชุมชน และโรงเรียน
เยาววิทยไดลงนามบันทึกความรวมมือดานการบริหารกับอาชีพการบริการ (MOU) ซึ่งเรียกวา
“Yaowawit-Pre-Vocational-Hospitality-Education-Academy” เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตร
เตรียมอาชีวศึกษากับหนวยงานพันธมิตร ซึ่งไดแก โรงแรมในเครือมาริออท และสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (OVEC) โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งถือเปนหลักสูตรแรกของระบบอาชีวศึกษาที่เคยมีมา 
ขณะนี้ไดเปดสอนมากวา ๓ ป และประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง ในป พ.ศ.๒๕๖๐ ไดมีการลงนาม
ในบันทึกความรวมมือดานการเกษตรกรรม (MOU) ซึ่งเรียกวา “Yaowawit Pre-Vocational-Agricultur
e-Academy” ระหวาง โรงเรยีนเยาววทิย และสาํนักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษาโดยวิทยาลยัการเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา 
 ในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เยี่ยมชมโรงเรียนเยาววิทย เปนครั้งที่ ๔ นับตั้งแตกอตั้งโรงเรียนป พ.ศ.๒๕๔๘ และทรงเปนองคประธาน
เปดศูนยการเรียนรู Yaowawit-Pre-Vocational- Academy”

ความรวมมือใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ใหการสนับสนุนขอมูลและสถานที่สําหรับสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพการทํางานและเรียนรู
ระบบการทํางานเพื่อสามารถนําไปพัฒนาตนเองไดในอนาคต
 จากความสาํเรจ็ในการประกอบวิชาชพี จากการใชความรู ความสามารถ และมผีลงานเปนทีย่อมรบั
และมุงมั่นทําคุณประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็น
สมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป
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 นายวีระพันธ ไพศาลนันท เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๔ อายุ ๖๗ ป สําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.เกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจ จังหวัดเชียงใหม ระดับ

ปริญญาตรี Texas A & I University (B.S.) (เกษตรศาสตรบัณฑิต) และ Louisiana State University 

(B.L.A.) (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยม

 ประวัติการทํางาน

 เปนผูประกอบการวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุโดยมใีบอนุญาต เปนอาจารยพเิศษและกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน

กรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ในอดีตเปนนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และกรรมการสภาสถาปนิก ปจจุบัน

เปนอนกุรรมการตางประเทศและคณะกรรมการออกขอสอบสําหรับผูขอรับใบประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมสาขาภูมิสถาปตยกรรม

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เทคโนโลยีภูมิทัศน)

นายวีระพันธ ไพศาลนันท
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 ผลงานทางวิชาการ 

 เปนผูออกแบบ ควบคุม และบริหารงานกอสราง ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการ

ภูมิทัศนมหาวิทยาลัยและอาคารสาธารณะ ที่รับผิดชอบดูแลหลายโครงการอาทิ เชน ศูนยการคาสยาม

พารากอน กรงุเทพฯ ศนูยการคาดเิอม็ควอเทยีร กรงุเทพฯ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ จงัหวดันครศรธีรรมราช

วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกระบี่ งานออกแบบโรงแรม คอนโดมิเนียม 

อพารตเมนต สํานักงานและบานจัดสรร รวมทั้งงานภูมิทัศนสนามกอลฟ อาทิ เชน งานภูมิทัศนโรงแรม 

Amari Orchid (๔ แหงที่ จังหวัดภูเก็ต อําเภอเกาะสมุย อําเภอพัทยา และอําเภอหัวหิน) งานภูมิทัศน

โรงแรมดสุติ ลากนูา รสีอรท จงัหวดัภเูก็ต พัทยา และชะอาํ งานภูมิทัศนโรงแรมแชงกร-ีลา and Spa กรงุเทพฯ  

โครงการหมูบาน Land & Houses มัณฑนา พระราม ๒ พระราม ๕ และหมูบานวัชรพล โครงการหมูบาน

Lake Como ของ Golden Land ออนนชุ ๖๕ งานภมูทิศันสนามกอลฟ Pinehurst Golf & Country Club 

จงัหวดัปทมุธาน ีงานภมูทิศันสนามกอลฟ Thai Country Club บางนา กรงุเทพฯ งานภมูทิศันสนามกอลฟ 

ชัยพฤกษ (North Park) กรุงเทพ 

 เกียรติคุณและรางวัลที่ไดรับ  

 ในป ๒๕๒๓ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณของ The Honor Society of SIGMA LAMBDA ALPHA, 

USA และในป ๒๕๔๕ ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปตยกรรม จากมหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม จากความสําเร็จในการประกอบอาชีพทางดานการออกแบบ ควบคุม และงานบริหาร

กอสรางทางดานภูมิสถาปตยกรรม และการอุทิศตนบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยางตอเนื่อง 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 เปนอาจารยพเิศษและกรรมการวพิากษหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยภีมูทิศัน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ ใหความอนุเคราะหการฝกงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ที่เขาฝกงานในบริษัท พี.แอล.ดีไซน จํากัด รวมทั้งเปนสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

ภมูทิศัน คณะเกษตรศาสตร รบันกัศกึษาท่ีสําเรจ็การศกึษาจากสาขาเทคโนโลยภีมูทัิศน เขาทํางานและสงเสริม

ใหนกัศกึษามคีวามกาวหนาในหนาทีก่ารงาน สนับสนุนใหนักศกึษาทีเ่ขาทาํงานกบับริษัทเรยีนตอในระดบั

ทีส่งูข้ึน รวมทัง้การเปนทีป่รกึษาทางวชิาการใหกับนักศกึษาและอาจารยสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน สนับสนนุ

ใหบุคลากรในบริษัท พี.แอล.ดีไซน จํากัด เขามาถายทอดความรูและเทคโนโลยีการออกแบบ เขียนแบบ

ภูมิสถาปตยกรรม รวมทั้งประสบการณทางวิชาชีพภูมิทัศนใหกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 จากความสาํเรจ็ในการประกอบวิชาชพี จากการใชความรู ความสามารถ และมผีลงานเปนทีย่อมรบั

และมุงมั่นทําคุณประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็น

สมควรมอบปรญิญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์(เทคโนโลยภูีมทิศัน) เพือ่เปนเกยีรตปิระวตัสิบืไป
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 นายมานพ  ทิวารี เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๒ อายุ ๗๙ ป สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมปที่ ๘ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรียนภาษาเยอรมันที่ GOETHE INSTITUTE พ.ศ.๒๕๐๓

ฝกงานโรงงานของบริษัท AEG เมือง Muelheim a.d. Ruhr ประเทศเยอรมนี พ.ศ.๒๕๐๘ หลักสูตร

วิศวกรรมโครงสราง สถาบันเทคโนโลยี Werner เมือง Berlin ประเทศเยอรมนี

 ประวัติการทํางาน  

 เปนผูดํารงตําแหนง วิศวกรผูจัดการโครงการ หางหุนสวนจํากัดวรบูรณกอสราง และติดตั้ง

เครื่องผลิตกระแสไฟฟาของกองทัพอากาศอเมริกัน สนามบินจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี 

และจังหวัดนครพนม ดํารงตําแหนง ผูจัดการโรงงาน GS เซรามิค ในเครือบริษัท GS Stell จํากัด 

ผลติเหลก็เสนกอสราง ปจจบุนัดาํรงตาํแหนง ผูชวยประธานกรรมการในกลุมบรษัิทบญุรอด บรวิเวอรี ่จํากัด

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท อเมริกัน เทรดิ้ง ประเทศไทย จํากัด และดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการในกลุมบริษัท เรือเร็วลมพระยา

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ)

นายมานพ  ทิวารี

๒๕๒๔



 ผลงานทางสังคม  

 เปนผูทีอุ่ทศิตนเพือ่งานสงัคมทัง้ในภาครัฐและเอกชน อดีตเคยดํารงตําแหนงนายกสมาคมนักเรียนเกา

เยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ (ป ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ปจจุบันดํารง ตําแหนงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการ

โครงการพระเมตตาสมเด็จยา กรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน และประธานกรรมการบริหาร

นิติบุคคลอาคารชุดรัตนโกสินทรวิวแมนชั่น

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนผูชวยเหลือและ

พัฒนาประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนกิจการตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดวยดี

มาโดยตลอด

 จากความสาํเรจ็ในการประกอบวิชาชพี จากการใชความรู ความสามารถ และมผีลงานเปนทีย่อมรบั

และมุงมั่นทําคุณประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็น

สมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป

๒๕๒๕๒๔



ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การทองเที่ยว)

นายชัยรัตน  ไตรรัตนจรัสพร

 นายชัยรัตน  ไตรรัตนจรัสพร เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๗ อายุ ๖๔ ป สําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาที่ ๔ โรงเรียนพิศิษฐพิทยา กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

ชาญวิทยวิทยาลัย

 ประวัติการทํางาน 

 ผูบริหาร บริษัทตํานานปา จํากัด ซึ่งเปนรานอาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในภาคตะวันออก และ

ตํานานปารีสอรท สถานที่แหงการพักผอนทามกลางธรรมชาติครบวงจรประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

แคนนี่ แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งปดตัวลงเนื่องจากพลิกผันมาทํากิจการรานอาหารและรีสอรท 

 ผลงานทางสังคม

 ดํารงตําแหนงประธานสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย (TFOPTA) 

ป ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เปนคณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมทองเทีย่วแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานตํารวจ จังหวัดระยอง คณะทํางานแกไขปญหาเกาะเสม็ดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยตราสินคาและบริการ คณะทํางานจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ระยอง ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดระยอง ท่ีปรึกษาสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระยอง TOILET

AMBASSDOR ไดรับรางวัลนาคราช ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ สาขาผูทําคุณประโยชนที่มีผลงานสงเสริม

การทองเที่ยวดีเดนแหงป ๒๕๕๙ 

๒๗๒๖



 เกียรติคุณและรางวัลที่ไดรับ  

 ไดรับรางวัลมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โรงงาน การจัดการและรางวัลนักธุรกิจดีเดน อาทิเชน 

เขารับรางวัลมาตรฐานทองคําแหงประเทศไทย ประเภทปลาหมึกแหง ไดคุณภาพมาตรฐานดีเดน รางวัล

นักบริหารจรรยาบรรณธุรกิจดีเดน จากหนังสือพิมพศูนยขาวธุรกิจ รางวัลนักธุรกิจตัวอยางแหงป ๒๕๓๖

รางวัลนักบริหารจรรยาบรรณธุรกิจดีเดน จากหนังสือพิมพศูนยขาวธุรกิจ  รับรางวัลโรงงานดีเดน จาก 

ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรี  รับรางวัลรางวัลนักบริหารธุรกิจดีเดนประจําป ๒๕๓๗  

รางวัลโลเกียรติยศ นักธุรกิจดีเดนแหงป ๒๕๓๘

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 รวมบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวพื้นที่ภาคใต 

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสมาพนัธธุรกจิการทองเทีย่วสวนภมูภิาคแหง ประเทศไทยสนับสนุนทนุการศึกษา

ใหกับมหาวิทยาลัยฯ และประสานงานและจัดหาสถานที่ฝกงานใหกับนักศึกษา(การทองเที่ยว)

 จากความสาํเรจ็ในการประกอบวิชาชพี นาํความรูความสามารถดานวชิาการ และดานการปฏบิตังิาน

เปยมดวยประสบการณ ซึ่งนํามาประยุกตใชในการบริหารงานตามภารกิจหนาที่รับผิดชอบ จนประสบ

ความสาํเรจ็เปนบุคคลแบบอยาง ดวยความซ่ือสตัยสจุรติเปนทีต่ัง้ อีกทัง้เปนผูเสียสละสวนตนเพือ่ประโยชน

ตอสังคมสวนรวม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การทองเที่ยว) เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป

๒๗๒๗๒๖



ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

นางพูนทรัพย  ชูแกว

 นางพูนทรัพย  ชูแกว เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ อายุ ๕๖ ป สําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (ป.๗) จากโรงเรียนวัดทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษา (ม.๕)  

จากโรงเรยีนสทงิพระวิทยา อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (แผนกบญัช)ี 

จากโรงเรียนเพชรสยามพาณิชยการ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และไดผานการอบรมทักษะการเปน

วิทยากรกระบวนการวางแผนและพัฒนาชุมชน ดานการจัดทําขอมูล ABC การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพในชุมชนโดยใชทรัพยากรในทองถิ่น การวางแผนและพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และ

การแลกเปลีย่นวฒันธรรม ณ ประเทศสงิคโปรและกมัพชูา ปจจบัุนทําหนาท่ีเปนประธานกลุมวิสาหกจิชมุชน 

ศูนยเรียนรูวิถีโหนด นา เล ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และรองประธานชมรมทองเที่ยว

เชิงอนุรักษวิถีโหนด นา เล  

 ประวัติการทํางาน  

 เปนผูเชี่ยวชาญในการสื่อสารชุมชนที่ถายทอดแนวคิด องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเผยแพร

สูสาธารณะอยางเปนระบบโดยใชส่ือใหม (New media) มาเปนเครื่องมือรวมกับกระบวนการวางแผน

และพัฒนาชุมชน และมีทักษะในการออกแบบอัตลักษณแบรนดและบรรจุภัณฑ “โหนด นา เล” จนเห็น

ประจักษเปนรูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง รวมถึงสนับสนุนอาจารยและนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ เขาศึกษาดูงานในชุมชน และเปนวิทยากร ในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 

๒๙๒๘



 ผลงานทางสังคม

 เปนผูที่อุทิศตนเพื่องานสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน และไดเขารวมขับเคล่ือนภาคประชาชน

ในฐานะเลขานกุารศนูยประสานงานองคกรชมุชนคาบสมทุรสทงิพระ เลขานกุารเครอืขายชมุชนเพือ่ฟนฟู

และพฒันาลุมนํา้ทะเลสาบสงขลา กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตาํบลทาหนิ ทีป่รกึษากองทนุหมูบาน 

ผูประสานการทาํแผนชมุชนบรบิทลุมนํา้ทะเลสาบสงขลา ทีป่รกึษาคณะกรรมการพฒันาสตรจัีงหวัดสงขลา 

ผูประสานงานชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลทาหิน เลขานุการโครงการธรรมาภิบาลชีวิตชุมชนใน

ทะเลสาบสงขลา กรรมการพฒันาลุมนํา้ทะเลสาบสงขลา กรรมการสภาลุมนํา้ทะเลสาบสงขลา เลขานกุาร

นายกสมาคมพฒันาลุมนํา้ทะเลสาบสงขลา เลขานกุารสภาลุมนํา้ทะเลสาบสงขลา ประธานเครอืขายภยัพบัิติ 

ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประธาน อสม. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาหิน 

ที่ปรึกษากลุมสัจจะทาหินพัฒนา และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาหิน

 เกียรติคุณและรางวัลที่ไดรับ  

 พ.ศ.๒๕๒๗ รับรางวัลแมนักอนุรักษจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 พ.ศ.๒๕๕๕ รับรางวัลโลเชิดชูเกียรติ ตนแบบของผลงานวิชาการรับใชสังคม จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และศิษยเกาดีเดนสาขาองคกรเอกชนจากโรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา รางวัลผูสืบสานมรดกภูมิปญญาตามรอยเจาฟาองควิศิษฐศิลปนจากนายกสมาคม

สโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูปถัมภ 

 พ.ศ.๒๕๕๖ รับรางวัลโลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอสังคมและทองถิ่น จากองคการบริหาร

สวนจังหวัดสงขลา 

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รับรางวัลผูอนุรักษผาไทย จากวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รางวัลหน่ึงความดี

ใตรมพระบารมีพระผูทรงเปนแมและครูของแผนดิน จากทานผูหญิง หมอมเจาประภาพันธุ ภาณุพันธุ 

กรโมสิยกาจ พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ความรวมมือใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ใหการสนบัสนนุขอมลูและสถานทีส่าํหรบักิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบติัการวิจัย การบรกิาร

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวทางพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (Social Engagement) ของมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง

 จากความสาํเรจ็ในการประกอบวิชาชพี จากการใชความรู ความสามารถ และมผีลงานเปนทีย่อมรบั

และมุงมั่นทําคุณประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็น

สมควรมอบปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป

๒๙๒๙๒๘



๓๑๓๐



บทความเฉลิมพระเกียรติ

๓๑๓๑๓๐



พระผูอุทิศพระองคเพื่อปวงชนชาวไทย

 พระอจัฉรยิภาพและพระอจัรยิวตัรอันงดงามของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปนที่ประจักษแกสายตาประชาชนชาวไทยมายาวนาน ทรงเปนแบบอยางดีเยี่ยมในทุกดาน ทั้งความไฝรู 

รักเรียน คุณธรรมจริยธรรม พระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงงาน ตลอดจนทรงมีพระปณิธานในการแบงเบา

ภาระของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการชวยเหลือ พัฒนาความเปนอยูของราษฎร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุข เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น

 ความเปน “เจาฟานักพัฒนา” คงจะมาจากพระราชดํารัสที่พระราชทานไว เมื่อป ๒๕๒๘ ความ

ตอนหนึ่งวา “เพราะตั้งแตเกิดมาจําความได ก็เห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จยาที่ทรงคิดหาวิธีตางๆ ที่จะทรงยกฐานะความเปนอยูของ

คนไทยใหดีขึ้น เมื่อโตขึ้นมา พอมีแรงทําอะไรได ก็ทําไป อยางอัตโนมัติ โดยทําตามพระราชกระแส หรือ

ทําตามแนวพระราชดําริ การชวยเหลือประชาชน เปนหนาที่ของสถาบันพระมหากษัตริยที่ตองทําเปน

ประจําอยูแลว ขณะที่ออกไปพัฒนานั้น เปนความสนุก เปนการทาทายสติปญญาวาถามีโจทยคือปญหา

และอุปสรรคตางๆ ก็ตองพยายามหาขอเฉลย คือ วิธีการแกปญหา ซึ่งบางครั้งกินเวลานานเกินกวา

จะคิดออก”

๓๓๓๒



 ขณะเดยีวกนัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ียงัทรงพระปรชีาดานอักษรศาสตร

ทรงศึกษาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส อยางแตกฉาน นอกจากนี้

ภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาเขมร ก็ทรงแตกฉาน ทรงถือเปน “นักอักษรศาสตรผูรอบรู” ทรงพระราช

นิพนธบทรอยแกว บทรอยกรอง ไวมากมายหลายรอยเรื่อง หลายเลมที่พระราชทานใหวางจําหนาย 

เพื่อนําเงินรายไดมาชวยนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย และชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก พระอัจฉริยภาพ

ดานอักษรศาสตรฉายแววมาต้ังแตทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา จากบทประพันธสั้นๆ จนพัฒนามาสู

กวีนิพนธ พระราชนิพนธ และสารคดี ขนาดยาวกวา ๕๐ เรื่อง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยรับสั่งกับพระสหายใกลชิดวา โปรดอาชีพ

สองอยาง คอื ครกูบันกัเขียน แตถาหากตองเลอืกอยางใดอยางหน่ึง ก็ทรงเลอืกทีจ่ะเปนครู ดวยพระราชหฤทัย 

ทีเ่ปยมดวยความรักและเมตตาตอเยาวชนไทย ผูเปนอนาคตของชาต ิทรงรบัสัง่เสมอวาการศกึษาเปนสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน โดยไมเลือกเชื้อชาติ เผาพันธุ หรือศาสนา โครงการแรกที่ทรงริเริ่มไวหลังจาก

สําเร็จการศึกษาจากร้ัวมหาวิทยาลัยคือ โครงการอาหารกลางวัน ปลูกผักสวนครัว ที่โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ๓ แหง โดยสอนใหนักเรียนทําการเกษตร เพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวัน ทรงมี

พระราชดําริวา ถานักเรียนรูวิธีการผลิตอาหารกินเอง ก็จะทําใหมีอาหารกินไปตลอดชีวิต ยอมดีกวาการ

นําอาหารไปแจก ตอมาโครงการนี้ไดขยายเปนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กวา ๗๐๐ 

โรงเรียนทั่วประเทศ และมีขอบขายการพัฒนาครบทุกดาน ทั้งการศึกษา สุขภาพอนามัย สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งแวดลอม และงานอาชีพ

๓๓๓๓๓๒



 ขณะเดยีวกนัในฐานะทลูกระหมอมอาจารย ของนักเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทรงเปนอาจารย
สอนประวัติศาสตรที่โรงเรียนายรอยพระจุลจอมเกลามากกวา ๓ ทศวรรษ ทรงพัฒนาการสอนใหเหมาะ
กับการนําไปประยุกตใชในงานอาชีพในอนาคตอยางเหมาะสม ไมเพียงเทานี้ พระองคทานยังเปน
มานุษยวิทยา ผูสนพระทัยในความหลากหลายของวิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรม จนเปนที่มาของ
บทพระราชนพินธเกีย่วกบัชนเผาตางๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ อีกบทบาททีน่ายกยองของพระองค
ทานคือ ความเปนนักธรรมชาติวิทยา ที่ทรงรอบรูถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งดานพฤษศาสตร 
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทรงเปนนักวิชาการ
ดานการเกษตร วทิยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยชีวีภาพ วสัดศุาสตร การจดัการทรพัยากร
ดินและน้ํา ตลอดจนการทําแผนที่ ซึ่งศาสตรหลากหลายแขนงเหลานี้ ทรงเรียนรูจากการตามเสด็จ
รัชกาลที่ ๙ ออกเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 การพัฒนาประชาชนใหยืนหยัดไดดวยลําแขงของตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

การศกึษาเปนเคร่ืองมอืสาํคญันบัเปนอกีหนึง่พระราชภารกิจทีท่รงอุทิศพระองคตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท

ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “ในทองที่หางไกลการคมนาคมนั้น ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ทรงเนนใหประชาชนสามารถยืนไดเองโดยพึ่งปจจัยภายนอกนอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในเรื่องขาว ทุกคนตองกินขาว เราตองทําทุกวิถีทาง ใหเกษตรกรมีขาวพอกินและมีงานอาชีพในการผลิต

ส่ิงตางๆท่ีแนใจวาจะขายได เพื่อใหไดเงินมาซื้อของจําเปนที่เราผลิตเองไมได  นอกจากน้ันจะตองให

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ชวยรักษาพยาบาลอุปการะผูเจ็บปวย ตองชวยใหมีโอกาสเขารับการศึกษา

ความรูอยางนอยใหอานออกเขยีนได สามารถอานเอกสารของทางราชการเพ่ือไปรบัความรูดานเทคโนโลยใีหมๆ  

การรูหนงัสอืเปนความจาํเปนสําหรบัทุกชาตทิีก่าํลงัพฒันา ตลอดจนเปนกจิกรรมทีต่องรวมมอืกัน สงเสรมิ

ใหบรรลุผลใหได ถาปราศจากพื้นฐานการรูหนังสือของประชาชนในประเทศแลว ความพยายามในการ

ดําเนินการพัฒนาคงไรผล การรูหนังสือเปนสวนหนึ่งของวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมายอันสูงสุด” 

๓๕๓๔



 เนือ่งในวโรกาสทีส่มเดจ็พระเทพพระรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชทานปริญญา

แก  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย เหล าข าพระพุทธเจ า ล วนสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ที่พระองคทานทรงเมตตาตอมหาวิทยาลัย และจะสืบพระปณิธาน

ที่จะตั้งมั่นเปนภูมิพลังแหงปญญาของแผนดิน ผลิตบัณฑิตที่รูจริง เปยมดวยคุณธรรมจริยธรรมสรางสรรค

สังคมและประเทศชาติ และขอนอมถวายพระพรใหทรงพระเกษมสําราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน

อธิการบดี พรอมดวยขาราชการครู นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

โดย อาจารยเจริญขวัญ  ลิ่มศิลา

๓๕๓๕๓๔



๓๗๓๖



ใตรมเงาราชมงคลศรีวิชัย

๓๗๓๗๓๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุงเนนการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทาง
ทีว่า “มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัย เนนผลติบณัฑติ นักปฏบิตัดิานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่คิดเปน ทําเปน และใชเปน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาสงเสริม
การจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
พรอมพัฒนาบุคลากรใหกาวทันตอกระแสโลกาภิวัฒนตามวิสัยทัศน และทรัพยากรที่มีอยูอยางโปรงใส 

 ในปการศึกษา ๒๕๔๙ บณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั เปลีย่นมาใชครยุวทิยฐานะ
ของตนเอง และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยยายสถานที่พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนครั้งแรก

๓๘



 ตนยาง (Yang or Dipterocarpus a latus Roxb) 
เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัยฯ เนื่องดวยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัทรงใหอนรุกัษไวและพระราชทานเปนกลาไมมงคล
ไปปลกูตามสถานทีต่างๆ อยูเสมอ ลกัษณะลําตนสูงใหญ เรือนยอด
เปนพุมกลมผลกลม มีปกยาว ๒ ปก ปกสั้น ๓ ปก เมื่อผลหลน
จากตนจะปลวิไปไกลตามกระแสลม เปรยีบเสมอืนการนําความรู 
ความเจริญงอกงามทางสติปญญาไปรับใชสังคม และพัฒนา
อยูเสมอ ดังผลยางนาทีไ่มหลนอยูกบัที ่เปรยีบเสมอืนบณัฑติของ
มหาวทิยาลยัฯ ทีจ่ะนาํความรู ความสามารถ ไปพฒันาประเทศไทย
ใหเจริญกาวหนาตอไป

 ดวยการพัฒนาอยางมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงแบงเขตพื้นที่ ออกเปน ๗ หนวยงาน ในพื้นที่
ภาคใต ไดแก 

 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  สงขลา
 ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาลัยรัตภูมิ
 ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
 ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ
 ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ 
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
 ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วิทยาเขตตรัง
 ๗. สถานีวจัิยและฝกอบรมราชมงคลศรวีชิยั ชมุพร

ปรัชญา (Philogophy)
 มืออาชีพดานนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
 มุงผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สรางสรรคสังคม

วิสัยทัศน (Vision)

 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม

๓๙๓๙



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 ต้ังอยูเลขที ่๑ ถนนราชดาํเนนินอก 
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
มีการจัดโครงสรางหลักสูตรการศึกษา
 แบงออกเปน ๕ คณะ คือ

 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ สาขา
วชิาการเงนิ สาขาวิชาการจดัการ ประกอบ
ดวย การจดัการทัว่ไป การจดัการอตุสาหกรรม การจัดการสาํนักงาน
อิเล็กทรอนิกส การจัดการทรัพยากรมนุษย (ปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม)

 คณะศลิปศาสตร ประกอบดวย สาขาวชิาการโรงแรม สาขา
วชิาการทองเทีย่ว สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารสากล สาขา
วิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมสาํรวจ สาขาวชิา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชา
วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลเรอื (ปรญิญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาการ
ผังเมือง สาขาวิชาทัศนศิลป สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
(หลักสูตร ๕ ป สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร)

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

๔๐



สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

 โรงแรมราชมงัคลา สงขลา เมอรเมดโฮเทล 

จํากัด เปนอาคาร ๖ ชั้น มีจํานวนหองพัก จํานวน 

๓๙ หอง จุดเดนของโรงแรมราชมังคลา สงขลา 

เมอรเมด นั่นคือ ทุกหองพักสามารถที่จะมองเห็น

วิวทะเล ของหาดสมิหลา รับลมทะเล และชม

พระอาทิตยขึ้นในตอนเชาและพระอาทิตยตกดิน 

ไดอยางชัดเจนจากทุกหองพักของโรงแรม และมี

หองสวีท ที่มีขนาดใหญ จํานวน ๕ หองพัก อีกทั้ง

มีหองประชุมขนาดใหญจํานวน ๑ หอง ที่สามารถ

บรรจุผูเขารวมประชุมไดมากถึง ๕๐๐ - ๗๐๐ คน 

และหองประชมุขนาดเลก็ จาํนวน ๒ หอง สามารถ

บรรจุผูเขารวมประชมุไดจํานวน ๘๐-๑๐๐ คน และ

หองประชุมขนาดเลก็ ชัน้ใตดนิ จํานวน ๓ หอง เปน

หองขนาดเลก็ทีส่ามรถนัง่พดูคยุรบัประทานอาหาร 

บรรจุผูเขารวมประชุมได ๑๕ - ๓๐ คน และหอง

ดานหลังจะมีหองสําหรับเตรียมความพรอมหรือ

เรียกวาหองฝกปฏิบัติการ สําหรับนักศึกษา

๔๑๔๑



 ตั้งอยูที่ ๔๑๔ หมู ๑๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลทาชะมวง 
อาํเภอรตัภมิู จงัหวัดสงขลา เดมิเปนพืน้ทีข่องสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล วทิยาเขตภาคใต เมือ่มกีารปรับเปลีย่นจากสถาบนัเปน
มหาวิทยาลัย จึงไดเปลี่ยนเปนวิทยาลัยรัตภูมิในปจจุบัน และ
ทําการเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
บริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
ตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม ประกอบ
ดวย สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

วิทยาลัยรัตภูมิ

๔๒



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 ในป พ.ศ.๒๕๔๙ ไดมีการแบงสวน
ราชการและจัดตั้งเปนสํานักงานวิทยาเขต
ตรัง ซึ่งประกอบดวย ๕ หนวยงานหลัก 
ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร
ประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการทอง
เทีย่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา สถาบนัศกึษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานวิทยาเขตตรัง และในป ๒๕๕๐ 
ไดมีการแบงหนวยงานสายสนับสนุนออก
เปน ๔ งาน ไดแก งานบริหารนโยบายและ
แผน งานการคลัง งานบริหารวิชาการและ
วิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา ภายใตการบริหารของ
รองอธกิารบดปีระจําวทิยาเขตตรงั ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๕๘ มหีนวยงาน
เพิ่มขึ้นอีก๑หนวยงาน คือ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี  ซึง่ผานการอนมัุตเิรยีบรอย และกอตัง้เปนคณะถงึปจจุบนั 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ตั้งอยูท่ี ๑๗๙ หมูที่ ๓ บานไมฝาด อําเภอ สิเกา จังหวัดตรัง 
ไดมีการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง ประกอบดวย ๒ คณะ ๑ วิทยาลัย โดยมีสาขาวิชา
ที่เปดสอน ทั้งหลักสูตร ๔ ป และหลักสูตรเทียบโอน ดังนี้ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ประกอบดวย
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชา
วทิยาศาสตรทางทะเล สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอม 
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกจิสัตวนํ้า สาขาวชิาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอม สาขาวชิา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ประกอบดวยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว 

๔๓๔๓



 นอกจากดานการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยังมี
การสงเสริมดานงานวิจัยของอาจารย การใหบริการชุมชนดานวิชาการและดานตางๆ อีกทั้งพื้นที่ภายใน
วิทยาเขตเอื้ออํานวยทั้งดานการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติแกนักศึกษา เพราะพื้นที่ติดทะเลฝงอันดามัน
และมีธรรมชาติท่ีสวยงามซึ่งวิทยาเขตตรัง ไดมีการพัฒนาสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ ภายในอยางตอเน่ือง 
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวท่ีจะเดินทางมาผักผอนในวันหยุดและวันสําคัญตางๆ ประกอบดวย พิพิธภัณฑ
สัตวนํ้าราชมงคลตรัง ซึ่งเปนสถานที่แสดงพันธุสัตวนํ้าทั้งสัตวนํ้าจืดและนํ้าเค็ม พิพิธภัณฑหอย การแสดง
โครงกระดกูพะยนู ฉลามวาฬ การจดันทิรรศการพะยนู และอืน่ๆ อกีหนึง่ทีส่รางความทบัใจแกนกัทองเทีย่ว
คือ การแสดงความสามารถของแมวนํ้า ซึ่งจะมีการแสดง ๒ รอบ รอบ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
หากเปนวันหยุดนักขัตฤกษจะเพิ่มอีก ๒ รอบเปน ๔ รอบ คือ ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น.และ 
๑๕.๓๐ น. นอกจากนี้โซนดานนอกของพิพิธภัณฑสัตวนํ้ายังมีการจําหนายของที่ระลึก ซึ่งมีสินคาในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนการสงเสริมรายไดใหแกนักศึกษา
 ทางเดนิศึกษาธรรมชาติ (walk way ) เปนทางเดนิศกึษาแหลงธรรมชาตริวมถงึทรพัยากรธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณของระบบปาชายเลน เหมาะแกการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของระบบความอุดมสมบูรณในปาชายเลน ประกอบดวย ๔ ทางเดินศึกษา
ดวยกัน ไดแก ๑.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ต้ังอยูใกลกับบานพักอาจารย มีระยะทางโดยประมาณ ๖๐๐ 
เมตร ๒.ทางเดินศึกษา การทองเที่ยว โดยที่พักต้ังอยูโซนดานในติดกับชายหาด สถานที่มีความเงียบสงบ 
บรรยากาศทีพ่กัรายลอมดวยตนเสม็ดขาว เสม็ดแดง บรรยากาศเยน็สบาย เหมาะสาํหรบัคนทีร่กัธรรมชาติ
และรกัการพกัผอนอยางแทจรงิ ศนูยฝกการโรงแรมประกอบดวยบานพกัทีม่สีไตลการออกแบบทีไ่มเหมอืน
ใคร เนนโทนสีที่เขากับธรรมชาติ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักมากมายที่สําคัญราคา
เปนกันเองอีกดวย 

 นอกจากนี ้วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ว ยงัเนนผลติบคุลากรทางดานการใหบรกิารตางๆ 
โดยใหบรกิารนวดแผนไทยถอืเปนอกีหนึง่การใหบรกิารทีไ่ดจัดขึน้ สาํหรบัการนวดแผนไทยเพือ่สขุภาพน้ัน 
ประกอบดวย การนวดเทาเพือ่ผอนคลาย และการนวดตวัแบบราชสาํนัก ภายใตการใหบรกิารของนักศกึษา
สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว สําหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น เปดใหบริการทุกวัน 
ณ อาคารศนูยบรกิารนกัทองเทีย่ว (ใกลประภาคาร) หาดราชมงคลตรงั และน่ีคอือกีหน่ึงของการใหบรกิาร
ที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตองการใหบริการแกประชาชนผูที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะการ
นวดของไทย 

 จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไมไดเปนเพียงสถานศึกษาที่มี
การเรียนการสอนเพียงอยางเดียว แตยังมีสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติของนักศึกษาดานตางๆ และยังมีสถาน
ที่ทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงพักผอนหยอนใจ โดยนักศึกษาที่เขามาเรียนในวิทยาเขตตรัง จะไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติกับสถานที่จริง เมื่อจบการศึกษาออกไปแลว นักศึกษาสามารถนําความรูที่ได ไปประยุกตใชกับการ
ทํางานไดในอนาคต 

๔๔



 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 
กอตั้งเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๘ ในนาม 
“โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจํา
อําเภอทุงสง” ที่รับผูจบการศึกษาช้ันประถม
ศึกษาปท่ี ๔ เขาศึกษาตอทางดานเกษตรกรรม 
ที่เทานั้น โดยผู เรียนทุกคนจะตองเขาเปน
นักเรียนกินนอน เพื่อการฝกฝนความรูทั้งภาค
ทฤษฎีและการเป นปฏิบัติจริง ๒ ป จึงจบ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดระยะเวลา ๗๐ กวาปทีผ่านมารบัการยกฐานะจากโรงเรยีนประถม
วิสามัญเกษตรกรรม เปน “โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” 
พรอมการโอนกิจการเปนของรัฐบาล เมื่อป ๒๔๘๒ ยกฐานะเปน 
“วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อป ๒๕๐๘ ป ๒๕๓๑ 
ไดรับการยกฐานะเปน “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช”และเปน“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ” ป ๒๕๔๘
 ปจจบุนัวทิยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ตัง้อยู เลขท่ี ๑๐๙ 
ถนนทุงสง-นครศรีฯ หมู ๒ ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดมีการพัฒนาดานการเรียนการสอนเพ่ือตอบ
สนองความตองการที่ขยายวงกวางและมีความหลากหลายขึ้น จึงมี
ภารกิจในการใหความรู ทั้งดานการเกษตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ๓ คณะ
ดวยกันคือ คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีหลักสูตร ดังนี้

 คณะเกษตรศาสตร จัดการเรียนการสอน ๒ พื้นที่ คือ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุงใหญ โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ จัดการเรียนการสอน ๕ สาขาวิชา ประกอบดวย สาขา
วิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครือ่งจกัรกลเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธรุกิจเกษตร (ปรญิญาโท หลกัสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง

๔๕๔๕



 ตลอดระยะเวลา ๗๐ กวาปทีผ่านมา คณะเกษตรศาสตรไดพฒันาและสัง่สมประสบการณถายทอด
ความรูใหกับลูกศิษยรุนแลวรุนเลา จนเปนที่กลาวขานถึงความเปนสิงหเหนือและเสือใต ซ่ึง สิงหเหนือ 
นั่นหมายถึงคือ มหาวิทยาลัยแมโจ และเสือใต น้ันก็คือ เกษตรศาสตรหรือ เกษตรไสใหญ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ ในปจจุบัน

 คณะเกษตรศาสตร ยังมีผลงานการวิจัยที่เปนประโยชน สามารถนําไปพัฒนาสังคมและชุมชน
ในดานการเกษตรอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี ยังไดจัดตั้ง “ศูนยสาธิตตัวอยางเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
การผลติกลวยไมโดยวธิกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่” เพือ่เปนแหลงรวบรวม พนัธุกลวยไมพืน้เมอืง และเผยแพร
องคความรูที่ไดจากการวิจัย การขยายพันธุกลวยไมใหไดปริมาณมาก แตเนนการไมทําลายธรรมชาติ 
ซึ่งในแตละปจะมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหความสนใจเขาศึกษาและเรียนรูเปนจํานวนมาก 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 
๘ สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีนํ้ า มันปาล มและลิ โอเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
และกระจายโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ คณะจึงฝกฝนใหบัณฑิตใหเปน
นักปฏิบัติที่สู งาน อดทน เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด
แรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษา
ดานยางและพอลิเมอรของคณะมีงานทํา ๑๐๐ เปอรเซ็นต นอกจากนี้
ผลผลิตของบัณฑิตในการทํางานยังเปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน
อีกดวย

 คณะเทคโนโลยีการจดัการ ประกอบดวย สาขาวิชาการบญัชี 
สาขาวชิาการเงนิ สาขาวชิาการจดัการ สาขาวชิาการจัดการการตลาด 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการการเปน
ผูประกอบการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
ศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ไดถายทอดความรู ใหแกสังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการ
วิชาการอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของ สินคาชุมชน
อันเปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนและสังคมในระยะยาวตอไป

๔๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิยั วิทยาเขตนครศรธีรรมราช ทุงใหญ 
ต้ังอยู เลขที่ ๑๓๓ หมู ๕ ตําบลทุงใหญ 
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คณะเกษตรศาสตร นครศรีธรรมราช เปน
สถานศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งข้ึนมา
เพื่ อรองรับนักศึกษาที่ จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาเกษตรศาสตร ใหสามารถเรียนตอ
ในระดบัปรญิญาตรไีด โดยเฉพาะนกัศกึษา
ที่มีภูมิลําเนาอยู ทางภาคใต ซึ่งแตเดิม
ตองเดินทางไปเรียนตอในภาคอื่น คณะ
เกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช จึงนับเปน
สถานศึกษาแหงแรกในภาคใตที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรีสายอาชีวเกษตร โดยมี
นักศึกษารุนแรกจํานวน ๑๘ คน การเปด
สอนระยะนี้ไดเปดสอนที่วิทยาเขตเกษตร
นครศรีธรรมราช (สมัยนั้น) ตอมาเริ่ม

บุกเบิกพัฒนา พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไรเศษ ท่ีบานขอนไทรหัก ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ (ที่ตั้งคณะปจจุบัน) และ
คณะกรรมการสภาวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา ไดมมีตใิหจัดตัง้ คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช
เปนหนวยงานใหม และดวยการพฒันาศกัยภาพ อกีท้ังเพือ่เปนการรองรบันกัศกึษาท่ีมีความสนใจทางดานอืน่ๆ 
โดยมคีณะทีเ่ปดสอนดงัตอไปนี ้คณะเกษตรศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาพชืศาสตร สาขาวิชาสตัวศาสตร 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการบริการ ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปประกอบดวย หลักสูตร
สัตวแพทยศาสตร 

๔๗๔๗



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการตั้งอยู  เลขที่ ๙๙ หมู ๔ 
ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย สังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยาเขต
สังกัดสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล เปดการ
เรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยฝากเรียนท่ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา และยายมาจัดการเรียน
การสอน ที่วิทยาเขตศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจนกระทั่งในป พ.ศ.๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดประกาศใชพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดมีการรวมกลุมวิทยาเขต
จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย ไดปรับเปลี่ยนเปนวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกาศใชเปนตนมา
และยึดถือปรัชญาที่วา ประพฤติดี เรียนรูดี กิจกรรมดี ฝมือดี มีคุณธรรม นําการพัฒนา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐาน
สากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกดวย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม บริเวณโดยรอบเปน
ชุมชนบานทาจันทน ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณรอบนอกจึงลอมรอบ
ดวยภูเขา ทะเล และปาไม บรรยากาศสงบและสดชื่น มีโบราณสถานใกลเคียง คือ เจดียปะการัง 
แหลมประทับ หลวงพอทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
จัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

๔๘



 สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต ได
ประกาศวาตภัยจากพายุใตฝุน“เกย” เมื่อวันท่ี 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒กอใหเกิดความเสียหาย
ทัง้ชวีติ และทรพัยสนิของประชาชนจาํนวนมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ประชาชนที่ประสบ
วาตภัยในครั้งนี้อยูในสภาพที่สูญเสียทรัพยสิน 
ขาดขวัญและกําลังใจ รวมทั้งขาดแคลนทุน
ทรัพยที่จะสรางตัวขึ้นมาใหมไดดวยตนเอง  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได จัดตั้ ง

สถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร

ศูนยขยายพันธไมดอกไมผลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
ในจังหวัดชุมพร ขึ้น บนเน้ือท่ี ๒๑๘  ไร ซ่ึงอยูที่ หมูท่ี ๕ ตําบล
ทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยใหอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานกิจการพิเศษ และในป ๒๕๓๙ ไดเปลี่ยนชื่อเปน
สถานีทดลองและฝกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร

 ตอมาไดประกาศใหพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลในป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไดเปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร
เปนสถาบันวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร โดยใหมี
บทบาทหนาที่ดานการศึกษา ทดลอง และวิจัย ตลอดจนการให
บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยยังคงอยูภายใต
การกํากับดูแลของคณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช

 ปจจุบันสถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร 
ตั้งอยู เลขที่ ๑๖๘ หมูที่ ๕ ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

 จากความเปนมาแตละหนวยงานที่กลาวมาขางตน ไดรวมเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรวีชิยั ซึง่ตัง้อยูทางภาคใตของประเทศไทย  นับเปนมหาวิทยาลัยฯทางดานการศกึษาสายวชิาชพี ซึง่คณะ
ผูบรหิาร คณาจารย และบคุลากร ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาการ
ศึกษาใหมีความเจริญรุงเรือง ท้ังนี้เพ่ือผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 
ปลูกฝงใหนักศึกษา เปนคนดีมีวินัย ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูอื่น ขยันและอดทน จึงจะเปนบัณฑิต
ที่สมบูรณแบบ ใหสมกับคําวาสถาบันอันเปนมงคลแหงพระราชา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ
สืบไป

๔๙๔๙



๕๐



บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐



 กิจกรรมและผลงานดเีดน ปการศกึษา ๒๕๕๙ ดาํรงตาํแหนงนายกสโมสรนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร 

อาสาสมัครและลามโครงการ Symposium for International Languages and Knowledge ไดรับ

รางวัล The Best Student จากโครงการแลกเปลี่ยนที่ Universiti Sain Malaysia (เกรด ๔.๐ จาก

โครงการ) เปนอาสาสมัครในโครงการ IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 จุดมุงหมายในอนาคต อาชีพครู เปนอีกหน่ึงเปาหมายท่ีผมอยากเปน เพราะชอบที่จะถายทอด

ความรูไปยงัคนอืน่ สามารถนาํไปปรบัใชไดและสามารถเปนคนดขีองสงัคมได ครเูปนอกีหนึง่อาชพีทีม่เีกยีรติ 

นาภาคภูมิใจ สามารถสอน และชี้นําใหเยาวชนไปในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควร และหวังเปนอยางยิ่งวาจะทําให

วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่สนุก และทําใหภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชกันอยางกวางขวางในประเทศไทย 

และรูที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา

 ความภาคภูมิใจทีมี่ตอมหาวทิยาลัยฯ ไดรบัเกียรตใิหเชญิตรามหาวทิยาลยัในงานพธิพีระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ผมมีความยินดีและดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดรับการคัดเลือก

ในครั้งนี้ การที่ผมเรียนจบออกไปผมรูสึกภูมิใจที่ไดเปนนักศึกษาและศิษยเกาของมหาวิทยาลัย ถึงแม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมไดมีชื่อเสียงที่สุด ใหญที่สุด หากแตเปนสถาบันที่ผมภูมิใจ

ที่สุดนาม “ราชมงคลศรีวิชัย”

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีชิัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

นายณัฐพล  อนิทรักษ

คณะศลิปศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
เกรดเฉลี่ย ๒.๙๑

๕๓๕๒



บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

 กิจกรรมและผลงานดีเด น ป การศึกษา ๒๕๕๙ ดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร และเขารวมแสดงผลงานและกิจกรรมตางๆ อาทิเชน การเขารวมการแขงขัน

เชียรลีดเดอรงานกีฬามหาวิทยาลัย การเปนตัวแทนนักศึกษาในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เขารวมการแขงขนัการจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรตใินหลวงรชักาลที ่๙ และไดรบัรางวลั

รองชนะเลิศอนัดับที ่๑ ในการประกวดการจัดนิทรรศการ เปนตัวแทนนักศกึษาในการเขาศกึษา ดงูานและ

กจิกรรม work shop ตางๆ ทีม่หาวิทยาลยัจัดขึน้ และเปนนักศกึษาทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเขารบัโลเกียรตยิศ 

“คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ประจําป ๒๕๖๐

 จุดมุงหมายในอนาคต ศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่งของประเทศไทย และนําวิชาความรูที่ตนไดเรียนมา

ไปใชในการประกอบวชิาชพีทีต่นรกั ไดอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความภาคภมูใิจตอตนเองและคนรอบขาง

สูงสุด ดวยคุณธรรมและความถูกตอง

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ รูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนคนหนึ่งที่มีโอกาสไดเขามาเปนหนึ่ง

ในลูกหลานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีทรงเกียรติแหงนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ 

อาจารย เพื่อน พี่ นองๆ ทุกคน สําหรับประสบการณดีๆ ที่จะยังอยูในใจผมตลอดไป

นายสุรศักดิ์ เมอืงบํารุง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาสถาปตยกรรม
เกรดเฉลี่ย ๒.๘๙

๕๓๕๓๕๒



 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดํารงตําแหนงเปนนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงกรรมการสภานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรับรางวัล “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ดานวิชาการที่สงเสริม

บัณฑติทีพ่งึประสงค ไดรบัรางวัลความประพฤตดิจีากพทุธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ 

ผานการคดัเลอืกโครงการ Singha Biz Course รุนที ่๙ ของ บรษัิท SinghaCoporation และการคัดเลอืก

โครงการ Leadership Devolopment Program ของบริษัท CPALL รุนที่ ๔๗

 จดุมุงหมายในอนาคต ศึกษาตอในระดบัปรญิญาโท และพัฒนาความรูของตนเองใหมากขึน้ ทาํงาน

ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และหากมีโอกาสจะกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย และสรางประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยใหมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น

 ความภาคภมูใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลยัฯ การเขามาศกึษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 

ไดรับความรูทั้งดานวิชาการ และความรูทักษะวิชาชีพ ที่สามารถนํามาปรับใชในชีวิตจริง และไดใชความ

สามารถในการแขงขันเชิงวิชาการและสรางสรรคกิจกรรมใหแกนักศึกษา รวมถึงไดรับความรูแลวยังได

ความอบอุนจากคณาจารยที่มีความตั้งใจจริงในการสอน มีความชํานาญในการสอน เขาใจและหวังดี

ตอศิษย

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีชิัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

นายอตชิาต  สุระตโก

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ย  ๓.๔๘

๕๕๕๔



 กิจกรรมและผลงานเดน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดํารงตําแหนงประธานสาขาการจัดการทั่วไป 

คณะบริหารธุรกิจ ไดรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการแขงขันแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ในงาน

บริหารธุรกิจสัมพันธ ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๙ และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด

แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ในงานวิชาการดานบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙ 

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสมีา ไดรบัคัดเลอืกเปน “คนดรีาชมงคลศรีวชัิย” 

ดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๙ และเขารวมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองคการ

นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ 

 จุดมุงหมายในอนาคต ทํางานที่ตนรักอยางมีความสุข อยูอยางมีความสุข ทําใหผูอื่นมีความสุข 

และทําใหสังคมมีความสุข

 ความภาคภูมิใจท่ีมีตอมหาวิทยาลัยฯ ผมถือวาตนเองเปน “คนโชคดี” คนหนึ่งที่ไดเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่เรียกวา “มหาวิทยาลัย” การไดเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นับเปนความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของชีวิต ทําใหผมมีโอกาสไดรับความรูดานวิชาการ สงเสริมทักษะการ

ปฏบัิติ ใหสามารถคิดและทาํงานอยางเปนระบบ อกีทัง้ยงัมอบโอกาสดีๆ  ใหมสีวนรวมในการวางแผน และ

จัดกิจกรรมสงเสริมนักศึกษาใหเปนทั้งคนดี คนเกง ในคณะบริหารธุรกิจ ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๐ ผมมี

โอกาสไดรับคัดเลือกเปนประธานสาขาการจัดการท่ัวไป สิ่งแรกที่เรียนรูจากการทํางาน คือ การเปนผูนํา

ที่ดี มีความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความกลาแสดงออก รูจัก

กระบวนการเรยีนรูเพือ่ความเจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม 

การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต จนถึงวันนี้ผมไดสําเร็จการศึกษาอยางภาคภูมิใจจากรั้วมหาวิทยาลัยฯ แหงนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร รุนพี่ เพื่อน รุนนอง และพอแม ที่ใหการสนับสนุน เปนกําลังใจ ทําใหผม

เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

นายณัฐกฤษณ  พฤกษเลศิตระกูล 
คณะบรหิารธุรกจิ 
สาขาการจัดการทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย ๓.๓๑ 

๕๕๕๕๕๔



 กิจกรรมและผลงานดเีดน ไดรบัรางวลัยกยองเชดิชเูกียรต ิดานวิชาการ ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ 

และไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันนําเสนอกิจกรรมเครือขายนักศึกษาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

การแขงขันราชมงคลวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๙ และไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันนําเสนอกิจกรรม

เครือขายนักศึกษาดานประกันคุณภาพการศึกษา การแขงขันราชมงคลวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๐

 จุดมุงหมายในอนาคต ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและสรางครอบครัว มีหนาที่การงาน

ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได พรอมทั้งพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง

 ความภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุงเนนการเรียนการ

สอนอยางครอบคลมุทัง้ดานทฤษฎ ีและดานปฏบิติั สามารถนําความรูทีไ่ดรบัจากหองเรยีนไปลงมอืปฏบิตัิ

ไดจริง สอนใหนักศึกษาทํางานเปนทีม รู จักการวางแผนในการทํางาน คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

เหนือสิ่งอื่นใดที่ไดจากมหาวิทยาลัย คือ มิตรภาพจากอาจารยท่ีคอยใหคําปรึกษา จากเพ่ือนๆ ที่คอย

ชวยเหลือในการเรียน บุคลากรทุกทานที่คอยสนับสนุนชวยเหลือในการทํากิจกรรม ใหคําปรึกษาแนะนํา

ในดานทุกๆ ดาน ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีสอนให

ผมรูจักการทํางานเปนทีมอยางมืออาชีพ และสุดทายขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ทําใหผมเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

นายปยวัช เซงแซ

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
เกรดเฉลี่ย ๒.๒๘

๕๗๕๖



 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๘ ดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินงาน สโมสร

นักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดรับการคัดเลือกใหเปน “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ดานกีฬาหรือสงเสริม

สุขภาพ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแขงขันหุนยนต ( RDC ๒๐๑๕) ระดับภูมิภาค (ภาคใต ) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ สุวรรณภูมิเกมส 

ไดรบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ ๒ เปตอง ประเภท ทมีชาย เขารวมการแขงขนักีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ UTK Games ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง ประเภท 

ทีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เปตอง ประเภท ชายคู เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ลานนา เกมส ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เปตอง 

ประเภท ทีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เปตอง ประเภท เดี่ยวมือยิงชาย

 จดุมุงหมายในอนาคต หลงัจากสาํเรจ็การศกึษาแลว จะนําความรูท่ีเรยีนมา และวชิาชพีทีส่ถาบัน

แหงนี้ไดมอบใหไปประกอบอาชีพ และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตกาวแรกที่ผมเดินเขามาสูรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประกอบไปดวยทิวทัศนของธรรมชาติ โดยเฉพาะ “เทือกเขาแกว” 

ทีต่ัง้เดนสงาสามารถมองเหน็ไดชดัเจน และมคีวามอุดมสมบรูณ มหาวิทยาลยัแหงน้ี มคีวามอบอุน อาจารย 

เปรียบเสมือนพอ แมคนที่ ๒ ท่ีคอยอบรมสั่งสอน ทั้งในหองเรียน และการดําเนินชีวิต และสิ่งที่จะลืม

เสียไมได คือ  ตองขอขอบคุณ พอ แม พี่ๆ นองๆ ที่คอยใหกําลังใจ สนับสนุนในทุกๆ เรื่อง จนผมประสบ

ความสําเร็จในครั้งนี้

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาลัยรัตภูมิ

นาย ธีรยุทธ โทยาน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย ๓.๔๐

๕๗๕๗๕๖



 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๘ ดํารงตําแหนงประธานฝายนักศึกษาสัมพันธ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ และปการศึกษา ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงอุปนายกสโมสรนักศึกษา ไดรับคัดเลือกใหเปน 

“คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ดานวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

 จุดมุงหมายในอนาคต ศึกษาตอทางดานภาษีอากร เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาตนเองใหมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ อกีท้ังจะไดนําความรูดานภาษี แนะนําใหกับบุคคลใหมคีวามรูความเขาใจในเรือ่งภาษี 

เพื่อจะไดนําภาษี ไปพัฒนาประเทศชาติตอไป

 ความภาคภมิูใจทีม่ตีอมหาวทิยาลยัฯ ภาคภูมิใจเปนอยางมาก ทีไ่ดเขามาเปนสวนหน่ึง ตลอดเวลา

ทีไ่ดศกึษาทีแ่หงนีไ้มเพียงจะใหวิชาความรู แตยงัใหหลกัการในการใชชวีติ การอยูรวมกบัผูอ่ืน การบรูณาการ

วิชาเรียนตาง ๆ ใหเขารวมทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย อีกทั้งไดรวมพัฒนาชุมชน ทองถิ่นรวมกับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่พัฒนาชุมชนอยางแทจริง ที่แหงนี้ใหความรูสึกเปนครอบครัวอีกหนึ่ง

ครอบครัวของดิฉัน ที่ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดิฉันรู สึกภาคภูมิใจในความเปนศิษยของ

มหาวิทยาลัยแหงนี้ในเกียรติยศ และศักดิ์ศรี นาม “ราชมงคลศรีวิชัย” ตอไป

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ขนอม

นางสาววิจิตรา โชติถนอม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรมและการจัดการ
สาขาการบัญชี
เกรดเฉลี่ย ๓.๒๘

๕๙๕๘



 กิจกรรมและผลงานดีเดน ไดเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดรับการคัดเลือกใหเปน “คนดีราชมงคล
ศรีวิชัย” ดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศประเภททีม ประเด็นโจทยการอนุรักษพลังงาน งานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร 
ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทําอาหารพื้นบาน โครงการอนุรักษอาหารพื้นบาน เขารวมถายรายการ 
THE SENIOR รุนใหญหัวใจไรขีดจํากัด ๒ : รุนใหญหัวใจว๊ีด…บ้ึม ชอง ThaiPBS เขารวมการนําเสนอ
ผลงานรวมกับอาจารย ประเด็นสหกิจศึกษาในงาน WIL NATIONNAL CONFERENCE ณ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จุดมุงหมายในอนาคต ประกอบอาชีพในสายวิชาอาชีพการโรงแรมและการทองเที่ยวมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเรียนรูเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ ผมเชื่อวาทุกสายอาชีพมีความสําคัญไมแพกันหากเรา
ต้ังใจต้ังแตแรกเริม่โดยไมยอทอตออปุสรรค การทีเ่ราจะประสบความสาํเร็จน้ันไมไกลเกนิฝนอยางแนนอน
อยางที่บุคคลทานหนึ่งไดกลาวไววา “ความสําเร็จ ไมไดมีไวสําหรับคนที่เดินไวแตมีไวสําหรับคนท่ีเดิน
ไมยอมหยุด”

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา ๔ ป ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงัแหงนี ้ต้ังแตกาวเขามามหาวทิยาลยัไดมอบโอกาสให ทัง้ในดานกิจกรรม งานวชิาการ 
ทําใหมีความรูที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น มีความคิดสรางสรรค มีความกลาแสดงออก และการเรียนรูการอยูรวม
กับผูอื่นซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง ในวันนี้ผมไดประสบความสําเร็จในขั้นตนแลวทั้งการสําเร็จการศึกษา
ดวยเกียรตินิยมอับดับ ๑ และมีงานทําอยางที่ตั้งใจไว ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรังอีกครั้ง ที่สอนใหผมเปนคนเกงมีความอดทน ผมสัญญาจะนําความรู ประสบการณที่
มหาวทิยาลัยมอบให ไปใชใหเกดิประโยชนสงูสุด และจะทาํใหคนอ่ืนรูวา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัยอยางเราก็ไมแพผูใดอยางแนนอน

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตตรัง

นายสามารถ วัฒนเดชา

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
เกรดเฉลี่ย  ๓.๗๗

๕๙๕๙๕๘



 กิจกรรมและผลงานดีเดน  ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดํารงตําแหนงอนุกรรมการสโมสรนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง และปการศึกษา ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงประธานฝาย

ประชาสัมพันธ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง เปนตัวแทนนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ทาํหนาทีพ่ธิกีรในโครงการสืบสารประเพณลีอยกระทง 

รวมกบัเทศบาลตาํบลเขาวเิศษ ปการศกึษา ๒๕๖๐ ไดรบัยกยองเชดิชเูกียรตใิหเปน “คนดรีาชมงคลศรีวชิยั” 

จากโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค ประจําป ๒๕๕๙ และประจําป ๒๕๖๐

 จดุมุงหมายในอนาคต  เขารบัราชการ โดยการใชความรูทีไ่ดเลาเรยีนมาใหเกิดประโยชนมากทีส่ดุ 

ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต ศึกษาตอเพื่อพัฒนาตัวเองและสรางความสําเร็จในหนาที่การงาน 

สรางความม่ันคงในชีวิตใหสามารถเล้ียงดูบิดามารดา และจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติตอไป 

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา ๒ ป ในการเลือกเรียนตอในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก คณาจารย เพื่อน รุนพี่ และ

รุนนองที่นารัก ไดรับความรูและประสบการณที่ดีท่ีสุด เพราะมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงการเรียนการ

สอนที่พรอมดวยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สภาพแวดลอมที่ดี อุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถฝกทักษะการปฏิบัติงานในดานตางๆ ไดอยางสมบูรณ เปนมหาวิทยาลัย

ที่สอนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตนักกิจกรรมอยางแทจริง   

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตตรัง

นางสาวปราณีต  เพ็ชรฉุย

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เกรดเฉลี่ย ๒.๘๗

๖๑๖๐



 กิจกรรมและผลงานดีเด น ป การศึกษา ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง เปนตวัแทนนักศกึษาเขารวมโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข เขารวมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐคิดคนและนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษาเขต

ภาคใต งานราชมงคล ศรีวิชัยแฟรประจําป ๒๕๖๑ 

 จดุมุงหมายในอนาคต ประสบความสาํเรจ็ในชวิีตทัง้ดานการทาํงาน และนําความรูทีเ่รยีนมาทําให  

เกิดประโยชน พัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนคนดีของสังคม 

 ความภาคภมูใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา ๔ ป ทีไ่ดศกึษาอยูทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวิีชัย ทีน่ีเ่ปนมากกวาคาํวา “มหาวทิยาลยั” เพราะมหาวทิยาลยัแหงน้ีสอนใหรูวาโลกภายนอก

มีอะไรมากกวาที่คิด ทั้งสังคม เพื่อน การทํางานรวมกัน ความรัก ความสามัคคี มิตรภาพ ทุกๆ อยางสอน

ใหเราโตขึ้นและหลอหลอมใหผมยืนไดอยางมั่นคง มีประสิทธิภาพ จากคําแนะนําที่ดีของคณาจารย เพื่อน 

รุนพี่ รุนนอง และทุกๆ คนในรั้วราชมงคลศรีวิชัย 

บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตตรัง

นายสมชาย  แชเตียว 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
สาขาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น 
เกรดเฉลี่ย ๓.๓๙

๖๑๖๑๖๐



บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ

 กิจกรรมและผลงานดีเดน เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งสูการปฏิรูปสังคมและโครงการ

คนไทยหัวใจเดียวกัน เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี ๙ singola 

เกมส จังหวัดสงขลา ไดรับ รางวัลรองชนะเลิศเซปกตะกรอทีมชุดชาย รางวัลรองชนะเลิศเซปกตะกรอ

ทีมเดียวชาย และเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย

คร้ังที่ ๓๓ UTK เกมส กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เซปกตะกรอ

ทีมชุดชาย

 จุดมุงหมายในอนาคต รับราชการเปนนักวิชาการทางการเกษตร ควบคูไปกับการทําการเกษตร 

แบบพอเพียงนําความรูที่ไดมาปรับใชใหเขากับยุคสมัย รวมทั้งนําความรู ประสบการณ ที่ไดศึกษาจาก

ในหองเรียนไปสงเสริมแนะนําเกษตรกรในทองถิ่นเพื่อชวยเสริมองคความรู และพัฒนาความสามารถของ

พี่นองเกษตรกร

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ ความสามารถ การเขารวมในสังคมการปรับตัวในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเสริมสรางมิตรภาพที่ดี

ตอนักศึกษา อาจารย เพื่อนตางสถาบันใหมีความรักใครกลมเกลียวและสรางสิ่งดีๆใหเกิดขึ้นในสังคม

นายภาณุพงศ  ไชยเพ็ชร  

คณะเกษตรศาสตร 
สาขาวิชาพืชศาสตร 
เกรดเฉลี่ย ๓.๔๕

๖๓๖๒



บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ

 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๘ ดํารงตําแหนงอุปนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีปการศึกษา ๒๕๕๙ ดํารงตําแหนงนายกสโมสรนกัศกึษา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดรับโลเกียรติคุณ และเกียรติบัตรคนดีราชมงคลศรีวิชัย ดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดรับโลเกียรติบัตรคณะกรรมการดําเนินโครงการเขาคายคุณธรรม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ เขารวมการแขงขันกีฬาบริดจ ในกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ ๔๔ 

“สุรนารีเกมส” และเขารวมการแขงขันกีฬาเครือขายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จุดมุงหมายในอนาคต นําความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในหนวยงานหรือองคกร

ที่จะเขาไปทํางาน และจะนําประสบการณในชวงชีวิตวัยเรียนที่ไดทํากิจกรรมมาโดยตลอด ไปปรับใชกับ

สังคมภายนอก 

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ภาคภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เพราะที่นี่มีความอบอุน เปนเหมือนบานหลังที่ ๒ มีรุนพี่ รุนนอง มีเพ่ือนที่คอยดูแล

ซึง่กนัและกนั มคีณาจารย ทีค่อยสอนในทุกๆ เรือ่งไมใชแควิชาเรยีน มมิีตรภาพทีด่ใีหกันเสมอมา และภูมใิจ

ที่ไดเปนลูกของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายปญญาวุธ  สุขสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๐

๖๓๖๓๖๒



บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ

 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ เขารวมการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ไดรบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๐ สงผลงานวจัิย เรือ่งการจัดการโลจิสตกิสสาํหรบัการ

ทองเทีย่วในหมูบานคีรีวง อาํเภอลานสกา จังหวดันครศรธีรรมราช ไดรบัคดัเลอืกใหนําเสนอในงานประชมุ

วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง

 จุดมุงหมายในอนาคต นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเรียนในหองเรียน การเขารวม

ทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการทํางานในฐานะนายกสโมสรนักศึกษา ไปปรับใชในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นในอนาคต และเปนแบบอยางที่ดีใหแกรุนนอง รวมถึงมีความกตัญูตอ บิดา มารดา 

ครูบาอาจารย

 ความภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนที่ปลูกฝง

ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง ตามอัตลักษณ บัณฑิตนักปฏิบัติ สอนใหนําหลักคิดจากวิชาที่ศึกษา

ในภาคทฤษฎมีาสูการลงมอืปฏบิตัใิชในชวีติจรงิไดอยางมปีระสทิธิภาพ และมคีณาจารยทีค่อยใหคาํปรกึษา

แนะนํา มีมิตรภาพที่ดีใหกันเสมอมา และภูมิใจที่ไดเปนศิษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายเปรมพงศ พุฒซอน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาการจัดการโลจิสติกส
เกรดเฉลี่ย ๒.๙๑

๖๕๖๔



บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ

 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดํารงตําแหนงประธานชั้นปของนักศึกษาป ๖  

คณะสัตวแพทยศาสตร ดํารงตําแหนงประธานคายอาสาพัฒนาชนบท ณ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ๔๒ ไดรับรางวัลนักศึกษาเรียนดีและรางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยดานวิชาการ ที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เขารวมการแขงขันกีฬาเทนนิสในรายการ IMT-GT ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย อูตารา 

เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย

 จดุมุงหมายในอนาคต อยากเปนสตัวแพทยทีด่ ีและมคุีณธรรม สามารถนาํความรูและประสบการณ

มาประกอบวิชาชีพเพือ่ชวยเหลือชีวิตสัตวใหมสีขุภาพรางกายแขง็แรงและปราศจากโรคภยัไขเจ็บ เสยีสละ

อุทิศตนเพื่อสัตวยากไรที่ไมมีเจาของตอบแทนประโยชนกลับสูสังคม 

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ขาพเจาภาคภูมิใจเปนอยางมากที่ไดเปนสวนหน่ึงในรั้ว  

ราชมงคลศรีวิชัย เพราะที่แหงนี้มีทั้งความรู ความรัก ความอบอุน มิตรภาพและกําลังใจ ที่ชวยตอเติมพลัง

ใหเด็กคนหนึ่งกาวสูความฝนได

นางสาวปุริมา  พรหมมนตรี
คณะสัตวแพทยศาสตร 
เกรดเฉลี่ย ๓.๗๒

๖๕๖๕๖๔



บัณฑตินักกจิกรรมราชมงคลศรวีิชัย ปการศกึษา ๒๕๖๐
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ทุงใหญ

 กจิกรรมและผลงานดเีดน ปการศกึษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดํารงตาํแหนงประธานหวัหนาสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดํารงตําแหนง อุปนายกองคการนักศึกษา ประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ ไดรับโลพรอม

เกยีรติบตัรยกยองเชดิชูเกยีรติ นักศึกษาทีม่คีวามประพฤตเิปนคนดแีละเปนแบบอยางท่ีดแีกรุนนอง ดานบําเพ็ญประโยชน

หรือรักษาสิ่งแวดลอม ในโครงการ“คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ การประกวด “Amazing of Food Products” จากการแขงขันการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยกรอบแกว 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ 

 จุดมุ งหมายในอนาคต อยากเปนนักวิจัยหรือนักวิเคราะหทางดานเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับจุลินทรีย 

ที่มีประโยชนตอสุขภาพ เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางเลือกสําหรับผูท่ีสนใจสุขภาพ ซ่ึงมีปริมาณมากข้ึน อยางตอเนื่อง 

เพราะปจจบุนัประชาชนสวนใหญจะใหความสนใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพหนัมาบรโิภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย

มากยิ่งข้ึน รวมทั้งขาพเจาจะเรียนรูและปฏิบัติพัฒนาตอยอดความรูที่ไดรับ ใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ความภาคภูมิที่มีตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คือ ความ

รกัความสามคัคใีนหมูคณะของนกัศกึษา และอาจารย นบัจากวนัแรกทีไ่ดเขามาศกึษาเลาเรยีน ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย แหงนี้ ไดรับการดูแลจากคณาจารย รุนพี่นักศึกษา อาทิ การรับนองใหมที่มาจากตางที่ตางถิ่น ซึ่งไดรับ

การดูแลจากรุนพี่ และอาจารยเปนอยางดี การสอนของอาจารยมีความเปนกันเองแก ลูกศิษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย มุงสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูไปปรับใชในการทํางานไดจริง 

ในชวงเวลาการเรียนอยูในมหาลัยนั้น ไดรับความรูมากมาย นอกจากนี้นับวาเปนโอกาสที่ดีที่ไดออกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 

ณ บริษทัอายโินะโมะโตะ อยธุยา ซึง่การออกปฏบิติัสหกจิในครัง้นี ้ไดลงมอืปฏบัิตงิานจริงเปรยีบเสมอืนการเปนพนกังาน

คนหนึ่งของบริษัททําใหไดเรียนรูและไดรับประสบการณจากการทํางานในครั้งนี้ ท่ีสามารถนําความรูจากหองเรียน

ไปปรบัใชได ซึง่ความรูเหลานีจ้ะเปนความรูพืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ตอการดํารงชวีติและการทํางาน ถงึแมจะสาํเรจ็การศกึษา

ไปแลว แตความเปนเพื่อน เปนพี่เปนนองไมเคยสิ้นสุดไปยังคงมีการพูดคุย ทักทาย ติดตอ และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา

ที่ดีดวยกันตลอดมา ภูมิใจและประทับใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ “ชาวราชมงคลศรีวิชัย” 

นางสาวสุรนุช  หิรัญธานี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๐

๖๗๖๖



นานาทัศนะ

๖๗๖๗๖๖



 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม (รัตนปญโญ) ถือเปนปแรกที่รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เขามาทํางานและปฏิบัติงานจริงที่โรงเรียนแหงนี้ ขอชื่นชมวานักศึกษาที่ไดมา

ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ มีความรู มีประสบการณที่หลากหลาย สามารถปรับตัว ใหเขากับเทคโนโลยี และ

สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 โรงเรยีนทุงปรอืพทิยาคม (รตันปญโญ) มคีวามยนิดเีปนอยางมาก ทีไ่ดรบับณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผานการคัดเลือกบรรจุเขารับขาราชการ “โครงการครู

คืนถ่ิน” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ถือเปนเกียรติอยางยิ่ง สําหรับ

โรงเรยีนขยายโอกาสทีข่าดแคลนงบประมาณทีจ่ะสรางและพฒันานักเรยีน ใหทนัโลก ทนัเหตุการณปจจุบนั 

โรงเรียนตองการพัฒนานักเรียนในดานอาชีพที่เนนการปฏิบัติจริง มีความรู ความสามารถดานอาชีพ 

นําไปสูตลาดแรงงาน ซึ่งตรงกับความตองการของโรงเรียน ที่ไดดําเนินเรื่องขอครูคืนถิ่น บัณฑิตนําความรู

งานชางอิเล็กทรอนิคและโทรคมนาคม งานชางอุตสาหกรรม และงานชางอื่นๆ เนนการเรียนการสอนดาน

วิชาชีพ ที่สามารถนําเทคนิคการสอน การใหความรูท่ีทําใหนักเรียนเขาใจไดงาย ทําใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจและเกิดการเรียนรู เพื่อตอยอดพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม อีกทั้งมีคุณภาพที่เพียบพรอมทั้งวิชาการและการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ถายทอดวิชาความรู 

ทักษะวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนที่มีความมุงมั่น เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนคนดีของสังคม

และประเทศชาติตอไป  

นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

นายณรงค  รัตนมาลา

ผูอํานวยการโรงเรียนทุงปรือพิทยาคม (รัตนปญโญ)

๖๙๖๘



 บณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาลยัรตัภูมไิดสงนกัศกึษา

มาฝกงานทีบ่รษัิทหลายรุน เมือ่สาํเรจ็การศกึษา นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัฯ กลบัมาทาํงานรวมกับบรษิทั

ของเรา บัณฑิตเปนผูที่มีองคความรูในดานทฤษฎี มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน 

กระตือรือรนในการทํางาน และขยันในการเรียนรูงานและเรียนรูเพื่อนรวมงาน บัณฑิตมีสวนรวมในการ

ทํางานกับบริษัทเปนอยางดี มีการแบงกลุมการดูแลพื้นที่ของงาน คอยเกื้อหนุนและทุมเทกําลังกาย กําลังใจ

อยางเต็มที่ นําองคความรูท่ีเปนทฤษฎีและปฏิบัติ นํามาประยุกตใชและเก็บเกี่ยวประสบการณเพ่ิมเติม

อยูเสมอ ปจจุบันการมีทักษะทางดานภาษาเปนสิ่งสําคัญตอการทํางาน ทักษะการใชเทคโนโลยีตางๆ 

เครื่องมือการสื่อสาร และสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานนั่นก็คือการอยู ร วมกันในสังคมการทํางาน 

มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน บัณฑิตทั้งหลายมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเปาหมายของบริษัท 

 ทัง้นีท้างบรษิทัขอชืน่ชมยนิด ีและพรอมตอนรบับณัฑติจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

ที่มีความพรอมดวยความรูความสามารถในทุกดาน พรอมทํางานตอไปในอนาคต ขอแสดงความยินดี

กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกทาน จงพบแตความสุขความเจริญ ประกอบกิจการ

งานใดใหสําเร็จ สมหวัง ดังปรารถนาทุกประการ 

นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาลัยรัตภูมิ

นายกันตภณ  ถึงมาก

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
บริษัท บริษัท พี เอส ซี กรุป (1988) จํากัด

๖๙๖๙๖๘



 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย เปนมหาวิทยาลยัฯ ทีช่วยเหลอืสงัคม ในดานวิชาการสราง

ประโยชนใหกับทองถิ่น อีกท้ังยังเปนตลาดของการศึกษา ที่ชวยรองรับนักศึกษาและชวยประหยัด

คาใชจายของผูปกครอง จากการที่นักศึกษาเขามาฝกงานถือเปนการเพิ่มประสบการณความรูไดเปนอยางด ี

ในดานการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากการเรียนรูภายในสถานศึกษามีการเรียนรู

 จากประสบการณ ที่ไดรวมงานกับผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยฯ นั้น 

เกิดความประทับใจเปนอยางมาก นอกจากจะไดรับความรวมมือที่ดีแลว มหาวิทยาลัยฯไดใหความสําคัญ 

ในการชวยเหลือชุมชนอยางจริงจัง โดยการนําผลงานวิจัยมาถายทอดความรู เพื่อใชในการพัฒนาอาชีพ

หรือประกอบอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่น โดยถือเปนการปฏิบัติตามเปาประสงค 

ของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี นอกจากนี้ อยากจะใหบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเรียนรูเพิ่มเติม 

เก็บเก่ียวประสบการณเพือ่ใชในการพฒันาตนเองตอไป ถงึแมวาจะจบการศกึษาไปแลวกต็าม “เพราะการ

ศึกษา ไมไดสิ้นสุดที่ใบปริญญา”

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิท่ัวสากลโลก จงดลบันดาลใหบัณฑิตใหมทั้งหลาย

ประสบแตความสุข ความเจริญ มีหนาที่การงานที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ปลอดภัย คิดสิ่งใดสมดัง

ปรารถนา พบเจอแตสิ่งดี ๆ ตลอดไป

นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตตรัง

นายประจวบ โมฆรัตน

เจาพนักงานประมงอาวุโส 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๗ (ตรัง)

๗๑๗๐



 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ไสใหญ  เชือ่ม่ันไดวาคณุวุฒิทีท่านไดรบัจากมหาวทิยาลยัทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเปนทีย่อมรบัของสงัคม 

จะทําใหบัณฑิตนั้นเติบโตในสังคมอยางมีคุณภาพดวยความเปนพี่เปนนอง มีความกลาคิด กลาแสดงออก 

มีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ทักษะวิชาการตางๆ ที่ไดเลาเรียนมา  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ เปนสวนหน่ึงในการผลติบณัฑติ

ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตอความตองการในการจางงานและมีความสามารถในการแขงขันเทียบเคียง

กับสถาบันอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประสบความสําเร็จได

 คณุภาพของบณัฑติซึง่พจิารณาได จากการประสบความสาํเรจ็ในหนาทีก่ารงานดานสาขาวิชาตางๆ 

ซึ่งจะตองใชความรูความสามารถทักษะตางๆ ในการทํางานและประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ 

ในการอยูรวมกันในสังคม

 กลาวไดวา เปนสวนหนึง่ในการกาํหนดมาตรฐานของบณัฑิต ในดานคณุธรรม จรยิธรรม  ดานทกัษะ

ทางปญญา นอกจากนี้บัณฑิตเองจะตองฝกฝนและพัฒนาตนเอง เตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูส่ิงใหม

อยูเสมอ ตลอดจนตองเปนบัณฑิตทีมี่คณุคา มคีณุภาพตามความประสงคของมหาวทิยาลยัทีส่งัคมตองการ 

นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ

คุณธีรพงศ คงไสยา

ผูจัดการแผนกขาย
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 

๗๑๗๑๗๐



 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ทุงใหญ ขอชื่นชมบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเขากับที่ทํางานและเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี รวมปฏิบัติงาน

และสามารถเรียนรูสายงานตางๆ ภายในรีสอรทอยางตั้งใจ สามารถนําความรูดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ

มาบูรณาการในการทํางานไดเปนอยางดี บัณฑิตควรมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และนําความรูทุกดาน

นํามาประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จในการทํางานตอไป ขอให

มหาวิทยาลัยฯไดตระหนักซึ่งการฝกปฏิบัติของบัณฑิตนี้ไว เพื่อการฝกทักษะกอนเขาสูการประกอบ

อาชีพจริง เรียนรูชีวิตการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมการทํางานที่แทจริงตอไป

 ขอขอบคณุเปนอยางสูงทีท่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย ไดเปดโอกาสใหวาทีบ่ณัฑติ

ทั้งหลายไดปฏิบัติงานและเรียนรูงานอยางสม่ําเสมอ พรอมตอนรับบัณฑิตทุกทานกลับมาทํางานรวมกัน 

ในนามตัวแทนสถานประกอบการและพนักงานทุกทานขอชื่นชมและยินดีในความสําเร็จของบัณฑิตครั้งนี้

นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ทุงใหญ

นายคอฟฟฟาร คงหัด

Resort Service Manager
The Orange City Resort, Aonang-Krabi

๗๓๗๒



 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

เปนมหาวทิยาลยัฯ ดานการบรหิารจดัการองคกร เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร ในอําเภอขนอม 

และไดสรางคณุประโยชน แหลงความรูใหกับนักศกึษาในพืน้ที ่โดยไดนําองคความรู ทกัษะ ทีไ่ดมาสรางให

เกิดประโยชนต อสถานประกอบการ เปรียบเสมือนฟนเฟ องตัวหนึ่งที่จะช วยขับเคลื่อนการ

ดําเนนิงานของสถานประกอบการตอไป มมุมองของสถานประกอบการ การปฏบิตังิานของบณัฑติทีส่าํเรจ็

การศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ในดานวิชาความรู จากประสบการณที่ได

สัมผัสกับนักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ตามสถานประกอบการตางๆ ถือวาระดับความรู ความสามารถอยูในเกณฑที่ดี สามารถสรางคุณคาใหกับ

สถานประกอบการไดดีดานคุณธรรมจริยธรรม ไดเห็นถึงความมีจิตอาสา ชวยเหลืองาน มีความสุภาพ 

ออนนอมถอมตน มีความขยัน ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ และรูจักแบงปนชวยเหลืองาน

ในสถานประกอบการและชุมชนไดดี ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุงผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ขนอม

วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ 

นางหทัยทิพย  เทพชวย

เจาหนาที่ฝายจัดซื้อ
บริษัทเพียวลาเทค  จํากัด

๗๓๗๓๗๒
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ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สงขลา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
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คณะผูจัดทํา

คณะกรรมการที่ปรึกษา
 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 ดร.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 ผศ.กฤษฎา  พราหมณชูเอม รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
 ผศ.สิทธิโชค  จันทรยอง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝายบริหาร
 รศ.ดร.สุวัจน  ธัญรส รองอธิการบดีฝายวิชาการ
 ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
 ผศ.กฤษณพงศ  สังขวาสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
 ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 ผศ.วรพงค  บุญชวยแทน ผูชวยอธิการบดี
 ผศ.ดร.องอาจ  อินทรสังข ผูชวยอธิการบดี
 นายสําราญ  ขวัญยืน ผูชวยอธิการบดี
 ผศ.เสนอ  สะอาด ผูชวยอธิการบดี
 ผศ.ชูเกียรติ  อักษรศรี ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 ผศ.โกสินทร  พัฒนมณี ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง
 รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
 ดร.นุชลี  ทิพยมณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 ผศ.ดร.ยุพาภรณ  อุไรรัตน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 นางสาวปยาภรณ  ธุระกิจจํานง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 ผศ.ปยะ ประสงคจันทร คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 นางสุภาพร  ไชยรัตน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
 ผศ.วาที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 รศ.ดร.สุนียรัตน  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
 น.สพ.สิริศักดิ์  ชีชาง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
 ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
 ผศ.กิตติกร  ขันแกลว   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
 ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
 นายสุชาติ  อินกลํ่า ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
 ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปยม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 ผศ.ดร.อภิรักษ  สงรักษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายปรีดา  เกิดสุข ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บรรณาธิการ
 นางวศินี  จิตภูษา ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ

กองบรรณาธิการ
 นางสาวอุทัยวรรณ  ชาลีผล กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นายธนา  สุขจันทร กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นางสาวปยวรรณ  มากสง กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นางสาวจุติพร  ไชยสวัสดิ์ กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นางสาววิจิตรา  ชวยแกว กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นางสาวศุภดา  อาดํา กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นายธนากร  สิทธิสาร กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 นางสาวกนกวรรณ  จูหอง ประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
 วาที่รอยตรี  เดชวิน  แกวศรีวงศกร ประชาสัมพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 นายปราโมท  ปตตา ประชาสัมพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
 นางสาวรมยนลิน  กําลังรมย ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร
 วาที่รอยตรีธนพัฒน  พันธุทอง ประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ
 นางสาวธนัฏฐา  นิลสุวรรณ ประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร
 นางสาวภัตตนันท  สุวรรณรัตน ประชาสัมพันธ วิทยาลัยรัตภูมิ
 นางสาวเบญจมาศ  อัศวเรขา ประชาสัมพันธ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
 นางสาวกุสุมา  คํ้าวงษ ประชาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 นายเอกศักดิ์  คมคาย ประชาสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร
 นางสาวฝนทิพย  ไกรนรา ประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนลินี  เพชรอาวุธ ประชาสัมพันธ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ
 วาที่รอยตรีพาสกร  ราชพิบูลย ประชาสัมพันธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 นางสาวอรพรรณ  พงศสวาง ประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร
 นางสาววิยดา  ชวยธานี ประชาสัมพันธ วิทยาเขตตรัง
 นายทิฐฐาน  เนียมชูชื่น ประชาสัมพันธ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
 นางสาวอลิษา  อินจันทร ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
 นายธนายุทธ  ปานขาน ประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

พระบรมฉายาลักษณ และพระฉายาลักษณ
 สํานักพระราชวัง

ออกแบบรูปเลมและจัดทําอารตเวิรค
 นางวศินี  จิตภูษา
 นางสาวอุทัยวรรณ  ชาลีผล
 นายธนา  สุขจันทร

๙๕๙๔
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ÂÒ§¹ÒÊÙ§àËÂÕÂ´àÊÕÂ´¿‡Òà¡ÃÔ¡ä¡Ã ÈÑ¡´ÔìÈÃÕáË‹§¾§¾Ä¡É�ä¾Ã ÅŒÇ¹¡Ôè§ãº¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ËÂÑè§ÃÒ¡Å§´Ô¹ ËÂÑè§ÅÖ¡ÂÖ´¸ÃÃÁ¹íÒ¤‹ÒÃ‹Áà§Ò¾×é¹¹Ò¹ÁÒ ÊÁ»ÃÑªÞÒ¤‹Ò¤íÒÇ‹ÒãËŒ

³ á´¹¹Õé´Ñè§ÊÑè§ÊÁÊÃŒÒ§¤¹ ÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒªÕÇÔµ¤¹ ¾ÅÕà¾×èÍª¹¹Ñé¹ÊØ¢Ê´ãÊ

à¡Ô´ÅÙ¡ÂÒ§¹Ò µ‹Í¤‹Ò·ÑèÇá´¹ã¡ÅŒä¡Å ÁÑè¹¤§ÊÃŒÒ§¾§à»š¹ä¾Ã ÊÃŒÒ§àÁ×Í§ä·ÂãËŒã¡ÅŒ´Ñè§½˜¹

*ÅÙ¡ÂÒ§¹Ò»ÅÔÇÊ§‹Ò§ÒÁÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ¨Ð»ÅÔÇ¾ÅÔéÇä»ä¡Å·Õè à¾ÃÒÐÁÕàÃÕÂÇ»ÅÕ¡ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

áµ‹ÂÑ§´íÒÃ§ÁÑè§¤§»ÃÐÊ§¤�à´ÕÂÇ¡Ñ¹§Í¡§ÒÁ´ŒÇÂ¤ÇÒÁËÁÒÂÁÑè¹ à»š¹¾×ª¾Ñ¹¸Ø�ÊÁºÙÃ³�¤Ø³¤‹Ò

**ÂÒ§¹ÒÊÙ§à´‹¹à»š¹ÈÃÕáË‹§ä¾Ã Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§½˜¹ÂÔè§ãËÞ‹ ¾ÃŒÍÁ¾ÅÕ¡ÒÂáÅÐã¨ÍÒÊÒ

´Ñè§ÂÒ§ÁÑè¹¤§ËÂÑ´¾×é¹Â×¹µŒ¹á¡Ã‹§¡ÅŒÒ¹Õè¤×Íà¡ÕÂÃµÔáË‹§ÂÒ§¹Ò ¹ŒÍÁÊÑ¨¨ÒäÇŒµÃÒá¼‹¹´Ô¹

(«íéÒ*/**)

µŒ¹ÂÒ§
(Yang or Dipterocarpus a latus Roxb) 

     à»š¹µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ à¹×èÍ§´ŒÇÂ

¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù ·Ã§ãËŒ

Í¹ØÃÑ¡É�äÇŒáÅÐ¾ÃÐÃÒª·Ò¹à»š¹¡ÅŒÒäÁŒÁ§¤Åä»»ÅÙ¡

µÒÁÊ¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ ÍÂÙ‹àÊÁÍ ÅÑ¡É³ÐÅíÒµŒ¹ÊÙ§ãËÞ‹ 

àÃ×Í¹ÂÍ´à»š¹¾Ø‹Á¡ÅÁ ¼Å¡ÅÁ ÁÕ»‚¡ÂÒÇ ò »‚¡ 

»‚¡ÊÑé¹ ó »‚¡ àÁ×èÍ¼ÅËÅ‹¹¨Ò¡µŒ¹¨Ð»ÅÔÇä»ä¡ÅµÒÁ

¡ÃÐáÊÅÁ à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ

§Í¡§ÒÁ·Ò§ÊµÔ»˜ÞÞÒä»ÃÑºãªŒÊÑ§¤Á áÅÐ¾Ñ²¹Ò

ÍÂÙ‹àÊÁÍ ́ Ñ§¼ÅÂÒ§¹Ò·ÕèäÁ‹ËÅ‹¹ÍÂÙ‹¡Ñº·Õè à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹

ºÑ³±Ôµ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ ·Õè¨Ð¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁ

ÊÒÁÒÃ¶ä»¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä·ÂãËŒà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒµ‹Íä»
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