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ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ทุกคน



	 ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน	๘	กลีบ	ล้อมรอบ	หมายถึง	ทางแห่งความสำเร็จมรรค	๘

และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

	 ภายใต้ดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่	อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำ

พระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่	๙	ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า	“มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”	

	 บนตรารูปวงกลม	มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ	และมีเลข	๙	บรรจุอยู่	หมายถึง	รัชกาลที่	๙

ด้านล่างของตราวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คั่นปิด

หัวท้ายของกรอบด้วยลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง	หมายถึง	ความเจริญ	รุ่งเรือง	แจ่มใส

เบิกบาน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคล

แห่งพระราชา	ศรีวิชัย	คือ	อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

สัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4



 สมเด็จพระราชินีศรีประเทศ	 บุญปกเกศเหนือเกล้าชาวสยาม
เคียงพระบาทนวมินทร์ทุกถิ่นคาม	 เทิดพระนามทั่วแคว้นทั่วแดนดิน
รอยพระบาทสร้างรอยบุญอุ่นชีวิต		 ราชกิจทำนุชาติสืบศาสตร์ศิลป์
เย็นหยาดทิพย์ที่	ธ	ทรงหลั่งโลมริน	 ชุบชีวินปวงชนผ่านพ้นภัย
“ศิลปาชีพ”	ฟื้นฟูปูรากฐาน	 ทรงสืบสานงานช่างร่วมสมัย
อีกเน้นย้ำรักงามความเป็นไทย			 ธำรงไว้รากเหง้าแห่งเผ่าพันธุ์
“งานลงรัก	ปั้น	สลัก	ถัก	ทอผ้า”	 ภูมิปัญญาช่างฝีมือสื่อสร้างสรรค์
สร้างอาชีพสร้างสุขสร้างสัมพันธ์	 พระมุ่งมั่นเพื่อประชาผาสุกมี
“ป่ารักน้ำ”	ฉ่ำเย็นสู่พื้นนิเวศ	 “เสริมเกษตร”	อุปถัมภ์นำวิถี
“สิ่งแวดล้อม”	สมดุลเพิ่มพูนมี	 พระทรงชี้	ทรงดำรัส	ทรงพัฒนา
หลากโครงการล้านดำริผลิสรรค์สร้าง	 “ฟาร์มตัวอย่าง”	อีกทรงห่วงการศึกษา
สาธารณสุขและสังคมทรงนำพา		 พระบุญญาธิคุณหนุนธาตรี
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท	 อภิวาทก้มกราบพระทรงศรี
ราชมงคลศรีวิชัยน้อมภักดี	 มิ่งมหาราชินีจักรีไทย
พระสยามเทวาฯ	ช่วยอารักษ์	 ป้องปกปักจักรีวงศ์อสงไขย
“ทีฆายุกา	โหตุ”	พระพรชัย	 ปกเกศไว้เหนือเกล้านั้นนิรันดร

  

	 	 เจริญขวัญ		ลิ่มศิลา		ประพันธ์

บทอาศิรวาท
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ภาพพระราชทาน



	 ไทยยังคงเป็นไทยในวันนี้	 เพราะเรามีสถาบันอันสูงส่ง
ชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	มั่นธำรง	 จึงยืนยงวัฒนาสถาพร
พ่อขุนรามคำแหงฯ	พระจอมปราชญ์	 พระนเรศวรฯ	กอบกู้ชาติชาญสมร
พระนารายณ์ฯ	ด้านการทูตลือขจร	 พระเจ้าตากสินฯ	กู้นครคืนอีกครา
พระพุทธยอดฟ้าฯ	มุ่งมั่นสร้างกรุงใหม่	 พระจุลจอมเกล้าฯ	พาพ้นภัยการไล่ล่า
“มหาราช”	ทั่วถ้วนประมวลมา	 รวมในองค์ราชา	“ภูมิพล”
แต่แรกเริ่ม	ธ	ทรงเฉลิมฉัตร	 พระปณิธานประกาศชัดก้องเวหน
ครองแผ่นดินโดยธรรมนำปวงชน	 บังเกิดผลประโยชน์สุขทุกชีวิน
จากปฐมกาลผ่านพ้นจวบวันนี้	 พระราชกรณียกิจล้วนใคร่ครวญถวิล
ขจัดทุกข์บำรุงสุขทั่วแผ่นดิน	 ออกตกเหนือใต้เสด็จสิ้นแดนกันดาร
คือราชันแห่งราชาทุกหล้าแหล่ง	 พระเกียรติคุณแสดงแผ่ไพศาล
ข้าฯ	เอามโนและศิระกราน	 ก้องกังวาน	“ราชมงคลศรีวิชัย”
ขอทวยเทพเทวาช่วยอารักษ์	 ป้องพิทักษ์ภัยปลาตตลอดสมัย
“ทีฆายุโก	โหตุ”	สราญพระทัย	 บุญญาบารมีเกริกเกรียงไกรชั่วนิรันดร์

	 																													นางประภาภรณ์		วัฒนเจริญ	ประพันธ์

อาศิรวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ภาพพระราชทาน



 คือแสงโสมประโลมหล้ายามฟ้าหม่น	 คือแสงอุ่นพระสุริยนอรุณฉาย
คือหยาดเย็นพระพิรุณยามโปรยปราย	 คือดาราเปล่งประกายประดับเมือง
ทรงคู่ฉัตรคู่ไผทคู่ไอศูรย์	 ทรงเพิ่มพูนอัจฉริยภาพอันปราดเปรื่อง
ทรงช่วยกิจพระบิดามานานเนือง	 ทรงลือเลื่องในทุกทางอย่างปรีชา
สมเป็นมิ่ง	“มกุฎขัตติยราช”	 กุมารีของชาติศรีสง่า
สมกับเป็นอนุชาติราชธิดา	 ของราชันแห่งราชาไผทไทย
พระกรุณาธิคุณอดุลย์ทั่ว	 พสกนิกรชื่นชมชั่วนิรัติศัย
ชาวทักษิณ	“ราชมงคลศรีวิชัย”	 สำนึกในพระการุณย์อุ่นกมล
ศุภดิถีเวียนมาอีกคราแล้ว	 ทูลกระหม่อมแก้วเสด็จเยือนอีกหน
เป็นขวัญเกล้าเหล่าไพร่ฟ้าธราดล	 กราบแทบบาทยุคลปลื้มเปรมปรีดิ์
ตั้งใจพร้อมน้อมถวายอศิรวาท	 ในโอกาสสิ่งมงคลพิเศษศรี
ทุกวัจนะที่เรียงร้อยถ้อยวลี	 มุ่งสดุดีเฉลิมพระเกียรติกราบทำนูล
ขอทรงคู่ไผทไอศวรรย์	 ขอพระยศจงนิรันดร์มิเสื่อมสูญ
ขอเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์พูน	 ขอเทิดทูนเหนือเกศจิรัฐิติกาล

			นางประภาภรณ์		วัฒนเจริญ		ประพันธ์

บทอาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี



ฉลองพระชันษา	๑๐๐	ปี
สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

(สมเด็จพระสังฆราชฯ	ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่	๓	ตุลาคม	๒๔๕๖	ปีฉลู)

ได้รับพระบรมราชานุญาต	(ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

ภาพประทาน



	 มงคล	คือ	สิ่งที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตนั้นมีหลายอย่าง	แต่ที่นับว่าเป็นรากฐาน
ที่สำคัญและใกล้ตัวก็คือ	ความรู้	ศีลธรรม	และคำพูด ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มีใจความว่า
พหูสูต	คือ	ความรู้เชิงทฤษฎี	ศิลปะ	คือ	ความสามารถในทางปฏิบัติ	วินัย	คือ	ความมีระเบียบ
วินัย	วาจา	คือ	พูดดีมีประโยชน์	นี้คือที่มาแห่งความเจริญอันสูงสุด
	 สามสิ่งนี้จำต้องมีอยู่กับตัว	หากไม่มีก็จำต้องแสวงและปลูกเพาะ	ความรู้นั้นต้องรู้ทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติได้	มิฉะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์	วินัยหรือศีลธรรม	จำต้องปลูกเพาะให้มีขึ้นในตน
หากขาดสิ่งนี้	ถึงมีความรู้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม	วาจาหรือคำพูดจำต้องฝึกพูดให้ไพเราะ
เหมาะสม	มิฉะนั้นอาจจะไม่ก่อประโยชน์ถึงทำลายประโยชน์ได้
	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน	นับได้ว่าเป็นผู้ดำเนินมาในทางอันเป็น
มงคลแก่ตนเองแล้ว	ก็ควรที่จะน้อมนำเอาพุทธมงคลทั้ง	๓	ประการ	มาเพิ่มพูนมงคลให้แก่
ชีวิตตนให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป

ขออนุโมทนาอำนวยพร

พระวรธรรมคติ

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	ในวันนี้	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	ที่ได้รับเกียรติ	และความสำเร็จ	
	 ทุกวันนี้	ความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ	ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทำให้ประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมาก
ความเจริญดังกล่าว	ถือได้ว่าเป็นความเจริญทางวัตถุ	ซึ่งมีความสำคัญและความจำเป็นทั้งต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนเราและการพัฒนาชาติบ้านเมือง	แม้กระนั้น	ก็ไม่อาจกล่าวได้เต็มปากว่าคนเรา
และประเทศชาติจะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นได้ต้องอาศัยความเจริญทางวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว	เพราะยังมี
ความเจริญอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	คือความเจริญทางด้านจิตใจ	อันเกิดจากการ
ที่บุคคลมีใจประณีตงดงาม	และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความดี	บัณฑิตผู้ปรารถนาความเจริญและ
ความผาสุกมั่นคงที่ยั่งยืนแท้จริง	ทั้งของตนเองและของชาติบ้านเมือง	จึงควรตั้งใจพยายามสร้างสรรค์
ความเจริญทั้งสองอย่างให้งอกงามขึ้น	ให้ทัดเทียมเสมอกัน
	 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน	และทุกท่านที่มาร่วม
ในพิธีนี้	มีความสุข	ความสำเร็จ	ทั้งในชีวิตและกิจการงานจงทั่วกัน

สำเนา
พระราโชวาท	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	

ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
วันจันทร์ที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๕	

สำเนาถูกต้อง

(นางรัตนา	เจริญเผ่า)

สำนักราชเลขาธิการ



สารอวยพรบัณฑิต	 ๑๔

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ๒๑

บทความเฉลิมพระเกียรติ	 ๓๑

ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย	 ๓๘

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย	 ๕๐

นานาทัศนะ	 ๖๓

ประมวลภาพกิจกรรม	 ๗๐

สารบัญ
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	 การศึกษานับว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาต	ิบัณฑิตผู้ผ่าน
กระบวนการศึกษามานั้น	สามารถนำองค์แห่งความรู้ไปสู่กระบวนการคิด	วิเคราะห์	และนำไปประยุกต์
ในการทำงานด้านต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประเด็นสำคัญที่สุดคือ	คุณธรรม	จริยธรรม	และ
จิตสาธารณะ	ซึ่งกระบวนการศึกษาได้หล่อหลอมในระหว่างการศึกษามาโดยตลอด

	 บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ผ่านกระบวนการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะนำองค์ความรู้จากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
ความอดทน	อุตสาหะ	และการใฝ่รู้ต่อวิชาการใหม่ๆ	ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะนำบัณฑิตประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

	 ในโอกาสนี้	ขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ	และมีพลานามัยที่แข็งแรง	โดยใช้วิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน
ประกอบสัมมาชีพที่สุจริตและช่วยในการพัฒนาชาติไทยต่อไป

   

สาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายจาตุรนต์		ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ที่มีความ
พากเพียรพยายามในการศึกษาจนประสบความสำเร็จ	และสวมครุยวิทยฐานะด้วยความภาคภูมิใจ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้

	 หากกล่าวความเข้าใจโดยทั่วไป	“บัณฑิต”	คือผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา	แต่ในความหมาย
ที่แท้จริงนั้น	“บัณฑิต”	หมายถึง	ผู้มีปัญญาที่จะทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น	จึงสามารถพาคนอื่น
ไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้	ดังนั้น	ผู้เป็นบัณฑิตจะต้องชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องและสมควรแก่การประพฤติ
ปฏิบัติ	ดังสำนวนไทยว่า	“คบคนพาล	พาลพาไปหาผิด	คบบัณฑิต	บัณฑิตพาไปหาผล”	ซึ่งผู้เป็นบัณฑิต
จะต้องประพฤติ	ปฏิบัติตนอย่างผู้รู้จริง	และเป็นแบบอย่างให้กับสังคม

	 สุดท้ายนี้	ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	คิดประสงค์สิ่งใด
ขอให้สำเร็จทุกประการและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป

สาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายเสริมศักดิ์		พงษ์พานิช)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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	 ในโอกาสที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๕	นับว่าเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา	พร้อมที่จะทำงาน
ในภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

	 การศึกษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพ	องค์ความรู้
ที่บัณฑิตได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ต่างๆ	ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์โดยตรงกับบัณฑิต	บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ผ่านกระบวนการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ	แต่อย่างไรก็ต้องค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
ท่ามกลางการเปลี่ยนไปของโลกในยุคโลกาภิวัตน์

	 สุดท้ายนี้	ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้บัณฑิตทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

สาร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(นางพนิตา		กำภู	ณ	อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ที่ได้สำเร็จการศึกษา
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ยังความ
ปลื้มปิติให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง	ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง
ตนเองเพื่อเข้าสู่การทำงาน	หรือเพื่อสู่การศึกษาในระดับที่สูงกว่า	บัณฑิตที่จะศึกษาต่อก็เป็นเรื่องที่ดี
ที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองให้มีความพร้อมมากขึ้น	หรือบัณฑิตที่จะทำงานก็ดี	เพราะท่านทั้งหลาย
ย่อมเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยความรู้ที่ท่านได้เล่าเรียนมาเช่นเดียวกัน

	 การศึกษานอกจากจะทำให้ท่านมีความรู้แล้ว	ยังจะช่วยเสริมให้ท่านเป็นผู้มีความประพฤติดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	เพราะเพียงแต่ความรู้
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจะต้องมีสิ่งช่วยเสริมดังกล่าวเพื่อท่านจะได้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและ
สมบูรณ์

	 สุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	จงดลบันดาลให้บัณฑิตและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข	มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	มีความเจริญในหน้าที่การงาน	พร้อม
นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญมั่นคงต่อไป	

สาร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(นายอภิชาติ		จีระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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	 ขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	แห่งนี้	ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี	มีคุณธรรม	รับผิดชอบต่อหน้าที่	มีทักษะ
ปฏิบัติ	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
 
	 คำว่า	“บัณฑิต”	แปลว่า	ผู้ที่มีจิตใจผ่องใส	สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา	เป็นผู้แสวงหา
ความรู้	การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้นถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงาน	ซึ่งบัณฑิตจะพบว่า
ยากกว่าการเรียน	บัณฑิตจึงต้องตื่นตัวและประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ	ทั้งต้องมีศิลปะในการนำ
ความรู้มาใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมดุล	อีกทั้งจะต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น	บัณฑิตทุกคนควรระลึกเสมอว่าไม่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อะไร	ขอให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอย่างดีด้วยความซื่อสัตย์	ควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

	 ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ผู้บริหาร	คณาจารย์และ
บุคลากร	ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต	มีความสุข	ความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน	ขอให้บัณฑิตนำความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และทักษะที่ได้จากการศึกษา
เล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง	สังคม	และประเทศชาติให้มากที่สุด

สาร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตใหม่
ทุกท่าน	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง
ซึ่งสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา	ความรู้	คุณธรรม	และจริยธรรม	พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าเท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา		

	 การเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญของการพัฒนาตนเอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตนเอง
ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกตลอดจนสังคมอาเซียน	ทุกท่านควรจะต้องเรียนรู้	ยอมรับในวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลาย	และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง	บัณฑิตจะต้องรู้จักเลือกวิถีการดำรงชีวิตอย่างฉลาด	เพื่อการ
ทำงานและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน	ขอให้ตั้งใจประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน	มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของท่าน

	 สุดท้ายนี้	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้
บัณฑิตทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ	สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการและ
ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา		ทิพย์วารี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สาร
นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน	ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยตลอดระยะเวลาที่บัณฑิตได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ	แห่งนี้	บัณฑิตได้เรียนรู้ทั้งวิชาการ	ได้รับ
การอบรมทั้งด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และได้ทำกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้บัณฑิตได้เป็นผู้ที่มีความรู้ดี	มีความคิดดี	และมีความประพฤติดี	และนั่นก็เป็นสิ่งที่สังคม
ต้องการอย่างมาก

	 สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตจะนำสิ่งดีๆ	ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ
ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ	ด้าน	รวมทั้งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ

	 ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุข	มีสุขภาพแข็งแรง	มีความเจริญในหน้าที่การงานและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งดีงาม
ที่มุ่งหวังทุกประการ	

(นายประมวล		พัฒน์ทอง)
รักษาการแทน	นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕



 นายอนุพาสน์  สุวรรณมงคล เกิดเมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๖	อายุ	๕๐	ปี	สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยบอสตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่	ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์	๗	จังหวัดภาคใต้	ครอบคลุมพื้นที่
๒๒	สาขา	ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช–นราธิวาส
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย	การแข่งขันทักษะการบริการ
(ฝีมือช่างยนต์)	ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศ	และระดับโลก	โดยการส่งเสริมการแข่งขันเพื่อ
พัฒนาความสามารถทักษะการบริการด้านฝีมือช่างยนต์	และการขายระดับภายในกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะการบริการระดับประเทศ	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
อีซูซุด้านเทคนิคในกลุ่มภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิค	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ให้การสนับสนุนให้สถาบัน
การศึกษาต่างๆ	เข้าศึกษาดูงานด้านธุรกิจรถยนต์	และการให้บริการรถยนต์	รวมทั้งด้านการตลาดและ
การบัญชี	ให้การสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ	เข้าฝึกประสบการณ์	อาทิ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	วิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี	โรงเรียน
พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นต้น	ให้การติดตามผลงานของนักเรียนกองทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์
ทุกๆ	๒	เดือน	ให้การติดตามผลการเรียนของนักเรียนโครงการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย	ได้จัดสรรทุนการศึกษาแด่นักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ	มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น
ห่างไกลในภูมิภาค	๑๔	จังหวัดภาคใต้	ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	ให้การสนับสนุนการศึกษาภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในโครงการฝึกอาชีพด้านสาขาซ่อมบำรุงรถยนต์	ให้การรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนพระดาบสจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าทำงานตำแหน่งช่างยนต์	ณ	อีซูซุปัตตานี	และอีซูซุยะลา	ได้มีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครื่องถมทองและ
เครื่องจักสานย่านลิเภา	เพื่อสนับสนุนให้งานหัตถกรรมชั้นสูงของคนภาคใต้	ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน	นักศึกษา	และบุคคลทั่วไปเข้าชม	ณ	โรงแรมซี	เอส	ปัตตานี	เป็นประธาน
คณะทำงานช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นประธานคณะทำงานโครงการ	“ต้นกล้าสงขลานครินทร์”	และเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น การบริหารงาน
ในกิจการจำหน่ายรถยนต์ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมอันดับ	๑	ของประเทศด้าน
การจำหน่าย	การบริการ	และอะไหล่	ติดต่อกัน	๒	ปี	เป็นผู้เสียสละทุนทรัพย์	และสละเวลาในการทำธุรกิจ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยให้ความ
ช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอมา
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(วิศวกรรมอุตสาหการ)
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 นายมานะ ศรีพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔	อายุ	๖๒	ปี	สำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเฉลิมวิทยา	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๕	จากโรงเรียนโรจน์เสรีวิทยา
ระดับปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(อุตสาหการ)	จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ระดับปริญญาบัตร	หลักสูตร
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	และหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ประวัติการทำงาน	กรรมการผู้จัดการบริษัท	แป๊ะแชสงขลา	จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท	เซ้าท์ไทยฟิชเชอรี่	จำกัด	กรรมการผู้จัดการบริษัท	แมนเอโฟรสเซนฟูดส์	จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท	แมนเอฟิชเชอรี่	จำกัด	ประธานกรรมการบริหารบริษัท	ศรีพิทักษ์	โฟรสเซนฟูดส์
จำกัด	กรรมการผู้จัดการบริษัท	เอ็นเอสโคลด์สโตเรจ	จำกัด			
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย	ได้รับเชิญจากหน่วยงานการศึกษา
เช่น	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา	ฯลฯ	เพื่อร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงานบริษัท	แมนเอโฟรสเซนฟูดส์	จำกัด	รวมทั้ง
เสวนาเกี่ยวกับการบริหารงานและเศรษฐกิจของธุรกิจ	SMEs
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม หรือมหาวิทยาลัย	มีการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพธุรกิจการประมง	โดยการสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมง	ให้คำปรึกษาการวางแผนและลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจประมง	จนได้รับประกาศนียบัตร
ได้รับโล่จากชมรมผู้ประกอบกิจการสัตว์น้ำสงขลา	ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ	ทำคุณประโยชน์
ต่อชมรมและสาธารณะเป็นอย่างดีเยี่ยม	ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที	่๔	จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
(จ.ม.)	ได้รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้รับพระราชทาน
รางวัลเกียรติยศ	“หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”	เป็นประธานและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการส่งเสริม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานชมรมนิด้าหาดใหญ่	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	สมาคมการประมง
นอกน่านน้ำไทย	สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย	เป็นประธานสหกรณ์ประมงนอกน่านน้ำไทย	เป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ
รับนักศึกษาฝึกงาน	เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ให้การสนับสนุน
ต้อนรับนักศึกษาในการเข้าศึกษาดูงาน	ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ของคณะบริหารธุรกิจ
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น การดำเนินธุรกิจ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมีการบริหารธุรกิจประมงโดยการส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มของบริษัททั้งหมด
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมีการแบ่งหน้าที่ในระบบงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสและให้ความ
ช่วยเหลือหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการประมง	ตลอดจนได้มีการออกแบบ
เครื่องมือประมงที่ทันสมัย
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
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ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

 นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ เกิดเมื่อวันที่	๑๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๐๑	อายุ	๕๕	ปี	สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จากโรงเรียนจุนวิทยาคม	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	จากวิทยาเขต
เกษตรน่าน	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	จากวิทยาเขตเกษตรไสใหญ่	ระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต	(สัตวศาสตร์)	จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้	(รุ่นที่	๔๖)	และได้ศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตรหลายประเทศ	เช่น	มาเลเซีย	สหรัฐอเมริกา	อินโดนีเซีย	สวิตเซอร์แลนด์	และเยอรมัน
ประวัติการทำงาน	เป็นสมาชิกสภาจังหวัดพะเยา	เป็นประธานสภาจังหวัดพะเยา	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือ	ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพะเยา	ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร	เป็นคณะกรรมาธิการสวัสดิการ
สังคมสภาผู้แทนราษฎร	เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด	สภาผู้แทนราษฎร	และ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร	ทำสวนยางพารา	
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นผู้บุกเบิกการปลูกยางพารา
ในภาคเหนือ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	โดยได้นำความรู้จากการศึกษาที่เกษตรไสใหญ่	ไปปลูกเป็นแบบอย่างเพื่อให้เกษตรกร
ได้เห็นว่าภาคเหนือสามารถปลูกยางพาราได้	ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลการปลูกในภาคเหนือหลายหมื่นไร่
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคและมุมมองการผลิตยางพาราภาคเหนือเปรียบเทียบกับการผลิตยางในภาคใต้
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอด	สอดคล้องกับการสอนในสาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	คณะผลิตกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปี	๒๕๕๓
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติหรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย	เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในจังหวัดพะเยา	ให้เป็นตัวแทนสมาชิก
สภาจังหวัดพะเยา	๔	สมัย	และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา	๗	สมัย	โดยได้มุ่งมั่นช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี	ปลูกสร้างสวนยางพาราทดแทนการปลูกข้าวโพดและทำไร่เลื่อนลอย	เพื่อเกษตรกร
จะได้มีสวนยางที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน	ขายผลผลิตได้ราคาที่คุ้มค่าการลงทุน	ทำให้มีการจ้างแรงงาน
กรีดยางเพิ่มขึ้นในท้องถิ่น	สังคมครอบครัวมีความเข้มแข็ง	ได้อยู่ร่วมกันและมีงานทำตลอดทั้งปี	อันจะก่อ
ให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและการส่งออกยางพาราไปสู่ประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน	ได้ผลักดันงบประมาณ
ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้แก่จังหวัดพะเยา	และได้สนับสนุนแปรญัตติโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
พืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรมาโดยตลอด	เช่น	การทำพืชไร่	และได้ริเริ่มทำสวนยางพาราที่จังหวัดพะเยา	เพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาและเอาแบบอย่างในการประกอบอาชีพ	ได้รับการโหวตจากสื่อมวลชน
สายรัฐสภา	ให้เป็นดาวเด่นประจำรัฐสภา	ประจำปี	๒๕๕๕	และได้รับโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพ
สื่อมวลชน	ประจำปี	๒๕๕๕-๒๕๕๖	สมาคมช่างภาพสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(เทคโนโลยีการผลิตพืช)	เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป
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 นายสุนทร  นิคมรัตน ์เกิดเมื่อวันที	่๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑	อาย	ุ๗๕	ปี	สำเร็จการศึกษาระดับ
เตรียมอุดมศึกษา	จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ	ระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	(KU	๑๗)	และได้ศึกษาดูงาน	ประชุมยางโลกที่ประเทศมาเลเซีย	และดูงานที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกา	นิวซีแลนด์	ออสเตรเลีย	เวียดนาม	และประเทศญี่ปุ่น	ประวัติการทำงาน	เป็นพนักงานสำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	เป็นนายกสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน	เป็นประธานชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย	เป็นนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย	เป็นประธานสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำแพงแสน	จำกัด	เป็นกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ชวนชื่นและบุตรการเกษตร	จำกัด
ทำธุรกิจสวนยาง	สวนปาล์ม	และเลี้ยงโคเนื้อ	เป็นประธานกรรมการ	บริษัท	ปสุจ	จำกัด	ทำธุรกิจสวนปาล์ม
มะพร้าว	และเลี้ยงโคเนื้อ	เป็นที่ปรึกษา	บริษัท	สุนทรภัณฑ์การก่อสร้าง	จำกัด	และเป็นประธานกรรมการ
บริษัท	ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	จำกัด
 ผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประกอบอาชีพในด้านการเกษตร
เช่น	ทำธุรกิจสวนยางพารา	สวนปาล์มน้ำมัน	มะพร้าว	และฟาร์มโคเนื้อ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ฟาร์มโคเนื้อ
ได้ดำเนินธุรกิจเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในการผลิตโคเนื้อในนาม	“ฟาร์มชวนชื่น”	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนของนักศึกษา	สาขาสัตวศาสตร์	โดยเป็นแหล่งการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น	จากภาควิชาพืชสวน	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในด้านการผลิตโคเนื้อ	โดยได้เป็นนายกสมาคมโคเนื้อ
พันธุ์กำแพงแสน	นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย	และประธานสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน	จำกัด	ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยมีการพัฒนา
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	และบรรยายการเลี้ยงโคเนื้อให้กับนักศึกษา	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา	จากมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มเกษตรกร
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ	ผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำแพงแสน
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น เป็นผู้ประกอบอาชีพ
ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ	เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นซึ่งในแต่ละปีจะมีเกษตรกรและ
นักศึกษาและเกษตรกรประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	มาเลเซีย	เวียดนาม	และลาว	ได้มาเยี่ยมชมอยู่ตลอด	และ
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความซื่อสัตย์และสุจริตในสาขาวิชาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ	และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
โดยได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา	จากมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ	กลุ่มเกษตรกร	รับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่นจากภาควิชาพืชสวน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนาทวี
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(สัตวศาสตร์)	เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สัตวศาสตร์)

25



 นายระวิ ผดุงมาศ เกิดเมื่อวันที่	๒๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๐	อายุ	๗๖	ปี	สำเร็จการศึกษา	ระดับ
ประถมศึกษา	จากโรงเรียนวัดมะเฟือง	ระดับมัธยมศึกษา	จากโรงเรียนฉวางสงเคราะห์	และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ประกาศนียบัตรวิชาการบัญชีชั้นต้น	(เกียรตินิยมอันดับ	๑)	จากโรงเรียนการบัญชี
และพาณิชยศาสตร์	ประวัติการทำงาน	ฝ่ายบัญชี	ณ	สำนักงานสมนึกการบัญชี	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
ในขณะปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมด้านกฎหมายและบัญชีหลายครั้ง	จนเป็นผู้เริ่มก่อตั้งสำนักงานบัญชี
ของตนเองในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	ภายใต้ชื่อ	“สำนักงานระวิการบัญชี”	ปัจจุบันมีบริษัทห้างร้านที่อยู่ในการดูแล
และบริการทำบัญชี	ประมาณ	๓๐๐	ราย	ซึ่งครอบคลุมไปหลายจังหวัดในภาคใต้		
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ในขณะปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายบัญชี
ณ	สำนักงานสมนึกการบัญช	ีได้เข้ารับการอบรมด้านกฎหมายและบัญชีหลายครั้ง	ตลอดจนมีความมุมานะ
ในการศึกษาวิชาบัญชีจากตำราต่างๆ	ด้วยตนเอง	จนมีความสามารถที่จะบริหารงานการบัญชีและภาษีอากร
โดยนำความรู้วิชาการบัญชีจากตำรามาปฏิบัติจริง	ทำให้เริ่มก่อตั้งสำนักงานบัญชีของตนเองในป	ีพ.ศ.	๒๕๒๔
ภายใต้ชื่อ	“สำนักงานระวิการบัญชี”	และเดิมทีการทำบัญชีใช้แบบบันทึกด้วยมือในสมุดบัญชี	หลังจากได้ไป
อบรมโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์แล้ว	จึงตัดสินใจนำโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงาน	ทำให้
ผลงานการทำบัญชีได้รับความสะดวกรวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นยำมากขึ้น	จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพบัญชี	เนื่องจากบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ตั้งราคาการให้บริการ
ที่เป็นธรรม	และนำระบบงานบัญชีที่ทันสมัยมาตอบสนองในการบริการรับจัดทำบัญชี	
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย	เป็นนายกของสโมสรไลออนส์หาดใหญ่	เป็นผู้พิพากษาสมทบ	และเป็นกรรมการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดสงขลา	ได้รับเกียรติบัตรชมเชย	จากท่านอธิบดี
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	ท่าน	มรว.อดุลกิต	กิตติยากร	ได้รับเข็มที่ระลึกจากพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร		เป็นประธานเขตไลออนส์สากลภูมิภาคที	่๔
ภาค	๓๑๐	บี	ประเทศไทย	เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	และผู้ชำนาญการของคณะกรรมาธิการการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร	เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาจราจร	จังหวัดสงขลา	เป็นประธานมอบ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน	ฉบับพระราชทาน	ให้แก่โรงเรียนต่างๆ	ในอำเภอหาดใหญ่	เป็นประธาน
จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลหาเงินมอบให้สโมสรไลออนส์	หาดใหญ่	เพื่อทำกิจกรรมแก่เด็กนักเรียนที่
บกพร่องทางสายตาใน	อ.หาดใหญ่	ตลอดจนให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในการฝึกงานด้านบัญชี
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น	การดำเนินธุรกิจ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	โดยการส่งเสริมพนักงานในสำนักงานบัญชีให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ	มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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 นายอนุสิษฐ์  กาญจนพล เกิดเมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖	อายุ	๖๐	ปี	สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา	จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย	ระดับประกาศนียบัตร	จากโรงเรียนศุลการักษ์	กรมศุลกากร
และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ศุลกากร	จากวิทยาลัยศุลกากรเกาหลี	กรมศุลกากร	สาธารณรัฐเกาหลี	ประวัติ
การทำงาน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ	(ระดับ	๗	เดิม)	ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์			
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย	เป็นผู้มีความสามารถในการเจรจา
ต่อรอง	มีผลงานเป็นที่ปรากฏในการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำอันก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติในด้านการตลาด
ได้แก่	เป็นผู้แทนกรมศุลกากรในคณะทำงาน	ตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย	ซึ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง	๓	ประเทศ	เป็นผู้แทน
กรมศุลกากรในคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย	–	มาเลเซีย
เป็นคณะทำงานศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาพิธีการศุลกากรในการนำสินค้าผ่านประเทศ	ซึ่งจากเดิมมีความล่าช้า
ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นเอกสาร	โดยการนำเอาระบบการยื่นเอกสารสินค้า
ผ่านประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้	ทำให้รวดเร็วมากขึ้น	ได้รับมอบหมายให้ร่วมงานจัดนิทรรศการ
THAILAND	๒๐๒๐	ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก	มีความสามารถในการเจรจาต่อรองโดยเป็นผู้แทนในการ
ประสานงานกับศุลกากรมาเลเซียที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือบัตเตอร์เวอร์ธ	รัฐปีนัง	
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคม หรือมหาวิทยาลัย	เป็นผู้แทนกรมศุลกากรในคณะทำงานเฉพาะกิจด้านศุลกากร	ตรวจคนเข้าเมือง
การตรวจโรคพืชสัตว์	และด้านการค้าการลงทุน	เป็นคณะทำงานการประชุมทวิภาคีศุลกากรไทย–มาเลเซีย
เป็นผู้แทนกรมศุลกากรในการประชุมร่วมไทย	–	มาเลเซีย	เป็นผู้แทนกรมศุลกากรในคณะทำงานทบทวน
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน	เป็นตัวแทนกรมศุลกากร
ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับสูงไทย	–	มาเลเซีย	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสำรองของกรม
ศุลกากรในคณะกรรมการกำกับการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(สำนักนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร	กระทรวงคมนาคม	–	เจ้าของเรื่อง)	เป็นผู้แทนกรมศุลกากรในคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย	–	มาเลเซีย	
 ประกอบสมัมาอาชวีะประสบความสำเรจ็อยา่งยิง่ เปน็แบบอยา่งทีด่แีกบ่คุคลอืน่ 	ไดร้บัพระราชทาน
โล่ห์รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในฐานะเป็นข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น
สาขาการต่างประเทศ	ในโครงการคัดเลือกข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี	ประจำปี	๒๕๔๙	ของ
กระทรวงมหาดไทย	ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก	เนื่องในวันศุลกากรสากล
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การตลาด)	เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
(การตลาด)
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 นายรณชัย  จินดาพล	เกิดเมื่อวันที	่๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๔	อาย	ุ๕๒	ปี	สำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา	จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จากโรงเรียนพุทธมงคลนิมิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี	ประวัติ
การทำงาน	เริ่มทำงานตำแหน่งผู้จัดการบริษัท	สหการและสวนยาง	จำกัด	เป็นกรรมการและผู้จัดการบริษัท
ซินฮ่องซุ่ย	จำกัด	เป็นกรรมการและผู้จัดการบริษัท	ไทยทอง	จำกัด	และประกอบกิจการส่วนตัว	ดังนี้
เป็นผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนเบญญารัญ	คอนสตรัคชั่น	ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ	ก่อตั้งบริษัท	เบญญารัญและบุตร
จำกัด	ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด	ถ่านอัดแสงจันทร์	ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยู.บี.เอ็น	ภูเก็ตอันดามัน	จำกัด	ก่อตั้งบริษัท	ไอยราเพรสทีจ	จำกัด	ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ	และประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ค้าขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต	และธุรกิจสวนยางพารา
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย	ได้เข้าร่วมการจดบันทึกข้อตกลง
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการส่งเอกสารหลักสูตรดำน้ำสากลและเข้าร่วมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานพร้อมกับ
สอนหลักสูตรดำน้ำให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบวิธีการดำน้ำเบื้องต้น	จัดโครงการอบรมหลักสูตรดำน้ำให้แก่
ชาวเลในเขตพื้นที่หาดราไวย์	ให้แก่ข้าราชการตำรวจน้ำ	จ.สมุทรปราการ	ให้แก่หน่วยงานสงครามพิเศษ
ทางเรือสัตหีบ	จ.ชลบุรี	ค่ายเอราวัณ	จ.ลพบุรี	และ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ทำการแปลเอกสาร
กีฬาว่ายน้ำฟินสวิมมิ่ง	เพื่อเป็นการเริ่มต้นส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำฟินสวิมมิ่งให้แก่เด็ก	เยาวชน	และผู้ที่สนใจ
พร้อมผลักดันกีฬาดำน้ำเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาต	ิ	ทำการแปลหลักสูตรดำน้ำ	cmas	จาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย	และปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมดำน้ำทีดีเอ	แห่งประเทศไทย
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดำน้ำทีดีเอ	แห่งประเทศไทย	เป็นคณะกรรมการ
ตำรวจ	สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง	เป็นคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเมืองถลาง	เป็นผู้ให้การสนับสนุน
การศึกษา	ดังนี้	บริจาคเงินสดให้โรงเรียนเมืองถลาง	บริจาคเงินสดให้โรงเรียนบ้านห้วยบง	บริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดนากลาง	สนับสนุนโครงการดำน้ำเก็บขยะ	หาดนาใต้	บริจาคเงินเพื่อนำไป
สนับสนุนในการจัดซื้อรถบัสประจำโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา	ในพระอุปถัมภ์	บริจาคเงินสดและอุปกรณ์
การจัดงาน	“ความทรงจำที่ด	ี๔๐	ปี”	และทีวีสีให้โรงเรียนเมืองถลาง	มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียน
บ้านท่านุ่น	สนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	และบริจาคที่ดินและก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์การเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง	
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
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 นายโชคดี เพิ่มพลอยศิริ เกิดเมื่อวันที่	๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๐	อายุ	๔๖	ปี	สำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา	จากโรงเรียนวัดทะเลปัง	ระดับมัธยมศึกษา	(ม.๕	-	การศึกษานอกโรงเรียน)	จากโรงเรียน
หัวไทรบำรุงราษฎร์	ประกาศนียบัตรนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น	จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย	และ
ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟ	(Golf	Instructor)	สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย	ประวัติการทำงาน
ช่างติดตั้งและประกอบห้องเย็นโรงงานอุตสาหกรรม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	วิสูตร	เครื่องเย็น	จำกัด	หัวหน้าช่าง
ติดตั้งและประกอบห้องเย็นโรงงานอุตสาหกรรม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	วิสูตร	เครื่องเย็น	จำกัด	และปัจจุบัน
เป็นกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด	โชคดีอินเตอร์เซอร์วิสซิสเต็มท์		
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย	พัฒนาเครื่องตัดอลูมิเนียม
แบบปรับองศา	เพื่อใช้ในการติดตั้งและประกอบงานติดตั้งห้องเย็น	และสายงานการผลิตทั่วไป	รวมถึงงาน
ติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั่วๆ	ไป	ทำให้ประหยัดเวลา	และค่าใช้จ่าย	ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวยังใช้งานได้อย่าง
แพร่หลายและใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน	และเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อเก็บถนอม
อาหารแช่แข็งให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ	โดยมีเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน
สะดวก	สะอาด	และปลอดภัย	เช่น	บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์	จำกัด	(มหาชน)	บริษัทในเครือ	ไทยยูเนี่ยน
ซีฟู้ด	จำกัด	(มหาชน)	บริษัทในเครือ	ศรีตรัง	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	แมนเอโฟรสเซนฟูดส์	จำกัด
บริษัท	สงขลาแคนนิ่ง	จำกัด	(มหาชน)
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย	ให้คำปรึกษาและแนะนำการออกแบบอาคารอุตสาหกรรมห้องเย็น	ทั้งการติดตั้ง
อาคารใหม่	หรือการปรับปรุง	ซ่อมแซม	ต่อเติมอาคารเดิม	เพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงาน	สะอาด
ปลอดภัย	ให้กับบุคคลและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ	แจกทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่
ยากจนตามโรงเรียนต่างๆ	ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคกับบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กสงขลา
ก่อตั้งกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดปัตตานี	ในนามกลุ่ม	มอร็องกรุ๊ป	ช่วยเหลืองานสังคมในจังหวัดปัตตานี
และจังหวัดใกล้เคียง	อุทิศเวลาให้กับการอบรมและสอนกีฬากอล์ฟตามการร้องขอของบุคคลและกลุ่มบุคคล
ต่างๆ	และสถานที่ต่างๆ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	เป็นวิทยากรให้กับกรมสรรพากรเขตพื้นที	่จ.สงขลา	ในฐานะ
ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นเวลา	๓	ปี
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ได้ประกอบสัมมาชีพ
ในการให้คำปรึกษาและการออกแบบติดตั้งอาคารอุตสาหกรรมห้องเย็น	จนได้รับคำชมเชยจากกรมสรรพากร
ในเขตพื้นที่	จ.สงขลา	ให้เป็นผู้ประกอบการยอดเยี่ยมที่ได้รับคืนภาษีจากกรมสรรพากรต่อเนื่องกันมาเป็น
ปีที่	๕	และมีผลงานประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นในด้านการออกแบบติดตั้งอาคาร
อุตสาหกรรมห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้าแช่แข็ง	และอาคารผลิตสินค้า	ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารต่างๆ	เช่น	บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	จำกัด	(มหาชน)	บริษัทเครือศรีตรัง	จำกัด	(มหาชน)	บริษัทเครือ
ไทยยูเนี่ยน	ซีฟู้ด	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	ทรอปิคอลแคนนิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	(พ.ศ.	๒๕๔๙	-	ปัจจุบัน)
บริษัท	แมนเอโฟรสเซนฟูดส์	จำกัด
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(อุตสาหกรรมอาหาร)	เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิตกิตติมศักดิ์
(อุตสาหกรรมอาหาร)
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 นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์ เกิดเมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๔	อายุ	๖๑	ปี	สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยมหิดล	และศึกษาแพทย์เฉพาะทาง	ด้านสูติ–นรีเวช
จากโรงพยาบาลราชวิถี	และวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย	ประวัติการทำงาน	แพทย์ใช้ทุน
โรงพยาบาลตรัง	เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด	จ.ตรัง	เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
 ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย	เป็นรองประธานหอการค้า
จังหวัดตรัง	ประธานกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ	เป็นกรรมการที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์วิทยาเขตตรัง
เป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม
จ.ตรัง	เป็นกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	ร่วมงานเขียนเรื่องมะเร็งใยหิน
ธรรมศาสตร์เวชสาร	สโมสรโรตารีตรัง	ได้เชิญไปบรรยายเรื่อง	การท่องเที่ยวของ	จ.ตรัง	วิทยาลัยเทคนิคตรัง
เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	การท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน															
 ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย	เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง
 ประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น	เป็นเจ้าของธุรกิจ
ที่พักแรมจังหวัดตรัง
	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)	เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)	
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บทความเฉลิมพระเกียรติ



 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่
ปวงชนชาวไทย	พระราชปณิธานอันแรงกล้า	ในการที่จะเป็นที่พึ่ง	บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร	โดยเฉพาะ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา	ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในอันที่จะช่วยพัฒนาชีวิต	สังคม	และประเทศชาติ	
	 พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา	ทรงเป็น	“ครู”	ผู้ทรงอบรมสั่งสอนและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง
ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา	ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่ราษฎร	โดยทรงสอนหนังสือด้วย
พระองค์เอง	ทรงสนับสนุนการก่อตั้งและขยายโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร	พระราชทานพระราชทรัพย์
เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน	และพระราชทานสิ่งของต่างๆ	แก่มูลนิธิที่ส่งเสริม
การศึกษา	รวมทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
๘๐ พรรษา มหาราชินี
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พระราชประวัติ
ขณะทรงพระเยาว์

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเดิมว่า	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร
ทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่	๑๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๕	ณ	บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ
(หม่อมราชวงศ์สท้าน	สนิทวงศ์)	ณ	บ้านเลขที่	๑๘๐๘	ถนนพระรามที่	๖	ตำบลวังใหม่	อำเภอปทุมวัน
จังหวัดพระนคร	อันเป็นบ้านของพระอัยกาฝ่ายพระมารดา

	 พระองค์เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล	กิติยากร	(ภายหลังได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	สถาปนาขึ้นเป็น	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้านักขัตรมงคล	กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ)	ประสูติ
แต่หม่อมหลวงบัว	กิติยากร	(สกุลเดิม	สนิทวงศ์)	มีพระพี่น้องคือ	หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์	หม่อมราชวงศ์
อดุลกิติ์	และหม่อมราชวงศ์หญิงบุษบา	กิติยากร

	 สำหรับพระนาม	“สิริกิติ์”	เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่	๗	อันมีความหมายว่า	“ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร	มีชื่อเล่นว่า	“คุณหญิงสิริ”	ส่วนพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเรียกว่า	“แม่สิริ”		เมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีอายุราว	๒	ปี	ขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มอยู่นั้นก็มี
แขกเลี้ยงวัวเข้ามาทำนายทายทัก	ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีบุญวาสนาได้เป็นราชินีในอนาคต	ดังที่ท่านผู้หญิง
เกนหลง	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	ได้เล่าไว้	ความว่า...วันหนึ่งขณะที่พี่เลี้ยงอุ้ม	ม.ร.ว.สิริกิติ์	เดินเล่น	พอดีขณะนั้น
มีแขกเลี้ยงวัว	ซึ่งเป็นเพื่อนของแขกยามประจำบ้านมาหากัน	พอแขกที่มาเหลือบเห็น	ม.ร.ว.สิริกิติ์	ก็จ้องมอง
พร้อมทั้งกวักมือเรียกพี่เลี้ยงขอให้เห็นใกล้ๆ	หน่อย	เมื่อเข้ามาใกล้มองดูสักครู่ก็พูดว่า	“ต่อไปจะเป็นมหาราชินี”
พี่เลี้ยงได้ฟังก็ชอบใจเที่ยวเล่าให้คุณยายและใครต่อใครฟัง	ถึงไม่เชื่อแต่ก็ปลื้มใจ	ต่อมาเมื่อ	ม.ร.ว.สิริกิติ์
เจริญวัยขึ้น	เลยเป็นเหตุให้คุณพี่ชายทั้งสองคนเอามาล้อเลียนเป็นที่ขบขันว่าเป็นราชินีแห่งอบิสซีเนีย	เอธิโอเปีย
ในปัจจุบัน	บางครั้งถึงกับทำให้ผู้ถูกล้อต้องนั่งร้องไห้ด้วยความอายและเจ็บใจ	แต่พี่ชายทั้งสองก็ยังไม่หยุดล้อ
กลับเอาเศษผ้าขาดๆ	มาทำเป็นธงโบกอยู่ไปมา	พร้อมทั้งบอกว่าเป็นธงประจำตัวของราชินี...

	 ในระหว่างยังทรงพระเยาว์	สถานการณ์บ้านเมืองไม่สู้สงบนัก	เนื่องจากเพิ่งพ้นจากช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	ไม่นาน	หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องทรงออกจาก
ราชการทหาร	โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยาม	ณ	กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา	ส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่ยังคงอยู่ในประเทศไทย	แต่ได้เดินทางไปสมทบหลังจาก
ให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้	๓	เดือน	โดยมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยา
วงษานุประพัทธ	และท้าววนิดาพิจาริณี	บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว	ดังนั้นจึงต้องอยู่ไกลจากบิดา
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มารดาตั้งแต่อายุน้อย	บางคราวต้องเดินทางไปต่างจังหวัด	เช่น	พ.ศ.	๒๔๗๖	หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
กิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล	ได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไปอยู่ที่จังหวัดสงขลา	ปลายปี	พ.ศ.	๒๔๗๗	หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงลาออกจากราชการแล้วกลับมา
ประเทศไทย	จึงทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งขณะนั้นอายุได้	๒	ชันษา	๖	เดือน	ได้กลับมาอยู่รวมพร้อมหน้า
กันทั้งครอบครัว	ณ	ตำหนักใน	วังเทเวศร์	บริเวณถนนกรุงเกษม	ปากคลองผดุงกรุงเกษม	ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา

การศึกษา
	 พ.ศ.	๒๔๗๙	เมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	ทรงมีอายุได้	๔	ชันษา	ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรก
ในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี	ทว่าในขณะนั้น	แม้เหตุการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศไทยจะสงบลง
แต่สถานการณ์ระหว่างประเทศก็ไม่สงบ	กล่าวคือ	สงครามมหาเอเชียบูรพาเริ่มแผ่ขยายมาถึงประเทศไทย
กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้งจนการคมนาคมไม่สะดวก	พระบิดาจึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์	เพราะอยู่ใกล้วังพระบิดา	ได้เรียนที่นั่นตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	๒	จนถึงชั้นมัธยมศึกษา	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เริ่มเรียนเปียโน	ซึ่งเรียนได้ดีและเร็ว
เป็นพิเศษ	นอกจากนี้ยังได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสด้วย

	 พ.ศ.	๒๔๘๙	ครั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง	หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่ง
อัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษ	ทั้งนี้โดยได้ทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ด้วย
ในเวลานั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	มีอายุได้	๑๓	ปีเศษ	และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	แล้ว	ขณะที่
อยู่ในประเทศอังกฤษ	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ศึกษาต่อทั้งวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส	และวิชาเปียโน
กับครูพิเศษ	หลังจากนั้นไม่นานพระบิดาย้ายไปเดนมาร์กและฝรั่งเศส	ตามลำดับ	ขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
ก็ยังคงเรียนเปียโนและตั้งใจจะศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

	 ระหว่างที่อยู่ ในประเทศฝรั่งเศส	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	(ขณะนั้นทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์)
ซึ่งพระองค์เสด็จประพาสกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์	ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	โปรดการดนตรีเป็นพิเศษ	ขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็สนใจศิลปะเช่นกัน	ทำให้เกิด
ความสัมพันธ์ขึ้น

อภิเษกสมรส
	 วันที่	๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีหม่อมหลวงบัวและหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์	เข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำ	และในช่วงระยะเวลาที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ดูแล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวิตเซอร์แลนด์นั้น	สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์	(พระนามในเวลานั้น)
ได้ทรงรับเป็นธุระจัดการให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าศึกษาในโรงเรียน	Pensionnat	Riante	Rive	ซึ่งเป็น
โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งของโลซาน	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงหายจากอาการประชวรแล้ว	ก็ได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นการภายใน	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม
พ.ศ.	๒๔๙๒
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	 หลังจากทรงหมั้นแล้ว	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงศึกษาต่อ	กระทั่ง	พ.ศ.	๒๔๙๓	เมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	ทรงโปรดฯ	ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนิน	วันที่
๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น
ณ	วังสระปทุม	โดยมีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จเป็นองค์ประธาน	ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสและโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร	พร้อมทั้งสักขีพยานลงนาม
ในทะเบียนนั้น	หลังจากนั้น	สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกในพระราชพิธีถวายน้ำพระพุทธมนต์
เทพมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรดน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์แด่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร
ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณี	ต่อมา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ	์กิติยากร	ขึ้นเป็น	“สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์”	พร้อมทั้ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรี
บรมราชวงศ์ในการนี้ด้วย

	 ต่อมา	ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชดำริว่า	ตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว	ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้น
เป็นสมเด็จพระบรมราชิน	ีดังนั้น	พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรตยิศ
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์	ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี	หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์
ได้เสด็จฯ	กลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงรักษาพระองค์และทรงศึกษาต่อ	จนกระทั่ง	พระองค์มีพระประสูติ
กาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
มีพระชันษาได้	๓	เดือน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจึงเสด็จนิวัตประเทศไทย
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สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๙	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเสด็จฯ	ออกผนวชเป็นพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา	ระหว่างวันที่	๒๒	ตุลาคม	-	๕	พฤศจิกายน	เป็นระยะเวลา	๑๕	วัน	จึงต้องมีการแต่งตั้ง
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์	ดังนั้น	พระองค์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินี
เป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถในอันที่จะรับพระราชภารกิจในคราวนี้ได้	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี	เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวช

	 ต่อมา	ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธันวาคม	ปีเดียวกันนี้	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชโองการประกาศว่า	ตามราชประเพณี	เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	ได้ทรงดำรงตำแหน่ง
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์	เคยมีประกาศให้ออกพระนามว่า	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ
และทรงพระราชดำริว่า	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี	ได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์ในระหว่างที่ผนวช	และได้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ	สนอง
พระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อย	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีว่า	“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”	นับว่าทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถพระองค์ที	่๒	ของประเทศไทย	โดยพระองค์แรก	คือ	สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ	(ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น	สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง)

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อาชีพ	และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้	และประชาชนในชนบท
ห่างไกล	ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้

	 โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ	โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิ	พระราชทานนามว่า	“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
พิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์”	เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๑๙	และเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๘	ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและ
ขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา	เช่น	การปั้น	การทอ
การจักสาน	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข	โดยได้ทรง
ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย	และหากเสด็จฯ	เยือนต่างประเทศ	ก็มักจะทรงถือโอกาสเสด็จฯ
ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้นๆ	เพื่อทรงนำมาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
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ธรรมชาติ	และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ทั้งในและต่างประเทศ	มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์
คุ้มครอง	และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ	อันเป็นฐานการดำรงชีวิตของพสกนิกร	คณะรัฐมนตรีจึง
ได้มีมติเห็นชอบ	เมื่อวันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ถวายพระราชสมัญญา	“พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ”	แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เพื่อเป็นการแสดง	กตเวทคิุณ
ของรัฐบาล	และปวงชนชาวไทย	ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ	

	 ในกิจทางด้านการทหารนั้น	ทรงดำรงตำแหน่งพันเอกผู้บังคับการพิเศษ	กรมทหารราบที่	๒๑	รักษา
พระองค์	ทรงให้ความสนพระทัยต่อการดำเนินงานของกรมทหารราบที่	๒๑	รักษาพระองค์ตลอดมา
โดยผู้บังคับการกรมทหารราบที่	๒๑	จะเข้ามาถวายรายงานถึงผลการปฏิบัติงานพร้อมกับรับพระราชเสาวนีย์
ตลอดจนคำแนะนำไปดำเนินการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

	 นอกจากปวงชนชาวไทยแล้ว	บรรดาเพื่อนบ้านที่ต้องลี้ภัยอพยพมายังแผ่นดินไทย	ก็ยังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์	โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สภากาชาดไทยไปให้ความร่วมมือกับ
กาชาดสากลในการช่วยเหลือผู้อพยพ	และพระราชทานครูเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้อพยพ	กิจการดังกล่าว
ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนองค์กรระหว่างประเทศต่างพากันยกย่องและทูลเกล้าถวายรางวัล
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก	

	 ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ	และประชาชนชาวไทยโดยมิได้ว่างเว้น	ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
จนสุดที่จะพรรณนาได	้พระบารมีของพระองค์ทรงปกแผ่ไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ในประเทศไทย	ดังจะเห็น
ได้จากโครงการตามพระราชดำริต่างๆ	ที่ทรงจัดตั้งขึ้น	เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	โครงการมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษ	ซึ่งจัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่พระองค์ทรงนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	ประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	แล้วประดิษฐ์เป็นงานศิลปะที่งดงามเพื่อให้คนไทย	ได้นำความรู้
จากการเข้าอบรมในมูลนิธิฯไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป	จากพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทำเหล่านี้
ล้วนเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข	ให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง

	 เนื่องในศุภวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี	้ข้าพระพุทธเจ้าในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล	ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญาเทวฤทธิ์	จงดลบันดาล
ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	สถิตสถาพร	ทรงเจริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนาน	ประกอบด้วย
จตุรพิธพรชัยมงคล	ปราศจากปวงโรคาพยาธิภัยพิบัติ	เจริญด้วยสิริสุขสมบัติ	พิพัฒนไพบูลย์	ทั่วทุก
ประการเทอญ
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ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง	ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการ	ยึดแนวทางที่ว่า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่คิดเป็น ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม”	นอกจากนี้ยังมีนโยบาย	ในการพัฒนาส่งเสริม
การจัดการเรียน	การสอน	การวิจัย	การบริการชุมชน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ตามวิสัยทัศน์	และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส	
 ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะ
ของตนเอง และในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยย้ายสถานที่พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งแรก

ปรัชญา
	 สร้างคนสู่งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ปณิธาน
	 ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง
ปฏิบัติได้	เปี่ยมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
	 มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล	ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

อัตลักษณ์ 
	 บัณฑิตนักปฏิบัติ

เอกลักษณ์
	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีทักษะปฏิบัติ
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 ต้นยางนา	(Yang	or	Dipterocarpus	a	latus	Roxb)
เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ	เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงให้อนุรักษ์ไว้และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตาม
สถานที่ต่างๆ	อยู่เสมอ	ลักษณะลำต้นสูงใหญ	่เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ผลกลม	มีปีกยาว	๒	ปีก	ปีกสั้น	๓	ปีก	เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไป
ไกลตามกระแสลม	เปรียบเสมือนการนำความรู้	ความเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญาไปรับใช้สังคม	และพัฒนาอยู่เสมอ	ดังผลยางนา
ที่ไม่หล่นอยู่กับที่	เปรียบเสมือนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ	ที่จะนำ
ความรู้ความสามารถ	ไปพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน	มหาวิทยาลัยฯ
จึงแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น	๕	หน่วยงาน	ในพื้นที่ภาคใต้	ได้แก่	

๑.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา
๒.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
๓.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่
๔.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม
๕.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุงเนนการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิต
วิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริการ และ

ยึดแนวทางที่วา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนนผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่คิดเปน ทำเปน และใชเปน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ในการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมพัฒนาบุคลากรใหกาวทันตอกระแสโลกาภิวัตนตามวิสัยทัศน และ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางโปรงใส 

 ในปการศึกษา ๒๕๔๙ บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนมาใชครุยวิทยฐานะ

ของตนเองและในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยายสถานที่พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา

 ตนยางนา (Yang or Dipterocarpus alatus Roxb) เปนตนไม
ประจำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงให
อนุรักษไวและพระราชทานเปนกลาไมมงคลไปปลูกตามสถานที่ตางๆ

อยูเสมอ ลักษณะลำตนสูงใหญ เรือนยอดเปนพุมกลม ผลกลม มีปกยาว

๒ ปก ปกสั้น ๓ ปก เมื่อผลหลนจากตนจะปลิวไปไกลตามกระแสลม

เปรียบเสมือนการนำความรู ความเจริญงอกงามทางสติปญญาไปรับใช
สังคมและพัฒนาอยูเสมอ ดังผลยางนาที่ไมหลนอยูกับที่ เปรียบเสมือน

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะนำความรู ความสามารถ ไปพัฒนา
ประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตอไป

 ดวยการพัฒนาอยางมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงแบงเขตพื้นที่ออกเปน
๕ หนวยงาน ในพื้นที่ภาคใต ไดแก

 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
 ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ
 ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
 ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เชียงใหม

ประเทศไทย

กรุงเทพ

สถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย
(ชุมพร)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(สงขลา)วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา	

	 ตั้งอยู่เลขที่	๑	ถนนราชดำเนินนอก	ตำบลบ่อยาง	อำเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	มีการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษา	แบ่งออกเป็น	๕	คณะ	คือ

 คณะบริหารธุรกิจ	ประกอบด้วย	สาขาบัญชี	สาขาการตลาด	สาขาการจัดการ	สาขาระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

 คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	สาขาต่างประเทศ
สาขาคหกรรมศาสตร์	สาขาศึกษาทั่วไป 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมโยธา	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	(ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา)

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย		สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง	สาขาศิลปกรรม
และออกแบบ	

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

	 นอกจากนี้	ยังได้จัดสร้างโรงแรมราชมังคลา	พาวีเลี่ยน	บีช
รีสอร์ท	ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานประกอบการ	(บริษัททรัพย์
แสนไสวจำกัด)	กับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาวิชาสาขาการโรงแรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญเชิงปฏิบัติ
ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในโรงแรมราชมังคลา	พาวีเลี่ยน	บีช	รีสอร์ท
อย่างมีระบบ	เน้นให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว
ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงานและจะได้นำความรู้
มาพัฒนาตนเองก่อนจะสำเร็จการศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษาทุกคนมี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	ได้มีการแบ่งส่วนราชการและจัดตั้งเป็นสำนักงานวิทยาเขตตรัง	ซึ่งประกอบด้วย
๕	หน่วยงานหลัก	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และสำนักงานวิทยาเขตตรัง
และในปี	๒๕๕๐	ได้มีการแบ่งหน่วยงานสายสนับสนุนออกเป็น	๔	งาน	ได้แก่	งานบริหารนโยบายและแผน
งานการคลัง	งานบริหารวิชาการและวิจัย	และงานบริหารกิจการนักศึกษา	ภายใต้การบริหารของรองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตตรัง		

	 ตั้งอยู่ที่	๔๑๔	หมู่	๑๔	ถนนเพชรเกษม	ตำบลท่าชะมวง	อำเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	เดิมเป็น
พื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคใต้	เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน	และทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	สาขาการตลาด	สาขาระบบสารสนเทศ	สาขาบัญชี	สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์	และระดับปริญญาตรี	ประกอบด้วย	สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

วิทยาลัยรัตภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง
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	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ตั้งอยู่ที่	๑๗๙	หมู่ที่	๓	บ้านไม้ฝาด
อำเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	ได้มีการจัดการเรียนการสอน	และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย	๑	คณะ	๑	วิทยาลัยที่เปิดสอน	โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน	ทั้งหลักสูตร	๔	ปี	และหลักสูตร
เทียบโอน	ดังนี้	
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ประกอบด้วย	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	สาขา
เทคโนโลยีการประมง	สาขาสิ่งแวดล้อม	สาขาเทคโนโลยี	สาขาศึกษาทั่วไป	ปริญญาโทหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาขาการจัดการชายฝั่งและบูรณาการ
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย	สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษา	ต่างประเทศ	สาขาบริหารธุรกิจ
	 นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ยังมีการ
ส่งเสริมด้านงานวิจัยของอาจารย์	การให้บริการชุมชนด้านวิชาการและด้านต่างๆ	อีกทั้งพื้นที่ภายในวิทยาเขต
เอื้ออำนวยทั้งด้านการเรียนการสอน	การฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา	เพราะพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามันและมีธรรมชาติ
ที่สวยงาม	ซึ่งวิทยาเขตตรัง	ได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	ภายในอย่างต่อเนื่อง	เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนในวันหยุดและวันสำคัญต่างๆ	ประกอบด้วย	พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม	พิพิธภัณฑ์หอย	การแสดงโครงกระดูกพะยูน
ฉลามวาฬ	การจัดนิทรรศการพะยูน	และอื่นๆ	อีกหนึ่งที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวคือ	การแสดง
ความสามารถของแมวน้ำ	ซึ่งจะมีการแสดง	๒	รอบ	รอบ	๑๐.๓๐	น.	และ	๑๔.๓๐	น.	หากเป็นวันหยุด
นักขัตฤกษ์จะเพิ่มอีก	๒	รอบเป็น	๔	รอบ	คือ	๑๐.๓๐	น.	๑๑.๓๐	น.	๑๔.๓๐	น.และ	๑๕.๓๐	น.	นอกจากนี้
โซนด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยังมีการจำหน่ายของที่ระลึก	ซึ่งมีสินค้าในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่นักศึกษา
	 ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	(walk	way)	เป็นทางเดินศึกษาแหล่งธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบป่าชายเลน	เหมาะแก่การศึกษาของนักเรียน	นักศึกษา	นักวิชาการ	หรือ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของระบบความอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลน	ประกอบด้วย	๔	ทางเดินศึกษาด้วยกัน
ได้แก่	๑.	ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาจารย์	มีระยะทางโดยประมาณ	๖๐๐	เมตร
๒.	ทางเดินศึกษาการท่องเที่ยว	โดยที่พักตั้งอยู่โซนด้านในติดกับชายหาด	สถานที่มีความเงียบสงบ
บรรยากาศที่พักรายล้อมด้วยต้นเสม็ดขาว	เสม็ดแดง	บรรยากาศเย็นสบาย	เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติ
และรักการพักผ่อนอย่างแท้จริง	ศูนย์ฝึกการโรงแรมประกอบด้วยบ้านพักที่มีสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร
เน้นโทนสีที่เข้ากับธรรมชาติ	และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมากมายที่สำคัญราคาเป็นกันเอง
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นอกจากศูนย์ฝึกโรงแรมแล้วขณะนี้วิทยาเขตตรังกำลังก่อสร้างโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรัง
และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล	๑๒๐	ล้านบาท	และจะก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการ
ได้ประมาณปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๓
	 นอกจากนี้	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ยังเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการให้บริการต่างๆ
โดยให้บริการนวดแผนไทยถือเป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ได้จัดขึ้น	สำหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น
ประกอบด้วย	การนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย	และการนวดตัวแบบราชสำนัก	ภายใต้การให้บริการของนักศึกษา
สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	สำหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น	เปิดให้บริการทุกวัน
ณ	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	(ใกล้ประภาคาร)	หาดราชมงคลตรัง	และนี่คืออีกหนึ่งของการให้บริการ
ที่มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ต้องการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะการนวด
ของไทย		
	 จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่มี
การเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว	แต่ยังมีสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ	และยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ	โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาเขตตรัง	จะได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติกับสถานที่จริง	เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้	ไปประยุกต์ใช้กับการ
ทำงานได้ในอนาคต	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ก่อตั้งเมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๔๗๘	ในนาม“โรงเรียนประถมวิสามัญ
เกษตรกรรม	ประจำอำเภอทุ่งสง”	ที่รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	เข้าศึกษาต่อทางด้านเกษตรกรรม
ที่เท่านั้น	โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าเป็นนักเรียนกินนอน	เพื่อการฝึกฝนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการเป็น
ปฏิบัติจริง	๒	ปี	จึงจบหลักสูตร	
	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา	๗๐	กว่าปีที่ผ่าน
รับการยกฐานะจากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม	เป็น“โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”
พร้อมการโอนกิจการเป็นของรัฐบาล	เมื่อปี	๒๔๘๒	ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”
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เมื่อปี	๒๕๐๘	ปี	๒๕๓๑	ได้รับการยกฐานะเป็น	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”
และเป็น	“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่”	ปี	๒๕๔๘
	 ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ตั้งอยู่	เลขที่	๑๐๙	ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ	หมู่	๒	ตำบล
ถ้ำใหญ่	อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่ขยายวงกว้างและมีความหลากหลายขึ้น	จึงมีภารกิจในการให้ความรู้ทั้งด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และบริหารธุรกิจ	โดยจัดการเรียนการสอน	๓	คณะด้วยกันคือ	คณะเกษตรศาสตร์,
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และคณะเทคโนโลยีการจัดการ	โดยมีหลักสูตร	ดังนี้
 คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอน	๒	พื้นที่	คือ	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	และ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	จัดการเรียนการสอน
๕	สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาวิชาพืชศาสตร์	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	สาขาวิชาประมง	สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์	สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน	สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร	ปริญญาโทหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	สาขาสัตวศาสตร์	สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	และ
การจัดการทรัพยากรประมง
	 ตลอดระยะเวลา	๗๐	กว่าปีที่ผ่านมา	คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า	จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเป็นสิงห์เหนือและเสือใต้	ซึ่ง	สิงห์เหนือ
นั่นหมายถึงคือ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	และเสือใต้	นั้นก็คือ	เกษตรศาสตร์หรือ	เกษตร	ไสใหญ่	วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ในปัจจุบัน
	 คณะเกษตรศาสตร์	ยังมีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์	สามารถนำไปพัฒนาสังคมและชุมชนในด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	ยังได้จัดตั้ง	“ศูนย์สาธิตตัวอย่างเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง	และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย	การขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก	แต่เน้นการไม่ทำลายธรรมชาติ	ซึ่งในแต่ละปีจะมี
นักเรียน	นักศึกษาและประชาชน	ให้ความสนใจเข้าศึกษาและเรียนรู้เป็นจำนวนมาก	
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน	๙	สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม	สาขาชีววิทยาประยุกต์	สาขาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี	สาขา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	สาขาการแพทย์
แผนไทย	และสาขาศึกษาทั่วไป
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	คณะจึงฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ
ที่สู้งาน	อดทน	เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง	ซึ่งบัณฑิต
ที่จบการศึกษาด้านยางและพอลิเมอร์ของคณะมีงานทำ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	นอกจากนี้ผลผลิตของบัณฑิต
ในการทำงานยังเป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานอีกด้วย
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกอบด้วย	สาขาการจัดการ	สาขาการตลาด	สาขาการบัญชี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	ด้วยศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	จนทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าชุมชน	อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาวต่อไป
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ตั้งอยู่	เลขที่	๑๓๓
หมู่	๕	ตำบลทุ่งใหญ่	อำเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะเกษตรศาสตร์	นครศรีธรรมราช
เป็นสถานศึกษาระดับปริญญาตรี	ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)	สาขาเกษตรศาสตร์	ให้สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้	โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนา
อยู่ทางภาคใต้	ซึ่งแต่เดิมต้องเดินทางไปเรียนต่อในภาคอื่น	คณะเกษตรศาสตร์	นครศรีธรรมราชจึงนับเป็น
สถานศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายอาชีวเกษตร	โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน
๑๘	คน	การเปิดสอนระยะนี้ได้เปิดสอนที่วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช	(สมัยนั้น)	ต่อมาเริ่มบุกเบิกพัฒนา
พื้นที่	๒,๐๐๐	ไร่เศษ	ที่บ้านขอนไทรหัก	ต.ทุ่งใหญ่	อ.ทุ่งใหญ่	(ที่ตั้งคณะปัจจุบัน)	และคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	ได้มีมติให้จัดตั้ง	คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานใหม่
และด้วยการพัฒนาศักยภาพ	อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านอื่นๆ	จึงทำการเปิด
คณะเพิ่มขึ้นอีก	๒	คณะคือ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	และคณะสัตวแพทยศาสตร์					
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ตั้งอยู่เลขที่	๙๙	หมู่	๔	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช	เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย		สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๒๖
กันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๘	ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยา	เขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เปิดการเรียนการสอน	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งแรก	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๓	โดยฝากเรียนที่สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคใต้	จังหวัดสงขลา	และย้ายมาจัดการเรียนการสอน	ที่วิทยาเขตศรีวิชัย
เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๔	โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	เมื่อวันที่	๑๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตศรีวิชัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	นับตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกาศใช้เป็นต้นมาและยึดถือปรัชญาที่ว่า	ประพฤติดี
เรียนรู้ดี	กิจกรรมดี	ฝีมือดี	มีคุณธรรม	นำการพัฒนา	นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เป็นผู้นำ
การจัดการศึกษาวิชาชีพ	พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล	บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกด้วย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม	บริเวณโดยรอบเป็นชุมชน
บ้านท่าจันทน์	ตำบลท้องเนียน	อำเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	บริเวณรอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา
ทะเล	และป่าไม้	บรรยากาศสงบและสดชื่น	มีโบราณสถานใกล้เคียง	คือ	เจดีย์ปะการัง	แหลมประทับ
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด								
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	มี	๔	สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาการบัญชี
สาขาวิศวกรรมโยธา	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม
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	 สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต	้ได้ประกาศวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่น	“เกย์”	เมื่อวันที่	๔	พฤศจิกายน
๒๕๓๒	ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต	และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก	โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร
ประชาชนที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสียทรัพย์สิน	ขาดขวัญและกำลังใจ	รวมทั้งขาดแคลน
ทุนทรัพย์ที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	จึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์
ไม้ดอกไม้ผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพร	บนเนื้อที่	๒๑๘	ไร่	ซึ่งอยู่ที่	หมู่ที่	๕
ตำบลทะเลทรัพย์	อำเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกิจการพิเศษ
และในปี	๒๕๓๙	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร
	 ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี	๒๕๔๘	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร	เป็นสถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร	โดยให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา	ทดลอง	และวิจัย	ตลอดจนการ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ	โดยยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์
นครศรีธรรมราช
	 ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	ชุมพร	ตั้งอยู่เลขที่	๑๖๘	หมู่ที่	๕	ตำบลทะเลทรัพย์
อำเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร
	 จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น	ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย	นับเป็นมหาวิทยาลัยฯ	ทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ	ซึ่งคณะผู้บริหาร
คณาจารย์	และบุคลากร	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง	ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการ	ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ	ปลูกฝัง
ให้นักศึกษาเป็นคนดี	มีวินัย	ไม่คดโกง	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	ขยันและอดทน	จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ
ให้สมกับคำว่าสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา	และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไป

สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	ชุมพร
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บัณฑิตนักกิจกรรม
ราชมงคลศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
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 กิจกรรมและผลงานเด่น ดำรงตำแหน่ง	นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	ชนะเลิศการแข่งขัน	make	a	mix	university	challenge	๒๐๑๐
ในระดับภาคใต้	และก็เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศ	ชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาจิตอาสาดีเด่น	คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	นอกจากนี้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๔

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	อยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานในสาขาการโรงแรม
เพราะเป็นสาขาอาชีพที่ตนเองมีใจรักและชื่นชอบ	อีกทั้งยังจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการเรียน
ไปใช้ในการทำงานเพื่อความสำเร็จต่อไป

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียน	และทำ
กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ข้าพเจ้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคณาจารย์
ทั้งในด้านวิชาความรู้และการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา	ทำให้ข้าพเจ้า
รู้สึกภูมิใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

นายอนุชา พุดทอง
คณะศิลปศาสตร์

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย ๒.๗๒
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น	ในปีการศึกษา	๒๕๕๓-๒๕๕๔	ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	อีกทั้งเมื่อปีการศึกษา
๒๕๕๒	ได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมคนรักดนตรี	พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่ง
ของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน	และเข้าร่วมโครงการ	IMT-GT	เป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย	ผลงานดีเด่นคือ	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	กระทรวงศึกษาธิการ	พร้อมทั้งได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ด้านศาสนาและจริยธรรม	สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	และได้รับ
รางวัล “คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านศิลปวัฒนธรรม	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะได้ทำหน้าที่การงานตามที่ได้ศึกษามาคือ	“อาชีพครู”	และเพื่อเป็น
โอกาสที่จะได้มาตอบแทนพระคุณของมหาวิทยาลัยฯ	ที่ได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างกับตัวกระผม
ที่นอกเหนือจากการให้วิชาความรู้

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	ตลอดเวลาที่กระผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
กระผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	เพราะในมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้การศึกษาเพียงอย่างเดียว	แต่จะให้
เพื่อน	ให้มิตรภาพ	ให้ประสบการณ์ต่างๆ	และที่สำคัญคือ	“ให้โอกาส”	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กระผมได้รับจะเป็น
กำลังใจในการทำกิจกรรมและทำงานต่อไปในอนาคต

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

นายกฤษฎา  คงพูน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๙๖
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 กิจกรรมและผลงานเด่น	ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง	รองประธานสาขาการจัดการสำนักงาน
และ	ดำรงตำแหน่งเลขานุการสโมสรนักศึกษา	ปี	๒๕๕๕	ทั้งได้รับเกียรติบัตร	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”
ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม	ปี	๒๕๕๕	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต ดิฉันมีเป้าหมายสูงสุดในชีวิต	คือต้องการสร้างความสำเร็จในหน้าที่
การงานและสร้างครอบครัว	ทำให้พ่อ	แม่	พี่	น้อง	สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
และต้องการนำความรู้ที่เรียนมาในสาขาการจัดการสำนักงาน	ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป	เพราะ
ดิฉันเชื่อว่า	สาขาที่ดิฉันเลือกเรียนนั้น	สอนให้นักศึกษาได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นสถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียง	และเป็นที่ยอมรับในภาคใต้	หากได้เอ่ยว่า	กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
แห่งนี้	ดิฉันมีความภาคภูมิใจทุกครั้ง	ใจก็คิดทันทีว่า	“จะต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่	ต้องสนุกไปกับสิ่ง
ที่ทำ”	เพราะชีวิตมหาวิทยาลัย	เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก	หากเราไม่คิดที่จะตั้งใจทำแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์
อะไร	สถานที่แห่งนี้	สอนให้ดิฉันได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น	ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
ด้วยความสนุกสนาน	และรักที่จะทำกิจกรรม	อีกอย่างที่ดิฉันภูมิใจมาก	คือ	การเป็นส่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	ทำให้ดิฉันรู้จักการทำงานเป็นทีม	และได้รู้จักการปฏิบัติงาน	ถือว่าเป็น
การฝึกงานไปในตัวด้วย	เพราะได้ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ	อยู่เสมอ	และสร้างลักษณะนิสัยให้เป็น
ผู้เสียสละ	รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง	ดิฉันภูมิใจที่ได้ศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยแห่งนี้	

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

นางสาวสุพัตรา  วงศ์อินทร์อยู่
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจัดการ – การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๘
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 กิจกรรมและผลงานเด่น	ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
และประธานชมรมวิศวะอาสา	โดยชมรมได้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมต่างๆ	มากมาย	ได้รับรางวัล
โครงการด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และการทำความดี	โดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย	สมัยที่	๓๕	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต การที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและที่สำคัญคือการดูแล
ครอบครัว	พ่อแม่	ให้เหมือนกับที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาจนประสบความสำเร็จ	ความรู้ความสามารถ
ที่ผมได้รับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	และเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	ตลอดเวลาที่เรียนและทำกิจกรรม	ผมได้อะไรมากมาย	
ทุกอย่างสอนให้โตขึ้นอย่างสัมผัสได้และสอนให้เรารู้จักแก้ไขปัญหา	รู้จักการวางตัว	ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ	ประกอบกับการเรียนรู้วิชาการ	ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับงานจริง	เพื่อพัฒนาสังคม
ต่อไป	สุดท้ายนี้ขอฝากแนวคิดที่ว่า	จงเอาการเรียนมากระทบกิจกรรม	อย่าเอากิจกรรมไปกระทบ
การเรียน	และความสำเร็จจากกิจกรรมจะสอนเรา “เรียนจบ	มีงานทำ	ไม่ทำกิจกรรม	ทำงานไม่เป็น”

นายปฐมพงศ์ ภุมรินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๙

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น 	ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์	เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จัดทำขบวนพาเหรด	กีฬา	๙	มทร.	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	๑	ประกวด
สถาปัตยกรรมเหล็ก	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๓	ประกวดจากนิตยสาร	B๑	หัวข้อ “คิดเพื่อค้น
พบเมืองไทย” เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าค่ายอบรม	โครงการ	Buttom	up	จัดโดย	ASA

 จุดมุ่งหมายในอนาคต นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์	สุจริต	และพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ	การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	ทำให้ผมรักและผูกพันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมาก

นายวรันธร  บัวชื่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๑

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งประธานสาขาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	
ปีการศึกษา	๒๕๕๔	-๒๕๕๕	ตัวแทนนักกีฬาของคณะเทคโนโลยีการจัดการ	ในการแข่งขันหมากรุกไทย
กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ในปีการศึกษา	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔	ได้รับรางวัล	
รองชนะเลิศ	อันดับ	๒	ในการแข่งขันหมากรุกไทย	ประเภทชายเดี่ยว	การแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ครั้งที่	๔	และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๑	ในการ
แข่งขันหมากรุกไทย	ประเภทชายเดี่ยว	ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	ครั้งที่	๖	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ในด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต อยากทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์	เพื่อการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ
และอยู่ด้วยความพอเพียง	สามารถเลี้ยงดูครอบครัว	ให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแห่งนี้ได้มอบ
โอกาสและประสบการณ์ต่างๆ	มากมาย	ทั้งในด้านการเรียนและประสบการณ์นอกชั้นเรียนได้จากการ
ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ทำให้ผมมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากมาย
สามารถจะพัฒนาตนเอง	และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	ได้ทำงานที่ตัวเองรัก	กระผมภูมิใจอยู่เสมอ
ที่ได้ศึกษาในสถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา	ในวันนี้การที่กระผมสำเร็จการศึกษาจากรั้ว
ราชมงคลได้นั้น	ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

นายธีระศักดิ์  ศรีวิลัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

สาขาการจัดการ
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๔๕

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	ได้รับคัดเลือกเป็น	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	-๒๕๕๕
ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษากิจกรรมดีเด่น	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๕	และได้รับเกียรติบัตรโครงการ
นักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการทางชีววิทยาประยุกต์	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวิจัยหรือทำงานในเชิงอนุรักษ์	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ
หรือเอกชน	เพราะขณะนี้เรื่องธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก
โดยเฉพาะกรณี	“สภาวะโลกร้อน”	ซึ่งเป็นปัญหาใหม่	ณ	ปัจจุบัน	กระผมคิดว่าธรรมชาติมีเรื่องราว
ให้เราได้ศึกษาและทำความเข้าใจอีกมากมาย	ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้	พอๆ
กับการพัฒนาเทคโนโลยี	เราสามารถที่จะหาวิธีในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ	ไปพร้อมกับการดูแล
รักษาธรรมชาติ	เพื่อประโยชน์สุขของเราทุกคนบนโลกในอนาคต

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	มีภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมาก	ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความรู้และคำแนะนำในด้านต่างๆ	และถือเป็น
โอกาสที่ดีที่ได้ทำหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภาระงานต่างๆ	ในฐานะของตัวแทนนักศึกษา	นับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุดระยะเวลา	๔	ปี
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ	แห่งนี้	กระผมได้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ชีวิต	กล้าคิด	กล้าทำ
กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพิ่มทักษะทางความคิดให้สูงขึ้น	เป็นพื้นฐานที่ดีในการก้าวไปสู่สังคม
ภายนอกและเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตต่อไป

นายณัฐวุฒิ อินทรยุง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๓

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น	ในปีการศึกษา	๒๕๕๔	ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และในปีการศึกษา	๒๕๕๕	ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่
และเป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษา	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปีการศึกษา	๒๕๕๖	ได้รับรางวัลนักศึกษา
กิจกรรมดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร	และได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่	“คนดี	ราชมงคลศรีวิชัย”
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์		

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	ต้องการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมของนักศึกษา	และ
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาหาความรู้จากคณาจารย์	เป็นระยะ
เวลา	๔	ปี	ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	ซึ่งเป็นการฝึกให้รู้จักแก้ปัญหา	รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น	และได้เรียนรู้จากการใช้เครื่องมือจริง	ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจัดขึ้น	ทำให้ได้ประสบการณ์และการ
อยู่ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยเกิดเป็นความรักความสามัคคี	เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่ได้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	แห่งนี้

นางสาวฑิตยา  รัตนรัตน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาอาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๓๓

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษา	คณะเกษตรศาสตร์	
พื้นที่ทุ่งใหญ่	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๕	รองประธานคณะกรรมการทำงานบริหารนักศึกษาประจำ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	พื้นที่ทุ่งใหญ่	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๕	หัวหน้าฝ่ายนันทนาการนักศึกษา
สาขาสัตวศาสตร์	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำปี
การศึกษา	๒๕๕๕”	และได้รับเกียรติบัตร	“นักศึกษากิจกรรมดีเด่น	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๕”
ร่วมการแข่งขันกีฬา	ศรีวิชัยเกมส์	ครั้งที่	๕	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	กีฬาเซปักตะกร้อ
ประเภททีมชุดชาย

 จุดมุ่งหมายในอนาคต การทำงานตรงกับตนเองได้ศึกษามานั้น	ดียิ่งนัก	และเป็นความหวัง
ของนักศึกษาทุกคน	เพื่อต้องการนำความรู้มาพัฒนาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ	

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ภูมิใจมากที่ได้ศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้	แม้ว่ามหาวิทยาลัย
แห่งนี้มิได้ตั้งอยู่ที่ตัวเมือง	หรือแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว	แต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	ตั้งอยู่ในใจผม	เพราะ
คณาจารย์ที่มีคุณภาพ	ให้คำปรึกษาได้ทุกเวลาไม่เว้นแต่วันหยุดราชการ	มีบุคลากรที่ดี	มีรุ่นพี่ที่
คอยชี้นำ	มีเพื่อนๆ	ที่เข้าใจกัน	อยู่แบบครอบครัวเดียวกันอย่างอบอุ่นมาก	ทำให้ผมศึกษาเรียนรู้
อย่างมีความสุข	และประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ						

นายอุดร  จินตโรจน์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๔

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง	ปี	๒๕๕๕	ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่เกียรติยศ	“คนดีศรีราชมงคลศรีวิชัย”	ปี	๒๕๕๕

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ส่งเสริมวัฒนธรรม	ปี	๒๕๕๕	ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลงานด้านส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมปี	๒๕๕๔	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต อนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน	แต่คนเราหากวางแผนให้กับชีวิตที่จะก้าว

ไปข้างหน้าแล้วนั้น	และตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตที่ดี	นำความรู้ที่ตนมีมาประกอบอาชีพที่สุจริต	ก็จะ

ประสบความสำเร็จในชีวิต	จุดหมายที่สำคัญในอนาคตคือ	เป็นคนดีของสังคม	ช่วยเหลือตอบแทนสังคม

ทำงานของตนเองให้ดีที่สุด

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดเวลาที่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	กระผมมีความ

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งด้านการศึกษาและด้านกิจกรรม	อาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์

สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง	และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ	เป็นการฝึกสอนให้เรารู้	และแก้ปัญหา

รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม	ได้ประสบการณ์จากการทำงานหรือกิจกรรม	สามารถนำมาประยุกต์ใช้

กับการทำงานจริง	ดั่งคำที่ว่า	“ปริญญาจบไปมีงานทำ	กิจกรรมจบไปทำงานเป็น”

นายยงยุทธ  รอดสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๕

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	สังกัด
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง
ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๔

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	อยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน	โดยการได้เปิดบริษัท
นำเที่ยว	ซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในอนาคต	และจะนำความรู้	ประสบการณ์	ไปใช้ในการทำงาน
ให้ประสบความสำเร็จ	นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากวิทยาลัยฯ	ไปปรับปรุงในการใช้ชีวิต
ประจำวัน	และมีความต้องการเปิดธุรกิจส่วนตัวด้านการท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นความฝันสูงสุด

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	
ได้ให้วิชาความรู้	ความสามารถ	ให้กระผมมีความกล้าแสดงออก	มีสภาวะเป็นผู้นำ	สอนให้รู้จักการ
แก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันในสังคม	การอบรมสั่งสอนจากคณะครูอาจารย์ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่
อบรมสั่งสอนและก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ใหม่ๆ	ในการทำงานร่วมกัน
ซึ่งจะนำข้อคิดดีๆ	จากที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายวิสุทธิ์ ชูทิพย์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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 กิจกรรมและผลงานดีเด่น	ในปีการศึกษา	๒๕๕๓	ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม	สโมสร
นักศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	และในปีการศึกษา	๒๕๕๔	นายกสโมสร
นักศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่
เกียรติยศ	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ในปี	๒๕๕๓	–๒๕๕๕	เป็นประธานค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
ชนบทเพื่อน้อง	ครั้งที่	๑	ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา	จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกอบธุรกิจส่วนตัว
ไปด้วย	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสิ่งที่สำคัญอีกอย่าง
คือ	การได้ดูแลพ่อแม่รวมทั้งจะทำทุกสิ่งอย่างที่มีกำลังพอเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาศึกษาและจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ซึ่งในขณะที่กำลังศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา	๔	ปี	ผมได้รับ
โอกาสมากมายที่มหาวิทยาลัยได้มอบให	้จนทำให้ผมรักและภูมิใจต่อสถาบันแห่งนี้มาก	ขอขอบคุณ
อาจารย์ที่ได้สั่งสอนจนผมประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตด้วย

นายสุทธิเดช  เกตุมี  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

สาขาบริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๒

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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นานาทัศนะของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คุณรุสดี  กูดุส
ผู้จัดการสำนักงานทักษิณการบัญชี

	 บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความโดดเด่นใน	๓	ด้าน	ด้วยกัน
คือ	ด้านวิชาการ	ความรู้	ความสามารถ	ด้านจริยธรรม	ด้านอุปนิสัย	เห็นได้จากการเข้ารับ
พนักงานเข้ามาทำงานจะเปิดรับบัณฑิตที่จบสายอาชีพที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี	ซึ่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก
ความมุ่งมั่นของบัณฑิตในการนำวิชาการความรู้ที่ตนเองได้รับจากมหาวิทยาลัย	นำมาใช้ในการทำงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้เป็นอย่างดี	อีกทั้งมีความขยัน	มานะ	อดทน	บากบั่นในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆเพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ	
	 สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงบัณฑิตทุกท่าน	ว่าในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือสำนักงานใดๆ
ก็ตาม	สิ่งสำคัญที่บัณฑิตจะต้องมี	คือ	ขยัน	ซื่อสัตย์	อดทน	และการแก้ปัญหาเฉพาะในภาวะการ
ทำงานที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานคาดหวังจากบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยรัตภูมิ

คุณอุทัย  เกษตรสุนทร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ

(สาขาที่ ๓๑๖)

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสถานประกอบการต่างๆ	แม้แต่ในส่วนของวิทยาลัยรัตภูมิเองก็ตาม	ที่สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ	มีความคิดสร้างสรรค์	มีความรับผิดชอบ	มีไหวพริบดี	สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
	 บัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ	คือ	ต้องไม่เลือกงาน	เมื่อเริ่มต้นทำงานก็ให้ถือเป็น
ประสบการณ์	และกำไรชีวิต	เชื่อว่าสถานประกอบการก็เป็นอีกที่	ที่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์
อีกด้านที่บัณฑิตอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาก่อน	อยากทำงานอาชีพอะไรก็เลือกที่จะฝึกงาน
ให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะนั่น	คือ	ประสบการณ์ในด้านการทำงานที่บัณฑิตสามารถนำไปสู่อาชีพ
การทำงานต่อไป	ที่สำคัญคือในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความทันสมัยขึ้นอย่างมาก	ดังนั้น	บัณฑิต
ควรมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงความอดทนในการทำงานที่บัณฑิตควรจะมี	เพื่อความ
สำเร็จในการทำงานต่อไป
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	 ธนาคารเพี่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สาขาทุ่งสง	ได้มีโอกาสรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
และรับบัณฑิตที่จบการศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงาน	ซึ่งเป็นนโยบายขององค์กร	ที่ต้องการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาฝึกงานหรือบัณฑิต	ได้เรียนรู้และศึกษาพฤติกรรมการทำงานของคนในองค์กร	ซึ่งนักศึกษา
หรือบัณฑิตที่มาจากมหาวิทยาลัยฯ	เป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	ในการนำ
ความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน	มาปรับใช้สำหรับการทำงานในองค์กร	รวมทั้งเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเอง
ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องการฝากให้บัณฑิตทุกคนถือปฏิบัติ	คือ
ในการทำงานร่วมกัน	สิ่งสำคัญที่สุด	ได้แก่	การมีน้ำใจ	การเสียสละ	มีความอดทน	มีความซื่อสัตย์
และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
	 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ	มีคุณธรรมจริยธรรม	แสดงถึงผลผลิตที่มาจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	ออกมา
รับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในเรื่องของการจัดระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	มุ่งเน้นให้บัณฑิต
มีความรู้	ความสามารถ	คิดเป็น	ทำเป็น	และนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
	 สุดท้ายนี้	ขอฝากไปถึงบัณฑิตที่กำลังจบการศึกษา	“ขอให้อยู่กับปัจจุบัน	เพราะเวลาที่ดีที่สุดคือ
เวลาปัจจุบัน	และคนที่สำคัญที่สุดคือ	คนที่เรากำลังคุยด้วย”	และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	จงบรรดาลให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
เป็นคนดีของสังคม	คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนา	มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งๆ	ขึ้นไป

นานาทัศนะของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คุณสุนันท์  หล่อไพสิฐ
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง
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ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

นายโกเมศ  บุญรักษ์
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด

	 บริษัท	ไทยทาโลว์	แอนด์	ออยล์	จำกัด	เริ่มก่อตั้งใน	ปี	๒๕๓๖	มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ	๒	โรงงาน	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมัน
ปาล์มดิบ	น้ำมันเมล็ดในปาล์ม	ซึ่งโดยเน้นการสกัดน้ำมันจากปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ	ผ่านการ
คัดเลือกและประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวด	ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม	โดยผลิตภัณฑ์มี
การจำหน่ายในประเทศ	และต่างประเทศมีการควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ	และมุ่งพัฒนา
หาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้	เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกกระบวนการ	
	 ปัจจุบันบัณฑิตที่จบจากจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ถือได้ว่าเป็นบัณฑิตที่มี
ความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่	และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน	โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การเรียนไม่ว่าจะเป็นทางทฤษฎี	หรือ	ทางปฏิบัติสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดใน
ทุกด้าน
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

คุณธวัชชัย  ไชยเทพ
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

	 บุคลากรขององค์กรส่วนท้องถิ่น	ส่วนหนึ่งคือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี
แต่การปฏิบัติงานราชการนั้น	นอกจากบัณฑิตจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียน
มาแล้วนั้น	ยังต้องมีหลักแนวคิดในการปฏิบัติราชการอย่างน้อง	๓	แนวคิดด้วยกัน	คือ
	 ๑.	หลักนิติรัฐ	การดำเนินงานใดๆ	ต้องมีกฎหมายกำหนด	หรือให้อำนาจไว้ว่าให้กระทำได้
และหากกฎหมายได้	กำหนดรูปแบบและขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญเอาไว้จะต้องดำเนินการ
ให้ครบถ้วนตามรูปแบบขั้นตอน	หรือกระบวนการเหล่านั้น
	 ๒.	หลักสุจริต	การปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นไปโดยสุจริต	เสมอภาคและเหมาะสมหรือที่เรียกว่า
ดุลยพินิจโดยชอบ
	 ๓.	หลักเอกภาพการบังคับบัญชา	ต้องรู้บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งของตนเอง	การเคารพ
ผู้บังคับบัญชาและการมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชา
	 สุดท้ายนี้ขอให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน	ประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงาน	และใช้ความรู้ที่ตนร่ำเรียนมานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน
ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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นานาทัศนะของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

คุณจงกลณี  อุสาหะ
กรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าไหมทัวร์

	 “เจ้าไหมทัวร์”	Travel	Agent	ผู้มีประสบการณ์มืออาชีพอันยาวนาน	ให้บริการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดตรัง	ด้วยใจรักในงานบริการที่พร้อมด้วยความ
รับผิดชอบ	ทั้งนี้	“เจ้าไหมทัวร์”	ยังถือเป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อันดีทางด้านการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	อย่างเสมอมา	สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ที่เคยได้ร่วมงานด้วยกันมาถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ	มีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้น	มีความรู้และความสามารถที่ดีโดยเฉพาะทักษะทางภาษา	รู้จักคาดการณ์และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยไหวพริบ	มีความอดทนและมุ่งมั่นต่อการทำงาน		
	 เจ้าไหมทัวร์	ขอแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ได้สำเร็จการศึกษาและจะต้องก้าวไปสู่ตลาดแรงงาน	และอยากฝากข้อคิดให้บัณฑิตว่า	“การทำงานนั้น
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	หากต้องการเรียนรู้งานที่ดีก็ควรเริ่มต้นนับตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป	เราจะต้องรู้จัก
อดทนเก็บเกี่ยวประสบการณ์	และรู้จักใช้เทคโนโลยี	เพื่อสร้างงานให้ตนเองในอนาคตต่อไป”
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

71



	 วันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ถวายรายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ในการจัดสร้างอาคารละหมาด	และถวายภาพเขียน
ด้วยสีอะครีลิก	ขนาด	๖๐	เซนติเมตร	x	๑๒๐
เซนติเมตร	โดยให้ชื่อภาพว่า	“เวิ้งธารคีรี” เป็นภาพ
บรรยากาศของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
พลเอกนวล	-	คุณหญิงบานชื่น	จันตรี	ซึ่งเป็น
ผลงานภาพของอาจารย์เอกพงษ์	คงฉาง	อาจารย์สาขา
ศิลปกรรมและออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ณ	อำเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพกิจกรรม
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ประมวลภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	๒๕๕๖	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ณ	ศาลาดุสิตดาลัย	สวนจิตรลดา
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผศ.รุจา			 ทิพย์วารี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายสุรพงษ์	 ถาวโรจน์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
ดร.ยุทธนา	 พงษ์พิริยะเดชะ	 รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.กฤษฎา	 พราหมณ์ชูเอม	 รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
ผศ.บรรเจิด	 กาญจนเจตนี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		 	 	 	
รศ.มุกดา	 สุขสวัสดิ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ยงยุทธ	 หนูเนียม	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.สุเทพ	 ชูกลิ่น	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ยุทธนา	 พงศกร	 รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
นายไชยยะ	 ธนพัฒน์ศิริ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
นายสันติ			 สถิตวรรธนะ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.กันทริน	 รักษ์สาคร	 ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ยงยุธ	 สุจิโต	 ผู้ช่วยอธิการบดี
นายอุดร	 นามเสน	 ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.สำคัญ	 รัตนบุรี	 ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)
ว่าที่พันตรี	ผศ.ดำรงค์	 โลหะลักษณาเดช	 ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
รศ.มนัส			 อนุศิริ	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางถนอมศรี	 เจนวิถีสุข	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
รศ.เยาวพา		 ณ	นคร	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
นางสาวปิยาภรณ์	 ธุระกิจจำนง	 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
นายวีระยุทธ	 จันทรักษา	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รศ.จารุยา	 ขอพลอยกลาง	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.สุวรรณี	 โภชากรณ์	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ.ณรงค์ชัย	 ชูพูล	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.พิน	 นวลศรีทอง	 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์	 จันทร์ทิพย์	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รศ.ดร.สุวัจน์	 ธัญรส	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
นายสถาพร	 ขุนเพชร	 ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
นายสุชาติ	 อินกล่ำ	 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายจำเริง	 ฤทธิ์นิ่ม	 ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ทองหนูนุ้ย	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.โกสินทร์	 พัฒนมณี	 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำ
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บรรณาธิการ
ผศ.ปิยะ			 ประสงค์จันทร์	 ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
นางวศินี			 จิตภูษา	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวอุทัยวรรณ	 ชาลีผล	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวอารีย์	 แก้วมณี	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวกุลธิดา	 มะลิทอง	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาววิจิตรา	 ช่วยแก้ว	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวศุภดา	 อาดำ	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายธนากร	 สิทธิสาร	 กองประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวกฤติยาภรณ์		 พรเดชอนันต์	 ประชาสัมพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
นางสาวปาณิสรา	 ถนนทิพย์	 ประชาสัมพันธ์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นางสาวฝนทิพย์		 ไกรนรา	 ประชาสัมพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปราโมท	 ปัตตา	 ประชาสัมพันธ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวกุสุมา			 ค้ำวงษ์	 ประชาสัมพันธ์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวดวงชีวัน	 เกลี้ยงกลม	 ประชาสัมพันธ์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววาสนา	 ร่มเย็น	 ประชาสัมพันธ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวอิษบดี	 คชสาร	 ประชาสัมพันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ชวกร			 มุกสาร	 ประชาสัมพันธ์	คณะเกษตรศาสตร์
นางศิครินทร์	 เพ็ชรโน	 ประชาสัมพันธ์	คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวแก้วตา	 ภะตะมัน	 ประชาสัมพันธ์	คณะศิลปศาสตร์
นางสาวอำมรรัตน์	 ฤทธิเดช	 ประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยรัตภูมิ	 	 	 	
นางสาวเปมิกา		 ดำรงค์				 ประชาสัมพันธ์	วิทยาเขตตรัง
นางสาวเบญจมาศ	 ชนะสุข	 ประชาสัมพันธ์	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
นางสาวภัณฑิกา				 มีเสน	 ประชาสัมพันธ์	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
นางภัทธพร	 สุวรรณรัตน์	 ประชาสัมพันธ์	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่
นางสาวธัญยณัฎฐ์	 รอดไข่				 ประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายเข้มนที	 ศรีสุขล้อม	 ประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

พระบรมฉายาลักษณ์	และพระฉายาลักษณ์
สำนักพระราชวัง

ออกแบบรูปเล่มและจัดทำอาร์ตเวิร์ค
นางวศินี	 จิตภูษา
นางสาวอุทัยวรรณ	 ชาลีผล

พิมพ์ที่
หสม.นีโอพ้อยท์
๑/๕๙	ถ.ราษฎร์อุทิศ	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	๙๐๑๑๐
โทร.	๐-๗๔๔๒-๕๕๖๑-๒
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คำร้อง/ทำนอง	คมสัน	นันทสุนทร

ยางนาสูงเหยียดเสียดฟ้าเกริกไกร	ศักดิ์ศรีแห่งพงพฤกษ์ไพร	ล้วนกิ่งใบของการศึกษา

หยั่งรากลงดิน	หยั่งลึกยึดธรรมนำค่าร่มเงาพื้นนานมา	สมปรัชญาค่าคำว่าให้

ณ	แดนนี้ดั่งสั่งสมสร้างคน	สร้างคุณค่าชีวิตคน	พลีเพื่อชนนั้นสุขสดใส

เกิดลูกยางนา	ต่อค่าทั่วแดนใกล้ไกล	มั่นคงสร้างพงเป็นไพร	สร้างเมืองไทยให้ใกล้ดั่งฝัน

*ลูกยางนาปลิวสง่างามศักดิ์ศรี	จะปลิวพลิ้วไปไกลที่	เพราะมีเรียวปลีกสร้างสรรค์

แต่ยังดำรงมั่งคงประสงค์เดียวกันงอกงามด้วยความหมายมั่น	เป้ฯพืชพันธุ์สมบูรณ์คุณค่า

**ยางนาสูงเด่นเป็นศรีแห่งไพร	ร่วมกันสร้างฝันยิ่งใหญ่	พร้อมพลีกายและใจอาสา

ดั่งยางมั่นคงหยัดพื้นยืนต้นแกร่งกล้านี่คือเกียรติแห่งยางนา	น้อมสัจจาไว้ตราแผ่นดิน

(ซ้ำ*/**)

 ต้นยาง (Yang or Dipterocarpus a latus Roxb) เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ
เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ไว้และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคล
ไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ	อยู่เสมอ	ลักษณะลำต้นสูงใหญ่เรือนยอดเป็นพุ่มกลมผลกลม
มีปีกยาว	๒	ปีก	ปีกสั้น	๓	ปีก	เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไปไกลตามกระแสลม
เปรียบเสมือนการนำความรู้	ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับใช้สังคมและพัฒนา
อยู่เสมอ	ดังผลยางนาที่ไม่หล่นอยู่กับที่	เปรียบเสมือนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ	ที่จะนำ
ความรู้	ความสามารถไปพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เพลงยางนา



ปกหลัง


