
ปกหน้า





	 ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน	๘	กลีบ	ล้อมรอบดอกบัวบาน	๘	กลีบ	หมายถึง	ทางแห่งความสำเร็จมรรค	๘

และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

	 ภายใต้ดอกบัวเป็นตราพระราชลัญกรบรรจุอยู่	หมายถึงสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหากษัตริย์

ของรัชการที่	๙	ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”

	 บนตรารูปวงกลม	มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ	และมีเลข	๙	อยู่	หมายถึง	รัชกาลที่	๙	ด้านล่างของตราวงกลม

ทำพับกรอบโค้งรองรับชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์

ประจำยามทั้งสองข้างหมายถึง	ความเจริญ	รุ่งเรือง	แจ่มใส่	เบิกบาน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ศรีวิชัย	คือ	อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

สัญลักษณ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓



๕๔

บทอาศริวาท

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๕๔

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)



๗๖

บทอาศริวาท
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี)



๗๖

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา		สยามบรมราชกุมารี)



๙๘

	 ขออนุโมทนาสาธุการบัณฑิตใหม่ทุกคน	พวกเราทั้งหลายกำลังยืนอยู่ในยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ระหว่างการรับทอดประวัติศาสตร์

กับการบุกเบิกประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ	ค้นหาสัจธรรมจากความเป็นจริง	มองหาอนาคตอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน	สร้างสรรค์

วันพรุ่งนี้ของพวกเราเอง	มีความเชื่อมั่นในการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง		เมื่อพบอุปสรรคก็ไม่ควรมองโลกในแง่ร้าย	สิ้นหวัง	ห่อเหี่ยว

ทุกคนสามารถก้าวสู่หนทางแห่งความสำเร็จได้	แต่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ	เพราะชีวิตเป็นตำราอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีตัวอักษร

แต่คนที่มีสายตาอันชาญฉลาดจะมองเห็นคำพูดทุกคำอย่างชัดเจน		ส่วนหนังสือนั้นเป็นชีวิตที่มีตัวอักษร	คนที่มีอารมณ์	ความรู้สึก

ลึกซึ้งจึงจะสามารถสัมผัสได้อย่างล้ำลึก

	 การศึกษาเล่าเรียนนั้นง่ายแต่จะเรียนให้ดีนั้นยาก	การทำงานนั้นง่ายแต่จะทำให้ดีนั้นยาก	การปล่อยตัวให้ตกต่ำนั้นง่าย

แต่การสำนึกนั้นยาก	เร่งศึกษาจับใจความสำคัญให้ได้	ร่อนกากเอาแก่น	รู้จักคุณค่าของเวลา	ตั้งใจศึกษา	ศึกษาด้วยความมานะ

บากบั่น	เป็นวิธีการที่ดีในการแสวงหาความรู้	ความรู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตและเป็นเทียนส่องทางในโลกแห่งความเป็นจริง	

ความไม่รู้เป็นอุปสรรคในการไปให้ถึงแสงสว่างและโลกแห่งความเป็นจริง	และก็เป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิต

ชีวิตของคนเรานั้นมีขอบเขตแต่ความรู้ไร้ขอบเขต

	 ขออำนวยพรให้บัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่าน	ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คือการบำเพ็ญตนเพื่อสังคม	เพื่อ

ยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากยิ่งๆ	ขึ้นไป	โดยทั่วกัน

ขออนุโมทนาอำนวยพร

วัดบวรนิเวศวิหาร

พระวรธรรมคติ

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑



๙๘

ภาพ
(สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก)



๑๑๑๐

สำเนาพระบรมราโชวาท

1



๑๑๑๐

สำเนาพระบรมราโชวาท

2



๑๓๑๒

สารบัญ



๑๓๑๒

สารบัญ



ว่างขาว

๑๔



สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร

๑๕



	 การศึกษานับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาต	ิซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เวลานานหลายปีในการหล่อหลอมความรู้

และกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนให้มีความชำนาญในสายวิชาชีพต่างๆ	จนกระทั่ง	เรียกว่า	บัณฑิต	

	 คำว่า	“บัณฑิต” หมายถึง	ผู้ทรงความรู้		ผู้มีปัญญาหรือนักปราชญ์	ย่อมเป็นเครื่อง	ชี้ชัดว่า	ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจนได้รับ

การยกย่องว่าเป็นบัณฑิต	เป็นผู้ทรงคุณค่าอเนกอนันต์	ต่อสังคมและประเทศชาติ	แต่คนที่เป็นบัณฑิตจะประสบความสำเร็จในชีวิต

ประสบผลสัมฤทธิ์ในการทำงานนั้นต้องมีความพากเพียร	วิริยะ	อุตสาหะ	ซื่อสัตย์	สุจริต	รวมทั้งมีคุณธรรม	จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างมั่นใจและไปให้ถึง

จุดหมายคือความเจริญสูงสุดในชีวิตของตนนั่นเอง

	 ผมขอชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(มทร.ศรีวิชัย)	ที่ได้สร้างองค์แห่งความรู้ให้กับบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการ

พรอ้มทีจ่ะตอ่สูก่บัอปุสรรคทกุอยา่งในการทำงานและเพยีบพรอ้มดว้ยคณุธรรม	จรยิธรรม	ตลอดจนใหใ้ชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษาเตม็

ความสามารถและบัณฑิตอย่าหยุดอยู่กับที่ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	ต่อไปในอนาคต

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบแต่ความสุข	ความสำเร็จ	ก้าวหน้าในหน้าที่	การงาน	สามารถปฏิบัติตน	ปฏิบัติงานให้เป็น

ประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	สังคมและประเทศชาติโดยสมบูรณ์ต่อไป

(นายชัยวุฒิ		บรรณวัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร

๑๖



	 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	ประจำปี

พุทธศักราช	๒๕๕๐-๒๕๕๑	ขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดี	มายังบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยทุกท่าน

	 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสมบูรณ์แล้ว	ถือว่าเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้มีปัญญา	ขั้นต่อไปคือการนำไปใช้จริงในสังคม	เพื่อสร้าง

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ในยามที่ชาติบ้านเมืองต้องการเร่งพัฒนาประเทศในทุกด้าน	บัณฑิตใหม่ทุกท่านจะเป็นองค์ประกอบ

สำคัญ	ในการสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	จากการประกอบอาชีพของท่านทั้งหลายโดยสุจริตขอให้ยึดมั่น

ในความซื่อสัตย์	การพัฒนาตนเอง	และการมีคุณธรรม	และจริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

	 ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านจงมีกำลังกาย	กำลังใจ

และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งสมบูรณ์ในการที่จะออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาการต่างๆ	สืบต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร

๑๗

(นางสาวนริศรา		ชวาลตันพิพัทธ์)

รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ



	 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร	ีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค	์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(มทร.ศรีวิชัย)	นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นความภาคภูมิใจ

ของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง

	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีในความวิริยะอุตสาหะที่นักศึกษาทุกคนได้มานะ	บากบั่นจนประสบความสำเร็จ	การเป็นบัณฑิต

ที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ	อย่างน้อย	๓	ประการ	คือ	มีคุณค่า	มีคุณธรรม	สร้างประโยชน์แก่สังคม	กล่าวอีกนัยหนึ่งบัณฑิต

จะตอ้งเปน็ผูม้คีวามสามารถในการนำความรูท้ีไ่ดร้บัจากมหาวทิยาลยัไปใชใ้นการประกอบอาชพีควบคูค่ณุธรรม	และสรา้งสรรค์

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

	 ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีกำลังกาย	กำลังใจ	และสติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สาร

๑๘

(นายชินภัทร		ภูมิรัตน)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



๑๙

	 รากฐานความมั่นคงของชาติ	คือ	“การศึกษา” ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านกระบวนการคิด	การวิเคราะห์	และปฏิบัติจนเกิดองค์

แห่งความรู้ควบคู่คุณธรรม	จริยธรรม	ผู้เรียนทุกคน	กว่าจะสำเร็จการศึกษาได้นั้นจะต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้ง	จนกระทั่งวันนี้

ได้เรียกว่า	“บัณฑิต” บัณฑิตหนึ่งคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาจากอาจารย์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งระดับ

อุดมศึกษามากกว่าหนึ่งร้อยคน	จึงมีคำกล่าวว่า “การสร้างคนคือการสร้างชาติ” แม้ว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้ว	แต่ความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ	ยังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว	ดังนั้นจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ	เพื่อให้มีความรู้

เท่าทันโลกและรู้ทันสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

	 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(มทร.ศรีวิชัย)	ที่มีความพากเพียร	ฟันฝ่า

อุปสรรคจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา	และขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ตลอดไป

(นายสุเมธ			แย้มนุ่น)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาร



๒๐

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาร

	 ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความสำเร็จกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยาม	และ

ความอดทนจนสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๐	–	๒๕๕๑		

	 การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษามานั้น	ถือเป็นความสำเร็จเพียงก้าวแรกเท่านั้น	เพราะก้าวต่อไปคือการที่ทุกท่านจะนำ

ความรู้		และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย		ไปใช้ในชีวิตจริง	ไม่ว่าจะเพื่อศึกษาต่อ	การดำเนินชีวิตในทุกวัน	การทำงาน

ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา	ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของท่านต่อไป

	 การศึกษาไม่ว่าจะด้านใดก็ตามบัณฑิตควรจะใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ	เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด	ผู้ใดที่ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ย่อมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น	และความรู้ที่ท่านได้รับนั้นต้องถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นได้ด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้	เพื่อการ

พัฒนา	ตัวท่านเอง	พัฒนาองค์กรของท่าน	พัฒนาสังคม	และพัฒนาประเทศชาติ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นสถานศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	คำว่าคุณภาพในที่นี้หมายรวมถึง

บัณฑิตต้องคิดเป็น	ทำเป็น	ใช้เป็น	อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	หากบัณฑิตมีทุกอย่างครบก็คือเป็นผู้มีคุณภาพคนหนึ่ง	ที่

สามารถเปลี่ยนแปลง	ปรับปรุง	และพัฒนาให้สิ่งต่างๆ	มีคุณภาพตามไปด้วย

	 ในโอกาสนี้	ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอชื่นชมและขออวยพรให้บัณฑิตใหม่

ทุกท่านมีความสุขกาย	สุขใจ	มีพลานามัยแข็งแรง	และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

(นายสมศักดิ์			บุญทอง)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



๒๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาร

	 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

	 ในนามผูบ้รหิาร	คณาจารยแ์ละบคุลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชมกบับณัฑติ

ใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์	นับว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวของบัณฑิต

ทุกท่าน	คงเป็นวันที่บัณฑิตไม่มีวันลืม	และเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อบัณฑิตทุกท่านที่ได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 การที่บัณฑิตจะมีคุณภาพนั้น	นอกเหนือจากตัวบัณฑิตที่จะใช้ความขยันหมั่นเพียร	และความอดทนแล้ว	หน้าที่หลักเริ่ม

แรกก็ต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอง	มหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือก	ปรับปรุง	พัฒนา	และให้ความรู้อย่างเต็มที่แก่นักศึกษา	รวมทั้ง

ปลูกฝังการเป็นคนดี	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีน้ำใจ	มีความเสียสละ	มีความอดทน	มีวินัย	มีคุณธรรม	และมีจริยธรรม		เมื่อ

บัณฑิตมีทั้งความรู้	ความสามารถรวมกับสิ่งที่ได้กล่าวมา	ก็สามารถนำสิ่งต่างๆ	นั้นไปช่วยเหลือสังคมได้	อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ	เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 แม้บัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ	ท่าน

สามารถนำความรู้และประสบการณ์จริงของท่านที่มีมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและ

การดำเนินชีวิตของน้องๆ	รุ่นต่อไปได้

	 ในวาระอันเป็นมงคลนี้	ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสุขกาย	สุขใจ		มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เป็นคนดีของสังคม	พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง	ครอบครัว	สังคม		และประเทศชาติให้มีความเจริญสืบไป

(รองศาสตราจารย์ประชีพ			ชูพันธ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย





บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา

๒๕๕๐





๒๕

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(เทคโนโลยีอุตสาหการ)

 นายครั่น  ทวีรัตน์ 	เกิดเมื่อวันที	่๑๘		กันยายน		พ.ศ.	๒๔๘๖	อายุ		๖๕		ปี		สำเร็จการศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปี่ที	่	๔	

จากโรงเรียนบ้านคลองหวะ	(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)	ประวัติการทำงาน	รับเหมาก่อสร้างเปิดบริษัททวีรัตน์	ขนส่ง	และเปิดบริษัท

โฟมอุตสาหกรรม	จำกัด

 ผลงาน เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน	เมื่อ	๑๖	มิถุนายน	๒๕๒๗	เป็นกำนัน	ตำบลคอหงส์	เมื่อ	๔	สิงหาคม	๒๕๒๗-๒๕๔๒		ประธาน

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน	เมื่อปี	๒๕๒๙	เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	แหนบทองคำ	เป็นประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล

คอหงส์		เข้ารับตำแน่งนายกเทศมนตรี	เทศบาลเมืองคอหงส์	๔		ธันวาคม		๒๕๕๐	จากการบริหารตำบลดีเด่นทำให้ตำบลคอหงส์

ได้รับการยกฐานะจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล		เป็นตำบลแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ

ยกฐานะ

 ความร่วมมือให้กับสังคม	บริจาคเงินซื้อเครื่องพิมพ์ดีดให้ที่ทำการปกครอง	อ.หาดใหญ่		บริจาค	แอร์คอนดิชั่นให้แผนกทำบัตร

ประชาชน	อ.หาดใหญ่	บริจาคเงินสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	บริจาคเงินซื้อที่ดินเพื่อจัดทำถนน

สาธารณะ	บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา	ดำเนินการสร้างเมรุเผาศพให้แก่สำนักสงฆ์สัจธรรม	บ้านไร่

จัดสร้างรั้วโรงเรียนบ้านคลองเปลจนสำเร็จ		บริจาคที่ดิน	ให้	อบต.	คอหงส์		บริจาคเงินปรับปรุงห้องทำงานของประธานอบต.

บริจาคเงินช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่โรงเรียน	50	โรง		บริจาคเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนวัดเทพชุมนุม		จัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้

ชุมชน		บริจาคเงินในการถมดินลานกีฬาชุมชน	ม.3	บ้านทุ่งรี		เป็นประธานในการจัดงานขอรับบริจาคที่ดิน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

เทศบาลคอหงส์ในปัจจุบัน	จำนวน	4	แปลง

 จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ	ประสบความสำเร็จดียิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น	ทางด้านการบริหาร	และการ

ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีอุตสาหการ)	เพื่อ

เป็นเกียรติประวัติสืบไป



๒๗๒๖

 นายจารุ  ชูวาณิชย์ เกิดเมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๐๒	อายุ	๔๙	ปี	สำเร็จการศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จากโรงเรียนแสงทองวิทยา	อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา		ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	แผนกวิชาช่างก่อสร้าง	วิทยาลัย

เทคนิคหาดใหญ่	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	แผนกวิชาช่างก่อสร้าง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคใต้

ระดับปริญญาตรี	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคใต้	คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมโยธา	ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	คณะวิทยาการจัดการ	สาขาบริหารธุรกิจ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการ

หจก.เจร์อาร์ก่อสร้าง	กรรมการบริหาร	บริษัทพีเอสกรุ๊ป	(๑๙๘๘)	จำกัด	เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มพูนศึกษา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	บริษัทเคทีคูล	(ประเทศไทย)	จำกัด	เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	บริษัทนิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด		

 ผลงานทางดา้นสงัคม	เปน็กรรมการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนจงัหวดัสงขลา	และเปน็ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดสงขลา		

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี	พ.ศ.๒๕๔๓	จัตุรถาภรณ์	มงกุฎไทย	และปี	พ.ศ.๒๕๕๐	จัตุรถาภรณ์	ช้างเผือก

 การอบร/สัมมนา	ได้รับประกาศนียบัตร	การอบรมหลักสูตร	mini	MBA	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	รุ่นที่	๑	พ.ศ.๒๕๓๒

ประกาศนียบัตร	การอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม	(ATSMEs)	สงขลารุ่นที่	๑๘	พ.ศ.๒๕๓๓

และประกาศนียบัตร	การอบรมโครงการที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก	(APEC-IBIZ)	รุ่นที่	๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ	การให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคม	และสถาบันการศึกษาจึงเห็นควรมอบ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(วิศวกรรมโยธา)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(วิศวกรรมโยธา)



๒๗๒๖

 นายบัณฑิต  แก้วรัตน์ เกิดเมื่อวันที่	๖	เมษายน	พ.ศ.๒๔๘๘		อายุ	๖๓	ปี	สำเร็จการศึกษา	ระดับประถมศึกษา	ป.๑-๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า	อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระดับมัธยมศึกษา	(ม.๑-๖)	โรงเรียนทุ่งสง	อำเภอทุ่งสง	จังหวัด

นครศรีธรรมราช	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ	สาขาเกษตร	แผนกเกษตรกรรม	(ปวช.)	วิทยาลัยเกษตรกรรม

นครศรีธรรมราช	นายบัณฑิต แก้วรัตน์	เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๑๐		ตำแหน่งพนักงานข้าวจัตวา

กรมการข้าว	กระทรวงเกษตร	ฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืชประจำอยู่ที่เกษตรกลางบางเขน	ประมาณ	2	ปี	ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดภาคกลางลา	ปัจจุบันออกจากราชการ	เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

 การฝึกอบรมและดูงาน	เข้าร่วมโครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชไทย-เยอรมัน	โครงการเกี่ยวกับเรื่องข้าว	ยางพารา	ไม้ผล	

รว่มโครงการปรบัปรงุระบบสง่เสรมิการเกษตร	และไดร้บัทนุจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นการไปศกึษาดงูานเรือ่ง	โกโก้

ณ	ประเทศมาเลเซีย		ศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร	ณ	ประเทศไตหวัน		ศึกษาดูงานเรื่องตลาดกาแฟ	ยางพารา

และการประมง	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการฝึกอบรมหัวหน้าส่วนราชการ

 ผลงานทางวิชาการ	เคยได้รับการมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นวิทยากรผู้ชำนาญการ	อบรมชาวสวนกาแฟ

ในภาคใต้	เป็นคนแรกของภาคใต้ที่ปลูกส้มโอเชิงธุรกิจเพื่อการส่งออกและได้รับความสำเร็จ	โดยใช้วิชาการและปัจจัยต่างๆ

ในการผลิตนับตั้งแต่การปลูก	บำรุงรักษา	การป้องกันกำจัดโรคแมลง	รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดเป็นตัวแทนชาวสวนส้มของภาคใต้

ในการร่วมบรรยายและอภิปรายปัญหากับตัวแทนชาวสวนส้มจากภาคอื่น	หลายครั้งและเคยได้รับการมอบหมายจากจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ให้เป็นวิทยากรผู้ชำนาญการอบรมชาวสวนเรื่องมะพร้าวและโกโก้

 ผลงานทางสังคม	ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกบ้านนาชาติ	ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตส้มโอ

เพื่อการส่งออกอำเภอขนอม	เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานมากมายเช่น	บริษัทเอกชนเพื่อมาซื้อส้มโอสมาชิกส่งออกต่างประเทศ

กรมวิชาการเกษตร	ผู้ประสานงานโครงการวิจัยส้มโอ	ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)	และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	ทำหน้าที่ที่ปรึกษา

คณะทำงานส่งเสริมการเกษตรของอำเภอ	ขนอม

 ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ใหก้ารสนบัสนนุสถานทีฝ่กึงานของนกัศกึษา	สถานทีท่ำกจิกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการวิจัยส้มโอ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 จากความสำเร็จในการมุ่งมั่นในการทำงาน	จนทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ	และการเสียสละเพื่อ

ประโยชน์ของสังคม	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาพืชศาสตร์)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(พืชศาสตร์)



๒๙๒๘

 นายสุทธิชัย  ภูรินันทกร เกิดเมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๐๗	อายุ	๔๔		ปี	สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่

วิทยาลัย	ประโยควิชาชีพ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้	สงขลา	ประโยควิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้	สงขลา	หลังจากจบการศึกษาได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมาโดยตลอด	ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการ	บริษัทโชคพานิชขนส่ง	จำกัด	ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ	(หสม.)	พรมงคลค้าของเก่า	ผู้จัดการห้างหุ้น

ส่วนสามัญ	(หสม.)	ห้องเย็นพรมงคล		ผู้จัดการบริษัทนันทกรค้าเหล็ก	จำกัด	และผู้จัดการบริษัทหาดใหญ่นันทกร	จำกัด	  

 ผลงานทางวิชาการ	นักกีฬาวอลเล่ย์บอลของคณะวิชาบริหารธุรกิจ	และวิทยาเขตเทคนิคภาคใต้	สงขลา	และประธาน

นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ	วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้	สงขลา	(พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๘)	เคยเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนามากมาย

เช่นการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด	การอบรมสู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม	การสัมมนาจิตวิทยาการจัดการ

อบรมกลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ	และ	“จิตวิทยาการจัดการชั้นสูง”

 ผลงานทางสังคม	มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	แสถาบันโรคระบบทางเดินละอาหาร

และตับ

 ความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย		อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	เป็นประจำทุกปี

	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ	และการเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคม	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การจัดการ)



๒๙๒๘

 นายสุธรรม  ชยันต์เกียรติ	เกิดเมื่อวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๔๙๐	อายุ	๖๑	ปี	สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่	๔	จากโรงเรียน

กงฮั้ว	มัธยมศึกษาปีที่	๓	ศึกษาผู้ใหญ่ศรีธรรมราช	มินิเอ็มบีเอ	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เข้าร่วมอบรมและดูงานด้านธุรกิจ

จากประเทศไต้หวัน	ญี่ปุ่น	จีน	สิงคโปร์	ออสเตรเลีย	ฝรั่งเศส		แคนาดา	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	รองประธานบริษัทซิลเวอร์

เบเกอรี่แอนด์ฟู้ด	จำกัด	รองประธานบริษัทโอเซี่ยน	จังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการบริหารโรบินสันโอเชี่ยน	จังหวัดนครศรี

ธรรมราช	เจ้าของกิจการ	ลิกอร์บ้านทำขนม	ร้านอาหารไทยปักษ์ใต้	“ครัวนคร”	ร้านกาแฟ	“เฮาค็อฟฟี่” ร้านนมสด	“คอนม”

ร้านกาแฟโบราณ	“โกปี๊” 		ร้านขนม	“ซิลเวอร์เบเกอรี่” ร้านผ้าทอ	“๑๒ นักษัตร”

 ตำแหน่งหน้าที่ในสังคม ที่ปรึกษา	กตตร.จว.นครศรีธรรมราช	ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช	ที่ปรึกษาหน่วย

บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยข้าราชการ

เปน็กรรมการสมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่วนครศรธีรรมราชกรรมการหอการคา้นครศรธีรรมราช	เปน็กรรมการชมรมรกับา้นเกดิ

เป็นกรรมการชมรมผู้สนใจธรรม	เป็นกรรมการชมรมวิ่งเมืองนคร	เป็นกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราช

กรรมการสมาคมพาณิชจีน	นครศรีธรรมราช	เป็นกรรมการสมาคมไหหลำนครศรีธรรมราช	เป็นกรรมการส่งเสริมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช		และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ผลงานทางวิชาการ ร่วมจัดทำสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช	และร่วมจัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้

 ผลงานทางสังคม	ร่วมจัดทำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมืองนคร	ร่วมจัดทำศาลาโดหกเมืองนครศรีธรรมราชร่วมจัดทำกำแพงและ

ป้อมเมืองเก่าเมืองนครศรีธรรมราช	ร่วมจัดทำพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช	ริเริ่มจัดทำงานแห่นางดานเมืองนคร	ริเริ่ม

จัดตลาดย้อนยุค	งานเดือนสิบวัดพระมหาธาตุ	เป็นวิทยากรจัดทำวิสัยทัศน์เมืองนครศรีธรรมราช	เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ

สถานศึกษาต่างๆ	ใช้สถานประกอบการเป็นที่ดูงานและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ	และเป็นวิทยากรบรรยาย

ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ	

 จากความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้	และการช่วยเหลือสังคม	จนประสบความสำเร็จ	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)





บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา

๒๕๕๑





๓๓

 นายเกรียงไกร  จรัสภิญโญวงศ์ เกิดเมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๔๙๓	ปัจจุบัน	อายุ	๕๙	ปี	สำเร็จการศึกษา	ประถมศึกษา

ชั้นปีที่	๔	โรงเรียนฮั้วเฉียว	สำเร็จประถมศึกษาชั้นปีที่	๗	โรงเรียนตรังวิทยา	สำเร็จมัธยมศึกษาชั้นปีที่	๒	โรงเรียนวัดควนวิเศษ

ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	การทำลูกชิ้นหมูอนามัย	การทำหมูยอ	และกุนเชียง		จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	อาหลาน	ฟู๊ด	จำกัด	กรรมการบริษัท	๑๑

วงจรเทรดดิ้ง	แอนด์	โคลสตอเรจ	จำกัด	หุ้นส่วนผู้จัดการ	หจก.ไฮเซ่งเฮงขนส่ง	และหุ้นส่วนผู้จัดการ	หจก.แพปลาเบอร์	๑๑	

 ผลงานทางสังคม	นายเกรียงไกร	จรัสภิญโญวงศ์	เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณกุศลบ่อยครั้งไม่ว่า

จะเป็นการบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล	การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่าง	ๆ 	การเป็นพุธสาสนิกชนที่ดี

โดยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือทางวัด	และพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ช่วยเหลือแก่	โรงเรียนสอนคนตาบอด	โรงเรียน

โสตศึกษา	และปัจจุบันเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีสงขลา	เป็นประธานวงการพระเครื่องสงขลา	อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น

รองนายกสมาคมจีนแต้จิ๋ว	(สงขลา)	เป็นต้น

	 ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	เอือ้เฟือ้สถานทีเ่พือ่ถา่ยทำวดิโีอและใหข้อ้มลูกบันกัศกึษาทางดา้น

การทำบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา		มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา	และให้การ

สนับสนุนเงินงานเกษียณอายุราชการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	พ.ศ.๒๕๕๑	เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	ราชมงคลศรีวิชัย

	 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ	และการเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคม	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การจัดการ)



๓๔

 นายศักดิ์สิทธิ์  โอวรารินท์ เกิดเมื่อวันที่	๕	ธันวาคม		๒๕๐๘	อายุ	๔๔	ปี	สำเร็จการศึกษา	ระดับ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทางด้านบัญชี	โรงเรียนพาณิชยการและการบัญชีพระนคร	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ทางด้าน	การเงินการธนาคาร

วิทยาลัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ	สำเร็จการศึกาษาระดับปริญญาตรี	ด้านการเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยซือต้า	ไต้หวัน	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	ท่าเรือ	เอส.ที	บริษัทสันทัตและบุตร	จำกัด	เป็นผู้จัดการฟาร์ม

เลี้ยงกุ้งกุลาดำ	บริษัท	สันทัต	และบุตร	จำกัด	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และกรรมการผู้จัดการ	ฟาร์มสุกร	บริษัท	ช.เกษตรรุ่งเรือง

จำกัด	จังหวัดนครศรีธรรมราช		

 ผลงานทางวิชาการ	เข้าร่วมอบรมและสัมมนามากมาย	เช่น	การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ	หลักสูตรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร

หลักสูตรการจดัการสิ่งแวดล้อมดา้นปศสุัตว์	หลักสูตรเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดบับริหาร	การฝกึอบรมอาหารสัตว์

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์		หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	รุ่นที่	๒๕	ระบบก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพลังงานทดแทน	ระบบการจัดการกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน	โครงการเสริมสร้าง

จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม	ด้านอาหารปลอดภัย	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	(ค.พ.อ.)	รุ่นที่	๑๙๓

 ผลงานทางสังคม	ทำหน้าที่นายทะเบียนฟาร์ม	สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้	(๒๕๕๐-๒๕๕๑)	เป็นรองประธานโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	(ค.พ.อ.)	รุ่นที่	๑๙๓	เป็นเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้	และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปัจจุบัน	

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษาเข้าไปฝึกงานทางด้าน

การเกษตร	สนับสนุนกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	เป็นวิทยากรบรรยายทางด้านการเลี้ยงสุกรให้แก่นักศึกษา

มาโดยตลอด	และเป็นคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์

	 จากความรู้ความสามารถ	และความมุ่งมั่นในการทำงาน	จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ	และให้ความช่วยเหลือ

แก่สังคม	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(สัตวศาสตร์)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(สัตวศาสตร์)



ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย





๓๗

 บัณฑิตราชมงคลทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรง

พระเมตตานับตั้งแต่วันที่เริ่มการสถาปนาก่อตั้ง	จวบจนบัดนี้	สายธารแห่งพระเมตตายังคงริน

ไหลให้ความชื่นใจเรื่อยมาอย่างไม่เคยขาดสาย

ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย



๓๘

พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราชมงคล

	 ตราประจำมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลนัน้เปน็รปูดวงตราวงกลมภายในมพีระราชลญัจกรประจำพระองคพ์ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ล้อมรอบด้วยดอกบัว	๘	กลีบ	ซึ่งสื่อความหมายถึง	ทางแห่งความสำเร็จ	มรรค	๘		และความ

สดชื่น	เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา	ด้านบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่มีตัวเลข	๙	ซึ่งหมายถึง	รัชกาลที	่๙	ครอบอยู่

ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน	ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	๙	แห่ง	ล้วนได้รับพระราชทานราชานุญาต

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ให้อันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	๙	แห่ง	บรรดา

คณาจารย์	ข้าราชการ	นักศึกษา	บัณฑิต	ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

	 ดว้ยพระมหากรณุาธคิณุ	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชไดเ้สดจ็พระราชดำเนนิพระราชทานปรญิญาบตัร

	 ในวันที่	๒๙-๓๑	กรกฎาคม	๒๕๒๔	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน

ในการพระราชทานปรญิญาบตัรแกบ่ณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา	ซึง่เปน็การเสดจ็พระราช

ดำเนินเป็นครั้งแรก

	 ต่อมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	มาพระราชทาน

ปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตเป็นครั้งที่	๒	เมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	และ	๑-๒	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๒๗	ครั้งที่	๓	ระหว่างวันที่

๗-๙	กรกฎาคม	๒๕๓๐	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเป็น		ครั้งที่	๔	เมื่อวันที่

๑๙-๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๓๓	หลังจากที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

นามใหม่		อันเป็นมหามงคลนามว่า	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

	 ตั้งแต่ปี	๒๕๓๔	เป็นต้นมา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์	เป็นองค์ประธานในการพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล	เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน	ยังความปลื้มปีติและความภาคภูมิใจแก่ชาว

ราชมงคลเป็นอย่างยิ่ง

	 ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแก่พสกนิพรทั้งแผ่นดิน	จึงทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข	แม้นมีทุกข์ใดๆ

ก็ทรงเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอ	ทรงพระราชดำริหาทางแก้ไขอย่างทันทีทันใด	ทรงมีพระปรีชามองการไกลอย่างอัจฉริยะ

น่าอัศจรรย์ยิ่ง	ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขไปทั่วทุกหนแห่งแม้ถิ่นทุรกันดาร	โดยมิได้ย่อท้ออย่างสม่ำเสมอมา	เป็นแบบอย่าง

ที่ทุกคนจักไว้เหนือเกล้าฯ	เพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น



๓๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวราชมงคลตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	ที่พระบาทสมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงมีพระเมตตา	ทรงพระกรุณาพระราชทานนามราชมงคล	ทรงพระราชทาน		พระราชลัญจกรประจำพระองค์	ให้เป็นเครื่องหมาย

ประจำราชมงคล	ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท	พระราชทานพระราชดำรัช	ทรงกระตุ้นจิตสำนึก	แง่คิด	กำลังใจ

ความแน่วแน่ที่เราจะได้มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของชาติ	พัฒนาสังคม	ให้ได้เจริญก้าวหน้าสืบไป	สิ่งเหล่านี้ทำให้บัณฑิตของ

ราชมงคลเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรมและทำงานอย่างมีเข็มทิศในชีวิตตลอดมา

 บัณฑิตนักปฏิบัติ	เป็นคำที่ใช้กล่าวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	๙	แห่ง	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัย

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ	และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี	โท

และเอก	เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก	รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัย

ชุมชน	การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	๙	แห่ง	อยู่ภายใต้

การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เกิดจาการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี	ราชมงคล	ในกลุ่มภาคใต้

๕	หน่วยงานเข้าด้วยกัน	ได้แก่	คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช	(ทุ่งใหญ่),	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่),	วิทยาเขต

ศรีวิชัย(ขนอม)	จังหวัดนครศรีธรรมราช,	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จังหวัดตรัง,	และวิทยาเขตภาคใต้

จังหวัดสงขลา		

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง	ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการ

บริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และการบริการ	และยึดแนวทางที่ว่า	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม”

นอกจากนี้ยังมีนโยบาย	ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน	การสอน	การวิจัย	การบริการชุมชน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์	และทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

โปร่งใส

 ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะของตนเอง และ

ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา

๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งแรก



๔๐

 ต้นยาง	(Yang	or	Dipterocarpus	a	latus	Roxb)	เป็นต้นไม้ประจำ

มหาวิทยาลัยฯ		เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ไว้

และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ	อยู่ เสมอ

ลักษณะลำต้นสูงใหญ่	เรือนยอดเป็นพุ่มกลมผลกลม	มีปีกยาว	๒	ปีก

ปีกสั้น	๓	ปีก	เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไปไกลตามกระแสลม	เปรียบเสมือน

การนำความรู้	ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับใช้สังคม	และพัฒนา

อยูเ่สมอ	ดงัผลยางนาทีไ่มห่ลน่อยูก่บัที	่เปรยีบเสมอืนบณัฑติของมหาวทิยาลยัฯ

ที่จะนำความรู้	ความสามารถ	ไปพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

	 ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน	มหาวิทยาลัยฯ	จึงแบ่งเขตพื้นที่

ออกเป็น	๕	หน่วยงาน	ในพื้นที่ภาคใต้		ได้แก่	

	 1.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		สงขลา

	 2.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

	 3.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

	 4.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม

	 5.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

เชียงใหม่

ประเทศไทย

กรุงเทพ

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคล

(ชุมพร)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีมงคล
(สงขลา)

วิทยาเขตตรัง



๔๑

	 ด้านการจัดระดับการศึกษา	เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี	หลักสูตรต่อเนื่อง	และหลักสูตร	๔	ปี		มีโครงสร้างการเรียน

การสอนตามความเหมาะสม	ถึง	๗	คณะและ	๒วิทยาลัย	ประกอบด้วย	คณะบริหารธุรกิจ,คณะวิศวกรรมศาสตร์,

คณะศิลปศาสตร์,	คณะเกษตรศาสตร์,	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	คณะอุตสาหกรรมเกษตร,	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง,	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ,	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	และในปัจจุบัน

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา	จึงผลักดันให้เกิดหน่วยงานภายในอีก	๔	คณะ	๑	วิทยาลัย		คือ	คณะสัตวแพทยศาสตร์,

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,	คณะเทคโนโลยีการจัดการ,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	และวิทยาลัยรัตภูมิ

ด้วยการดำเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยอดผู้สมัครนักศึกษาใหม	่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ	แห่งนี้	จึงเพิ่มขึ้น

ในทุกๆ	ปี	

	 นอกจากนี้	ยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัย		สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาทางด้านการเรียน

การสอน	และการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ	อีกทั้งยังมุ่งเน้น	การให้บริการวิชาการแก่สังคม

ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์	นำความรู้ใหม่ๆไปปรับใช้ในการช่วยเหลือสังคม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ยังมีการ

สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยส่งนักศึกษาคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	ด้านภาษา	ศิลปวัฒนธรรม	ยังประเทศจีน

อินโดนีเซีย	ลัตเวีย	มาเลเซีย	และญี่ปุ่น	เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เชี่ยวชาญ

สามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ	เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

ทางด้านเทคโนโลยีที่ดีในภาคใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

	 ตั้งอยู่เลขที่	๑	ถนนราชดำเนินนอก	ตำบลบ่อยาง	อำเภอเมือง	จังหวัดสงขลา		มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

แบ่งออกเป็น	๔	คณะ	คือ



๔๒

คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย	สาขาบัญชี,	สาขาการตลาด,	สาขา

การจัดการ,	สาขาระบบสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์ 	ประกอบด้วย	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว,

สาขาต่างประเทศ,	สาขาคหกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมโยธา,	สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า,	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,

สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม,	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย	สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์,

สาขาศิลปกรรม

	 นอกจากนี้	ยังได้จัดสร้างโรงแรมราชมังคลา	พาวีเลี่ยน	บีช	รีสอร์ท

ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานประกอบการ	(บริษัททรัพย์แสนไสวจำกัด)

กับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาวิชาสาขาการโรงแรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควบคู่ไปกับ

ความเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญ	เชิงปฏิบัติ	ซึ่งเน้นการ

ปฏิบัติงานในโรงแรมราชมังคลา	พาวีเลี่ยน	บีช	รีสอร์ท	อย่างมีระบบ

เน้นให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว	ทำให้ได้

เรียนรู้ประสบการณ์จริง	จากการไปปฏิบัติงานและจะได้นำความรู้

มาพัฒนาตนเองก่อนจะสำเร็จการศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษาทุกคน

มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เปิดรับนักศึกษา	ในปี	๒๕๕๓)

วิทยาลัยรัตภูมิ
	 ตั้งอยู่ที่	๔๑๔	หมู่	๑๔		ถนนเพชรเกษม	ตำบลท่าชะมวง	อำเภอรัตภูมิ

จังหวัดสงขลา	เดิมเป็นพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขต

ภาคใต้	เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย	จึงได้เปลี่ยน

เป็นวิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน	และทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,	สาขาการตลาด,

สาขาระบบสารสนเทศ,	สาขาบัญชี,	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และระดับปริญญาตรี	ประกอบด้วย		สาขาวิศวกรรมเครื่องกล



๔๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

	 ในปี	พ.ศ.๒๕๔๙	ได้มีการแบ่งส่วนราชการและจัดตั้งเป็น	สำนักงาน

วิทยาเขตตรัง	ซึ่งประกอบด้วย	๕	หน่วยงานหลัก	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	สถาบันวิจัย

และพัฒนา	สถาบันศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และสำนักงาน

วิทยาเขตตรัง	และในปี	๒๕๕๐	ได้มีการแบ่งหน่วยงานสายสนับสนุนออกเป็น

๔	งาน	ได้แก่	งานบริหารนโยบายและแผน	งานการคลัง	งานบริหารวิชาการ

และวิจัย	และงานบริหารกิจการนักศึกษา	ภายใต้การบริหารของรองอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตตรัง		

	 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	สาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,	สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง,	สาขาวิชาการจัดการประมง,

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล,

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,	สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น,

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,	สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม		

	 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประกอบด้วย	สาขาวิชาการโรงแรม

และการท่องเที่ยว,	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล,	สาขาวิชาบัญชี	

นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง	ยังมีการส่งเสริมด้านงานวิจัยของอาจารย	์การให้บริการชุมชน

ด้านวิชาการและด้านต่างๆ	อีกทั้งพื้นที่ภายในวิทยาเขตเอื้ออำนวยทั้งด้าน

การเรียนการสอน	การฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา	เพราะพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน

และมีธรรมชาติที่สวยงาม	ซึ่งวิทยาเขตตรัง	ได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ



๔๔

ภายในอย่างต่อเนื่อง	เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาผักผ่อนในวันหยุดและวันสำคัญต่างๆ

ประกอบด้วย		พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง	ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำจืดและ

น้ำเค็ม		พิพิธภัณฑ์หอย		การแสดงโครงกระดูกพะยูน	ฉลามวาฬ	การจัดนิทรรศการพะยูน

และอื่นๆ		อีกหนึ่งที่สร้างความทับใจแก่นักท่องเที่ยวคือ	การแสดงความสามารถของแมวน้ำ

ซึ่งจะมีการแสดง		๒	รอบ		รอบ	๑๐.๓๐น.	และ		๑๔.๓๐	น.	หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพิ่มอกี

	๒		รอบเป็น		๔		รอบ		คือ		๑๐.๓๐	น.		๑๑.๓๐	น.	๑๔.๓๐	น.และ	๑๕.๓๐	น.	นอกจากนี้โซน

ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยังมีการจำหน่ายของที่ระลึก	ซึ่งมีสินค้าในเครือมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่นักศึกษา



๔๕

	 ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	(walk	way)	เป็นทางเดินศึกษาแหล่งธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของระบบป่าชายเลน	เหมาะแก่การศึกษาของนักเรียน	นักศึกษา	นักวิชาการ	หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของระบบความ
อุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลน	ประกอบด้วย	๔	ทางเดินศึกษาด้วยกัน		ได้แก่	๑.	ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาจารย์
มีระยะทางโดยประมาณ	๖๐๐	เมตร		๒.	ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกธรรมชาติ	ทางไปหาดวิวาห์ใต้สมุทร	มีระยะทาง
ประมาณ	๑,๐๐๐	เมตร	๓.	ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาจารย์	ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	มีระยะทาง
ประมาณ	๔๐๐	เมตร	และ	๔.	ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ตั้งอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช		มีระยะทางประมาณ		๒๕๐	เมตร
สำหรับพื้นที่นี้มีความพิเศษคือเป็นป่าชุ่มน้ำ	ซึ่งทั้ง	๓	ที่ที่กล่าวมาเป็นป่าชายเลน		
	 อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากและนักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดี	คือ	หาดราชมงคลตรัง
หาดทรายขาวสะอาดทอดยาวสุด	หูสุดตา	รายล้อมด้วยทิวสน	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวหรือคนรู้ใจ
หาดวิวาห์ใต้สมุทร	อีกหนึ่งชายหาดที่เป็นแนวต่อของหาดราชมงคลตรัง		มีเขาคู่เป็นจุดเด่น	และเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงพิธีวิวาห์
ใต้สมุทรซึ่งเป็นพิธีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 ศูนย์ฝึกการโรงแรม	สถานที่พักภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว
แขกที่เดินทางมาเยือนวิทยาเขต		และเป็นที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โดยที่พักตั้งอยู่โซน
ด้านในติดกับชายหาด	สถานที่มีความเงียบสงบ	บรรยากาศที่พักรายล้อมด้วยต้นเสม็ดขาว	เสม็ดแดง	บรรยากาศเย็นสบาย
เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติและรักการพักผ่อนอย่างแท้จริง	ศูนย์ฝึกการโรงแรมประกอบด้วยบ้านพักที่มีสไตล์การออกแบบ
ที่ไม่เหมือนใคร	เน้นโทนสีที่เข้ากับธรรมชาติ	และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมากมายที่สำคัญราคาเป็นกันเอง
นอกจากศูนย์ฝึกโรงแรมแล้วขณะนี้วิทยาเขตตรังกำลังก่อร้างโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง
ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล	๑๒๐	ล้านบาท	และจะก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการได้ประมาณปลายปี	พ.ศ.๒๕๕๓
	 นอกจากนี้	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ยังเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการให้บริการต่างๆ	โดยให้บริการนวดแผนไทย
ถือเป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ได้จัดขึ้น	สำหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น	ประกอบด้วย	การนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย
และการนวดตัวแบบราชสำนัก	ภายใต้การให้บริการของนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว		สำหรับการนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น	เปิดให้บริการทุกวัน	ณ	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	(ใกล้ประภาคาร)	หาดราชมงคลตรัง	และ
นี่คืออีกหนึ่งของการให้บริการที่	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ต้องการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะ
การนวดของไทย		
	 จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเพียง
อย่างเดียว	แต่ยังมีสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ	และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาเขตตรัง	จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง		เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว	นักศึกษา
สามารถนำความรู้ที่ได้	ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ในอนาคต	



๔๗๔๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ก่อตั้งเมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๔๗๘

ในนาม	“โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม	ประจำอำเภอทุ่งสง”	ที่รับ

ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	เข้าศึกษาต่อทางด้านเกษตรกรรม

ที่เท่านั้น	โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าเป็นนักเรียนกินนอน	เพื่อการฝึกฝน

ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการเป็นปฏิบัติจริง		๒	ปีจึงจบหลักสูตร	

	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

ระยะเวลา	๗๐	กว่าปีที่ผ่าน	รับการยกฐานะจากโรงเรียนประถมวิสามัญ

เกษตรกรรมเป็น	“โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”	พร้อมการโอน

กิจการเป็นของรัฐบาล	เมื่อปี	๒๔๘๒	ยกฐานะเป็น	“วิทยาลัยเกษตรกรรม

นครศรีธรรมราช”	เมื่อปี	๒๕๐๘	ปี	๒๕๓๑	ได้รับการยกฐานะเป็น

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”	และเป็น

“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่”

ปี	๒๕๔๘
 

	 ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่		ตั้งอยู่ 	เลขที่ 	๑๐๙

ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ	หมู่	๒	ตำบลถ้ำใหญ่		อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขยาย

วงกว้างและมีความหลากหลายขึ้น	จึงมีภารกิจในการให้ความรู้ทั้งด้าน

การเกษตร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ	โดยจัดการเรียน

การสอน	๓	คณะด้วยกันคือ	คณะเกษตรศาสตร์,	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	และคณะเทคโนโลยีการจัดการ	โดยมีหลักสูตร	ดังนี้

	 คณะเกษตรศาสตร์	จัดการเรียนการสอน	๒	พื้นที่	คือวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่		

โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	จัดการเรียนการสอน	๕	สาขาวิชา	ประกอบด้วย		สาขาวิชาพืชศาสตร์,	สาขาวิชา

สัตวศาสตร์,	สาขาวิชาประมง,	สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์,	สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

	 ตลอดระยะเวลา	๗๐	กว่าปีที่ผ่านมา	คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์

รุ่นแล้วรุ่นเล่า	จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเป็น	สิงห์เหนือและเสือใต้	ซึ่ง	สิงห์เหนือ	นั่นหมายถึงคือ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	และเสือใต้

นั้นก็คือ	เกษตรศาสตร์หรือ	เกษตร	ไสใหญ่	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	ในปัจจุบัน

 คณะเกษตรศาสตร์	ยังมีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์	สามารถนำไปพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้	ยังได้จัดตั้ง	“ศูนย์สาธิตตัวอย่างเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”	เพื่อ

เป็นแหล่งรวบรวม	พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง	และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย	การขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก	

แต่เน้นการไม่ทำลายธรรมชาติ	ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียน	นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าศึกษาและเรียนรู้เป็นจำนวนมาก	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดการเรียนการสอน	๙		สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง,	สาขาวิชา

เทคนิคอุตสาหกรรม,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ,	สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม,	สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์,	สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์,	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	(โครงการเปิดรับปีการศึกษา	๒๕๕๓),	สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล



๔๗๔๖

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์		คณะจึงฝึกฝนให้บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่สู้งาน	อดทน	เพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง	ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านยางและพอลิเมอร์ของคณะมีงานทำ

๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	นอกจากนี้ผลผลิตของบัณฑิตในการทำงานยังเป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานอีกด้วย

	 คณะเทคโนโลยีการจัดการ	ประกอบด้วย	สาขาวิชาการจัดการ,	สาขาวิชาการตลาด,	สาขาวิชาการบัญชี,	สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์,	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	แม้จะเป็นคณะน้องใหม่ใน	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	เพราะได้รับการประกาศ

จัดตั้งเป็นคณะเมื่อวันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๑	แต่ด้วยศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	จนทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชน

อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาวต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ตั้งอยู่	เลขที่	๑๓๓	หมู่	๕

ตำบลทุ่งใหญ่	อำเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช	เป็นสถานศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขา

เกษตรศาสตร์ให้สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคใต้	ซึ่งแต่เดิม

ต้องเดินทางไปเรียนต่อในภาคอื่น	คณะเกษตรศาสตร์

นครศรีธรรมราชจึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในภาคใต้

ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายอาชีวเกษตรโดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน	๑๘	คน	การเปิดสอนระยะนี้ได้เปิดสอนที่วิทยาเขต

เกษตรนครศรีธรรมราช	(สมัยนั้น)	ต่อมาเริ่มบุกเบิกพัฒนา	พื้นที่	๒,๐๐๐	ไร่เศษ	ที่บ้านขอนไทรหัก	ต.ทุ่งใหญ่	อ.ทุ่งใหญ่

(ที่ตั้งคณะปัจจุบัน)	และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	ได้มีมติให้จัดตั้ง	คณะเกษตรศาสตร์

นครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานใหม่	และด้วยการพัฒนาศักยภาพ	อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านอื่นๆ

จึงทำการเปิดคณะเพิ่มขึ้นอีก	๒	คณะคือ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	และคณะสัตวแพทยศาสตร์	ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ถือ

เป็นคณะน้องใหม่สุดของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	



๔๙๔๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการตั้งอยู่

เลขที่	๙๙หมู่	๔	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย		สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่		๒๖	กันยายน		พ.ศ.	๒๕๓๘		ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยา	เขตสังกัดสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล	เปิดการเรียนการสอน	ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งแรก	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๔๓

โดยฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคใต้

จังหวัดสงขลาและย้ายมาจัดการเรียนการสอน	ที่วิทยาเขต

ศรีวิชัย	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๔๔	โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตร	วิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจนกระทั่งในปี		พ.ศ.๒๕๔๘	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่	๑๙	มกราคม	พ.ศ.๒๕๔๘	โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตศรีวิชัย	ได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	เป็น

หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลประกาศใช้เป็นต้นมาและยึดถือปรัชญาที่ว่า	ประพฤติดี	เรียนรู้ดี	กิจกรรมดี	ฝีมือดี	มีคุณธรรม	นำการพัฒนา

นอกจากนีม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	เปน็ผูน้ำการจดัการศกึษาวชิาชพี	พฒันาคณุภาพกำลงัคนสูม่าตรฐานสากล	บนพืน้ฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อีกด้วย

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม	บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนบ้านท่าจันทน์

ตำบลท้องเนียน	อำเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	บริเวณรอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา	ทะเลและป่าไม้	บรรยากาศสงบ

และสดชื่น	มีโบราณสถานใกล้เคียง	คือ	เจดีย์ปะการัง	แหลมประทับ	หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด								

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมี	๓	สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาบริหารธุรกิจ,	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,

สาขาวิศวกรรมโยธา



๔๙๔๘

	 สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต้	ได้ประกาศวาตภัย

จากพายุใต้ฝุ่น	“เกย์”	เมื่อวันที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๓๒

ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต	และทรัพย์ของประชาชน

จำนวนมาก	โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร	ประชาชน	ที่ประสบ

วาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสียทรัพย์สิน	ขาดขวัญและ

กำลังใจ	รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่

ได้ด้วยตนเอง		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	จึงได้จัดตั้ง

ศูนย์ขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติในจังหวัดชุมพร	ขึ้น	บนเนื้อที่	๒๑๘		ไร่	ซึ่งอยู่ที่

หมู่ที่	๕	ตำบลทะเลทรัพย์	อำเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร

สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร

โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกิจการพิเศษ	และในปี	๒๕๓๙	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษา

จังหวัดชุมพร

	 ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี	๒๕๔๘	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ได้เปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร	เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร	โดยให้มี

บทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา	ทดลอง	และวิจัย	ตลอดจนการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ	โดยยังคงอยู่ภายใต้

การกำกับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช

	 ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	ชุมพร	ตั้งอยู่	เลขที่	๑๖๘		หมู่ที่	๕	ตำบลทะเลทรัพย์	อำเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร

	 จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น	ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้

ของประเทศไทย		นับเป็นมหาวิทยาลัยฯทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ	ซึ่งคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากร	ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรือง	ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตเป็น

นักปฏิบัติการ	ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ	ปลูกฝังให้นักศึกษา	เป็นคนดีมีวินัย	ไม่คดโกง	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	ขยันและอดทน

จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ	ให้สมกับคำว่า	สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา	และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไป



บััณฑิตราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี

๒๕๕๐



บััณฑิตราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี

๒๕๕๐





๕๓

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นายธีรยุทธ		บัวเพชร		 คณะบริหารธุรกิจ		สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	

	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๔๘

กิจกรรมและผลดีเด่น				 ตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมการร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	๒๕๕๐

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรับน้องปลอดเหล้า	จากโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจประจำปี

การศึกษา	๒๕๕๐	และเป็นคณะกรรมการบริหาร	องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

จุดมุ่งหมายในอนาคต			 ทำทุกๆ	วันที่ผ่านมาให้ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	เริ่มตั้งแต่การได้เข้ามาศึกษาในรั่วของราชมงคลมีความ

ภูมิใจที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งเป็นสถานที	่ที่สอนเรา

ในหลายๆด้านทั้งในส่วนของความรู้ด้านวิชาการ	การดำเนินชีวิต	การทำงานร่วมกับคนอื่น

และการเป็นที่หล่อหลอมให้เราเป็นบัณฑิตคุณภาพในทุกๆ	ด้านเพื่อก้าวออกสู่โลกของตลาด

แรงงานได้อย่างไม่อายใคร

นายมนัส		วุฒิวิศิษฏ์สกุล	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

	 	 เกรดเฉลี่ย		3.50

กิจกรรมและงานดีเด่น			 ชนะเลิศในการการแข่งขันเขียนแบบก่อสร้าง	แข่งขันทักษะในเครือ

ราชมงคล	ปี	๒๕๔๖	ชนะเลิศในการการแข่งขันประเภททีม	แข่งขันทักษะในเครือราชมงคล

ในปี	๒๕๔๔	และเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตภาคใต้	๒๕๔๓-๒๕๔๔

จุดมุ่งหมายในอนาคต		 ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยสุจริตด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสายงานวิชาช่างและเปิด

ทำการสอนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน	มีความรัก	สมัครสมาน	ความสามัคคีผูกพันระหว่าง

อาจารย์-ศิษย์-รุ่นพี่-รุ่นน้องที่เหนียวแน่



๕๔

นายจิรศักดิ์			สุวรรณนัง คณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๒๙

กิจกรรมและผลงานเด่น			 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาคนดี

ศรีวิชัย	พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑	ได้รับรางวัลที	่๑	จากการแข่งขันช่างจัดดอกไม้ระดับภาคใต	้ได้เป็น

วิทยากร	ณ	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	อ.นาหม่อม	จ.สงขลา	ได้เป็นวิทยากรกลุ่มแม่บ้าน

จ.สุราษฎร์ธานี	ครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย	ีโรงเรียน

เทศบาล	๑	อ.หาดใหญ่

จุดมุ่งหมายในอนาคต	ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน	ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

สาขาหลักสูตรและการสอน	ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย		มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในสังกัด

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดโอกาส

ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษา	แล้วยังให้ประสบการณ์การฝึกงาน	และการฝึกสอนร่วมกับทำกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสิ่งต่างๆ	เหล่านี้ทำให้บัณฑิตที่จบไปสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง

มั่นคงและเป็นประโยชน์ที่สุด

นายจักรพงศ์		พิณเสน			 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยี

	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๐๔

กิจกรรม	และผลงานดีเด่น		 คณะกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท	เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มี

วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องที่กันดาร	โดยมีกิจกรรม

อาทิ	การออกค่ายสร้างอาคารห้องสมุด	อาคารเรียน	พร้อมทั้งปรับปรุง	สาธารณูปโภคของ

โรงเรียนในชนบท	จัดทำโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ในหัวข้อ	รถเข็นสั่งได้	ซึ่งเป็น

โครงงานที่ประยุกต์ใช้	ระบบชี้พิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก	(Global	Positioning	System	:	GPS)

ร่วมกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเข็นผู้ป่วยไปยัง

ตำแหน่งพิกัดที่ต้องการ		

จุดมุ่งหมายในอนาคต	เป็นวิศวกรที่ดีและมีความสามารถ	เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ทำให้รับสิ่งใหม่	ๆ	สังคมใหม่	ๆ	ที่ทำให้ได้เรียนรู้ชีวิต

ในหลาย	ๆ	รูปแบบ	ทำให้รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้	และยังทำให้รู้จักการใช้ชีวิตการอยู่รวมกัน

ในสังคม



๕๕

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นายสมคิด		คงสม	 คณะเกษตรศาสตร์	สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน	เกรดเฉลี่ย	๓.๑๓

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 พ.ศ.๒๕๔๙	–	๒๕๕๐	นายกสโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยรัตภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	รางวัลชนะเลิศ	อันดับ	๑		กีฬาเซปักตะกร้อ	ในการ

แข่งขันกีฬาราชมงคล	สาทรเกมส์	ครั้งที่		๒๘	เป็นตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย	นครศรีธรรมราชวลัยลักษณ์เกมส์	ครั้งที่	๓๕

จุดมุ่งหมายในอนาคต			 รับราชการ		มีการงานที่ดีและมั่นคง

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	เพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ

และเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการต่าง	ๆ	อีกทั้งยังสอนให้เรียนรู้	ทำกิจกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี



๕๖

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ส.ต.ต.สมพงศ์		ทองรอด	 สาขาการจัดการประมง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

	 	 เกรดเฉลี่ย	๒.๓๔

กิจกรรมและผลงานดีเด่น				ประธานนักศึกษาภาควิชาการจัดการประมง	นักจัดรายการวิทยุ

ประจำวิทยาเขตตรังนักกิจกรรมและนักแสดงประจำคณะฯ	ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านของ

ภาคใต้	(รำมโนราห์)

จุดมุ่งหมายในอนาคต	รับราชการตำรวจ	ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติใน	3	จังหวัดชายแดนใต้ให้ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลาย	ทำให้เกิดประสบการณ์มากมาย

สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง	มหาวิทยาลัยฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้มอบความรักและ

ความผูกพันอันน่าประทับใจ	และในการที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้	ถือเป็นเกียรติ

ประวัติอันสูงสุดของบัณฑิตและครอบครัว

นางสาวสุพรรษา		จันทะสุวรรณ		 สาขาการท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

	 	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๔๗

กิจกรรมและผลงานดีเด่น	ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์	คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวรับโล่เกียรติยศ	“คนดีศรีราชมงคล”	รับรางวัลนักกรีฑา

หญิงยอดเยี่ยม	พ.ศ.๒๕๔๗	รางวัลเหรียญทองแดง	ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว	๑๐๐	เมตร	(หญิง)	

ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์	ณ	จังหวัดขอนแก่น		

จุดมุ่งหมายในอนาคต	เปิดบริษัททัวร์เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยเน้นหลักการให้บริการที่ดี		

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้

เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างครบถ้วน	และทำให้ได้รับความชำนาญทางด้าน

วิชาชีพมัคคุเทศก์	ซึ่งเป็นอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน



๕๗

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นายอับดลเล๊าะ		อาดำ		 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 การอาหาร		เกรดเฉลี่ย	๒.๙๓	

กิจกรรมและผลงานดีเด่น		 ปีการศึกษา	๒๕๕๐	เจ้าหน้าที่สโมสรนักศึกษาฝ่ายสวัสดิการ

ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์	สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	

จุดมุ่งหมายในอนาคต		 ช่วยเหลือสังคม	ทำงานของตนเองให้ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	การศึกษาที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากคณาจารย	์และ

การเรียนรู้จากการทำงานกับเครื่องมือจริงในคณะอุตสาหกรรมเกษตร	สามารถนำมาประยุกต์

ใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง	เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



๕๘

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

นางสาวมยุรา		จินโรจน์		 สาขาการตลาด	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๔๒

กิจกรรมและผลงานดีเด่น		 อุปนายกสโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

ชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นนักกีฬา

มหาวิทยาลัย	ประเภทตะกร้อ	ฟุตบอล	วอลเลย์บอล	นักร้องนำวงไสใหญ่แบน	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	และเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน

ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	เช่น	สายโยงสัมพันธ์,	แคโรย,	พิธีไหว้ครู-หล่อเทียนพรรษา,

ศรีวิชัยเกมส์,	ไสใหญ่เกมส์

จุดมุ่งหมายในอนาคต	อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน	รับราชการครู	ซึ่งเป็นความ

ใฝ่ฝันสูงสุดใน	และนำความรู้ไปใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	เป็นสถาบันที่มีเกียรติ	มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคล

ภายนอก	ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน	ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	ที่ได้เข้ามา

ศึกษาและเรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้	ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา	อาจารย์ให้

ความสนิทและเป็นกันเอง	ลูกศิษย์สามารถปรึกษาได้ทุกๆ	เรื่องและสถาบันที่นี้ก็ผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ	ส่งผลให้บัณฑิตจบออกไปเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

นางสาวจุฑารัตน์		แท่นสุวรรณ			 สาขาวิชาสัตวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์

	 	 	 เกรดเฉลี่ย		๓.๕๑

กิจกรรมและผลงานดีเด่น	ประธานประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตัวแทน

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาลีลาศ	“กระบี่เกมส์”	ตัวแทนนักศึกษาอบรมผู้นำนักศึกษา

เพื่อป้องกันโรคเอดส์และต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา	“เพื่อนดูแลเพื่อน	พี่ดูแลน้อง”

ตัวแทนสภาเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังมะปรางเหนือ	อำเภอวังวิเศษ	จังหวัดตรัง	และในปี

๒๕๕๐	ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่เกียรติยศ	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

จุดมุ่งหมายในอนาคต	ในอนาคตยังคาดหวังและตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	เพราะ

การศึกษาคือใบเบิกทางการทำงานและการดำเนินชีวิต	เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า	“มีวิชาเหมือน

มีทรัพย์อยู่นับแสน”	การศึกษาการเรียน	ไม่มีคำว่าสายเกินไป	และสิ่งที่สำคัญสุดอีกประการหนึ่ง

คือ	การดูแลครอบครัว	พ่อแม่	ให้เหมือนกับที่ท่านดูแลเรา

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ตลอดเวลาที่เรียนและทำกิจกรรมอยู่ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ไสใหญ่	เป็นการฝึกสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหา	รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม

และเราก็ได้ประสบการณ์จากการทำงานนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง



๕๙

นางสาวจุฑารัตน์		เจริญฤทธิ์	 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เกรดเฉลี่ย	๓.๐๘

กิจกรรมและผลงานดีเด่น	นักศึกษากิจกรรมดีเด่น	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปีการศึกษา

๒๕๕๐	ประธานฝ่ายกีฬาสโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปีการศึกษา	๒๕๕๐

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง	ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง	ปี	๒๕๕๐

และร่วมโครงการพลิกดินสู่ดาว	(ปั้นบ้านดินให้ผู้ประสบภัยสึนามิ)	ปี	๒๕๕๐	

จุดมุ่งหมายในอนาคต	ยึดหลักความพอเพียงและช่วยเหลือสังคมตามโอกาส

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	สอนให้นักศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน	อีกทั้งสนับสนุน

การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ส่งผลให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เหล่านี้

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี	การได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในนามของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าและ

ครอบครัว



บััณฑิตราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี

๒๕๕๑



บััณฑิตราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี

๒๕๕๑





๖๓

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นายอภิชาติ			จิตต์เจริญ			 สาขาวิชาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	เกรดเฉลี่ย	๒.๘๘

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	ปีการศึกษา	๒๕๕๑	ดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ	และทำหน้าที่คณะกรรมการโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เขตพื้นที่สงขลา

ได้รับโล่รางวัล	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ประจำปี	๒๕๕๑	และเกียรติบัตร	เป็นผู้ดำรงตน

อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	“ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี”

ประจำปีพุทธศักราช	๒๕๕๑	จากจังหวัดสงขลา

จุดมุ่งหมายในอนาคต		ผมจะนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดความเจริญต่อไป

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ประทับใจในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่ามีการจัดระบบการเรียนการสอนที่ดี	สะดวก	และเป็นการเปิดโอกาส

ให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น		

นายสมนึก		จินดาวงศ์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

	 	 เกรดเฉลี่ย		๓.๘๙

กิจกรรมและงานดีเด่น	ประธานจัดสัมมนา	“ขุมทรัพย์เกาะหนูเกาะแมวกับแนวทางการพัฒนา

เมืองสงขลาของสาขาการจัดการผังเมือง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มีการถ่ายทอดข่าวทาง

โทรทัศน์ช่อง	๓	ช่อง	๑๑		และรายละเอียดเนื้อหาสาระได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ภาคใต้

๒	ฉบับ	คือ	หนังสือพิมพ์มติไทย	และหนังสือพิมพ์ขวานทอง	เป็นคณะกรรมการนักศึกษา

สาขาการจัดการผังเมือง	อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายผู้สื่อข่าวชุมชน	เทศบาลเมืองคอหงส์	และเป็นกรรมการชุมชน

ชุมชนทุ่งรี	๓	เทศบาลเมืองคอหงส์

จุดมุ่งหมายในอนาคต		เป็นแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทำงานรับราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและสังคม		ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมร่วมกับชุมชน

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	แม้จะเป็น

มหาวิทยาลัยเล็กๆ	แต่ก็มีศักยภาพสูงในการผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพสูงสุดออกสู่สังคมภายนอก

ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคใต้และระดับประเทศ	มีนักศึกษาและบุคคลภายนอก

จำนวนมากที่มีความใฝ่ฝันและอยากจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	กระผมเป็นคนหนึ่ง

ที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	เป็นอย่างมาก



๖๔

นายธนิต		ลิ้มหยัด			 คณะศิลปะศาสตร์		สาขาวิชาการท่องเที่ยว	เกรดเฉลี่ย	๓.๙๓

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 มัคคุเทศก์นำเที่ยวคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยโปลีมัส

ประเทศมาเลเซีย	ทูตกีฬามหาวิทยาลัยโลก	ฤดูร้อน	กรุงเทพมหานครนายกสโมสรนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา	ปี		๒๕๕๐	รองชนะเลิศอันดับ

๑	การแข่งขัน	Speaking	contest	งานศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่	๑	ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ที่ชะเล้	เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน	ประธานจัดการสัมมนาวิชาการทางท่องเที่ยว	หัวข้อ

กิจกรรมล่องเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	เกาะสี่	เกาะห้า	ตำบลเกาะหมาก	อำเภอปากพะยูน

จังหวัดพัทลุง		ผลงานวิชาการ	ภาคนิพนธ์	เรื่อง	เส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดตรัง

จุดมุ่งหมายในอนาคต		ประสบความสำเร็จ	ในหน้าที่การงาน	เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาม

หาวิทยาลัย	เป็นคนดี	คนเก่ง	ซื่อสัตย์	เสียสละและรู้จักการให้อภัย

ความภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย		เป็นสถาบันการศึกษามีคณาจารย์มีความชำนาญ	และเชี่ยวชาญ

ในการอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้เก่ง	ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี	ข้าพเจ้าเปรียบสถาบันการศึกษา

แห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สอง	เป็นสถานที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ	ด้านกิจกรรม	และ

คุณธรรมทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนดี	และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุขในปัจจุบัน

นายวรพงศ์	บุญช่วยแทน		 วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ		เกรดเฉลี่ย	๓.๕๑

	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

กิจกรรม	วิชาการ	และผลงานดีเด่น	พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑	นายกองค์การบริหารองค์กรนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	สโมสรนักศึกษา

ได้โล่รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย	เข้าร่วมการแข่งขันภาคทฤษฎี	ในงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม

ครั้งที่	๑	และ	เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องมืออัดละเอียด	ณ	บริษัท	มิตูโตโย	(ประเทศไทย)	ในระดับ

Basic	และ	ระดับ	Awards

จุดมุ่งหมายในอนาคต	ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	และปริญญาเอกทางด้าน	วิศวกรรมอุตสาหการ

และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	เพื่อนำความรู้	ความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม

ส่งเสริมความสามัคคี	การมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตเพื่อการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ

และเป็นคนดีของสังคม

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ	ให้ความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ	มากมาย	



๖๕

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นายปฐมพงศ์		ภาคภูมิ		 คณะเกษตรศาสตร์	สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน	เกรดเฉลี่ย	๓.๐๖

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 พ.ศ.๒๕๕๑	อุปนายกสโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยรัตภูมิ	มหาวิทยาลัย

	 	 เทคโนโลยีราชมงคล	ศรีวิชัย				

จุดมุ่งหมายในอนาคต			 มีการงานที่มั่นคง	และประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆ	ด้าน

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	เพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ

และเป็นที่ยอมรับของสังคม	อีกทั้งยังเรียนรู้การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	และมี

โอกาสได้ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอีกด้วย



๖๖

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นายอดุลนาเซ		หะดีมอ		 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	เกรดเฉลี่ย	๓.๒๗

กิจกรรมและผลงานดีเด่น		 เป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	และกีฬามหาวิทยาลัย

จุดมุ่งหมายในอนาคต			 ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ตลอกเวลา	๓	ปี		ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้	ทำให้ได้ฝึก

มีการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ทำให้จบออกมาเป็นบัณฑิตที่ดีได้

นางสาวนิภาพร		เกิดกัน		 สาขาวิชาการบัญชี	-	บัญชีทั่วไป	เกรดเฉลี่ย	๓.๔๔

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 พ.ศ.๒๕๕๑	เข้าร่วมแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปที่มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	ได้รับรางวัลชมเชย	กิจกรรมทางด้านนาฎศิลป์ได้รับโอกาสไปรำในงานพิธีต่างๆ

ในวิทยาลัยฯ

จุดมุ่งหมายในอนาคต		 อนาคตจะสอบเข้าตำรวจ	และจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	อาจารย์มีความสนใจต่อนักศึกษาเป็นอย่างดี	เพราะ

ตลอดเวลาที่ได้ศึกษามา	๔	ปี	ทำให้มีความเป็นผู้นำมากขึ้น	มีการแสดงออก	ทำให้จบออกมาเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ

นางสาวปริยากร		ไชยชาญยุทธ์	 สาขาวิชาการบัญชี	-	บัญชีทั่วไป		เกรดเฉลี่ย	๒.๙๐

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 พ.ศ.๒๕๔๙	เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสโมสรนักศึกษา

ปี	พ.ศ.๒๕๕๑	เป็นนายกสโมสรนักศึกษา	และประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสังคม

ขององค์การนักศึกษา	ปี	๒๕๕๑	เข้าแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปของสภาวิชาชีพ	ได้รับรางวัลชมเชย

จุดมุ่งหมายในอนาคต		 ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด	และจะพยายามศึกษาต่อในระดับสูง

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทั้งทักษะวิชาการ

และการอยู่รวมกันในสังคม	ทำให้บัณฑิตที่จบออกมามีคุณภาพสามารถนำความรู้ที่ได้มาทำงาน

ได้จริง



๖๗

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นางสาวจุฬามณี		หนูพล	 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 การประมง	เกรดเฉลี่ย	๓.๗๓

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 นักศึกษาผลการเรียนดีเด่น	นักแสดงประจำคณะฯ	ด้านนาฏศิลป์

นักกิจกรรมประจำคณะฯ	อาทิ	เชียร์ลีดเดอร์	และผู้นำเชียร์กีฬา	เป็นต้น	ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ประกวดแอนิเมชัน	ณ	ภูเก็ต	แอนิเมชัน	เฟสติวัล	๒๐๐๘

จุดมุ่งหมายในอนาคต	เป็นอาจารย์สอนนักศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

วิทยาเขตตรัง		ร่วมกับประกอบธุรกิจที่เป็นของตนเอง

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ	มหาวิทยาลัยฯ	แห่งนี้	เป็นมากกว่าสถานศึกษา	อีกทั้ง

ยังเป็นสถานที่		ที่เต็มไปด้วยความรัก	ความอบอุ่น	มิตรภาพ	และไมตรีจิต	อย่างล้นเหลือ	ไม่ว่า

จะเป็นคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	หรือเพื่อนนักศึกษา	ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ	ทำให้สามารถ

ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า	ถูกต้อง	และมีความสุข	สำหรับการได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งนี้			ถือเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้		ต่อทั้งตนเองและครอบครัว

นางสาวเรวดี		แก้วมณี		 สาขาการท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๗๑

กิจกรรมและผลงานดีเด่น		 รองประธานภาคสาขาการท่องเที่ยว	รองบรรณาธิการจัดทำวารสาร

วิทย์-ประมง	และบรรณาธิการวารสารเสม็ดขาวของมหาวิทยาลัย	เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ	กับมหาวิทยาลัยซีหนานประเทศจีน	ประธานฝ่ายวิชาการ	องค์การบริหาร

นักศึกษา			

จุดมุ่งหมายในอนาคต	ทำงานในสายงานที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและบริการ	เป็นนักบริการ

ที่ดี	และประสบความสำเร็จกับกิจการของตัวเองในอนาคต

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามา

ศึกษา		และประสบความสำเร็จ		ได้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้	มากกว่าวิชาความรู้

ในรายวิชาต่างๆ	ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้		คือ	มิตรภาพของเพื่อนผองพี่น้องที่แสนอบอุ่น	ซึ่งหอม

ตลบอบอวนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ตรังแห่งนี้	เสมอมา



๖๘

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นายมูฮัมมัด		กะสะหะ	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 การอาหาร	เกรดเฉลี่ย	๓.๔๒		

กิจกรรม	และผลงานดีเด่น		 ประธานสภานักศึกษา	มหาวิทยาลัยฯ	คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ประธานชมรมมุสลิม	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(ทุ่งใหญ่)	ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย	(สนมท.)	หัวหน้ากองเลขาองค์กร

(ชุมชน)	รามันห์เพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายในอนาคต	 อยากเป็นวิศวกรทางสังคม	พัฒนาชุมชนบ้านเกิด

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้มากกว่าการศึกษา

หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้จากที่นี่สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเป็นคนที่มีความรู้	เป็นคนดี	เป็นคน

ที่มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญ	คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่คอยดูแลเอาใจใส่

เป็นอย่างดีเสมอมา	นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นบัณฑิตของราชมงคล



๖๙

บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นายดนุพล		ขุนราช	 คณะเทคโนโลยีการจัดการ	สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

	 	 เกรดเฉลี่ย	๒.๖๔

กิจกรรมและผลงานดีเด่น		 นายกสโมสรนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ		ประธานชม

รมดนตรีเพื่อรอยยิ้ม		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ	๑	ในการแข่งขันวงดนตรีและร้องเพลง

ประสานเสียงและ	รางวัลชนะเลิศเครื่องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ	ประเภทวงดนตรี	ในการ

แข่งขันวงดนตรีและร้องเพลงประสานเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ปี	๒๕๔๙

ณ	วิทยาเขตตรัง	รับโล่รางวัล	“คนดีศรีราชมงคลศรีวิชัย”	ปี	๒๕๕๐	จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่		รับโล่รางวัล	“ชมรมดีเด่น” 

ปี	๒๕๕๐	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่																																																																																																																																											

จุดมุ่งหมายในอนาคต		ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว	มีธุรกิจ

ร้านอินเตอร์เน็ตเป็นของตนเอง	ในอนาคตอยากรับใช้ประเทศโดยการรับราชการทหาร

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมต่างๆ	มากมาย

ได้รู้จักเพื่อนๆ	ต่างมหาวิทยาลัย	ได้เรียนรู้การทำงานต่างๆ	ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในชีวิตต่อไปข้างหน้า	และให้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน	การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม

นายสุพรชัย			พงษ์สว่าง	 คณะเกษตรศาสตร์	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	เกรดเฉลี่ย		๓.๒๒

กิจกรรมและผลงานดีเด่น			 ออกค่ายเกษตรอาสาพัฒนาปศุสัตว์	ออกค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

ปลูกป่าชายเลน	ออกค่ายวันเด็ก	ร่วมงานประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ	แห่ผ้าขึ้นธาตุ	นักศึกษา

ประจำแผนกสุกร	๑	ปี		ประธานนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์	

จุดมุ่งหมายในอนาคต			อยากมีกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นของตนเอง	ควบคู่กับการทำงานเกษตร

ทฤษฎีใหม่ของ	“ในหลวง”	ที่เน้นความพอเพียง	และจะนำความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้กับพ่อแม่

พี่น้องในพื้นที่	และจะคอยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามความรู้	ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาตลอดเวลา	เพื่อช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรต่อไป

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย		เป็นสถานที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้กระผม	ตั้งแต่

เพื่อนๆ	พี่น้อง	ตลอดจนคณะครูอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาในการเรียนด้วยดีตลอดมา	จนกระทั่ง

กระผมได้จบการศึกษา	กระผมจดจำสถานที่แห่งนี้ตลอดไป	หากมีโอกาสจะกลับมาทดแทนคุณ



๗๐

นายอรรถพล			ใหมทอง	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		สาขาวิทยาศาสตร์	(เอกชีววิทยา)

	 	 เกรดเฉลี่ย	๓.๕๓

กิจกรรมและผลงานดีเด่น	นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๑,	ประธานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

ปีการศึกษา	๒๕๔๘-๒๕๔๙	ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรม	จริยธรรมดีเด่น	ประจำปีการศึกษา

๒๕๔๘	มีส่วนร่วมเป็นผู้นำนักศึกษาสร้างสันติสุข	๕	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และเป็นกรรมการ

เครือข่าย	และในปี	๒๕๕๐	ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	“คนดีราชมงคล	ศรีวิชัย”

จุดมุ่งหมายในอนาคต	ศึกษาต่อปริญญาโท	ในสาขาวนศาสตร์	หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องต่อหน้าที่

การงาน	และรับใช้สังคม	ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามโอกาสที่เหมาะสม

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยทำให้กระผม	ได้มีโอกาสทำงานจริงส่งผล

ให้กระผมสามารถเสริมสร้างประสบการณ์	นำไปประยุกต์ใช้จริงด้านการประกอบอาชีพในสังคม

สามารถดำรงชีวิตได้จริงและมีความสุขในสังคม	มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นบัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



นานาทัศนะ





๗๓

มุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คุณดุลยพินิจ		ภู่อยู่

ผู้จัดการ	ศูนย์เศรษฐพัฒน์

บริษัท	เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต	จำกัด

	 ศูนย์เศรษฐพัฒน์	เดิมชื่อ	ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานยูโนแคลไทยแลนด์

เป็นศูนย์ฝึกอบรมปิโตเลียมมาตราฐานสากลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด

ในเอเชียอาคเนย	์	ภายหลังเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการบริษัทและศูนย์ฝึก

อบรมแห่งนี้จึงได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อศูนย์ว่า

“ศูนย์เศรษฐพัฒน์”	มีความหมายว่าพัฒนาเศรษฐกิจ

	 สำหรับศูนย์เศรษฐพัฒน์ได้มีโอกาสรับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(มทร.ศรีวิชัย)		ซึ่งจะรับบัณฑิตจาก

ทั่วประเทศโดยที่	๔๐	เปอร์เซ็นต์เป็นบัณฑิตที่มาจากต่างจังหวัดอีก

๖๐	เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นบัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย	ถ้าหากมองในเรื่อง

ของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี	มีความขยัน	ความอดทน		การมีน้ำใจ

ช่วยเหลือดูแลเพื่อน	นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัยช่วย

ศูนย์เศรษฐพัฒน์ได้มากในเรื่องนี้	ความปลอดภัยการดูแลเอาใจใส่

และด้วยหลักสูตรของการเรียนที่ศูนย์เศรษฐพัฒน์เราฝึกให้คนมี

ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเรียกว่า

“การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ”	สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการรับบัณฑิต

ที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	นั้นจะเน้นไปทางทฤษฎีซึ่งจะขาดในเรื่อง

ของการปฏิบัติ	เพราะฉะนั้นหน้าที่ของศูนย์เศรษฐพัฒน์เป็นการนำ

มาฝึกให้เกิดความชำนาญ		ด้วยการสร้างบัณฑิตให้มีความแข็งแกร่ง

ทางการศึกษาต้องขอชื่นชมในส่วนนี้	ซึ่งบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความพร้อมเป็นอย่างมาก

	 สุดท้ายขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านจัดได้ว่านี้คือ

หนึ่งในความภาคภูมิใจของศูนย์เศรษฐพัฒน์ที่ได้มีโอกาสร่วมงาน

กับกับบัณฑิตราชมงคลศรีวิชัย	ในหลากหลายตำแหน่ง	ไม่ว่าจะเป็น

ตำแหน่งผู้จัดการฐานหรือรองผู้จัดการฐาน		ซึ่งล้วนมากด้วยความ

สามารถทั้งสิ้น	จึงขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและขอให้คิด

อยู่เสมอว่า	เราต้องศึกษาตนเองก่อนวางอนาคตของตนเองว่าอยากจบ

ไปแล้วประกอบอาชีพอะไร	ความรู้ที่ได้มานั้นต้องนำมาประยุกต์ใช

้ในชีวิตประจำวัน	ด้วยหลักของการทำงานต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตน		ความซื่อสัตย์ความขยันและอดทน	การมีน้ำใจ

และการอยู่ร่วมกัน	ซึ่งไม่มีใครสำเร็จด้วยการเดินไปข้างหน้าเพียงคนเดียว

สิ่งเหล่านี้บัณฑิตราชมงคลศรีวิชัยมีอยู่ในตนเองทุกคนและขอให้เป็น

ในแบบนี้ตลอดไป



๗๔

มุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

	 ซื่อสัตย์		ขยัน		และอดทนในการทำงาน	เป็นนโยบายในการ

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในธนาคารธนชาต		สามประการที่กล่าว

มานี้		ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการธนาคารธนชาต	สาขาตรัง	ซึ่งมี

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		เป็นหนึ่งในนั้น

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นบัณฑิตที่มีซื่อสัตย์

ในการทำงาน	สังเกตได้จากการพูดคุย	ให้บริการลูกค้าไม่ได้ส่อ

พฤติกรรมในแนวเรียกร้องผลประโยชน์		ซึ่งเค้าจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ

ให้ลูกค้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง	ไม่ยุยงลูกค้าในทางที่ไม่ชอบในเรื่อง

การทำธุรกรรมทางการเงิน	

	 ด้านความประพฤติ	เป็นคนมีวินัยในการทำงาน	มาทำงาน

ตรงต่อเวลาเสมอ	แม้บางครั้งจะต้องทำงานล่วงเวลาบ้าง	ก็สามารถ

ทำงานชิ้นในด้วยความรับผิดชอบและทุ่มเทกับงานทั้งใน	และนอกเวลา

มีความขยัน	อดทนต่อการทำงาน	อีกทั้งยังมีการพัฒนาตนเองและงาน

ในด้านต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด		

 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน		สามารถเข้ากับเพื่อน

ร่วมงานได้	ให้ความช่วยเหลือต่างๆ	แก่เพื่อนร่วมงาน	ไม่เอารัด

เอาเปรียบ	แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯมีการปลูกฝังในเรื่องนี้มา

เป็นอย่างดี	โดยมีอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี	บุคลิกภาพ	เป็นคน

ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย	และมีความคล่องตัวในการทำงาน

	 ที่ กล่ าวมาทั้ งหมดนี้ เป็นสิ่ งที่ ได้ รับการบอกกล่ าวจาก

สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ซึ่งผู้ประกอบการยังได้กล่าวชื่นชม

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ	ที่มีแนวความคิดที่กว้างไกลในเรื่อง

การให้นักศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้	และฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง

ในด้านต่างๆ	ไม่ใช่เรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น	ซึ่งเมื่อจบการศึกษา

ออกไปแล้วนักศึกษาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป

คุณอานนท์		ชมภูพล

ผู้จัดการธนาคารธนชาต	สาขาตรัง



๗๕

มุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยานครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คุณศักดิ์สิทธิ์			โอวรารินทร์

กรรมการบริหาร

บริษัท	ช.เกษตรรุ่งเรือง	จำกัด

	 พนักงานของบริษัทกว่าร้อยละ	๙๐	จะเป็นนักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษาจาก		คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ซึ่งนักศึกษาจะมีจุดเด่นคือ	มีความ

ตั้งใจในการทำงาน	อดทนและรู้จักแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้

กับการทำงาน	ทั้งมีความขยันและรับผิดชอบต่องานในหน้าที่	เมื่อเกิด

ปัญหาใดๆ	ขึ้นบริษัทเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน	นักศึกษาที่เข้ามาทำงานกับเราแต่ละคนจะมี

ลักษณะไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนรวมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ภายใน

ฟาร์มได้	เพราะบริษัทมีสวัสดิการอาหารที่พักให้กับพนักงานทุกคน

เหมือนกัน

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวของบัณฑิต		

	 เนื่องจากบริษัททำธุรกิจทางด้านฟาร์มเกษตร	เน้นฟาร์มหมู

ซึ่งต้องเข้มงวดเรื่องของโรคพนักงานของบริษัททุกคน	จะต้องอาบน้ำ

เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติงาน	ใส่รองเท้าบู๊ท	ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ

ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน	หลังเลิกงาน	๕	โมงเย็นพนักงานสามารถ

ออกไปทำกิจธุระส่วนตัวได้		แต่จะต้องกลับเข้าที่พักของบริษัทในเวลา

๒๑	นาฬิกา	ซึ่งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎ

ของบริษัทได้ดี		

	 ในส่วนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท	โดยปกติ

บริษัทจะมีกิจกรรมให้พนักงานได้ทำร่วมกับบริษัทอื่นๆ	อยู่เสมอ

ซึ่งนักศึกษาก็ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น	มีคำแนะนำ

ในสิ่งที่ดีๆ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความร่วมมือที่ดี	ๆ	

ฝากคำแนะนำไปยังบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 บัณฑิตที่สถานประกอบการอยากได	้คือบัณฑิตที่สามารถปรับตัว

เข้ากับสภาพการทำงานได้	มีความอดทน	ใจรักงานที่ทำ	ไม่ดูถูกงาน

รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้	ไม่เห็นแก่ตัว	รู้จักรับฟังความคิดเห็น

ผู้อื่น	และฝากไปยังนักศึกษาที่จะออกฝึกงาน	ในช่วงที่เรียนอยู่ปี	๓

นักศึกษาควรตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเมื่อจบไปแล้ว	เราอยากทำงาน

อาชีพอะไร	แล้วเลือกไปฝึกงานให้กับตรงกับสิ่งที่ต้องการ	เมื่อเจอ

ปัญหาจะเข้าใจและแก้ปัญหาได้



๗๖

มุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยานครศรีธรรมราช ขนอม

คุณชาญกิจ			เจียรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม		จำกัด

	 คุณสมบัติของพนักงานในฐานะที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ราชมงคลศรีวิชัย	ต้องมีความรับผิดชอบทั้งงานภายในและงานภายนอก

ของหน่วยงาน	สามารถแบ่งภาระงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี	และมี

ความซื่อสัตย์

	 ในส่วนของนักศึกษาที่ฝึกงาน	ไม่สร้างปัญหาให้กับหน่วยงาน

เพราะที่ในหน่วยงานจะเน้นในเรื่องของระเบียบวินัย	ระบบรักษา

ความปลอดภัย		นักศึกษาอยู่ในกฎระเบียบและมีความใส่ใจต่อหน้าที่		

	 ในด้านมุมมองของสถาบันการศึกษาต่อชุมชน		สถาบันการศึกษา

มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	โดยมีโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมของสถาบัน	บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในหน่วยงาน

มีความสามารถในการทำงาน	มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยากให้มี

การทำงานร่วมกับชุมชน		โดยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย

ในการทำงาน		ทางหน่วยงานอาจจะสนับสนุนทุนทางด้านการศึกษา



๗๗

	 ในฐานะผู้บริหารของบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด	มหาชน

คนหนึ่งที่ได้รับนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	เข้ามาเป็นพนักงานร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี

พ.ศ.๒๕๔๘	ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทได้พนักงานที่มีคุณภาพ

มีความรับผิดชอบ	ต่องานที่ได้รับมอบหมาย	และยังมีความซื่อสัตย์

สุจริตซึ่งเป็นหัวใจหลักที่องค์กร	ต้องการ	อีกทั้งยังพบว่า

	 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความสามัคคี

ขยันและอดทน	ทำให้เกิดการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา

ในรูปแบบที่เป็นทีมงานได้เป็นอย่างดี	ซึ่งนั้นก็เป็นการฝึกให้บัณฑิต

มีความพร้อมที่จะรองรับงานที่มากขึ้นในอนาคต	และนั้นก็หมายถึง

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิตนั้นเอง		

	 จากที่กล่าวมา	ล้วนเป็นข้อดีของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็อยากเสริมให้ทางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพิ่มขีดความสามารถแก่บัณฑิต	ในด้าน

ภาษาให้มากขึ้น	โดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือจะเสริมภาษาจีน	ญี่ปุ่น

ด้วยก็ได้	ซึ่งภาษาที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นความจำเป็นต่อการทำงาน

เนื่องด้วยบริษัทหรือองค์กรที่มีการเจริญเติบโตของธุรกิจ	ย่อมมีการ

ขยายสาขาออกไปในต่างประเทศมากขึ้น	นั้นก็หมายถึงโอกาสของ

บัณฑิตที่อาจจะได้รับโอกาส	ในการได้รับมอบหมายงานให้ไปดูงาน

ในสาขาต่างประเทศ		หรือเป็นโอกาสบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	จะได้รับโอกาสพิจารณาเข้าร่วมงานมากขึ้น		

	 สุดท้ายนี้	ก็ขอให้บัณฑิตจงตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

ไม่เลือกงาน	และทุกคนจะประสบความสำเร็จและความก้าวหน้า

ในการทำงานได้ไม่ยาก

มุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยานครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

คุณพสิษฐ์		บุญญรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

(Assistant	Vice	President)
บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)

สายธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ	ระโนด



๗๘

มุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รัตภูมิ



ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี

๒๕๕๐





๘๑

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ประจำปี ๒๕๕๐



๘๓๘๒

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ประจำปี ๒๕๕๐



๘๓๘๒

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ประจำปี ๒๕๕๐



๘๕๘๔

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ประจำปี ๒๕๕๐

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปี ๒๕๕๐



๘๕๘๔

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปี ๒๕๕๐



๘๗๘๖

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปี ๒๕๕๐

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี ๒๕๕๐



๘๗๘๖

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี ๒๕๕๐



๘๙๘๘

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๐



๘๙๘๘

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๐



๙๑๙๐

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๐



๙๑๙๐

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๐



๙๓๙๒

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๐

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ประจำปี ๒๕๕๐



๙๓๙๒

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ประจำปี ๒๕๕๐





ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี

๒๕๕๑





๙๗

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ประจำปี ๒๕๕๑



๙๙๙๘

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ประจำปี ๒๕๕๑



๙๙๙๘

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปี ๒๕๕๑



๑๐๐

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปี ๒๕๕๑



๑๐๑

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี ๒๕๕๑



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๒



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี ๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๓



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๔



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๕



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๖



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๗



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๘



ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ประจำปี ๒๕๕๑

๑๐๙





๑๑๑

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 รศ.ประชีพ  ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ดร.มานิตย์   ตั้งตระกูล  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม   รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

 รศ.สมพันธ์   อำพาวัน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 รศ.ดร.อัศวิน   พรหมโสภา  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการประกันคุณภาพ

 นายเจริญ   ใหม่ด้วง   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและฝึกอบรม

 นายชาญดำรง  ณ นคร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 รศ.มนัส อนุศิริ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 นางถนอมศรี          เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 นางเยาวภา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 นายสุรพงษ์ ถาวรโรจน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

 ผศ.ละอองวรรณ     ศรีจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์   จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 ผศ.พนม อินทฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ผศ.สุวิทย์   จิตภักดี คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 ผศ.จันทร์เพ็ญ ชิดเชื้อ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 นายจำเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 

บรรณาธิการ

 นายปิยะ ประสงค์จันทร์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ

 นางวศินี จิตภูษา กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นางสาวอุทัยวรรณ  ชาลีผล กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นางสาวอารีย์ แก้วมณี กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นางสาวกุลธิดา บุญเพ็ง กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นายธนากร สิทธิสาร กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นายศราวุธ เกตุแก้ว กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นายธาม  วชิรกาญจน์ ประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรม

 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ หัวหน้าประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นางสาวพรเพ็ญ จันทรา ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นายธีภากรณ์ นฤมาณลินี หัวหน้าประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ



๑๑๒

 นายอุดร ษรเดช ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

 นางสาวสุทธิดา สุทธิศักดิ์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

 นางสาววิมลฤดี เอกทัตร หัวหน้าประชาสัมพันธ์วิทยาลัยรัตภูมิ

 นายศุภกรณ์ แก้วละเอียด ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยรัตภูมิ

 ผศ.ฐาปนีย์ กาละกาญจน์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 นางนงค์นุช พิทักษ์มงคล ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 นางสาวสุภา ขัวญ์นิมิต ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตตรัง

 นายชานนท์ เอียดปาน ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตตรัง

 นางสาวเสาวลักษณ์  สิทธิชัย ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 นายชำนาญ ขวัญสกุล ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์

 นางสุภาพร ไชยรัตน์ ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 นางวชิร ยั่งยืน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตขนอม

 นางสาวทัศนีย์ ทองใหญ่ ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต ขนอม

 นางสาววาสนา ณ สุไหลง หัวหน้าประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต ทุ่งใหญ่

 นางภัทธพร สุวรรณรัตน์ ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต ทุ่งใหญ่

พระบรมสาทิสลักษณ์และพระสาทิสลักษณ์

 สำนักพระราชวัง

ผู้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นายหรอเหม หลีกันชะ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาจิตรกรรม   

ออกแบบรูปเล่มและจัดทำอาร์ตเวิร์ค

 นางวศินี จิตภูษา กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 นางสาวอุทัยวรรณ   ชาลีผล กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิมพ์ที่







ชื่อ-สกุล นายหรอเหม  หลีกันชะ

วัน เดือน ปีเกิด 26 มกราคม 2525

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร

จังหวัดสงขลา

ชื่อภาพ “พออยู่  พอกิน”

แนวความคิด ข้าพเจ้ามีความประทับใจในโครงการพระราชดำริ

ในหลวงของเราทรงแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ท่ามกลาง

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทรงปกครองประเทศชาติราษฏรทุกหมู่เหล่า ให้อาศัย

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นแนวทางในดารดำเนินชีวิตแบบ

“พออยู่  พอกิน”

ผู้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยางนาสูงเหยียดเสียดฟ้าเกริกไกร ศักดิ์ศรีแห่งพงพฤกษ์ไพร ล้วนกิ่งใบของการศึกษา

หยั่งรากลงดิน หยั่งลึกยึดธรรมนำค่าร่มเงาพื้นนานมา สมปรัชญาค่าคำว่าให้

ณ แดนนี้ดั่งสั่งสมสร้างคน สร้างคนค่าชีวิตคน พลีเพื่อชนนั้นสุขสดใส

เกิดลูกยางนา ต่อค่าทั่วแดนใกล้ไกล มั่นคงสร้างพงเป็นไพร สร้างเมืองไทยให้ไกลดั่งฝัน 

*ลูกยางนาปลิวสง่างามศักดิ์ศรี  จะปลิวพลิ้วไปไกลที่ เพราะมีเรียวปีกสร้างสรรค์

แต่ยังดำรงมั่นคงประสงค์เดียวกันงอกงามด้วยความหมายนั่น  เป็นพืชพันธ์สมบูรณ์คุณค่า

**ยางนาสูงเด่นเป็นศรีแห่งไพร ร่วมกันสร้างฝันยิ่งใหญ่ พร้อมพลีกายและใจอาสา

ดั่งยางมั่นคงหยัดพื้นยืนต้นแกร่งกล้านี่คือเกียรติแห่งยางนา น้อมสัจจาไว้ตราแผ่นดิน

(ซ้ำ*/**)

เพลงยางนา
คำร้อง/ทำนอง คมสัน  นันทสุนทร



ปกหลัง


