




ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ทุกคน





 ภายในวงกลมเปนรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ ลอมรอบ หมายถึง ทางแหงความสําเร็จมรรค ๘ 

และความสดชื่นเบิกบานกอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ

 ภายใตดอกบัวเปนตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู อันเปนสัญลักษณและเครื่องหมายประจํา

พระองคพระมหากษัตริยของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองคเปนผูพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 

 บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข ๙ บรรจุอยู หมายถึง รัชกาลที่ ๙ 

ดานลางของตราวงกลมทาํเปนกรอบโคงรองรบัชือ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั คัน่ปด

หวัทายของกรอบดวยลายดอกไมทพิยประจาํยามทัง้สองขาง หมายถงึ ความเจรญิ รุงเรอืง แจมใส 

เบิกบาน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเปน

มงคลแหงพระราชา ศรีวิชัย คือ อาณาจักรที่เคยรุงเรืองในอดีตตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ

สัญลักษณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

55



ภาพพระราชทาน



บทอาศิรวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ÈÃÕÇÔªÑÂÊÃÇÁªÕ¾¡ÃªØÅÕ  ¾ÃÐÀÙÁÕ¹âÃ´Á
ÊÃÇÁªÑÂà©ÅÔÁ¤Ø³¹ÔÂÁ  ÇÃÃÒª´ÔÅ¡Ç§È�
¨Ñ¡à»‚›ÂÁ¡µÑÞ�ØµÊ¹Í§  ̈ ÔµµÃÍ§Ë·ÑÂµÃ§
µÑé§ÁÑè¹·íÒ´ÕµÒÁ ¸ »ÃÐÊ§¤�  ÊØ¨ÃÔµÅÔ¢Ôµ¤ÇÃ
 ¨§ÃÑ¡ÅÐÍÍ§º·ÂØ¤Å  ÊØÇÔ¾Åä¼·ÁÇÅ
ÀÑ¡´ÕµÃÐË¹Ñ¡Á¹Ê§Ç¹  ̈ ÔÃ¹ÔµÂ�¤Ð¹Ö§à¹×Í§
¡ÒÃØ³Â�Ê¡Å¹Ô¡ÃÂÔè§  ¤×Í¾ÃÐÁÔè§áÅÐ¢ÇÑÞàÁ×Í§
ÃÑ¡ÃÒÉ®Ã�ÊÄÉ®�ÁÔ¤Ô´à¤×Í§  Ã°Ã‹ÁÅÐÍÍ§ºØÞ
 â¤Ã§¡ÒÃ¹Ø¡ÙÅ¤³»ÃÐªÒ  ·¹ØËÅŒÒà¨ÃÔÞ¤Ø³
ºíÒºÑ´¢¨Ñ´¨ÅÊÔé¹ÊÙÞ  ́ Å´ŒÒÇÊÐ´Ç¡´ÒÅ
·ÑèÇ·ÔÈ·ÇÕÊØ¢»ÃÐà·×Í§  ÂÅà¹×èÍ§ÊÁÑÂ¹Ò¹
¸ àÊ´ç¨¨Ã·Ø¡·ÔÈÊ¶Ò¹  ·Ø¡·ÕèÅŒÇ¹Ê¶ÒÇÃ
 ´Ñè§¿‡ÒÊØËÃ‹ÒÂ¾ÔÃØ³ªÅ  ·Ô¾Â�¡ÁÅ¹ÃÒ¡Ã
ÊÍ§ºÒ·ÂØ¤Å¾ÔÃÔÂ¨Ã  ÃÐÂÐà¡Ô¹¾Ô¡Ñ´ä¡Å
 ¹íéÒ¾ÃÐ·ÑÂ ¸ ãËŒá¡‹·ÇÂÃÒÉ®Ã�  ÈØÀªÒµÔ¨Ðà·ÕÂÁäË¹
´Ø¨´Ñè§¹íéÒ·Ô¾Â�·Õè¨Ãä»  ¡Ã³ÕÂ�»ÃÐà¹×Í§¹íÒ
 ÈÃÕÇÔªÑÂà·Ô´ä·ŒÁË¸Ô¤Ø³  ÇÃË¹Ø¹¾ÃÐ·Ã§¸ÃÃÁ
¡íÒ¨ÒÂ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¸ ÍØ»¶ÑÁÀ�  ¾ÃÐÂÈàÅ×èÍ§ÃÐº×ÍÂÔ¹

           ¹Ò§à¨ÃÔÞ¢ÇÑÞ  ÅÔèÁÈÔÅÒ ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�

77



ภาพพระราชทาน



บทอาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ÈÃÕÇÔªÑÂÍÑÞàªÔÞ¾Ø‹Á ¼¡Ò¡ÃÍ§
¶ÇÒÂ½†Ò¸ØÅÕÅÐÍÍ§ ºÒ·ä·Œ
ªÕÇÔµ·Ø¡ªÕ¾»Í§ à»š¹¢ŒÒ
à¡Ô´¡ÕèªÒµÔ¢Í¾ÅÕ ªÕ¾¹Õé Í¹Ø¡ÙÅ
 ä¾ºÙÅÂ�ÍºÍØ‹¹àÍ×éÍ ÍíÒÃØ§
¾ÃÐà·¾Ï ·Ã§»Ã¹»ÃØ§ ÊØ¢ÊÃŒÒ§
·ÑèÇÀ¾¾ÃÐ·Ã§¼´Ø§ ÍØ´ÁÊØ¢
ÊÂºÂØ¤·Ø¡¢�ÀÑÂÃŒÒ§ à¾ÃÒÐàº×éÍ§ºÒÃÁÕ
 à»š¹ÈÃÕ¹¤àÃÈÍŒÒ§ ÍÑ§¡ÙÃ
·Ø¡¶Ôè¹·ÑèÇä·Â·Ù¹ à·Ô´äÇŒ
¡ÍÃ»¡Ô¨ÅŒÇ¹à¾ÔèÁ¾Ù¹ ·ÇÕÅÒÀ
¡íÒà¹Ô´à¡Ô´â·ä·Œ àÅÔÈ·ŒÒÇä¼·ÊÂÒÁ
 ·Ø¡¤ÒÁàË¹×ÍãµŒµ¡ ÍÕÊÒ¹
ÅíÒºÒ¡ÂÒ¡¡Ñ¹´ÒÃ àÊ´ç¨ä´Œ
µÒÁÃÍÂ¾ÃÐº·ÁÒÅÂ� ºÔµØàÃÈ
¾ÅÑ¹¼‹Ò¹ÃÒÞà¢ç¹ä¢Œ ¢Ø‹¹á¤ÅŒÇÅíÒà¤çÞ
 àÂç¹ÂÔè§áÊ§·Ô¾Â�àÃŒÒ »ÃÐâÅÁã¨
©Òº©íèÒ¹íéÒ¾ÃÐ·ÑÂ àÍ‹Í·Œ¹
¾ÃÐºÒÃÁÕ¼‹Í§ÍíÒä¾ ÇâÃ¡ÒÊ
»ÃÐÀÑÊÃ�ÍíÒ¾¹¾Œ¹ àÍ¡âÍŒÍ¹§¤�ÊÂÒÁ

             ¹Ò§à¨ÃÔÞ¢ÇÑÞ  ÅÔèÁÈÔÅÒ ÃŒÍÂ¡ÃÍ§

99



ภาพประทานภาพประทาน



 
 
 
 

วรคติธรรม 
 

สุเขน ผุฏฐา อถ วา ทุกฺเขน 
น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ. 

บัณฑิตทั้งหลาย จะประสบสุขหรือทุกข ก็ไมแสดงอาการข้ึนลง 
                                                                       (ขุ.ธ. ๒๕/๑๖/๒๕) 

 

 ในการอยูรวมกันของคนหมูมาก ยอมมีการกระทบกระทั่งกันเปนธรรมดา หากแต
เมตตา สามัคคี และการใหอภัยกัน เปนคุณธรรมสําคัญที่จะเหนี่ยวรั้งใหมนุษยอยูรวมกัน
อยางศานติได ทานผูเปนบัณฑิตยอมเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคมและคนรอบขาง ใน
ความเปนผูหนักแนน ไมหวั่นไหวเอนเอียง ถึงจะประสบความสุขเพียงใดก็ไมหลงระเริง
เพลิดเพลินไป และในคราวประสบทุกขภัยยากแสนสาหัสก็ไมหวาดหวั่น ไมทอถอย 
มานะอดทน กาวพนไปใหได จึงไดชื่อวา เปนบัณฑิตที่แทจริง  
 เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-  
ศรีวิชัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ขออํานวยพรใหผูบริหาร คณาจารย และบัณฑิตใหม
ทุกทาน จงเปนผูเจริญในชีวิต หนาที่ การงาน เปนผูสามารถนําพาประเทศชาติและ
สังคมไทยไปสูความเจริญและศานติสุขสิ้นกาลนานเทอญ ฯ 
 
 

                                                      
 

(สมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย) 
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราช

กรณยีกจิแทนพระองค ในพธิพีระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในวนันี.้   

ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ

 วิชาความรูที่บัณฑิตทั้งหลายไดศึกษาเลาเรียนมา เปนพื้นฐานและปจจัยอันสําคัญยิ่งสําหรับการ

ประกอบกิจการงานของแตละคน. แตการจะนําความรูที่มีอยูไปใชใหเปนประโยชนแกงานไดจริงน้ัน มีแนว

ปฏิบัติที่ทุกคนควรจะตองยึดถืออยางนอย 3 ประการ. ประการแรก ตองปฏิบัติแตสิ่งที่พิจารณาแลววา

ถูกตองเที่ยงตรงตามหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรมดวยเจตนาอันบริสุทธิ์และมุงประโยชนของงาน

เปนทีต่ัง้. ประการทีส่อง ตองมคีวามเพยีรพยายามท่ีจะทํางานทุกอยางใหสําเร็จลุลวง โดยไมยอทอตออปุสรรค

ปญหา. ประการที่สาม ตองประสานงานสัมพันธกับทุกคนทุกฝายดวยความเมตาปรารถนาดีตอกัน  เพื่อให

ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่นจนงานที่ทําสําเร็จผลอยางมีประสิทธิภาพ. หากบัณฑิตทุกคนปฏิบัติไดดังนี้ 

ก็ม่ันใจไดวาแตละคนจะสามารถนําวิชาความรูไปใชปฏิบัติใหบรรลุเปนประโยชนแกชาติบานเมืองไดอยาง

เต็มภาคภูมิ.

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคนและทุกทานที่มารวม

ในพิธีนี้  ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตและหนาที่การงานโดยทั่วกัน

สําเนา
พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘



สารบัญ
สารอวยพรบัณฑิต	 14

บัณฑิตกิตติมศักดิ	์ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๘		 ๑๙

บุคลากรดีเด่น	ประจำาปี	๒๕๕๙	 ๒๙	

บทความเฉลิมพระเกียรติ	 3๓

ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย	 ๕๓

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๘	 ๖๗

นานาทัศนะ	 ๘๓

ประมวลภาพกิจกรรม	 9๑
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ต้องอาศยัพ้ืนฐานความรู้จากการศึกษาเปนสิง่สำาคญัในการพฒันามนษุยทกุคน	บณัฑติและมหาบณัฑติทกุคน		

จึงเปนผลิตผลแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย	 เพราะเปนผู้เหมาะสมเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย	

เปนผู้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้	 	ทักษะวิชาชีพให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ	และแสดงศักยภาพ

ให้ประจักษแก่สาธารณชน	ช่วยสร้างสรรคสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	

	 หวังเปนอย่างยิ่งว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านจะนำาความรู้	 ทักษะที่สั่งสมมาเปนเครื่องมือ

ในการดำารงชีวิตอย่างสุจริต		มีความเพียรพยายามพัฒนาตน	ช่วยพัฒนาสังคม		และประเทศชาติด้วยความ

มีคุณธรรมและจริยธรรม	และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

		 	 	 	 (ดาวพงษ		รัตนสุวรรณ)

	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน

ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	

และขอชื่นชมการทุ่มเทกำาลังกาย	 กำาลังใจจนสำาเร็จการศึกษา	

แต่การศกึษามไิด้หยุดเพียงเท่านี	้เพราะในชีวิตประจำาวันของเรา

ต้องมีการศึกษาหาความรู ้และประสบการณอยู ่ตลอดเวลา

ไม่หยุดนิ่ง	ทั้งนี้	เพราะการดำารงชีวิตของมนุษยที่สมบูรณได้นั้น

สาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก
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สาร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทกุคนได้เปนบัณฑติท่ีรอบรูแ้ละสมบูรณด้วยพฤติกรรมแห่งความด	ี	เปนทีช่ื่นชมแก่สังคมและบคุคลรอบข้าง	

เปาหมายสูงสุดของการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา	 คือ	 การสำาเร็จหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร

ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเลือกและมุ่งมั่นตั้งใจ	 	 ความสำาเร็จของแต่ละคนจึงเปนความภาคภูมิใจท่ีสมควร

ได้รับความช่ืนชม	 เพราะในท่ีสุดความเพียรพยายามและการลงทุนลงแรงของแต่ละคน	ได้รับผลอย่าง

คุ้มค่าแล้ว

	 ในโอกาสนี	้ขออาราธนาอำานาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลายทีท่่านเคารพนบัถอื		

โปรดประทานพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	 และ

ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป	 	 	 	

																																																																						(นางสาวอาภรณ			แก่นวงศ)

	 	 	 	 						เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	ประจำาปี

การศึกษา	 2558	 ล้วนเปนเกียรติและความภาคภูมิใจ

ของมหาวทิยาลยั	ทีไ่ด้ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพสู่สังคมไทย	

จงึขอแสดงความชืน่ชมยนิดกีบับณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษา

ด้วยความอุตสาหะ	วิริยะ	มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา	ทั้งยัง

ตระหนักในการเปนผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่ส่งผลให้			
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 ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวีชิยั  ขอแสดงความยนิดกีบับณัฑิตใหมทุกทาน ที่

สําเร็จการศกึษา และเขารับพระราชทานปริญญาบตัรในคร้ังนี้

สาร
นายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ผูที่สําเร็จการศึกษาจนไดเปนบัณฑิตนั้น ยอมไดรับการคาดหวังวาเปนผู สมบูรณพรอมดวย

สติปญญา ดังนั้นเมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว ตองรูจักนําความรู ความสามารถที่มีอยูไปประกอบ

วิชาชีพ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ รูจักแสวงหาความรู

เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรอบรูและประสบการณอันกวางขวาง จะไดเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการพิจารณาสิ่งตางๆ ในการประกอบกิจการงานใหบังเกิดผล นอกจากนี้การทํางานใหมีประสิทธิผล

และดําเนินไปโดยราบรื่นน้ัน จําเปนอยางยิ่งตองทําดวยความรับผิดชอบสูง จึงขอใหบัณฑิตทุกคนรูจัก

หนาที่ของตน และรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนใหมากที่สุด ผูใดรูจักหนาที่ของตนและมีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของตน ยอมสามารถประกอบการงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายไดอยางแนนอน

 ในโอกาสน้ีขอใหบัณฑิตทกุทาน ประสบแตความสุข ความเจรญิกาวหนาในหนาทีก่ารงาน และรวมกัน

สรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่ยอมรับของสังคม และประชาคมโลกตอไป 

    (รองศาสตราจารยประเสริฐ  ชิต พงศ)

                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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	 ในนามมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ขอแสดง

ความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำาเร็จการศึกษาและเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้	และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น	

พากเพียรศึกษาจนสำาเร็จเปนบัณฑิต	 ตามความมุ่งหวังของ

ตนเองและครอบครัว

สาร
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 การสำาเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนั้นถือได้ว่าเปนผู้มีปญญา	 มีความสามารถเพียงพอท่ีจะประกอบ

อาชพีสร้างงานสร้างความสำาเร็จให้แก่ตนเอง	ครอบครวั	และส่วนรวมได้ในระดับหนึง่	จากนีบ้ณัฑติจะต้อง

ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต	 จะต้องตั้งมั่นอยู่ในกรอบของการคิดดี	 ทำาดี	 และปฏิบัติดี	 หมายความว่า	

การกระทำาใด	 ๆ	 ก็ตามต้องคิดพิจารณาและลงมือทำาแต่สิ่งที่เปนประโยชนต่อตนเองและต่อส่วนรวม	

ไม่คิดและทำาสิ่งที่เปนโทษ	 สร้างความเสียหายให้แก่ตนเอง	 ผู้อื่น	 และส่วนรวม	 ถ้าตั้งมั่นอยู่ในกรอบ

ของการคิดดี	ทำาดี	และปฏิบัติดีแล้ว	ก็จะสามารถสร้างความสุข	ความเจริญในหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัว

และประเทศชาติได้

	 ในโอกาสนี้	 ขอให้บัณฑิตทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขความเจริญ	 ใช้ความรู้ความสามารถในทาง

ซื่อสัตยสุจริต	และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ

	 (ผู้ช่วยศาสตราจารยรุจา		ทิพยวารี)

	 											อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สาร
นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่านที่ได้รับ

พระราชทานปริญญาบัตร	 ประจำาปีการศึกษา	 2558	

ในครั้งนี้	 	 ซึ่งทุกท่านมุ่งมั่นในการศึกษาจนประสบความ

สำาเร็จ	ถือว่าเปนก้าวแรกของชีวิต		

	 บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษาในปีนี้	ต้องให้ความสนใจอย่างจรงิจังต่อสภาพความเปนจรงิของสงัคม

และโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแทบทุกด้าน	 ดังที่ทุกคนตระหนักเปนอย่างดีอยู่แล้ว	 ด้วยเหตุนี้	

บณัฑติจะต้องมวีธีิคดิและแนวทางในการดำาเนินชวีติทีแ่ตกต่างจากอดีต	บัณฑิตต้องไวต่อการเปลีย่นแปลง		

ปรับตัวปรับใจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติปญญา	 และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธี

ทำางานให้ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ		

										ในโอกาสนี้	ขออำานวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ความสำาเร็จ	ทั้งชีวิต

การทำางาน	และการศึกษาต่อ	เพื่อประโยชนของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

	 	 	 	 (นายประมวล		พัฒนทอง)

	 	 	 															นายกสมาคมศิษยเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
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 นายฮาราลด ลิงค เกิดเมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2498 สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเซนตกัลแลน ประเทศสวิตเซอรแลนด (Master of 

Business  Administration (Lic.oec.HSG), University of St. 

Gallen, Switzerland)  ไดรับประกาศนยีบัตรหลักสูตรการปองกนั

ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.17) วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรหลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน รุนที่ 11 ประกาศนียบัตรหลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน 

รุนที่ 2 และประกาศนียบัตรหลักสูตร สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุนที่ 1 ปจจุบันดํารงตําแหนง

ประธาน บี.กริม นอกจากนี้ยัง ดํารงตําแหนงกรรมการสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อ

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ สิรินธร

ไทย-เยอรมัน ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รองประธานมูลนิธิ

สิริวัฒนา-เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ กรรมการมูลนิธิวิภาวดีรังสิต กรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมไทย

-เยอรมันและกรรมการมหกรรมการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ

 ผลงานทางดานสังคม ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (ศูนยมะเร็งเตานม) มูลนิธิ

กองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ 

มูลนิธิคุณพอเรย มูลนิธิวิภาวดีรังสิต อาชาบําบัดกับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ

แดนองผูมีความหวัง โครงการ RE-YOUTH โครงการ TREE OF COMPASSION โครงการ HOLD YOUR 

HANDS 

 ผลงานทางดานการศกึษา โรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) มลูนธิมิหาจักรีสิรินธร เพ่ือคณะอกัษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

นานาชาติ สิรินธรไทย-เยอรมัน โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค (ในพระอุปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)  

โรงเรียนบี.กริม Nanmeebooks Learning Center และการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (การจัดการ)
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 ผลงานทางดานศลิปวฒันธรรม มลูนธิวิงดริุยางคซมิโฟนกีรุงเทพฯ (Bangkok Symphony Orchestra 

Foundation) มหกรรมศิลปการแสดงและดนตรีนานาชาติ (Bangkok International Festival of Dance 

and Music) บางกอกโชแปงโซไซตี้ สยามสมาคม สโมสรโรตารี่ และสถาบันเกอเธและมูลนิธิวัฒนธรรมไทย

-เยอรมัน 

 ผลงานทางดานศาสนา ศาสนาพทุธ : วดับ.ีกรมิ (สระแกว) วดัมลูจินดาราม(ปทมุธาน)ี วดัปทมุวนาราม 

(กรุงเทพมหานคร) ศาสนาคริสต : ไครสตเชิรช (ซอยคอนแวนต สาธร) และศาสนาอิสลาม : มัสยิด 

(เขตกรุงเทพกรีฑา) โดยบริษัทบี.กริม ดร.เกฮารดลิงคบิลด้ิง จํากัดในเครือบี.กริม ทํานุบํารุงชุมชนกรุงเทพ

กรีฑา 

 ผลงานทางดานกีฬา  จัดการแขงขันโปโลการกุศลเพื่อระดมทุนใหกับองคกรการกุศลและมูลนิธิตางๆ 

เชน พิงคโปโล มอบเงินบริจาคใหกับศูนยสิริกิตบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเตานม บีชโปโล มอบเงินบริจาค

ใหกับโครงการกําลังใจในพระดําริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไทยโปโลโอเพน มอบเงิน

บริจาคใหกับโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) สงเสริมและพัฒนากีฬาขี่มาในประเทศไทยใหทัดเทียมกับ

มาตรฐานสากล และสนับสนุนนักกีฬาข่ีมาโดยคัดเลือกสมาชิกนักกีฬาสโมสรขี่มาตางๆ เพื่อสงเขาแขงขัน

ในตางประเทศ และจัดการแขงระหวางสโมสรภายในประเทศดวย

 ผลงานทางดานสิ่งแวดลอม สนับสนุนโครงการอนุรักษเสือโครง อุทยานแหงชาติแมวงศ รวมฟนฟู

ปาไมและสิ่งแวดลอมบริเวณ ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมกิจกรรม ณ ศูนยเลี้ยงลิงชิมแปนซี 

ประเทศแอฟริกา จัดกิจกรรมปลอยปูและปลา จัดกิจกรรมปลอยปลาการตูน ใหคําปรึกษาดานการประหยัด

พลงังาน ระบบเครือ่งปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซต การใชหลอดไฟฟา

ประหยัดไฟ พลังงานหมุนเวียน 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณและเคร่ืองอิสริยาภรณ ตริตาภรณมงกุฎไทย (ชั้น 3) (05.12.2552)  

จัตุรถาภรณชางเผือก (ชั้น 4) (05.12.2548) The Most Distinguished Order of Sultan Ahmed 

Shah Pahang, Second Class (Knight Commander) Honorary, Conferring title Dato’

(06.12.2552), Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 1. Klasse (Order of 

Merit 1st class of the Federal Republic of Germany)  (Officer’s Cross) (09.08.2553)
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 นายฉัตรกมล  มุงพยาบาล เกิดเมื่อวันที่ 23 เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2512 อายุ 47 ป สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

สาขาการจัดการชุมชน (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะศิลปศาสตร 

มหาวทิยาลยัแมโจ ระดบัปรญิญาโท คณะรัฐศาสตร สถาบนับณัฑติ

พฒันาบริหารศาสตร (นดิา) ปจจุบนัดํารงตําแหนงตําแหนงเลขาธกิาร

สมาคมชาวสวนไมผลจงัหวดัชมุพร คณะกรรมการพฒันาและบรหิาร

การจดัการไมผลกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทาํฟารมฉตัรกมลฟารม 

ทําสวนเกี่ยวกับสวนทุเรียน 130 ไร ทําสวนสมโชกุน 20 ไร และ

ทําสวนยางพารา 30 ไร

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

 ผลงานทางวิชาการ เขียนหนังสือวิชาการฉบับเกษตรกร เกี่ยวกับทุเรียนทวายป 2545 มาปรับปรุง  

ป 2555 ครั้งที่ 2 (เทคนิคการทําทุเรียนทวาย) : ผลิตสื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการสงออกแจกใหกับ

เกษตรกรทัว่ไปคณะทาํงานเกีย่วกบั/การจัดทาํหนงัสอื การผลติทเุรยีนนอกฤด ูจงัหวดัชมุพร : สาํนกังานเกษตร

จังหวัดชุมพร 2546 เปนประธานคณะกรรมการฝายวิชาการการจัดงานการประชุมทางวิชาการไมผล ครั้งที่ 

1-7 จังหวัดชุมพร จัดตั้งสํานักงาน/จุดถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม GAP เกี่ยวกับ

ทุเรียน สมโชกุน ณ 120 หมูที่ 13 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

เกษตรกร เอกชน เจาหนาท่ีของรัฐ และเปนที่ดูงานฝกงานของนักศึกษาหลายวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน เปนที่ปรึกษาแผนธุรกิจการเกษตร

เกี่ยวกับการผลิตพืช (ระบบการผลิต GAP พืช) และที่ปรึกษาดานคุณภาพ ปริมาณ ผลิตภัณฑยางพารา กับ

คณะทํางาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟารมไดรับเลือกเปน Smart Producet (Qrcode) ท่ีมาใชกับทุเรียน

เปนฟารมแรกของประเทศเพ่ือสรางความมั่นใจผูบริโภคคูคา จัดงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงการเกษตร

ประชาสัมพันธทุเรียนชุมพรใหคนรูจักแพรหลาย โดยจัดงาน เทศกาลกินทุเรียนฟรีที่หวยเหมือง “เมืองทุเรียน

ลานตน บานหวยเหมือง เมืองในหมอก”
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 ผลงานทางสังคม เปนวิทยากรอิสระ ทางดานไมผลโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด สมโชกุน และการจัดทํา

ฟารมเกษตรท่ีเหมาะสม GAP พืช ทั้งเขตในพื้นที่งานคือการวางแผนการผลิตและการตลาด เปนศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีทุเรียน GAP เพื่อการสงออก 120 หมูที่ 13 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

และใหเกษตรกร เจาหนาที่ หนวยงานรัฐและเอกชน นักศึกษาเขาศึกษาดูงาน ฝกหัดได เปนผูทรงคุณวุฒิ

วิสาหกิจชุมชนระดับ จังหวัดชุมพร 2555 - 2559 ผูทรงคุณวุฒิอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัดชุมพร 

2554-2558, ชุดใหม 2559-2563  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัด

ชุมพร ผูทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เปนคณะอนุกรรมการ

จดัทาํฐานขอมลูเอกภาพ ไมผลภาคใต 2552-2556 เปนตัวแทนเกษตรกรไปประชมุ AEC วนัชาติอนิโดนเีซีย 

เกี่ยวกับเกษตรกรแลกเปลี่ยน กลุมอาชีพ 2558 เปนเลขานุการ สมาคมชาวสวนไมผลจังหวัดชุมพร 2554 

– ปจจุบัน เปนเลขานุการ สมาคมชาวสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร 2549 – 2554 เปนรองประธาน สถาบัน

ทุเรียนไทย 2558 ไดรับรางวัลเกียรติคุณ 80 ป ฝากความดีไวในแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ รางวัลศิษยเกา

ดีเดนไสใหญ 80 ป รางวัลศิษยเกาองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยดีเดนระดับชาติปการศึกษา

2558 หนวยตรัง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง) ไดรับรางวัลปราชญเกษตรตนแบบเพื่อการสงออก

ของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานฝายวิชาการเกษตรจัดงาน “เปดโลกวิชาการไมผล” สมาคม

ชาวสวนไมผล สํานักงานเกษตร สํานักงานจังหวัดชุมพร องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร เปนประธาน

จดังานสงเสรมิการทองเทีย่วเชงิเกษตร เทศกาลกินทุเรียนฟรท่ีีหวยเหมอืง เมอืงทุเรียนลานตน บานหวยเหมอืง 

เมืองในหมอก รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในการจัดทํารายการ ทุเรียน GAP โดยเปนครู

แนะนําการทําทุเรียน GAP ไปทั่วประเทศ ผานทางดาวเทียมของมูลนิธิวังไกลกังวล : พระเจาอยูหัวเปนองค

อุปถัมภ (เจาของรายการ) เปนคณะกรรมการบริหาร สมาคมผูปกครองและครูสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน

จังหวัดชุมพร ชุด 2 และจัดทําสื่อ เอกสาร หนังสือ การผลิตทุเรียนนอกฤดู แจกจายใหเกษตรกร ชาวสวน

เจาหนาที่ หนวยงานรัฐ เอกชน นักศึกษา ไดศึกษาเปนวิทยาทาน 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนวิทยากร การผลิตทุเรียนคุณภาพ

เพื่อสงออก สนับสนุนการจัดงานศิษยเกาไสใหญ 80 ป สมาคมศิษยเกาไสใหญ สนับสนุนกิจกรรมสาขา

พืชศาสตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ มาอยางตอเนื่อง สนับสนุนนักศึกษาดูงานดานไมผล
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 นายประกอบ  ทรัพยยอดแกว เกิดเมื่อวันที่ 8 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2509 อายุ 50 ป สําเร็จการศึกษา ประกาศ

นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชางเชื่อมและโลหะแผน สาขาเทคนิค

โครงสราง จากสถาบนัวทิยาลยัเทคนคิสมทุรปราการ ปจจุบนัดาํรง

ตาํแหนงเปน รองประธานหอการคาจงัหวัดราชบรีุฝายปศสุตัวและ

สัตวนํ้า นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ประมงประจําจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสมาพันธเกษตรกร

กุงไทย และคณะกรรมการคุณภาพนโยบายสัตวนํ้ากรมประมง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)

 ผลงานทางวชิาการ เปนผูคดิวธิเีลีย้งกุงกามกรามใหปลอดสารตกคาง โดยการเล้ียงอนบุาลแลวไปขนุตอ 

ลดการหมักหมมของเสียในบอ ลดระยะการเลี้ยงจาก 6 เดือน -12 เดือนตอบอ จนเหลือระยะเวลา 3 เดือน

ตอบอ คิดวิธีการเลี้ยงกุงขาวที่ใชนํ้าเค็มเลี้ยงจนสามารถเลี้ยงในนํ้าจืดได และสามารถเลี้ยงรวมกันในบอเดียวได 

คือกุงกามกราม กุงขาวและปลานิลกระชัง โดยจับไดในระยะเวลาใกลกัน และไดรวมทดลองกับบริษัท

เพาวเวอรพรอนทํากุงที่เพาะออกมาไดตัวผูลวน โดยการนําลูกกุงที่โตแลวอายุ 40-50 วัน ที่เปนตัวผูมาดึง

เพศออก และเลี้ยงกุงที่ดึงเพศออกแลวปนกับตัวผูปกติ กุงที่ถูกดึงเพศแลวจะเปนตัวเมียและเมื่อผสมพันธุ

แลวนําไปเพาะพันธุจะไดลูกกุงที่เปนตัวผูลวน

 ผลงานทางสังคม เปนผูที่อุทิศตนเพื่องานสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน ไดแก เปนคณะกรรมการ

นโยบายคุณภาพสัตวนํ้า เปนประธานชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี เปนอุปนายกสมาคมผูเลี้ยงกุง

ในพื้นที่นํ้าจืด และปจจุบันเปนรองประธานหอการคาจังหวัดราชบุรีเปนนายกสโมสรไลออนสบางแพ 2 สมัย 

เปนนายกสมาคมเพาะเลีย้งสตัวนํา้ไทย เปนกรรมการสภาเกษตรจังหวดัราชบรีุ เปนคณะกรรมการสมาพนัธกุง

แหงประเทศไทย นอกจากนีย้งัไดรบัเกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขาเพาะเล้ียงสัตวนํา้จืด  เปนนกัศกึษาตัวอยาง

ของคุรุสภา ไดรับโลประกาศเกียรติคุณผูนําชมรมดีเดน เปนเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด  

ไดรับรางวัลประกวดกุงกามกรามขนาดใหญ ไดรับโลหของกรมประมง ปราชญปลานิล โดยสํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงนํ้าจืด

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนสถานที่ฝกงานใหกับนักศึกษา

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง เปนสถานทีฝ่กงานนกัศึกษาโครงการสหกจิศกึษา คณะวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการประมง และเปนสถานที่สําหรับจัดทํางานวิจัยของผูที่มีความสนใจในดานการเพาะเล้ียง

สัตวนํ้าของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
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 นางจําเนียร  ไชยรัตน เกิดเมื่อวันท่ี 6 เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2490  อายุ 69 ป สําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา

ปท่ี 7 โรงเรียนวัดวังขรี ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 การศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปจจุบันประกอบอาชีพ

เกษตรกร

 ผลงานทางวิชาการ พัฒนาและใชบานของตนเองเปน

ศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร)

เขาโร จัดการฝกอบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร ใหความสําคัญกับเยาวชนในการ

ประกอบอาชพีเสรมิและการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน โดยอาสาสมคัรเปนครตูนแบบสอนการตัดเยบ็เสือ้ผา

การประกอบอาหารพื้นบาน การรองเพลงกลอมเด็ก (เพลงชานอง) จัดตั้งโรงเรียนชาวนาขึ้นที่บานของตน

พยายามสืบคนหาขาวสายพันธุพื้นเมือง ซึ่งมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินให

ผลผลิตสูง คุณภาพดี มีความตานทานโรคและแมลง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการหุงตมหรือแปรสภาพ

ตามภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําขาวเมา การทําเสนขนมจีน เปนตน ขยายพันธขาวพื้นเมืองซึ่งใกลจะสูญพันธุ

นํามาสงเสริมแจกจายใหสมาชิกของกลุมไดนําไปปลูกจนแพรหลายไปทั่วทั้งตําบล โดยเฉพาะขาวไร สงเสริม

ใหมีการปลูกขาวไรในระหวางแถวยางพาราในสวนที่ปลูกใหม เพื่อใหสมาชิกไดมีรายไดและมีขาวไวบริโภค

กอนสวนยางจะเปดกรีด และรวบรวมเอาผลผลิตของสมาชิกที่เหลือจากการบริโภคมาแปรสภาพ บรรจุในถุง

สุญญากาศออกจําหนายในนามกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองคลาสามัคคี นอกจากนี้ยังไดมีการรวมกลุมกัน

ผลติเครือ่งแกง โดยใชวตัถดุบิจากสมาชกิของกลุม รวมกลุมกนัผลิตชอดอกไม พานดอกไมและชอดอกไมจันทน 

จากดอกหญา ดอกวัชพืช และใบยางพารา    
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 ผลงานทางสังคม เปนผูสนับสนุนและประสานขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยของนักศึกษา คณาจารยของ

มหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน สงเสริมกลุมใหทํา

เกษตรอนิทรยี ผลติปุยชวีภาพใชเองเพือ่ลดตนทนุในการผลติและรวมกลุมสบืคนภมูปิญญาในทองถ่ินมาพัฒนา

เปนวิสาหกิจชุมชน เชน การรวมกลุมผลิตขาวซอมมือ กลุมผลิตเครื่องแกง กลุมตัดเย็บเสื้อผา กลุมรอยลูกปด

มโนราห กลุมถักผาเช็ดเทา ทําใหกลุมและสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น  สนับสนุนใหวัดมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนาและพยายามใหดึงกลุมสมาชิกเขามารวมในกิจกรรมเพื่อ ลด ละ เลิกอบายมุข ขณะเดียวกัน

พยายามสอดแทรกองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นใหกับกลุมและเยาวชนไปพรอมๆ กัน เชน การจัดเรือ

พนมพระแบบอนุรักษวัฒนธรรม (เศรษฐกิจพอเพียง) การแทงขนมตมแบบตางๆ การทําแกงขมิ้นและการ

รองเพลง กลอมเด็ก (เพลงชานอง) จนไดรับรางวัลในงานประเพณีชักพระของอําเภอทุงสงเสมอมา เปนการ

สรางขวัญ กําลังใจใหกับกลุมและชุมชนกอใหเกิดความสามัคคี 

   ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหความรวมมือทุกครั้งเมื่อมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมและขอความรวมมือ เปนแหลงขอมูลใหกับนักศึกษากลุมตางๆ เขามา

ศึกษาดูงานตลอดการศึกษาปญหาพิเศษ เปนแหลงขอมูลใหกับอาจารยในการทํางานวิจัย
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 นายนนัทพงศ  นาคฤทธิ ์ เกดิเมือ่วนัที ่26 เดอืนพฤศจกิายน 

พ.ศ. 2505 อายุ 53 ป สําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนโภคาพาณิชยนุกูลมูลนิธิ จังหวัดกระบี่ ระดับมัธยมตน 

โรงเรยีนอาํมาตยพานชินกูุล จงัหวดักระบี ่และโรงเรยีนศรธีรรมราช

ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับมัธยมปลาย โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปจจุบันทําการทองเที่ยว

รวมกบั เพือ่น พีน่อง คนในชมุชนทองเทีย่วอาํเภออาวลกึ และเปน

วิทยากรบรรยายในการศึกษาดูงาน วิทยากรนันทนาการ ใหกับ

หนวยงาน องคกร บริษัทตางๆ เพื่อปลูกฝงเรื่องการทองเที่ยวโดย

ชุมชน วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิตของชาวใต ชาวไทย

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การโรงแรมและการทองเที่ยว)

 ผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการเครือขายทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ คิดคน

ศึกษาหาวิธีการ และนอมนําเอากรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

อดุลยเดชมาสรางความเขาใจ กับกลุมแกนนําผูนําชุมชน ชาวบาน จึงไดกอตั้งเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน

อาวลึกขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปที่ครํ่าหวอดอยูกับการทองเที่ยววิถีชุมชน

จึงเปนผูที่มี ภูมิรูประสบการณในการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว ทั้งในอําเภออาวลึก และในจังหวัดกระบี่ ในดาน

การทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีเปนเครื่องมือหรือยานพาหนะในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในทุกมิติไดเปน

อยางด ี ปจจบุนัจงึเปนแหลงเรียนรูท่ีสาํคญัของการทองเทีย่ววถิไีทย ท่ีประยกุตใหเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง

ของโลก สามารถแขงขันและเปนที่ยอมรับของนักทองเท่ียวจนทําใหมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาตลอดทั้งป 

KRABI 365 DAYS @ AOLUK กบัการบรหิารจดัการในระบบ Social Enterprise ทีน่กัศกึษาในมหาวทิยาลัย

จะสามารถเขามาศึกษารูปแบบและสามารถนําไปประยุกต หรือพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนกับตนเอง 

สังคม สิ่งแวดลอมตอไป

 ผลงานทางดานสังคม  ไดรบัแตงตัง้เปน “ครภูมูปิญญาทองเทีย่วโดยชุมชนจงัหวดักระบี”่ ขบัเคลือ่น

ชมุชนทองเท่ียวบานถ้ําเสอืจนไดรบัคดัเลอืกเปน ชมุชนทองเทีย่วตนแบบของจังหวดักระบี ่รวมพฒันาปรบัปรงุ

การขบัเคลือ่น พฒันาชุมชนทองเทีย่วในเครอืขายอาํเภออาวลกึ โดยสงเสริมใหชุมชน หมูบานทองเทีย่วรวมกัน

เปนเครือขายระดบัตาํบล เพือ่ประสทิธภิาพในเชงิการปฏบิติังาน ประสานงาน ชวยเหลอืกนัในพืน้ท่ีระดับตําบล 

โดยนํารองที่ตําบลแหลมสัก ไดรับคัดเลือกเปน ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลอาวลึกใต จังหวัดกระบี่ ไดรับ

รางวลัองคกรสนับสนุนการทองเท่ียว “ดเีดน” ในการประกวดรางวลัอตุสาหกรรมการทองเทีย่วไทย Thailand

Tourism Awards 2013 และ 2015 จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) รวมกับวิทยาลัยการอาชีพ 
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จัดฝกอบรมแมบานในท่ีพักโฮมสเตยใหกับคนในชุมชน ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (ปาชายเลน) จงัหวดักระบี ่ไดรบัคดัเลอืกเปนคณะกรรมการอทุยานแหงชาติธารโบกขรณี 

(PAC) รวมกับโรงพยาบาลอาวลกึ จดัฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตนใหกบัไกดชมุชนและในทีพ่กัโฮมสเตย  

จดัใหมีมุมปฐมพยาบาลในทีพั่กที ่ไรปรดีาโฮมสต และบหุลนั อนัดา บาบา รสีอรท รวมกันรางแผนยทุธศาสตร

การพัฒนาเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชายฝงอันดามัน ประชุมที่โรงแรมเพิรล ภูเก็ต โดยมีวิทยาลัย

ชมุชนภูเกต็ เปนพีเ่ลีย้ง รวมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง และสถาบนัการศกึษา

ตางๆ จัดอบรมหลักสูตรดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ซึ่งรองรับการเปดประชาคมอาเซียน รวมกับ

สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสปาตะวันตก Swedish Tretment ใหกับกลุมแมบาน

สปาในชุมชน รวมกับสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ใหกับกลุม

แมบานในชุมชน รวมกับสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมภาษาจีนใหกับกลุมมัคคุเทศก

นาํเทีย่วในชมุชน เปนคณะกรรมการขบัเคลือ่นและพัฒนาชมุชนทองเทีย่วสูชมุชนทองเทีย่วตนแบบป 2559 

ของเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ ป 2554 ไดสืบคนและรื้อฟนการแสดงวัฒนธรรมพื้นบาน

สาขาร็องแง็งในพื้นที่หมูที่ 4 บานเขาดิน ตําบลหนาเขา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และในพื้นที่หมูที่ 5

บานถํ้าเสือ ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ จนสําเร็จ สามารถเกิดกลุมการแสดงร็องแง็งพื้นบาน

ใหนักทองเที่ยวผูมาเยือน ไดชมทั้งสองหมูบานในปจจุบัน

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมพิจารณาหลักสูตรใหมของวิทยาลัย

การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรใหม 2554 ในประเด็น ของรายวิชาการจัดนําเท่ียวโดยชุมชน 

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เปนวิทยากรบรรยายและนําชมแหลงทองเท่ียวในชุมชน ใหกับบุคลากร

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

เปนผูใหขอเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุงของวิทยาลัยการโรงแรมและ

การทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และเปนสถานที่ฝกงานใหกับนักศึกษา



บุคลากรดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๕๙
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 นายสุวัจน ธัญรส ปจจุบันอายุ ๔๙ ป เกิดที่จังหวัดพังงา จบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประมง จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตรการประมง จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

และปริญญาเอก สาขา Aquaculture and Aquatic Resources

Management จาก Asian Institute of Technology (AIT) เขารับ

ราชการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การประมง สังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในขณะนั้น ปจจุบัน

ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิทยาศาสตรทางทะเล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

บุคลากรดีเดนดานการวิจัย 

คติในการทํางาน

 “ตองดีกวาเกา” ตื่นตัวในการทํางานตลอดเวลาโดยวิเคราะหตัวเองเสมอวา “วันนี้ เรามีอะไรที่ดีกวา

เมื่อวาน” และคิดตอไปวา “พรุงนี้จะทําอะไร ใหดีกวาวันนี้”  

ผลงานดีเดนในดานที่ไดรับรางวัล

 ทํางานวิจัยมาอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาการรับราชการกวา ๒๔ ป โดยงานวิจัยจะเนนในดาน

การเพาะพันธุหอยนางรม เพื่อคาดหวังที่จะนําเอาผลงานวิจัยไปสงเสริม การผลิตลูกพันธุหอยนางรมในเชิง

พาณิชยในประเทศไทย เพื่อลดปญหาการขาดแคลนลูกหอยที่ไดจากธรรมชาติใหกับเกษตรกร มีผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากกวา ๖๐ เรื่อง โดยลาสุดไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติประเภท

ผลงานประดษิฐคดิคนระดบัด ีประจาํป ๒๕๕๙ จากผลงานส่ิงประดิษฐ “ถังลงเกาะและอนุบาลลกูหอยนางรม

จากโรงเพาะฟกแบบนํ้าหมุนเวียนกึ่งปด” นอกจากนี้ยังนําเอาผลงานวิจัยที่ได จากการคนพบไปถายทอด

เพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกับชุมชนประมงชายฝงที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยนางรม

ความภาคภูมิใจที่มีตอรางวัลที่ไดรับ

 รางวัลดังกลาวถือเปนเกียรติประวัติและความภาคภูมิของ การเปนนักวิจัยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะได

เขาเฝารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการ

สรางขวัญและกําลังใจในความมุงมั่นในการสรางงานวิจัย เพื่อประโยชนแกประเทศชาติตอไป
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 นางสาวสุขกมล  รัตนสุภา เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๕

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม

อันดับ ๑ (ภาษาและวรรณคดีไทย) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  เขารับราชการเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ตําแหนง อาจารย สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ยายมาสังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารยปฏิบัติ

บุคลากรดีเดนดานการเรียนการสอน

หนาที่การสอนกลุมวิชาสาขาศึกษาทั่วไป (กลุมวิชาภาษาไทย สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) สังกัด

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)

คติในการทํางาน

     “ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง

    ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง

     ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกแกทานเอง

    ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์”  

              (พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

 ดวยความตระหนักวา “ครูคือประติมากรทางจิตวิญญาณ” สังคมตองการ “แบบ” มากกวา “บอก”

การดํารงไวซึ่งอาชีพครูที่รัก ศรัทธาและภาคภูมิใจ ขาพเจาจึงไดยึดมั่น และดําเนินรอยตามพระราชปณิธาน

ขางตน การสรางสรรคและพัฒนาศิษยคือเปาหมายสูงสุดของชีวิต การเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน 

“อยางเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มกําลัง เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรอันจํากัด” 

เพื่อความสําเร็จของศิษยและเยาวชน อันจะสงผลตอความเจริญกาวหนาของสังคมและประเทศชาติ 

“ความสุขของครูอยูที่ความสําเร็จของศิษย” สิ่งเหลานี้เปนเครื่องกํากับมโนวิญญาณความเปนครูของขาพเจา

มาโดยตลอด
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ผลงานดีเดนในดานที่ไดรับรางวัล

 จัดทําและพัฒนา มคอ.๓ และ มคอ.๕ รายวิชาศิลปะการพูด (01–011-003) ทักษะการเขียน 

(01–011-002)  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (01–011-001) และเอเชียอาคเนยศึกษา (01–011-005)  

ทีแ่สดงถงึกระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคญั และสอดคลองกบัสถานการณความเปนจริง

และบรบิทของชัน้เรยีน ตลอดจนชวีติและสงัคม ผลิตส่ือ เอกสาร ตํารารายวชิาศลิปะการพดู (01–011-003)

ทักษะการเขียน (01–011-002) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (01–011-001) และเอเชียอาคเนยศึกษา 

(01–011-005) พัฒนาเทคนคิการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิดวยวธิกีาร

หลากหลาย ทําวิจัยชั้นเรียน จนผูเรียนคนพบความสามารถ ความถนัดนําไปสูการพัฒนาสูความเปนเลิศ

ตามศักยภาพ อกีทัง้บงัเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เปนทีพ่งึพอใจของผูเรยีน และผูสอนจดัโครงการ/กจิกรรม

สงเสรมิการเรยีน การสอน ตอบสนองการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาอยางองครวมบรูณาการกบัสหวทิยาการ

บังเกิดผลเปนรูปธรรม มีหลักฐานเชิงประจักษ เปนท่ียอมรับของสังคมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะทักษะ

การสื่อสารดานการพูด และการเขียน ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย สงเสริมพัฒนาศักยภาพและแกปญหา

ผูเรียนเปนกลุมยอยและรายบุคคล ใหทุนนักศึกษาในรูปแบบของทุนทํางานเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดรับคดัเลอืกครูผูมผีลงานดีเดนดานการเรียนการสอนสาขาศกึษา

ทั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดรับคัดเลือกครูผูมีผลงานดีเดนดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา

๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน ประจําป ๒๕๕๕

- ๒๕๕๗ โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดแหงประเทศไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด

สุนทรพจนดานการศึกษา วันศาสตราจารย ดร.สาโรจน  บัวศรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศบทรอยกรองอาศิรวาท

วันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยสมาคมนักเรียนทุนในพระบรมราชินูปถัมภ ไดรับประกาศยกยอง

เชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร “บุคลากรที่ไดรับรางวัล” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ความภาคภูมิใจที่มีตอรางวัลที่ไดรับ 

 นอกเหนอืจากความสาํเรจ็ของศษิย การไดรบัรางวลัครัง้นีถ้อืเปนอกีหนึง่ความภาคภมิูใจและเกยีรตยิศ

อนัสงูสุดในชวีติ ขาพเจามีความปลืม้ปต ิและขอขอบพระคณุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยัท่ีไดเห็น

คณุคาและความสาํคัญของครผููสอน รางวลัและเกยีรติยศคร้ังนีจ้ะเปนเสมอืนเคร่ืองหลอเลีย้งกาํลงัใจ กาํลงักาย 

กําลังสติปญญาใหขาพเจาไดปฏิบัติหนาที่ตามปณิธานที่วางไวสืบไป  



บทความเฉลิมพระเกียรติ



พระราชสมภพ

 ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ าฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี พระราชสมภพเมื่อวันเสารที่ ๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน ๕ 

ปมะแม) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

เปนสมเด็จพระเจาลูกเธอพระองคที่ ๓ ในพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศาสตราจารย

นายแพทยหมอมหลวงเกษตร สนิทวงศ เปนผูถวาย

พระประสูติกาลและไดรับการถวายพระนามจาก

สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ 

วาสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา

กิติวัฒนาดุลโสภาคยพรอมทั้งประทานคําแปลวานางแกว อันหมายถึง หญิงผูประเสริฐ และ

มีพระนามที่ขาราชบริพารเรียกทั่วไปวา ทูลกระหมอมนอย พระนาม “สิรินธร” นั้น นํามาจาก

สรอยพระนามของสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

ซึ่งเปนพระราชปตุจฉา (ปา) ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

 สําหรับสรอยพระนาม “กิติวัฒนาดุลโสภาคย” ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของ

สมเด็จพระบรมราชบุพการี 3 พระองค ไดแก “กิติ” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” สวน “วัฒนา” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จ

พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา” (สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา 

พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปยยิกา (ยาทวด) และ “อดุลย” มาจากพระนามาภิไธยของ 

“สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” สมเด็จพระอัยกา (ปู)

 เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย เฉลิมพระนามตามที่จารึก

ในพระสุพรรณบัฏวา”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี” นับเปนสมเด็จเจาฟาหญิงพระองคแรก ที่ทรงดํารงฐานันดรศักดิ์ 

ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แหงพระบรมราชจักรีวงศ

 พระองคมีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานอักษรศาสตร

และดนตรีไทย ซึ่งพระองคไดนํามาใชในการอนุรักษ สงเสริม และใหการอุปถัมภในดานศิลป

วัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจในดานศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองคจึงไดรับการ

ทลูเกลาฯ ถวายพระสมญัญาวา “เอกอคัรราชปูถมัภกมรดกวฒันธรรมไทย” และ “วศิษิฏศลิปน” 

นอกจากนี้ พระองคยังทรงประกอบ พระราชกรณียกิจในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา การ

พฒันาสงัคม โดยทรงมโีครงการในพระราชดาํรสิวนพระองคหลายโครงการ ซึง่โครงการในระยะ

เริ่มตนนั้น มุงเนนทางดานการแกปญหาการขาดสารอาหารของเด็กในทองถิ่นทุรกันดารและ

พัฒนามาสูการใหความสําคัญทางดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลอยางสมบูรณ
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การศึกษา

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๑ พระองคทรงเริ่มเขารับ

การศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู

ภายในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

และทรงศึกษาตอในโรงเรียนจิตรลดาจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ก็ทรง

สอบไลจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกศิลปะ

ดวยคะแนนสูงสุดของประเทศ

 หลังจากนั้น พระองคทรงสอบเขาศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยสามารถทําคะแนนสอบเอนทรานซ

เปนอนัดบั ๔ ของประเทศ ซึง่ถอืเปนสมเดจ็เจาฟาหญงิ

พระองคแรกที่ทรงเข าศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ในประเทศจนกระทั่ง ป พ.ศ. ๒๕๒๐ พระองคทรง

สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาประวตัศิาสตร เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่ เหรยีญทอง 

ดวยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘

 พระองคทรงเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

ดานจารึกภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤต และภาษา

เขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากภาควิชาภาษา

ตะวนัออกคณะอกัษรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

ในระหวางนั้น มีพระราชกิจมากจนทําใหไมสามารถ

ทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทไดพรอมกันทั้ง ๒ 

มหาวิทยาลัย พระองคจึงตัดสินพระทัยเลือกทํา

วิทยานิพนธเพื่อใหสําเร็จการศึกษาที่คณะโบราณคด ี

มหาวิทยาลัยศิลปากรกอน โดยทรงทําวิทยานิพนธ

หัวขอเรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง” ทรงสําเร็จ

การศึกษาไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๒ หลังจากนั้น พระองคทรงทําวิทยานิพนธ
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หัวขอเรือ่ง “ทศบารมใีนพทุธศาสนาเถรวาท” ทรงสาํเรจ็การศกึษาไดรบัปรญิญาอกัษรศาสตร

มหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

 พระองคทรงเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยพระองคผานการสอบคัดเลือกอยางยอดเยี่ยมดวยคะแนนเปน

อันดับหนึ่งในบรรดาผูเขาสอบทั้งหมด 

 และทรงเปนนิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร รุนที่ ๔ 

พระองคทรงทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียน

การสอนภาษาไทยสําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย” เนื่องจากพระองคทรงตระหนัก

วาสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นมีปญหา เพราะนักเรียนไมคอยสนใจเรียนภาษาไทย 

ไมมีความรูและความสามารถ ทักษะในการเขาใจและใชภาษาอยางเพียงพอ พระองคจึง

ทรงนําเสนอวิธีการสอนภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสรมิความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนและเปนสือ่ที่จะชวยใหครสูอนภาษาไทย

ไดงายขึ้นพระองคทรงสอบผานวิทยานิพนธอยางยอดเยี่ยม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหทรง

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
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การสถาปนาพระอิสริยศักดิ์

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริวา สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงไดรับความสําเร็จในการ

ศึกษา และทรงไดบําเพ็ญพระองคใหเปนประโยชนแกชาติบานเมือง โดยเสด็จพระราช

ดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคตางๆ อยูเสมอ ในดานการพัฒนาบานเมือง 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาและชวยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดําริ

ทุกโครงการ พรอมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงงานในดานตางๆ นับเปนการดูแล

สอดสองพระราชกรณียกิจสวนหนึ่งตางพระเนตรพระกรรณ ในดานการพระศาสนา 

ทรงสนพระทัยศึกษาหาความรูดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นอยางแตกฉาน 

ในสวนราชการในพระองคนั้น ก็ไดสนองพระเดชพระคุณในพระราชภารกิจที่ทรง

มอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ พระองคนี้ กอปรดวยพระจรรยามารยาท เพียบพรอม

ดวยคุณสมบัติแหงขัตติยราชกุมารีทุกประการ เปนที่รักใครนับถือ ยกยองสรรเสริญ

พระเกียรติคุณกันอยูโดยทั่ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยยศ

และพระอิสริยศักดิ์ให สูงขึ้น ใหทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร 

(เศวตฉัตร ๗ ชั้น) พรอมทั้ง เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

 ในการสถาปนาพระอิสริยยศสําหรับพระบรมวงศานุวงศฝายใน ตั้งแตเริ่ม

ตั้งกรุงรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน การสถาปนาพระยศ “สมเด็จพระ” นั้น สวนใหญ

จะเปนการสถาปนาพระยศของสมเด็จพระบรมราชชนนี พระพันปหลวง สมเด็จพระบรม

อัยยิกาเธอ พระวิมาดาเธอ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ ในรัชกาลตางๆ แตการสถาปนา

ในครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกที่มีการสถาปนาสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา ขึ้นเปน 

“สมเด็จพระ” จึงเปนพระเกียรติยศที่สูงยิ่ง
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พระอัจฉริยภาพ

ดานภาษา

 พระองคทรงมีความรูทางดานภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร ทรงสามารถรับสั่งเปน

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน และทรงกําลังศึกษา ภาษาเยอรมัน และภาษาละตินอีกดวย

ขณะที่ทรงพระเยาวนั้น สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสอนภาษาไทยแกพระราชโอรสและ

พระราชธิดา โดยทรงอานวรรณคดีเรื่องตางๆ พระราชทาน และทรงใหพระองคทรงคัดบทกลอนตางๆ 

หลายตอน ทําใหพระองคโปรดวิชาภาษาไทยตั้งแตนั้นมา นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในภาษาอังกฤษ

และภาษาบาลีดวย

 เมื่อพระองคทรงเขาเรียนที่โรงเรียนจิตรลดานั้น ทรงไดรับการถายทอดความรูทางดานภาษาทั้ง

ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส โดยภาษาไทยนั้น พระองคทรงเชี่ยวชาญ

ทั้งดานหลักภาษา วรรณคดี และศิลปะไทย เมื่อทรงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พระองคทรงรูแนวาอยางไร

ก็คงไมไดเรียนแผนกวิทยาศาสตร จึงพยายามหัดเรียนภาษาบาลี อานเขียนอักษรขอม เนื่องจากในสมัยนั้น

ผูที่จะเรียนภาษาไทยใหกวางขวาง ลึกซึ้ง จะตองเรียนทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร ซึ่งภาษาบาลีนั้น

เปนภาษาที่พระองคสนพระทัยตัง้แตทรงพระเยาว แตไดเริ่มเรยีนอยางจรงิจังในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จนสามารถจําการแจกวิภัตติเบื้องตนที่สําคัญได และเขาพระทัยโครงสรางและลักษณะทั่วไปของภาษา

บาลีได นอกจากนี้ ยังทรงเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสแทนการเรียนเปยโน เนื่องจากมีพระราชประสงคที่จะ

อานหนังสือภาษาฝรั่งเศสที่มีอยูในตูหนังสือมากกวาการซอมเปยโน

 เมื่อทรงเขาศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น พระองคทรงเลือกเรียนสาขา

ประวัติศาสตรเปนวิชาเอก และวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตเปนวิชาโท ทําใหทรงศึกษา

วิชาภาษาไทยในระดับชั้นสูงและละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งดานภาษาและวรรณคดี สวนภาษาบาลีและ

สันสกฤตนั้น ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบดั้งเดิมของไทย คือ แบบที่เรียนกันในพระอารามตางๆ และแบบ

ภาษาศาสตรซึ่งเปนวิธีการตะวันตก ตั้งแตไวยากรณขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง และเรียนตามวิธีการอินเดีย

โบราณเปนพิเศษในระดับปริญญาโท ซึ่งรัฐบาลอินเดียไดสงศาสตราจารย ดร. สัตยพรต  ศาสตรี มาถวาย

พระอักษรภาษาสันสกฤต โดยวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทของพระองค เรื่องทศบารมีในพุทธศาสนา

เถรวาท นั้น ยังไดรับการยกยองจากมหามกุฏราชวิทยาลัยวา เปนวิทยานิพนธที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ

ในภาษาบาลีพุทธวจนะเปนพิเศษ

 พระปรีชาสามารถทางดานภาษาของพระองคนั้นเปนที่ประจักษ จึงไดรับการทูลเกลาถวายปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางดานภาษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม

สหราชอาณาจักร เปนตน
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ดานดนตรี
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 พระองคทรงเปนผู เชี่ยวชาญดานดนตรีไทยผู หนึ่ง 

โดยทรงเครื่องดนตรีไทยไดทุกชนิด แตที่โปรดทรงอยูประจํา 

คือ ระนาด ซอ และฆองวง โดยเฉพาะระนาดเอกพระองค

ทรงเริ่มหัดดนตรีไทย ในขณะที่ทรงศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๒ โรงเรียนจิตรลดา โดยทรงเลือกหัดซอดวงเปนเครื่อง

ดนตรีชิ้นแรกและไดทรงดนตรีไทยในงานปดภาคเรียนของ

โรงเรียน รวมทั้งงานวันคืนสูเหยารวมกับวงดนตรีจิตรลดา

ของโรงเรียนจิตรลดาดวย หลังจากที่ทรงเขาศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พระองคทรงเข าร วมชมรมดนตรีไทยของสโมรสรนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะอักษรศาสตร โดยทรงเลน

ซอดวงเปนหลกัและทรงเริม่หดัเลนเครือ่งดนตรไีทยชิ้นอืน่ๆ ดวย

 ในขณะที่ทรงพระเยาว เครื่องดนตรีที่ทรงสนพระทัยนั้น 

ไดแก ระนาดเอกและซอสามสายซึ่งพระองคทรงเริ่มเรียน

ระนาดเอกอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ หลังจากการ

เสด็จทรงดนตรีไทย ณ บานปลายเนิน ซึ่งเปนวังของสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจิตรเจริญ กรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ โดยมีครูสิริชัยชาญ พักจํารูญ เปนพระอาจารย 

พระองคทรงเริ่มเรียนตั้งแตการจับไมระนาด การตีระนาด

แบบตางๆ และทาที่ประทับขณะทรงระนาด และทรงเริ่มเรียน

การตีระนาดตามแบบแผนโบราณ กลาวคือ เริ่มตนดวยเพลง

ตนเพลงฉิ่งสามชั้น แลวจึงทรงตอเพลงอื่นๆ ตามมา ทรง

ทาํการบานดวยการไลระนาดทกุเชา หลงัจากบรรทมตืน่ภายใน

หองพระบรรทม จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๙ พระองคจึงทรง

บรรเลงระนาดเอกรวมกับครูอาวุโสของวงการดนตรีไทย

หลายทานตอหนาสาธารณชนเปนครั้งแรกในงานดนตรีไทย

อุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเพลง

ที่ทรงบรรเลง คือ เพลงนกขมิ้น 

 นอกจากดนตรไีทยแลว พระองคยงัทรงดนตรสีากลดวย

โดยทรงเริ่มเรียนเปยโนตั้งแตพระชนมายุ ๑๐ พรรษา แตได

ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ป และทรงฝกเครื่องดนตรีสากล

ประเภทเครือ่งเปา จากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จนสามารถ

ทรงทรัมเปตนําวงดุริยางคในงานคอนเสิรตสายใจไทย และ

ทรงระนาดฝรั่งนําวงดุริยางคในงานกาชาดคอนเสิรต
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ดานพระราชนิพนธ
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 พระองคโปรดการอานหนังสือและการเขียน

มาตั้งแตทรงพระเยาว รวมกับพระปรีชาสามารถ

ทางดานภาษาทั้งภาษาไทยและตางประเทศ รอยแกว

และรอยกรอง ดังนั้น จึงทรงพระราชนิพนธหนังสือ

ประเภทตางๆ ออกมามากกวา ๑๐๐ เลม ซึ่งมี

หลายหลากประเภททั้งสารคดีทองเที่ยวเมื่อเสด็จ

พระราชดําเนินเยือนตางประเทศ เชน เกล็ดหิมะ

ในสายหมอก ทัศนะจากอินเดีย มนตรักทะเลใต 

ประเภทวิชาการและประวัติศาสตร เชน บันทึกเรื่อง

การปกครองของไทยสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสิ

นทรกษัตริยานุสรณ หนังสือสําหรับเยาวชน เชน แกว

จอมแกน แกวจอมซน หนังสือที่เกี่ยวของกับพระบรม

วงศานุวงศไทย เชน สมเด็จแมกับการศึกษา สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับพระราชกรณียกิจ

พระราชจริยาวัตรดานการศึกษา ประเภทพระราช

นิพนธ แปล เช น หยกใสร ายคํา ความคิดคํานึง

เก็จแกวประกายกวี และหนังสือทั่วไป เชน นิทาน

เรื่องเกาะ (เรื่องนี้ไมมีคติ) เรื่องของคนแขนหัก เปนตน

และมีลักษณะการเขียนที่คลายคลึงกับพระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวคือ

ในพระราชนิพนธ  เรื่องต างๆ นอกจากจะแสดง

พระอารมณขันแลว ยังทรงแสดงการวิพากษวิจารณ

ในแงตางๆ เปนการแสดงความคิดสวนพระองค

 นอกจากพระนาม “สิรินธร” แลว พระองคยัง

ทรงใชนามปากกาในการพระราชนิพนธหนังสืออีก 

๔ พระนาม ไดแก “กอนหินกอนกรวด” เปนพระนาม

แฝงที่ทรงหมายถึง พระองคและพระสหาย สามารถ

แยกไดเปน กอนหิน หมายถึง พระองคเอง สวน

กอนกรวด หมายถึง กุณฑิกา ไกรฤกษ พระองคทรงมี
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รับสั่งถึงพระนามแฝงนี้วา “เราตัวโตเลยใชวา กอนหิน 

หวานตัวเล็ก เลยใชวา กอนกรวด รวมกันจึงเปน

กอนหิน-กอนกรวด”นามปากกานี้ ทรงใชครั้งเดียว

ตอนประพันธบทความ “เรื่องจากเมืองอิสราเอล” 

เมื่อป พ.ศ. 2520 “แวนแกว” เปนชื่อที่พระองคทรง

ตั้งขึ้นเอง ซึ่งพระองคมีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว า 

“ชื่อแวนแกวนี้ตั้งเอง เพราะตอนเด็กๆ ชื่อลูกแกว 

ตัวเองอยากชื่อแกว ทําไมถึงเปลี่ยนไปไมรูเหมือนกัน 

แลวก็ชอบเพลงนอยใจยา นางเอกชื่อ แวนแกว” 

พระนามแฝง แวนแกวนี้ พระองคเริ่มใชเมื่อป พ.ศ.

 ๒๕๒๑ เมื่อทรงพระราชนิพนธและทรงแปลเรื่อง

สําหรับเด็ก ไดแก แกวจอมซน แกวจอมแกน และ

ขบวนการนกกางเขน “หนูนอย” พระองคมีรับสั่งถึง

พระนามแฝงนี้วา “เรามีชื่อเลนที่เรียกกันในครอบครัว

วา นอย เลยใชนามแฝงวา หนูนอย” โดยพระองค

ทรงใชเพียงครั้งเดียวในบทความเรื่อง “ปองที่รัก” 

ตีพิมพในหนังสือ ๒๕ ปจิตรลดา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๓ 

และ “บันดาล” พระองคมีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้วา

“ใชวา บันดาลเพราะคํานี้ผุดขึ้นมาในสมองเลยใชเปน

นามแฝง ไมมเีหตผุลอะไรในการใชชือ่นี้เลย” ซึง่พระองค

ทรงใชในงานแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ที่ทรง

ทําใหสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย

การศกึษาวทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖

 นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธเพลงเปน

จํานวนมาก โดยบทเพลงที่ดังและนํามาขับรองบอยครั้ง 

ไดแก เพลงสมตํา รวมทั้งยังทรงประพันธคํารอง

ในบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดแก เพลงรัก และเพลงเมนูไข
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พระราชกรณียกิจ

 เมื่อพระองคทรงสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแลว ทรงเขารับราชการเปนพระอาจารยประจํา

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตามคํากราบบังคม

ทูลเชิญของพลตรียุทธศักดิ์ คลองตรวจโรค ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาในขณะนั้น 

ทรงสอนวิชาประวัติศาสตรไทยและสังคมวิทยา พระองคจึงทรงเปน “ทูลกระหมอมอาจารย” สําหรับ

นักเรียนนายรอยตั้งแตนั้น ตอมาเมื่อมีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตรขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๐ พระองคทรง

ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน  และทรงไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ใหเปนศาสตราจารย สวนการศึกษาประจําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๒๙ และเปนศาสตราจารย สวนการศึกษาประจําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (อัตราจอมพล) 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้ พระองคยังไดทรงรับเชิญเปนพระอาจารยสอนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น 

พระองคไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนศาสตราจารยพิเศษ สาขาพัฒนาศึกษาศาสตรดวย

 ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงพระราชดําริใหกอตั้งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 

เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับบุตรหลานขาราชบริพารและประชาชนทั่วไป เปดทําการสอนครั้งแรก

ในปการศึกษา ๒๕๒๕ โดยทรงดํารงตําแหนงเปนองคประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ และทรงเขารวมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานทุกครั้ง รวมถึงเสด็จพระราชดําเนินไปในงานปดภาคเรียนของโรงเรียนทุกครั้ง เพื่อพระราชทาน

ดานการศึกษา
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ทุนพระราชทานสงเสริมการเรียนดี และพระราชทาน

ประกาศนียบัตรแกผู สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก

สถานศึกษาตางๆ คือ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง โรงเรียนผู ใหญ

พระดาบส ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก

(วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ชางทองหลวง)

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อครั้งที่พระองคเสด็จฯ เยือน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งแรกระหวาง

วันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม ไดมีผูมีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย

โดยเสดจ็พระราชกศุลเปนเงนิ ๑๒ ลานกบีจงึทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ ใหนําเงินไปกอสรางเรือนนอนใหแกโรงเรียน

วัฒนธรรมเด็กกําพรา (หลัก ๖๗)  ซึ่งอยูหางจากนคร

หลวงเวียงจันทนไปทางทิศเหนือประมาณ ๖๗ กิโลเมตร

พระราชทานชื่อวา “อาคารสิรินธร” โดยมีพระราชดําริ

ที่จะชวยเหลือนักเรียนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในรูปแบบ

ของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยนําแนวทางที่

ดําเนินการในประเทศไทยมาประยุกตใช และสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพเสริม

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระราชดําริพระราชทาน

ความชวยเหลอืกัมพชูาในการกอตัง้วทิยาลยักําปง เฌอเตยีล 

ณ จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา โดยพระราชทานเงิน

คาใชจายในการกอสรางอาคารสถานที่ตางๆ เสด็จฯ ไปทรงเปดวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุนแกนักเรียนเพื่อใหมาศึกษาตอในประเทศไทย

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อนําความรูกลับไปสอนและพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งทรงสนับสนุนการศึกษาดานนาฏศิลปและดนตรี

 ตอมา พ.ศ. ๒๕๔๙ พระองคทรงมีแนวความคิดจัดตั้งโครงการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหมขึ้น 

โดยความรวมมือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสราง

นักอักษรศาสตรที่มีมุมมองและแนวคิดใหมเพื่อเปนกําลังของชาติทรงมีพระวิสัยทัศนกาวไกล ทรงสนับสนุน

การชวยเหลือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหเปนโรงเรียนผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร สราง “องคความรู” 

ใหแกประเทศไทย
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 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

 พระองคทรงสนพระทัยดานศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแตยังทรงพระเยาว โดยเฉพาะ

ทางดานดนตรีไทย ซึ่งพระองคทรงสนับสนุนในการอนุรักษสืบทอด เผยแพรความรู

ดานดนตรีไทยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยทรงเปนแบบอยางในการเสด็จทรงเครื่อง

ดนตรีไทยรวมกับประชาชนทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ยังทรงอนุรักษดนตรีไทย

โดยการชําระโนตเพลง บันทึกเพลงเกา และเผยแพรงานเหลานั้นอยางตอเนื่อง และ

สงเสริมใหสถาบันการศึกษาตางๆ จัดการเผยแพรงานทางดานดนตรีไทย ซึ่งจากงาน

ทางดานการอนุรักษดนตรีไทย ครูเสรี หวังในธรรม ไดกลาวไววา “ดนตรีไทยไมสิ้นแลว 

เพราะพระทูลกระหมอมแกวเอาใจใส”

 นอกจากดานดนตรีไทยแลว พระองคยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย

เพื่อการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในดานการชางไทย นาฏศิลปไทย 

งานพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตรและโบราณสถาน ภาษาและวรรณกรรมไทย พระองค

ไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระสมัญญาวา “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และ “วิศิษฏศิลปน” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ

เทิดพระเกียรติที่พระองคทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา รวมทั้งทรงมี

คุณูปการตอเหลาศิลปนและศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีซึ่งม ี

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดมีมติ

ใหวันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองคเปน “วันอนุรักษ

มรดกของชาติ” เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติที่พระองคทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในดานการอนุรักษมรดกของชาติในสาขาตางๆ เปนจํานวนมาก
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ดานการพัฒนาสังคม

 พระองคทรงสนพระทัยงานดานการพัฒนา 

ซึ่งถือเปนงานหลักที่พระองคทรงงานควบคูกับงาน

วิชาการ พระองคทรงเรียนรูงานทางดานพัฒนา

จากการตามเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ตางๆ ทั่วประเทศ  

 จากการที่พระองคทรงไดเสด็จฯ ไปตาม

สถานที่ตางๆ มากมาย พระองคทรงนําความรูที่ได

จากการลงพื้นที่จริงมาใชในงานดานการพัฒนา

สงัคม นาํไปสูโครงการตามพระราชดาํรสิวนพระองค

มากมายโดยโครงการตามพระราชดําริในระยะ

เริ่มแรกนั้น พระองคทรงงานเกี่ยวกับเด็กนักเรียน

ในพื้นที่ทุรกันดารที่มีปญหาขาดสารอาหาร ดังนั้น

จึงทรงพระราชดําริส งเสริมใหนักเรียนปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว แลวนํามาประกอบเปนอาหารกลางวัน

รับประทาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี้ 

เริ่มตนขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเริ่มที่โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุร ี

และประจวบคีรีขันธ และไดขยายออกไปยัง ๔๔ 

จังหวัดในพื้นที่ทุรกันดารโครงการในพระราชดําริ

ในระยะตอมา พระองคทรงมุงเนนทางดานการศกึษา

มากขึ้น เนื่องจากพระองคทรงพระราชดําริว า 

การศึกษาเปนปจจัยหลักในการสรางและพัฒนา

ความรู  ความคิด ตลอดจนความประพฤติและ

คุณงามความดีของบุคคล โดยพระองคทรงตั้ง

พระทัยใหประชาชนทุกระดับชั้นสามารถไดรับ

การศกึษาอยางเทาเทยีมกนั ซึง่ถอืเปนสทิธขัิน้พื้นฐาน

ที่ประชาชนควรไดรับจากรัฐ
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ดานการพัฒนาหองสมุดและการรูหนังสือ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยการอาน

และการพฒันาหองสมดุ ทรงรบัสมาคมหองสมดุแหงประเทศไทยฯ ไวในพระราชปูถมัภ 

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ หลายโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินตางประเทศ 

ไดเสด็จเยี่ยมและทรงดูงานหองสมุดชั้นนําหลายแหง ซึ่งไดพระราชทานขอแนะนําแก

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯและบรรณารักษไทยในการนําความรูไปพัฒนา

หองสมุดโรงเรยีนและหองสมุดประชาชน รวมทัง้หองสมุดประชาชนเฉลมิราชกุมาร ีที่เปน

แหลงเรียนรูเพื่อขยายโอกาสใหประชาชนในการพัฒนาการรูหนังสือ นอกจากนี้ยังทรง

พระกรุณาเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในการประชุมสามัญประจําปของสมาคม

หองสมดุแหงประเทศไทยฯ เสมอมา รวมทัง้ไดเสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระองคพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนประธานในโอกาสที่ประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุม

สมาพันธสมาคมหองสมุดฯ นานาชาติ (IFLA) และทรงมีพระราชดํารัสเปดการประชุม 

IFLA ครั้งที่ ๖๕ ที่กรุงเทพมหานครในป ๑๙๙๙
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ดานการตางประเทศ

 พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินเยือน

ตางประเทศเปนครั้งแรกเมื่อคราวที่พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา

และประเทศในยุโรปอยางเปนทางการ ระหวาง 

ป พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ ในขณะทีม่พีระชนมายุ 

๕ พรรษา หลังจากนั้น พระองคก็เสด็จพระราช

ดําเนนิเยอืนตางประเทศอกีเปนจํานวนหลายครัง้ 

โดยการเสด็จฯ นั้น พระองคทรงเสด็จฯ ทั้งใน

ฐานะผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะหรือ

อาคันตุกะของรัฐบาลประเทศตางๆ อยางเปน

ทางการ รวมทั้ง เสด็จฯ เปนการสวนพระองค 

ซึ่งนอกจากจะทรงงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี

ระหวางประเทศแลว พระองคยังทรงเสด็จฯ 

ทอดพระเนตรสังคม วัฒนธรรม สถานที่ตางๆ 

และทรงไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ของประเทศนั้นๆ และไดทรงนําความรู

และประสบการณที่ทรงไดทอดพระเนตรและจดบันทึกมาประยุกตใชกับการทรงงานภายในประเทศดวย 

ซึ่งการเสด็จฯ ทรงงานในตางประเทศของพระองคทําใหหนังสือพิมพฝรั่งเศสถวายพระราชสมัญญานาม

แดพระองควา “เจาฟานักดูงาน” หรือ “Le Princesse Stagiaire” รวมทั้งพระองคยังไดรับการยกยองจาก

สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธแหงประชาชนจีนวาทรงเปน “ทูตสันถวไมตรี” ระหวางประเทศไทยและ

ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗

 นอกจากนี้ พระองคยังทรงรวมมือกับนานาประเทศเพื่อกอเกิดความรวมมือในดานการพัฒนาสังคม 

อาทิ  ความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งพระองคไดทรงมีโครงการตามพระราชดําริ

ทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใหความชวยเหลือทางการแพทยและการสาธารณสุข การพัฒนา

ทางดานการศึกษา เปนตน นอกจากประเทศลาวแลว โครงการเพื่อการพัฒนาของพระองคยังไดขยาย

ออกไปยังประเทศกัมพูชา ประเทศพมา และประเทศเวียดนามดวย นอกจากนี้ พระองคยังทรงรวมมือ

กับองคการระหวางประเทศ ไดแก ความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ พระองคทรงใหความรวมมือ

ในโครงการอาหารในโรงเรียน ซึ่งเปนโครงการของโครงการอาหารโลกแหงองคการสหประชาชาติ โดยได

แตงตั้งใหพระองคเปนทูตพิเศษของโครงการดวย โครงการการศึกษาเพื่อทุกคน เปนโครงการดานการ

สงเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุมนอย ดวยการศึกษาและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนโครงการ

ขององคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม รวมทั้ง โครงการการศึกษาหลังประถมศึกษาสําหรับ

ผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่น โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อผูลี้ภัย สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ
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ดานการสาธารณสุข

 จากการที่พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ทําใหพระองคทอดพระเนตรเห็นถึง

ปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของราษฎรในชนบท พระองคจึงมีพระราชดําริจัดทําโครงการตางๆ เพื่อ

แกไขปญหาสุขภาพอนามัยของราษฎร โครงการแรกที่พระองคทรงเริ่ม ไดแก โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะแก

ปญหาการขาดอาหารกลางวันแลวยังชวยใหนักเรียนมีความรูทางดานโภชนาการและการเกษตรดวย 

และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การระบาดของโรคคอพอกเนื่องจากการขาดสารไอโอดีน

พระองคทรงแกไขปญหานี้โดยทรงริเริ่มโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดวยการรณรงคใหมีการ

ใชเกลือไอโอดีนหรือหยดไอโอดีนในการประกอบอาหาร และอบรมใหความรูเกี่ยวกับการขาดไอโอดีน 

ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่เสริมการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ พระองคยังใหความ

สําคัญตอสุขภาพอนามัยของแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองคทรงตระหนักวาคนเราจะมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีนั้น ตองเริ่มตั้งแตในครรภมารดา พระองคจึงเริ่มโครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหแมและเด็กไดรับบริการทางดาน

อนามัยอยางเหมาะสม รวมทั้งไดรับโภชนาการที่ถูกตองและเหมาะสมในแตละพื้นที่

 นอกจากนี้ พระองคยังทรงจัดตั้งหนวยแพทยพระราชทานและหนวยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อ

ออกตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่พระองคเสด็จฯ เยี่ยมในแตละครั้ง รวมทั้งทรงรับผูปวยที่ยากจน

เปนคนไขในพระราชานุเคราะหดวย

 พระองคเสด็จ ณ โรงพยาบาลตางๆ ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ดวยความเปนหวงประชาชน

ที่เปนโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและจักษุ ไดทรงนําวิทยาการในประเทศเยอรมนีมาสูเมืองไทย
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ดานศาสนา

 เนื่องจากพระองคทรงไดรับการอบรมใหมีความใกลชิด

กับพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ทําใหพระองคทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามา

ตั้งแตทรงพระเยาว โดยพระองคมักจะไดรับพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเสด็จฯ

เปนผูแทนพระองค เพื่อเปนองคประธานในพิธีที่เกี่ยวของกับ

ศาสนา เชน พิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา 

วันมาฆบูชา เปนตน

 พระองคทรงรเิริม่ใหมกีารฟนฟปูระเพณฉีลองวนัวสิาขบชูา

ซึ่งเปนประเพณีที่เคยมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย โดยไดทรงประกาศเชิญชวนใหพุทธศาสนิกชน

รวมกันจุดโคมประทีป และสงบัตรอวยพรที่มีขอธรรมะ เพื่อ

เปนการใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดทราบถึงประวัติและความ

สําคัญของวันวิสาขบูชา รวมทั้ง ยังเปนเครื่องเตือนใจใหระลึก

ถึงคําสอนของพระพุทธเจา  โดยพระองคยังไดพระราชทาน

โคลงข อธรรมะเพื่อให กระทรวงวัฒนธรรมพิมพแจกแก

พุทธศาสนิกชนในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาดวยและพระองค

ยังทรงพระราชดําริใหธรรมสถานแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จัดงานเทศนมหาชาติรายยาวขึ้น ซึ่งเปนการเทศนมหาชาติ

ตามรปูแบบทีถู่กตองตามตาํรบัหลวง เพือ่ชี้นาํใหคนไทยไดเขาใจ

ในคุณคาของเรื่องมหาชาติ และประเพณีการเทศนมหาชาติ

ทีส่บืทอดกนัมาตัง้แตครัง้โบราณกาล   พระราชกรณยีกจิทีส่าํคัญ

ประการหนึ่ง คือ พระองคยังทรงเปนแมกองในการซอมแซม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหสําเร็จทันงานพระราชพิธี

สมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ ๒๐๐ ป ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งงานบูรณะปฏิสังขรณในครั้งนี้

ประสบปญหาลาชา เนื่องจากงบประมาณนอย รวมทั้งขาดแคลนชางในสาขาตางๆ เปนตน งานในครั้งนี้

พระองคทรงดูแลอยางใกลชิด และคลี่คลายปญหาตางๆ และไดรับเงินบริจาคจากพระบรมวงศานุวงศ

และประชาชนรวมสมทบทุนจึงทําใหงานบูรณะในครั้งนี้เสร็จทันกาล 

 นอกจากนี้ พระองคทรงบูรณะวัดทาสุทธาวาส จังหวัดอางทอง และทรงสรางพระอุโบสถขึ้นใหม

เพื่อเปนพระราชกุศลในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และทรงรับวัดนี้ไวในพระราชอุปถัมภดวย 

นอกจากพระพุทธศาสนาแลว พระองคยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอื่นๆ โดยมิได

ทรงละเลย ซึ่งเมื่อพระองคไดรับคํากราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปประกอบพิธีกรรมของศาสนาตางๆ นั้น 

พระองคก็จะเสด็จฯ ตามคํากราบบังคมทูลเสมอ
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พระองคมีพระราชดําริใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการพัฒนาประเทศหลายประการ ทรงเปนองค

ประธานกรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีและศนูยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอร

แหงชาติ เปนเลขานุการ โดยมีพระราชดําริใหโครงการตางๆ 

ที่เกิดขึ้นนั้นเปนโครงการนํารองและใชเปนตัวอยางในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และมีพระราชประสงคจะให

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ มารับชวงตอไป

พระองคทรงเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนในชนบท

โดยพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปน

เพื่อจัดตั้งเปนหองเรียนขึ้น และพัฒนามาจนสามารถนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประกอบการเรียนการสอน

ในรายวิชาตางๆ ปจจุบันมีโรงเรียนในโครงการประมาณ 

๘๕ แหง โดยมีโรงเรียนในจังหวัดนครนายกเปนศูนยกลาง

การพัฒนาเพื่อนําแนวทางใหมๆ ไปทดลองใชกับโรงเรียน

ในชนบทและทรงริเริ่ม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

คนพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อ

สรางความรู ความบันเทิง พัฒนาทักษะและสรางอาชีพตอไปในอนาคต พระองคทรงมีคณะทํางานที่จะ

ศึกษาวิจัยเพื่อหาอุปกรณทางเทคโนโลยีและวิธีการชวยเหลือผูพิการในแตละดานอยางเหมาะสม ซึ่ง

โครงการนี้มีโรงเรียนศรีสังวาลยเปนหนวยงานหลัก นอกจากนี้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชดํารินี้ ยังเพิ่มโอกาสใหผูตองขังในทัณฑสถานไดรับการอบรมและฝกทักษะในการใชคอมพิวเตอร

ระหวางการถูกคุมขัง เพื่อสามารถนําความรูที่ไดรับนําไปพัฒนาตนเองและนําไปประกอบอาชีพได และ

มีโครงการสําหรับเด็กปวยที่ตองเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะทําให

ขาดโอกาสทางดานการศึกษา โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการเรียนรู สรางความเพลิดเพลิน รวมทั้ง

สงเสริมพัฒนาการแกเด็กที่ปวยดวย นอกจากนี้ พระองคยังนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับงานทางดาน

การเผยแพรวัฒนธรรมของไทย ๗๖ จังหวัด ผานทางอินเตอรเน็ต โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดูแล

โครงการนี้

 จากพระราชกรณียกิจทางดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ 

ทําใหวารสารอินโฟแชร ซึ่งเปนวาสารของสํานักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของยูเนสโก 

ไดตีพิมพบทความเฉลิมพระเกียรติการอุทิศพระองคเพื่อการศึกษาเรียนรูดานสารสนเทศของเด็กและ

ผูดอยโอกาสของไทย รวมทั้ง ยังไดถวายนาม “IT Princess” หรือ “เจาหญิง ไอที” แกพระองคอีกดวย
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ใต้ร่มเงา
ราชมงคลศรีวิชัย
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุงเนนการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพท่ีมีความ

สามารถในการบรหิารจดัการอาชพีดานวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีและการบรกิาร และยดึแนวทางทีว่า “มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่คิดเปน ทําเปน 

และใชเปน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียน การสอน

การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมพัฒนาบุคลากรใหกาวทัน

ตอกระแสโลกาภิวัฒนตามวิสัยทัศน และทรัพยากรที่มีอยูอยางโปรงใส 

 ในปการศึกษา ๒๕๔๙  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนมาใชครุยวิทยฐานะ

ของตนเอง และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิยยายสถานทีพ่ระราชทานปรญิญาบตัร

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนครั้งแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 ตนยาง (Yang or Dipterocarpus a latus Roxb) เปนตนไม

ประจํามหาวิทยาลัยฯ เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

ใหอนรุกัษไวและพระราชทานเปนกลาไมมงคลไปปลกูตามสถานท่ีตางๆ 

อยูเสมอ ลักษณะลําตนสูงใหญ เรือนยอดเปนพุมกลมผลกลม มีปกยาว 

๒ ปก ปกส้ัน ๓ ปก เมื่อผลหลนจากตนจะปลิวไปไกลตามกระแสลม 

เปรียบเสมือนการนําความรู ความเจริญงอกงามทางสติปญญาไปรับใช

สังคม และพัฒนาอยูเสมอ ดังผลยางนาที่ไมหลนอยูกับที่ เปรียบเสมือน

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะนําความรู ความสามารถไปพัฒนา

ประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตอไป 

ปรัชญา

  สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ปณิธาน

 ดวยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเปนภูมิพลังแหง

ปญญาของแผนดิน มหาวิทยาลัยแหงนี้จะผลิต

บณัฑติทีรู่จรงิ ปฏบิตัไิด เปยมคณุธรรม จรยิธรรม

เพื่อสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน 

  มหาวิทยาลัยเนนผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู สากล ท่ีมี

คุณธรรมและจริยธรรม

 ดวยการพัฒนาอยางมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงแบงเขตพื้นที่ ออกเปน  7  หนวยงาน 

ในพื้นที่ภาคใต  ไดแก 

 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา

 2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ

 3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

 4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ

 5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

 6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง

 7.  สถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย  ชุมพร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 ตั้งอยู เลขที่ ๑ ถนนราชดําเนินนอก 

ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

มีการจัดโครงสรางหลักสูตรการศึกษา แบง

ออกเปน ๕ คณะ คือ

 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขา

วิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

สาขาวชิาการจดัการ ประกอบดวย การจดัการ

ทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการ

สาํนกังานอเิลก็ทรอนกิส การจดัการทรพัยากร

มนุษย (ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)

 คณะศิลปศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารสากล สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุงหม สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรม

การผลิต (ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชาทัศนศิลป สาขาวิชาออกแบบ

แฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตร 5 ป สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร)

 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีประกอบดวย ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ระดบัปรญิญาตรี

สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป สาขาวิชาวิศวกรรม

แมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
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สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอรท เปนความรวมมือของสถานประกอบการ (บริษัท ทรัพยแสนไสว จํากัด) 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาสาขาการโรงแรมและสาขาอื่น

ที่เกี่ยวของ ควบคูไปกับความเปนเลิศทางวิชาการและความชํานาญเชิงปฏิบัติ ซ่ึงเนนการปฏิบัติงานในโรงแรม

ราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอรท อยางมีระบบ เนนใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ทําให

ไดเรียนรูประสบการณจริงจากการไปปฏิบัติงานและจะไดนําความรู มาพัฒนาตนเองกอนจะสําเร็จการศึกษาซึ่งจะ

ทําใหนักศึกษาทุกคนมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการ

 โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอรเมดโฮเทล จํากัด  ไดลงนามเซ็นสัญญาเชาที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรม

และการทองเที่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 และใหทางบริษัท

ดังกลาวเขามาบริหารจัดการโรงแรมและบริการนักทองเที่ยวที่เดินทางมาพักในจังหวัดสงขลา ลักษณะการสราง

โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอรเมด สรางเปนอาคาร 6 ชั้น มีจํานวนหองพัก จํานวน 39 หอง จุดเดนของโรงแรม

ราชมังคลา สงขลา เมอรเมด นั่นคือ ทุกหองพักสามารถที่จะมองเห็นวิวทะเล ของหาดสมิหลา รับลมทะเล และชม

พระอาทิตยขึ้นในตอนเชาและพระอาทิตยตกดิน ไดอยางชัดเจนจากทุกหองพักของโรงแรม และมีหองสวีท ที่มี

ขนาดใหญ จํานวน 5 หองพัก อีกท้ังมีหองประชุมขนาดใหญจํานวน 1 หอง ที่สามารถบรรจุผูเขารวมประชุม

ไดมากถึง 500 - 700 คน และหองประชุมขนาดเล็ก จํานวน 2 หอง สามารถบรรจุผูเขารวมประชุมไดจํานวน

80-100 คน และหองประชุมขนาดเล็ก ชั้นใตดิน จํานวน 3 หอง เปนหองขนาดเล็กที่สามารถนั่งพูดคุยรับประทาน

อาหาร บรรจุผูเขารวมประชุมได 15 - 30 คน และหองดานหลังจะมีหองสําหรับเตรียมความพรอมหรือเรียกวา

หองฝกปฏิบัติการ สําหรับนักศึกษา
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วิทยาลัยรัตภูมิ

 ตั้งอยูที่ ๔๑๔ หมู ๑๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลทาชะมวง อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา เดมิ

เป นพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคใต เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจาก

สถาบันเปนมหาวิทยาลัย จึงไดเปลี่ยนเปน

วิทยาลัยรัตภูมิในปจจุบัน และทําการเปดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา

บริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ

สาขาอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชา

ชางยนต  สาขาวิชาชางไฟฟา  สาขาวิชาชางกลเกษตร  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   

ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 ในป พ.ศ.๒๕๔๙ ไดมีการแบงสวนราชการ

และจดัตัง้เปนสาํนกังานวทิยาเขตตรงั ซึง่ประกอบ

ดวย ๕ หนวยงานหลัก ไดแก คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรม

และการทองเทีย่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา สถาบนั

ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

สํานักงานวิทยาเขตตรัง และในป ๒๕๕๐ ไดมี

การแบงหนวยงานสายสนับสนุนออกเปน ๔ งาน

ไดแก งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง

งานบรหิารวชิาการและวิจยั และงานบริหารกิจการ

นักศึกษา ภายใตการบริหารของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง  

 ปจจุบนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ตัง้อยูที ่๑๗๙ หมูที ่๓ บานไมฝาด อาํเภอสเิกา

จังหวัดตรัง ไดมีการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ๑ คณะ 

๑ วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้ง โดยมีสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งหลักสูตร ๔ ป และหลักสูตรเทียบโอน ดังนี้ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ประกอบดวย สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชาการจัดการ

ประมงและธุรกิจสัตวนํ้า สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น (ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และสาขาวิชาการจัดการชายฝงและ

บูรณาการ)

 วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ประกอบดวย สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  สาขาวิชาการบัญชี

 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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 นอกจากดานการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยังมีการสงเสริม

ดานงานวิจัยของอาจารย การใหบริการชุมชนดานวิชาการและดานตางๆ อีกทั้งพื้นที่ภายในวิทยาเขตเอื้ออํานวย

ทั้งดานการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติแกนักศึกษา เพราะพ้ืนที่ติดทะเลฝงอันดามันและมีธรรมชาติที่สวยงาม

ซ่ึงวิทยาเขตตรัง ไดมีการพัฒนาสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ ภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทาง

มาพักผอนในวันหยุดและวันสําคัญตางๆ ประกอบดวย พิพิธภัณฑสัตวนํ้าราชมงคลตรัง ซึ่งเปนสถานท่ีแสดงพันธุ

สัตวนํ้าทั้งสัตวนํ้าจืดและน้ําเค็ม พิพิธภัณฑหอย การแสดงโครงกระดูกพะยูน ฉลามวาฬ การจัดนิทรรศการพะยูน

และอ่ืนๆ อีกหน่ึงท่ีสรางความประทบัใจแกนกัทองเท่ียวคอื การแสดงความสามารถของแมวนํา้ ซึง่จะมกีารแสดง ๒ รอบ 

รอบ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. หากเปนวันหยุดนักขัตฤกษจะเพิ่มอีก ๒ รอบเปน ๔ รอบ คือ ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น.

๑๔.๓๐ น.และ ๑๕.๓๐ น. นอกจากนี้โซนดานนอกของพิพิธภัณฑสัตวนํ้ายังมีการจําหนายของที่ระลึก ซึ่งมีสินคา

ในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนการสงเสริมรายไดใหแกนักศึกษา

 ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (walk way) เปนทางเดินศึกษาแหลงธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ

อดุมสมบรูณของระบบปาชายเลน เหมาะแกการศึกษาของนกัเรียน นกัศกึษา นกัวชิาการ หรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

เรื่องของระบบความอุดมสมบูรณในปาชายเลน ประกอบดวย ๔ ทางเดินศึกษาดวยกัน ไดแก ๑. ทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ ตั้งอยูใกลกับบานพักอาจารย มีระยะทางโดยประมาณ ๖๐๐ เมตร ๒.ทางเดินศึกษาการทองเที่ยว โดย

ที่พักตั้งอยูโซนดานในติดกับชายหาด สถานที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศที่พักรายลอมดวยตนเสม็ดขาว เสม็ดแดง

บรรยากาศเยน็สบาย เหมาะสาํหรับคนทีรั่กธรรมชาตแิละรกัการพกัผอนอยางแทจรงิ ศนูยฝกการโรงแรมประกอบดวย

บานพักที่มีสไตลการออกแบบที่ไมเหมือนใคร เนนโทนสีที่เขากับธรรมชาติ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

หองพักมากมายที่สําคัญราคาเปนกันเองอีกดวย  

 นอกจากน้ี วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ยังเนนผลิตบุคลากรทางดานการใหบริการตางๆ โดยให

บริการนวดแผนไทยถือเปนอีกหน่ึงการใหบริการที่ไดจัดขึ้น สําหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น ประกอบดวย

การนวดเทาเพ่ือผอนคลาย และการนวดตัวแบบราชสํานัก ภายใตการใหบริการของนักศึกษาสังกัดวิทยาลัย

การโรงแรมและการทองเท่ียว สําหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น เปดใหบริการทุกวัน ณ อาคารศูนยบริการ

นักทองเที่ยว (ใกลประภาคาร) หาดราชมงคลตรัง และนี่คืออีกหนึ่งของการใหบริการที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ตองการใหบริการแกประชาชนผูที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะการนวดของไทย  

 จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไมไดเปนเพียงสถานศึกษาที่มีการเรียน

การสอนเพียงอยางเดียว แตยังมีสถานท่ีสําหรับฝกปฏิบัติของนักศึกษาดานตางๆ และยังมีสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเปน

แหลงพกัผอนหยอนใจ โดยนกัศกึษาทีเ่ขามาเรยีนในวทิยาเขตตรัง จะไดเรียนรูและฝกปฏบิติักบัสถานท่ีจริง เมือ่สําเรจ็

การศึกษาออกไปแลว นักศึกษาสามารถนําความรูที่ได ไปประยุกตใชกับการทํางานไดในอนาคต 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ  

กอตั้งเม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๘ ในนาม

“โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม 

ประจําอําเภอทุงสง” ท่ีรับผู จบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เขาศึกษาตอทางดาน

เกษตรกรรมที่เทานั้น โดยผูเรียนทุกคนจะตอง

เขาเปนนักเรียนกินนอน เพื่อการฝกฝนความรู

ทั้งภาคทฤษฎีและการเปนปฏิบัติจริง ๒ ป

จึงจบหลักสูตร 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดระยะเวลา ๗๐ กวาปที่ผาน รับการยกฐานะ

จากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม เปน “โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” พรอมการโอนกิจการเปน

ของรัฐบาล เมื่อป ๒๔๘๒ ยกฐานะเปน “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อป ๒๕๐๘ ป ๒๕๓๑ ไดรับการ

ยกฐานะเปน “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตนครศรีธรรมราช” และเปน “มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ” ป ๒๕๔๘

 ปจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ต้ังอยู เลขที่ ๑๐๙ ถนนทุงสง-นครศรีฯ หมู ๒ ตําบลถํ้าใหญ  

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการพัฒนาดานการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการที่ขยาย

วงกวางและมีความหลากหลายขึ้น จึงมีภารกิจในการใหความรูทั้งดานการเกษตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ

บริหารธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ๓ คณะดวยกันคือ คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีหลักสูตร ดังนี้

 คณะเกษตรศาสตร จัดการเรียนการสอน ๒ พื้นที่ คือวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญและวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ทุงใหญ โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ จัดการเรียนการสอน ๕ สาขาวิชา ประกอบดวย

สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาสัตวศาสตร สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง)
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 ตลอดระยะเวลา ๗๐ กวาปที่ผานมา คณะเกษตรศาสตรไดพัฒนาและสั่งสมประสบการณถายทอดความรู

ใหกับลูกศิษยรุนแลวรุนเลา จนเปนท่ีกลาวขานถึงความเปนสิงหเหนือและเสือใต ซึ่ง สิงหเหนือ นั่นหมายถึงคือ 

มหาวิทยาลัยแมโจ และเสือใต นั้นก็คือ เกษตรศาสตรหรือ เกษตรไสใหญ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 

ในปจจุบัน

 คณะเกษตรศาสตร ยงัมผีลงานการวจิยัทีเ่ปนประโยชน สามารถนาํไปพฒันาสงัคมและชมุชนในดานการเกษตร

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้ง “ศูนยสาธิตตัวอยางเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมโดยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” เพ่ือเปนแหลงรวบรวม พันธุกลวยไมพื้นเมือง และเผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัย

การขยายพันธุกลวยไมใหไดปริมาณมาก แตเนนการไมทําลายธรรมชาติ ซึ่งในแตละปจะมีนักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนใหความสนใจเขาศึกษาและเรียนรูเปนจํานวนมาก 

 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรยีนการสอน 8  สาขาวชิา ประกอบดวย สาขาวชิาการแพทยแผนไทย

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาเทคโนโลยีนํ้ามันปาลมและ

โอลิโอเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ คณะจึงฝกฝนใหบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติที่สูงาน

อดทนเพ่ือใหตรงกบัความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมยาง ซึง่บณัฑติทีจ่บการศกึษาดานยาง

และพอลิเมอรของคณะมีงานทํา ๑๐๐ เปอรเซ็นต นอกจากนี้ผลผลิตของบัณฑิตในการทํางานยังเปนที่พึงพอใจ

ของตลาดแรงงานอีกดวย

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกอบดวย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  สาขาวิชา

การจัดการการตลาด สาขาวชิาการบัญชี สาขาวชิาการเงนิ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการ

การเปนผูประกอบการ ดวยศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไดถายทอดความรู

ใหแกสังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของ สินคาชุมชนอันเปน

การเพิ่มรายไดใหกับชุมชนและสังคมในระยะยาวตอไป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ ตั้งอยู เลขที่ 

๑๓๓ หมู  ๕ ตําบลทุ งใหญ อําเภอทุ งใหญ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร

นครศรธีรรมราช เปนสถานศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา

เกษตรศาสตรใหสามารถเรียนตอในระดับ

ปริญญาตรีได โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลําเนา

อยูทางภาคใต ซึ่งแตเดิมตองเดินทางไปเรียนตอ

ในภาคอื่น คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราชจึงนับเปนสถานศึกษาแหงแรกในภาคใตท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรี

สายอาชีวเกษตรโดยมีนักศึกษารุนแรกจํานวน ๑๘ คน การเปดสอนระยะนี้ไดเปดสอนที่วิทยาเขตเกษตรนครศรี

ธรรมราช (สมัยนั้น) ตอมาเริ่มบุกเบิกพัฒนา พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไรเศษ ที่บานขอนไทรหัก ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ (ที่ตั้ง

คณะปจจุบัน) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดมีมติใหจัดต้ัง คณะเกษตรศาสตร

นครศรีธรรมราชเปนหนวยงานใหม และดวยการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเปนการรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจ

ทางดานอื่นๆ โดยมีคณะท่ีเปดสอนดังตอไปนี้ คณะเกษตรศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชา

สัตวศาสตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและ

การจัดการทรัพยากรประมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมและการบริการ ระดับปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยี

ชีวภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป ประกอบดวย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการต้ังอยู เลขที ่๙๙ หมู ๔ ต.ทองเนยีน 

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดมิช่ือวิทยาเขต

ศรีวิชัย สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘  

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งจดัตัง้

วิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

เปดการเรยีนการสอน ระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพช้ันสูงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

โดยฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วทิยาเขตภาคใต จงัหวดัสงขลา และยายมาจดัการเรยีนการสอน ทีว่ทิยาเขตศรวีชิยัเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจดัการเรยีน

การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจนกระทั่งในป พ.ศ.๒๕๔๘  สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลไดประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยไดมกีารรวมกลุมวทิยาเขตจดัตัง้เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตศรีวชิยัไดปรับเปล่ียนเปนวทิยาลยั

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช นับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกาศใชเปนตนมาและยึดถือ

ปรัชญาที่วา ประพฤติดี เรียนรูดี กิจกรรมดี ฝมือดี มีคุณธรรม นําการพัฒนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพ  พัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี อีกดวย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม บริเวณโดยรอบเปนชุมชนบาน

ทาจันทน ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณรอบนอกจึงลอมรอบดวยภูเขา ทะเล 

และปาไม บรรยากาศสงบและสดชื่น มีโบราณสถานใกลเคียง คือ เจดียปะการัง แหลมประทับ หลวงพอทวด

เหยียบนํ้าทะเลจืด        

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ
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สถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร

 สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต  

ไดประกาศวาตภัยจากพายุใตฝุ น “เกย” 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ กอใหเกิด

ความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพยสินของ

ประชาชนจาํนวนมาก โดยเฉพาะจังหวดัชุมพร 

ประชาชนทีป่ระสบวาตภัยในครัง้นีอ้ยูในสภาพ

ที่สูญเสียทรัพยสิน ขาดขวัญและกําลังใจ 

รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพยที่จะสรางตัวขึ้น

มาใหมได ด วยตนเอง สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล จึงไดจัดตั้งศูนยขยายพันธุไมดอก

ไมผลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพรขึ้น บนเนื้อที่ ๒๑๘ ไร ซึ่งอยูที่ หมูที่ ๕ ตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยใหอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานกิจการพิเศษ และในป ๒๕๓๙ ไดเปลี่ยนชื่อ

เปนสถานีทดลองและฝกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร

 ตอมาไดประกาศใหพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวีชิยัไดเปลีย่นชือ่สถานทีดลองและฝกงานนกัศกึษาจังหวดัชมุพร เปนสถาบนัวจิยัและฝกอบรมราชมงคล

ศรีวิชัยชุมพร โดยใหมีบทบาทหนาที่ดานการศึกษา ทดลองและวิจัย ตลอดจนการใหบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช

 ปจจุบันสถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร ตั้งอยู เลขที่ ๑๖๘ หมูที่ ๕ ตําบลทะเลทรัพย อําเภอ

ปะทิว จังหวัดชุมพร

 จากความเปนมาแตละหนวยงานท่ีกลาวมาขางตน ไดรวมเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ซึง่ตัง้อยูทางภาคใตของประเทศไทย นบัเปนมหาวทิยาลยัฯ ทางดานการศกึษาสายวชิาชพี ซึง่คณะผูบรหิาร คณาจารย 

และบคุลากร ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาการศกึษาใหมคีวามเจรญิรุงเรอืง 

ทัง้นีเ้พือ่ผลติบณัฑติเปนนกัปฏบิตักิาร ทีม่คีวามเชีย่วชาญในสายวชิาชพี ปลูกฝงใหนกัศกึษา เปนคนดีมวิีนยั ไมคดโกง 

ไมเอาเปรยีบผูอืน่ ขยนัและอดทน จงึจะเปนบณัฑิตทีส่มบรูณแบบ ใหสมกบัคาํวาสถาบนัอนัเปนมงคลแหงพระราชา 

และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา ชาติสืบไป





บัณฑิตนักกิจกรรม
ราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง ประธานฝายวัฒนธรรมขององคการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปการศึกษา ๒๕๕๗ รวมแสดงและเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม

ภาคใตในงาน ๙ ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ - ๘ รวมกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมอุดม

ศึกษา ครั้งที่ ๑๖ วิศิษฏศิลปนสรรพศิลปสโมสร ใตรมพระบารมี : ๗๐๐ ป สังคีต-ศิลปแหงสยาม

ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และเขารวมการแขงขัน

กฬีามหาวทิยาลยัราชมงคลแหงประเทศไทย “สวุรรณภมูเิกมส” ครัง้ที ่๓๒ และไดรบัรางวลัเหรยีญทอง 

ในประเภทกีฬาเปตอง (หญิงเดี่ยว)

 จุดมุงหมายในอนาคต  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานศิลปะวัฒนธรรม 

และพรอมทีจ่ะเผยแพรองคความรูดงักลาวของดิฉนัเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและตองติดตอกับบุคคลภายนอกทั้งในและตางประเทศ โดยการนําเสนอ

วัฒนธรรมไทยจะเปนเอกลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย

 ความภาคภมูใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลยัฯ ต้ังแตคร้ังแรกทีไ่ดเขามาศึกษาทีน่ี ่ดิฉันมคีวามต้ังใจและ

มุงมั่นที่จะศึกษาเลาเรียน มหาวิทยาลัยแหงนี้ไดมอบประสบการณที่ดีๆ ใหกับดิฉันหลายดาน

เชน ดานการศึกษา ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเองในดานการกีฬา รวมถึงการใช

ความสามารถพเิศษของดฉินัใหเปนประโยชน  คอื ดานศลิปะวฒันธรรม มหาวทิยาลยัแหงนีม้อบโอกาส

ตาง ๆ ใหดิฉันไดรูจักเพื่อนและสรางประสบการณใหม ๆ ณ วันน้ีรูสึกภูมิใจมากท่ีไดเขามา

ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้ และมีสวนรวมในการพัฒนาและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ใหเปนท่ีรูจักทั้งในและตางประเทศ ดิฉันขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่คอยอบรมสั่งสอนใหดิฉันเปน

คนดีและเอื้อเฟอเพื่อสวนรวม

นางสาวอุษณีย  ศรีวาตา
คณะศิลปศาสตร

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๖

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงราชมงคลศรีวิชัย

ซึง่เปนปแรกในการจดัตัง้ชมรม ปฏบิตัหินาท่ีประสานงานในชมรมและประสานงานกบัองคการนกัศึกษา

เพือ่จดักจิกรรมหรอืโครงการรวมกนั และชมรมดงักลาว ไดเปนสวนหนึง่ของกองประชาสมัพนัธ  ในการ

จัดโครงการวันเด็กแหงชาติรวมฝกสมาชิกภายในชมรมในการนักจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ

ขาวสารตางๆ ใหนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยั ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดํารงตําแหนง นายกสโมสรนกัศกึษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการเริ่มตนในการเปนนักกิจกรรม ระหวาง

การดํารงตําแหนงไดเรียนรูสิ่งใหมๆ มากมาย อาทิเชน โครงการรักกันมั่นวันสถาปนา โครงการไหวครู 

โครงการแขงขันกีฬาภายในศรีวิชัยเกมส โครงการแขงขันกีฬาครุศาสตร - ศึกษาศาสตร เปนตน ซึ่ง

ทําใหรูสึกรักและชอบในการทํากิจกรรมหรือการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม

 จุดมุงหมายในอนาคต ผมคิดเสมอวา คนเราเกิดมาตอบแทนบุญคุณแผนดินประกอบหนาที่

การงานที่สุจริต เปนคนดีของสังคมและเปนคนดีของครอบครัว สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได ก็ถือวา

เปนความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแตท่ีเขามาศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ผมไดรับความรูเชิงวิชาการและความรูทักษะวิชาชีพ ซึ่งสามารถนํามาใชในชีวิต

ประจาํวนัได จากการเปนนกักจิกรรม ในระหวางทีกํ่าลงัศึกษาอยูน้ันสอนใหคดิวางแผนการดําเนนิงาน

ตางๆ ใหไดรูวธิกีารดาํเนนิงานและการตดิตอประสานงานรวมกบัผูอืน่ ทาํใหผมไดรบัทัง้ประสบการณ

ในการทํางานและไดมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนรวมงานในการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา

นายมรกต  ศรีงาม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๙๒
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๘  เขารวมการแขงขนักฬีามหาวทิยาลัยฯ ประเภทกีฬา มวยสากลสมคัรเลน  ป พ.ศ.๒๕๕๗

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกองเชียรและผูนําเชียร ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ และไดรับ

คัดเลือกเปน “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค ในป 

พศ.๒๕๕๘ ไดรับรางวัล ยกยองเชดิชูเกียรต ิประเภทนกัศึกษา “นกัศกึษาทีไ่ดรบัรางวลั (ประเภททมี)” 

ดานบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๕๘ เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ 

๙  มทร. ครัง้ที ่๔ ประจาํป ๒๕๕๘ ณ จงัหวัดเชยีงใหม ไดรับคดัเลอืกเปนตวัแทน จงัหวดัสงขลา แขงขนั 

“เยาวชนดีเดน สภาสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” ระดับประเทศ ประจําป 

๒๕๕๙

 จุดมุงหมายในอนาคต ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานและสรางครอบครัว สามารถ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข พรอมทั้งไดพัฒนาความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแตกาวแรกที่ไดเขามาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ แหงนี้ 

ทําใหผมมีโอกาสไดรับความรูดานวิชาการ สงเสริมทักษะการปฏิบัติใหสามารถคิดและทํางานอยาง

เปนระบบ อกีทัง้ยงัมอบโอกาสดีๆ  ใหผมไดมสีวนรวมในการวางแผน และจดักจิกรรมสงเสรมินกัศกึษา

ใหเปนทัง้คนดี และคนเกง ในคณะบรหิารธรุกิจ ตลอดปการศกึษา ๒๕๕๘ ทาํใหกระผมไดพฒันาตนเอง

จากประสบการณจริงเหลานี้ ที่หาไมไดในหองเรียน ผมมีโอกาสไดรับการเลือกตั้งเปนนายกสโมสร

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจําป ๒๕๕๘ สิ่งแรกที่เรียนรูจากการทํางาน คือ การเปนผูนําที่ดี 

มีความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความกลาแสดงออกที่ดี รูจัก

การแกปญหาที่ดี ทําใหไดพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และความคิดที่ดียิ่งขึ้นในการทํางาน จนถึง

วันน้ีไดสําเร็จการศึกษาอยางภาคภูมิใจ ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร รุนพี่ เพื่อน และรุนนอง

ที่ใหการสนับสนุน เปนกําลังใจ ทําใหผมเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา

นายวุฒิพงษ  ทวีวุฒิ   
คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการ

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๑
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดํารงตําแหนงประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ป พ.ศ. ๒๕๕๗  ดํารงตําแหนงอุปนายกคนที่ ๑ สโมสรนักศึกษา และปพ.ศ. ๒๕๕๘ ไดรับ

การคัดเลอืกใหดํารงตาํแหนงนายกสโมสรนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ไดรับโลพรอมเขม็เชดิชเูกียรติ

และเกียรติบัตร ดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เขารวมการแขงขันเน็ตเวิรค

ระดับภาคใตไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งจัดโดยบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชัน จํากัด

(มหาชน) เขารวมการแขงขันประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา ณ สํานักงานวิจัยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘  

 จุดมุงหมายในอนาคต มุงหวังที่จะนําความรูที่ไดรับจากการเรียนและการทํากิจกรรมในรั้ว

มหาวิทยาลัยฯ ไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน กับการทํางานประโยชนสูงสุดแกชีวิตและสามารถ

พัฒนาประเทศชาติไดในอนาคต 

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ “นักศึกษา นักกิจกรรม” การเรียนสอนใหคนเปนคน

กจิกรรมสอนใหคนเปนงาน ประสบการณทัง้หมดทีไ่ดรับจากการทีผ่มไดเขาศกึษาในระดับปริญญาตรี 

ณ มหาวิทยาลัยแหงนี้ ถือไดวาเปนประสบการณที่หาไมไดงายนักในสังคมปจจุบัน สมัยนี้การเรียนเกง

อยางเดยีวจึงไมใชคาํตอบเสมอไป เคยมคีนกลาวไววานกักจิกรรมมกัจะเรยีนไมจบ แตวนันีผ้มไดพสิจูน

ใหเหน็แลววานักกจิกรรมกส็ามารถเรยีนจบตามหลกัสตูรได ประสบการณทีเ่กนิทนจะหลอมใหทนทาน

มิตรภาพนอกหองเรียน คือ กําไรจากการไดทํากิจกรรม สุดทายนี้ ขอขอบคุณมหาลัยวิทยาลัยฯ 

ไดมอบความรูและประสบการณดีๆ เปนความภูมิในที่ไดเปนสวนหนึ่งของลูกยางนา

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา

นายสุรศักดิ์  กุศลชู
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๘๕
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ เขารวมแสดงผลงานสรางสรรคในขบวนพาเหรดของคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ภายใตแนวคิด ปกรณัมแฟนซี และเปนผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการแขงขันขบวน

พาเหรด ประเภทสรางสรรค ตัวแทนนักศึกษาในการเขารวมประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๕๗ รวมจัดนิทรรศการในกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลจากการประกวดแบบบานของโครงการ SCG รับโลห

ยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 จุดมุงหมายในอนาคต เปนคนด ีซ่ือสตัยตอหนาทีก่ารงาน ตัง้ใจทาํงานใหสมกบัทีไ่ดเลาเรียนมา 

และจะทาํงานใหสดุความสามารถ ถามโีอกาสไดตอบแทนมหาวทิยาลยั และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ก็อยากจะกลับมาตอบแทนบุญคุณที่ทําใหผมไดมีวันนี้

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย รูสึกไดเลยวาเหมือนเขามาอยูบานของตนอง รูสึกอบอุน อาจารยในคณะฯ เปนกันเองทําให

เกดิความสนทิสนมมากยิง่ขึน้ เรยีนกม็คีวามสขุทาํใหไมรูสกึเบือ่และเปนเกียรตอิยางยิง่ทีไ่ดมาเรียนทีน่ี่

ไดเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา

นายธนพนธ  อินทโชติ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

สาขาสถาปตยกรรม

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๑ 
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ไดรับคัดเลือกเปน “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ประจําปการศึกษา

๒๕๕๖ “ดานกีฬาสงเสริมสุขภาพ” เขารวมโครงการ “สิงห-ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน” 

ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เขารวม “โครงการคายปฏิบัติธรรม” ณ วัดดุลยาราม จังหวัดสตูล 

 จุดมุงหมายในอนาคต  หลังจากสําเร็จการศึกษาแลวผมไดนําความรูความสามารถที่ศึกษา

เลาเรียนมาตลอด ๔ ป ไปใชทํางานในดานคอมพิวเตอร เพื่อกอเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 

สงผลใหตนเองนั้นประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข

 ความภาคภมูใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลยัฯ  การไดเขามาเรียนทีน่ี ้ทาํใหผมไดเรียนรูและเติบโตเปน

ผูใหญอยางมาก สภาพแวดลอมทั้งหมดใหอะไรตางๆ  มากมายกับตัวผม ไดพบเจอปญหาและไดเรียนรู

วิธีแกไขปญหาตางๆ และการไดเปนสวนหนึ่งของสโมสรนักศึกษา ทําใหผมไดเรียนรูการทํางานเพื่อ

สังคม เพื่อมหาวิทยาลัย การทํางานเปนทีมอยางสามัคคี นึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ขอขอบคณุอาจารยทกุทาน ทีถ่ายทอดความรู ความสามารถ ชีแ้นวทางใหประสบความสาํเรจ็

และขอบคุณมิตรภาพจากพ่ีนองรวมมหาวิทยาลัย ที่ทําใหการใชชีวิตของผมในมหาวิทยาลัย แหงนี้

มสีสีนัมากมาย ผมจะไมมวีนัลมืทกุๆ ความทรงจําทีเ่กดิขึน้ ณ ทีน่ีแ้หงนีด้วยรักและคดิถงึ มทร.ศรีวชิยั

วิทยาลัยรัตภูมิ

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูมิ

นายเจนณรงค  บัวเงิน   
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

เกรดเฉลี่ย ๓.๕๒
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 กจิกรรมและผลงานดเีดน ไดรบัการคดัเลอืกเปน ยวุทตู ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และไดรับความ

ไววางใจจาก ยุวทูต ป.ป.ช.ทั่วประเทศใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงประธาน ยุวทูต ป.ป.ช.รุนท่ี ๒ 

มหีนาทีใ่นการสรางคานยิมแกเดก็และเยาวชนใหยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และมคีวามซ่ือสตัย

สุจริต ในการทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน และภายนอก เชน พิธีกร วิทยากร นักรอง

ประกวดรายการชิงชาสวรรคไมคทองคํา รายการ The Rsiam ผูดําเนินรายการโตวาที ผูถายทอด

วัฒนธรรม เปนตน และไดรับการคัดเลือกใหเผยแพรผลงานนิทรรศการของนักศึกษาอีกดวย

 จุดมุงหมายในอนาคต คือ การไดประพฤติตนอยูในคุณธรรมจริยธรรม ใชหลักความมีเหตุผล 

ใชวจิารณญาณ และตระหนักถึงความสาํคญัในหนาที ่ความรบัผดิชอบตอตนเองและสวนรวม ประพฤติ

เปนแบบอยางใหกับเยาวชนรุนใหม และตอบแทนผูมีพระคุณทุกทาน พรอมทําความดีเพื่อตอบแทน

คุณแผนดิน เพราะการกตัญู กตเวทีนั้นเปนเครื่องหมายของคนดีและพรอมที่เสียสละ และอุทิศตน

เพื่อกิจกรรมสวนรวม

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถานศึกษา

แหงนี้มุงพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” สอนใหเราไดความรูในวิชาชีพที่เรียน เรียนรู

ความเปนจริง และสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ใหสามารถเปนผูที่มี

ทักษะในการปฏิบัติ  สนับสนุนการศึกษาสําหรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและเรียนดี มีการจัดการเรียน

การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล อกีท้ังใหโอกาสในการสรางคนใหเปนบณัฑิตท่ีมคีณุภาพ

เพ่ือเติบโตเปนผูใหญที่มีความรูและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ประเทศชาติตองการ ไมวาขาพเจา

จะไปอยูที่ไหนก็ตาม จะพยายามสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธใหสาธารณชน

รบัทราบวามหาวทิยาลยัฯ แหงนีเ้ปรยีบเสมอืนบานหลังหนึง่ ทีผ่ลิตบณัฑิตผูมคีวามรู และมคีณุสมบติั

ครบถวนตรงตามที่ประเทศชาติตองการตอไป

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

วาที่รอยตรีศุภชัย  ทองเพ็ง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

สาขาการบัญชี 

เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๘๔
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปน

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เปนประธานชั้นป ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เปนรองประธานและกรรมการหอพักนักศึกษาชายประจําปการศึกษา 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เปนประธานโครงการรับนองสาขาการแพทยแผนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไดรับการคัดเลือกเปนคนดีราชมงคลศรีวิชัย ดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และในปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดรับการคัดเลือกเปนคนดีศรีวิชัย

ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดรับเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน ประจํา

สาขาการแพทยแผนไทยประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗                  

 จุดมุงหมายในอนาคต ผมมีจุดมุงหมายที่จะเปนอาจารย เพื่อถายทอดวิชาความรูใหกับผูอื่น

และสงเสริมเยาวชนใหเปนคนดแีละมคีณุธรรมจรยิธรรมตอสวนรวมตลอดจนนาํความรูทางดานแพทย

แผนไทย  และเปนแพทยแผนไทยเพื่อชวยเหลือคนที่มีอาการเจ็บปวยตาง ๆ ทั้งทางดานรางกายและ

จิตใจ 

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ การไดเขามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชทานนามและตราพระราชลัญจกร อีกทั้งไดรับความอบอุนจากอาจารย เพื่อนนักศึกษา

และรุนพี่รุนนองที่คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ  

นายเอกรัฐ  จิตรโสภา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาการแพทยแผนไทย

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๐
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ประจําป

การศกึษา ๒๕๕๘ รวมการแขงขนักฬีาสภีายใน ประจําปการศกึษา ๒๕๕๘ ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ เปนประธานจัดโครงการประกวดดาว - เดือน 

คณะเกษตรศาสตร วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๘  และไดรบัรางวลัเชดิชเูกยีรต ิโครงการ “คนดศีรเีกษตร” 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแหงประเทศไทย เขารวมแขงขันกีฬา

เครือขายสถาบันอุดมศึกษานครศรีธรรมราช 

 จุดมุงหมายในอนาคต นําความรูที่ไดเรียนมาไปพัฒนาชุมชนบานเกิดใหเปนชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง การท่ีจะพัฒนาชุมชนน้ันตองเริ่มจากการพัฒนาคนกอนดวยการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ความ

สามัคคีในชุมชน การเสียสละเพื่อสวนรวมและการพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อพัฒนาคนไดแลวก็จะเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชน 

 ความภาคภมูใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลัยฯ ผมไดเรยีนรูและไดรับประสบการณมากมายจากการเรียน 

ณ มหาวทิยาลัยแหงนี ้อาจารยทุกทานมอีธัยาศยัดี ยิม้แยมแจมใส พรอมทีจ่ะใหคาํปรกึษากับนกัศกึษา

ทุกคน มีความเปนกันเองมาก มีเทคนิคการสอนที่แตกตางกันออกไป สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุด คือ

การที่ไดดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงเปน

จดุเริม่ตนในการท่ีจะเรยีนรูการบรหิารงานของสโมสรนกัศกึษารวมถงึการทาํกิจกรรมตางๆ การทาํงาน

รวมกับผูอื่นจนทําใหผมมีภาวะความเปนผูนํามากขึ้น ดังคํากลาวที่วา “วิชาการสอนใหคนมีงานทํา 

แตกิจกรรมสอนใหคนทํางานเปน” ซึ่งผมยึดเปนแนวปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

นายนฤพนธ  สุขเหลือง
คณะเกษตรศาสตร 

สาขาพืชศาสตร   

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๒
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง นายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ และ เปนอุปนายกสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดรับ

เกียรติบัตร “ผูไดรับคัดเลือกและยกยองวามีความประพฤติดี” จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ ป พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับโลและเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ ใหเปน “คนดีราชมงคล

ศรวีชัิย” ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๘  และไดรบัเกยีรตบิตัรและรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั ๒ การประกวด

นทิรรศการ กจิกรรมเสรมิสราง คณุธรรมจริยธรรมผูนาํนสิตินกัศกึษาเครอืขายสถาบนัอดุมศกึษาจังหวดั

นครศรธีรรมราช “นครศร ีดีด๊ ีบัณฑิตนครศร ีไมโกง” ณ โรงแรมแกรนดเซาเทิรน อาํเภอทุงสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช  

 จุดมุงหมายในอนาคต  อยากที่จะเปนนักวิจัยหรืออาจารยเกี่ยวกับทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารเกษตรเพ่ือสรางวิชาชีพทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตรใหเปนวชิาชพีท่ียัง่ยนื

ใหบุคคลที่สนใจไดเรียนรู และปฏิบัติพัฒนาตอยอดความรูที่ไดรับใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ความภาคภูมิใจท่ีมีตอมหาวิทยาลัยฯ นับจากวันแรกที่ขาพเจาไดเขามาศึกษาเลาเรียนที่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัแหงนีข้าพเจามีความประทับใจในกระบวนการดแูลนกัศกึษา

ของทางคณะฯ ไมวาจะเปนการรับนอง การดูแลนองใหมที่มาจากตางที่ตางถิ่น ซึ่งไดรับการดูแลจาก

รุนพี่และอาจารยเปนอยางดี ในดานการเรียนการสอนของอาจารย อาจารยจะใหความเปนกันเอง

แกลูกศิษยใหการชวยเหลือในแตละดานที่เราเขาไปขอคําปรึกษาและมีความเต็มใจในการถายทอด

ความรูใหแกศิษย ขาพเจาประทับใจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มุงสรางคนใหเปน

คนดี เพื่อรับใชสังคม 

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ

นางสาวจิรัสยา  บุญมาก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๔
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ปการศกึษา ๒๕๕๕  ดํารงตําแหนง รองประธานโครงการอาสา

รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสัตวเลี้ยง ตําบลเกาะเตา อําเภอปาพะยอม 

จังหวัดพัทลุง หัวหนาฝายเวชภัณฑ คายสัตวแพทยราชมงคลศรีวิชัย อาสาพัฒนาชนบท เขารวม

ประกวดนางสาวศรีวิชัย ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนเลขานุการสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร  

ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนประธานชั้นปและสมาชิกสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร และ

เขารับโลหรางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย   

 จุดมุงหมายในอนาคต อยากเปนนายสัตวแพทยที่ดีมีคุณธรรม และประสบความสําเร็จในการ

ประกอบวิชาชีพสัตวแพทยและอยากมีคลินิคพยาบาลสัตวเล็กเปนของตนเอง 

 ความภาคภูมใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลยัฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  เปรียนเสมอืน

บานหลังที่ ๒ ของขาพเจา มีความประทับใจเกิดขึ้นมากมาย  มีอาจารยที่นารักคอยดูแลและถายทอด

ความรูทางวิชาชีพ ใหเปนอยางดี มีเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ไดทํากิจกรรมตางๆรวมกันและไดรูจักกัน

ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น ณ  มหาวิทยาลัยแหงนี้ “มทร.ศรีวิชัย”

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ

นางสาวพัชรี  แดงชวง    
คณะสัตวแพทยศาสตร

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๒
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เขารวมโครงการประชุมภาคี

เครือขายอาจารยและนักศึกษาชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคใต (ชุมพร) 

ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เขารวมโครงการขยะแลกไขเพื่อเก็บขอมูลการจัดการขยะบนเกาะลิบง โดยสาขา

สิ่งแวดลอม เขารวมโครงการเตยปาหนันสานขวัญชุมชน (บานดุหุน) อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เขารวม

โครงการสวนสีมวงตึกสํานักงานวิทยาเขตตรัง เขารวมโครงการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน

เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ครั้งที่ ๒ การนําเสนอโครงงานความหลาก

ชนิดของพรรณไมปาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานทางชีวภาพทรัพยากรปาไมในโครงการเสม็ดขาววิชาการครั้งที่ ๕

 จดุมุงหมายในอนาคต อยากนาํความรูทีไ่ดจากการเรยีนและการเขารวมกจิกรรมตางๆ ไปดแูล

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมที ่ ในหนวยงานทีรั่บผิดชอบและจะรักษาคณุคานีใ้หอยูคูประเทศ

ชาติตอไป

 ความภาคภมูใิจทีม่ตีอมหาวทิยาลยัฯ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 

ไดสรางแรงบนัดาลใจใหผมอยากเปน นกัอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เพราะสถานทีต่ัง้

ของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทําใหการเรียนรูควบคูไปกับ

การปฏิบตัอิยางสมบรูณแบบ ถอืเปนหองปฏบิตักิารทีพ่รอมทีส่ดุของหองเรยีนธรรมชาต ิผมจงึมคีวาม

ภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย และทัศนียภาพที่สวยงามที่อยูในพื้นที่ของ

ทองทะเลไทย

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

นายอนุรักษ  ชูสงค  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

สาขาสิ่งแวดลอม  

เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๒
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนงอุปนายก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วทิยาเขตตรงั ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๘ ไดรบัรางวลันกัศกึษาดีเดน “ดานกจิกรรมดีเดน”ปการศกึษา 

๒๕๕๗ ไดรบัการคดัเลอืกใหเปน “คนดรีาชมงคลศรวีชิยั ดานคณุธรรมจรยิธรรม ไดรับรางวลัรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ ในการแขงขันฟุตซอลหญิง กีฬาอุดมศึกษา ๗ สถาบัน จังหวัดตรัง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนยตรัง

 จุดมุงหมายในอนาคต คอื การไดประกอบอาชพีทีส่จุริต และสามารถนาํทกัษะความรูทีไ่ดศึกษา

เลาเรียนมาประยุกตใชกับอาชีพนั้นๆ เพื่อใหเกิดประโยชน อาชีพที่สุจริต รายไดจากหยาดเหงื่อของ

ตัวเองเปนสิ่งท่ีมีคาอยางยิ่ง ท่ีเราจะตอบแทนพระคุณทาน เลี้ยงดูทาน ทําใหทานท้ังสองไดมีชีวิต

ความเปนอยูที่สุขสบายในบ้ันปลายชีวิต และคือสิ่งที่ดิฉันต้ังใจทําใหต้ังแตเล็กจนโต เปนสิ่งที่ดิฉัน

ภูมิใจที่สุดในชีวิตท่ีจะไดดูแลทานท้ังสองดวยตัวของดิฉันเอง ไมมีใครเสียชีวิตไปเพราะความมุงมัน

ไมมีใครชนะโดยที่ไมไดฝาฟน แตถาเราไมยอมแพ ความฝนนั้น จะตอง “เปนจริง” 

 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ ตลอดสี่ปที่ผานมาคือ “ความอบอุน” ต้ังแตกาวแรก

ทีด่ฉินัไดเขามาเรยีนทีน่ีด่ฉินั รูสกึวามหาวทิยาลัยแหงนีเ้หมาะกบัเปนมหาวทิยาลัยในฝนเปนอยางมาก

ภายในมหาวทิยาลยัเราไมไดอยูกบัแบบคนรูจัก แตเราอยูกนัแบบพ่ีนองทีม่เีลอืดสเีหลอืงดวยกนัทัง้นัน้

และสิง่ทีภ่าคภมูใิจอกีประการหนึง่ คอื ไดรบัโอกาสจากคณาจารยและนกัศกึษาใหเปนสวนหนึง่ในการ

บริหารงานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ และอีกวาระหนึ่งของ

การเปนผูนําในการทํากิจกรรมและดิฉันรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ดิฉันถือเปนสิ่งลํ้าคาที่ไดทํากิจกรรม

ระดับผูนําควบคูกับการเรียนหนังสือ ไดคิด ไดคนควา ไดเรียนรูนอกหองเรียน

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง

นางสาวชนิดาภา  พรหมทอง 
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๘๑
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 กิจกรรมและผลงานดีเดน ดํารงตําแหนงอุปนายกสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗  
ไดรับการคัดเลือกใหเปน “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดรับเลือกตั้งเปนนายกสโมสรนักศึกษา เขารวมการแขงขันการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี  (The Best Practice) ของนักศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ 
ประเภทนักศึกษา (ดานวิชาการ)
 จุดมุงหมายในอนาคต การที่ไดทํางานสโมสรนักศึกษาหรือการไดทําหนาที่นายกสโมสร
นักศึกษานั้นทําใหไดรับประสบการณในการทํางานวางแผนการทํางาน ท่ีจะสามารถนําไปปรับใช
ในการทํางานในอนาคต ขาพเจาจะมุงมั่นทํางาน ทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือแผนดิน เพ่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
 ความภาคภูมิใจที่มีตอมหาวิทยาลัยฯ การที่ตนเองไดปฏิบัติหนาที่เปนนักกิจกรรม เปนการ
ปูพื้นฐานในการทํางานอยางหนึ่งที่สามารถนําไปใชในการทํางานรวมกับผูอื่น ตนเองมีความภาคภูมิใจ
เปนอยางมากท่ีไดเขามาศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยัแหงนี ้เพราะทีต่นเองไดรับจากมหาวทิยาลยัไมสามารถ
ประเมินคาได  ดังนั้น ตนเองจะนําสิ่งที่ไดรับไปกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติตอไป 

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

นางสาวณัฐนันท  ดวงใส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

สาขา การบัญชี

เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๖๒
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 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนผูมีความเชี่ยวชาญ

มีความมุงม่ันในการนําวิชาการความรูที่ตนเองไดรับจากมหาวิทยาลัย ไปใชในการทํางานเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอหนวยงานไดเปนอยางดี อีกทั้งมีความขยัน มานะ อดทน ในการเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติม

อยางสมํ่าเสมอ

 จุดมุงหมายปลายทางที่สําคัญ คือ ความอยูรอดและอยูในสังคมอยางเปนสุขตามอัตภาพ และ

ศกัยภาพเฉพาะตน ฉะน้ันท่ีบอกวาสาํเรจ็การศกึษาในวนันี ้จงึเปนเพยีงความสาํเรจ็ระดบัหนึง่ แตการศึกษา

แทจริงจะตองดําเนินตอเนื่องไปตลอดชีวิต ขออวยพรใหทุกๆ ทาน มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง

สามารถฝาฟนอปุสรรคตางๆ ดวยความมัน่คง โดยใชสตปิญญา เปนพืน้ฐานในการแกปญหาตางๆ ใหสาํเรจ็

ลลุวงไปดวยด ีนับจากน้ีไป ผูสาํเรจ็การศกึษาจะเปนผูใหญทีส่มบรูณ มคีวามพรอมในการประกอบสัมมาชพี

เพื่อดํารงตน และสรางฐานะครอบครัวตอไป 

 สดุทายนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธิท้ั์งหลาย จงบลัดาลใหบณัฑิตใหมทุกทาน

ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน เปนคนดีของสังคม  คิดสิ่งใดใหสมความปรารถนา มีความเจริญ

กาวหนาในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป

“นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย

สงขลา

คุณจริณัฐ  ศรสีนทิ
เจาของกจิการ

รานดอกไมพรหมจักรฟลอรสิท สงขลา
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  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ เปนผูที่มี

ความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนและมีความขยันในการเรียนรูงานและเรียนรู

เพื่อนรวมงาน 

 การมีสวนรวมของบัณฑิต ในสวนแรกคือ หนาที่หลักในการทํางาน บัณฑิตมีความขยันและพรอม

ที่จะทํางาน สวนท่ีสอง คือ การดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. จะมุงเนนดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม

จึงตองใหบัณฑิตเรียนรูและปลูกฝง เพราะบัณฑิตมีหนาท่ีในการคุมคนงานทั้งที่เปนคนไทยและตางชาติ 

จึงตองเรียนรูการมอบหมายงานใหกับคนงาน และการทํางานภายใตกฎระเบียบรวมกัน อีกทั้งเรื่องความรู

ความสามารถทางบริษัทคิดวาไมไดเปนปญหา เพราะที่ผานมาบัณฑิตมีความรู ความสามารถเปนอยางดี 

 ขอฝากถึงบัณฑิตทุกทานในการนําความรูมาปรับใชในการทํางานใหเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด 

และขอฝากวาใหบัณฑิตตองมีความอดทน โดยเฉพาะในชวงของการเรียนรูงานใหม บัณฑิตตองเจอกับ

ปญหาและอปุสรรคเปนอยางมาก หากมขีอสงสยั หรอือยากเรยีนรูอะไรในงาน ใหสอบถามไปยงัหวัหนางาน

หรือเพื่อนรวมงานที่มีความรูความสามารถ ไมควรเก็บปญหาไวเพียงลําพัง เพราะจะทําใหไมเขาใจงาน

และไมเกิดการเรียนรูงาน เน่ืองจากบางครั้งหัวหนางานมีภาระที่จะตองรับผิดชอบไมไดเขามาดูแล

การทํางานของบัณฑิตเองอยางใกลชิด จึงควรที่จะเขาไปสอบถามไดโดยตรง

“นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา

วทิยาลัยรัตภูมิ

คุณพชิาญวุฒ ิ จันทนวัฒนาผล
ผูจัดการโรงงาน 

บรษิัท เซาทแลนดรซีอรซ จํากัด สาขาบางกลํ่า
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามและ

พรอมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ โดยแหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือวาเปนแหลงทองเที่ยว ที่นาสนใจ

นอกจากนีย้งัเปนแหลงผลติบณัฑติใหกบัสถานประกอบการตางๆ จากการทีน่กัศกึษาของมหาวทิยาลัย

ไดเขามาฝกงานในสถานประกอบการนัน้ นกัศกึษามคีวามอดทน เขากบัเพ่ือนรวมงานไดดี มคีวามพรอม

ทางดานการใหบริการถึงแมบางครั้งยังขาดความมั่นใจและยังขาดความกลาแสดงออกอยูบางแตก็ยัง

แสดงความสามารถในการทํางานไดเปนอยางด ีดงันัน้การฝกการเรยีนรูและแกปญหาดวยตวัเอง จงึเปน

สิ่งสําคัญ 

 ในอนาคตธรุกจิดานการทองเท่ียวจะมกีารขยายตวัมากข้ึนโดยเฉพาะภาคใต  ซึง่แนนอนวาบณัฑติ

ของมหาวิทยาลัย ยอมมีความไดเปรียบกวามหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งดานความพรอมของสถานที่และ

การฝกฝนการเรยีนรูดวยตนเอง  โดยเฉพาะการทีน่กัศกึษาสามารถออกมาฝกงานยงัสถานประกอบการ

ตางๆ ถือวาเปนการทบทวนบทเรียนและยังไดประสบการณ ซึ่งไมสามารถหาไดจากหองเรียน สําหรับ

บัณฑิตที่กําลังสําเร็จการศึกษาน้ันถือไดวาเปนความคาดหวังสําคัญของสถานประกอบการหลายแหง

ถึงแมวาตลาดแรงงานในปจจุบันมีการแขงขันสูงขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความโดดเดน

ใหกับตนเอง ไมวาจะเปนการเรียนรูเพิ่มเติมเรื่องทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยีตางๆ พรอมที่

จะรับการเรียนรูอยูเสมอๆ 

“นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย  

วทิยาเขตตรัง

คุณประทปี  โจงทอง 
นายกสมาคมธุรกจิทองเที่ยวจังหวัดตรัง

เจาของธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก 

บรษิัท ลบิงการทองเที่ยว&เกาะรอกแคมปปง
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 ในฐานะท่ีเปนคุณครู อยูในแวดวงการศึกษา อีกทั้งเปนที่ปรึกษาสนับสนุนและรวมงานกิจกรรม

ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ มาตลอดหลายป 

เปนมหาวทิยาลัยทีม่ชีือ่เสยีงอยูเคยีงคูคนทุงสงมาหลายรุน หลายยคุสมยั คณาจารยลวนเปนผูทรงคุณวฒุิ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคม 

 ในฐานะตัวแทนของสถานประกอบการมีความคิดเห็นวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากรั้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความนารัก ออนนอมถอมตน 

และมีความกตัญูรูคุณ ซึ่งเปนเอกลักษณของบัณฑิต  บัณฑิตสวนใหญมีความตั้งใจในการทํางาน และ

มีความขยนัหมัน่เพยีร คณุลกัษณะทัง้หมดนี ้คอื สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุทีผู่ประกอบการพงึประสงคและตองการ

รับเขามาทํางานรวมกัน

 สิ่งที่คาดหวังเปนอยางยิ่งในอนาคต คือ บัณฑิตรุนใหม ควรรูจักบทบาทหนาที่ของสังคม เชน การ

เปนผูรับ เมื่อถึงเวลาที่ไดรับสิ่งดีๆ ไมวาจะเปนส่ิงของหรือโอกาส ก็ควรรูจักท่ีจะเปนผูให การใหก็เชน

เดียวกันเปนการแบงปนใหผูอื่นตามกําลังความสามารถของตัวเอง เมื่อบัณฑิตรุนใหมรูจักบทบาทหนาที่

ของตัวเอง รูจักการรับและการให หากในวันใดเกิดปญหาและอุปสรรคในการทํางานหรือการดํารงชีวิต

พึงระลึกอยูเสมอวา ปญหามีไวใหแก โดยใชสติและปญญา ทุกปญหาสามารถแกไดหมด เพียงตองอาศัย

ระยะเวลาในการแกปญหา และประการสุดทายบัณฑิตตองมี คือ ความซื่อสัตยตอตัวเองและอาชีพ ซึ่ง

จะทําใหสังคมของเรานาอยูยิ่งขึ้น

“นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย  

วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ

คุณบุญโชค  ภูทรัพยมี
ครูชํานาญการพเิศษ (คส.3) โรงเรยีนสตรทีุงสง

หางหุนสวนจํากัดทรัพยบัณฑติ (หมูบานโดมทอง)
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นายนฤชติ  ดพีรอม 
เจาของกจิการ 

ราน Mom & Me bakery shop

“นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย  

วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ทุงใหญ

 สถานประกอบการมีความตองการนักศึกษาที่มีทักษะ ความชํานาญและความละเอียดทางดาน

การทําขนมเคกและเบเกอรี่ จากการที่ไดสัมผัสนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ สามารถตอบสนองความตองการของทางรานไดเปน อยางดี ไมตอง

ใชเวลาในการสอนมากมาย ซึ่งชวยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณและเวลา

 นักศกึษาสามารถวางแผนและมสีวนรวมในกจิกรรมของทางรานรวมไปถงึมนษุยสมัพนัธซ่ึงถอืวา

เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากตอการทํางาน การปฏิสัมพันธระหวางผูประกอบการกับนักศึกษาถือวา

เปนที่นาพอใจและขอชมเชยนักศึกษาในเรื่องของความอดทนและขยันตอการทํางานและตรงตอเวลา

และขอเสนอแนะ ในเรื่องของทักษะการออกแบบหนาเคกหรือเบเกอร่ีตางๆ ที่ตองการความทันสมัย

รวมไปถึงทักษะทางดานการสื่อสารกับลูกคา

 สุดทายน้ี ขอฝากไปถึงบัณฑิตท่ีกําลังจบการศึกษา “ขอใหอยูกับปจจุบัน เพราะเวลาที่ดีที่สุด

คือเวลาปจจุบัน และคนที่สําคัญที่สุดคือ คนที่เรากําลังคุยดวย” และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิง่ศักดิส์ทิธิท์ัง้หลาย จงบัลดาลใหบัณฑติใหมทกุทานประสบความสาํเรจ็ในหนาทีก่ารงาน เปนคนดี

ของสังคม คิดสิ่งใดใหสมความปรารถนา มีความเจริญกาวหนาในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปน

มหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการองคกรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในอําเภอขนอม เปนแหลงความรู

ใหกับนักศึกษาในพื้นท่ีและบริเวณใกลเคียง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้สามารถ

นําองคความรูและทักษะที่ไดมาสรางใหเกิดประโยชนตอสถานประกอบการ เปรียบเสมือนฟนเฟอง

ที่ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ

 จากประสบการณที่ไดสัมผัสกับนักศึกษาฝกงานและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถือไดวาระดับความรูความสามารถอยูในเกณฑที่ดี สามารถ

สรางสรรคคณุคาใหกบัสถานประกอบการไดดี มจิีตอาสาชวยเหลืองาน มคีวามสุภาพ ออนนอมถอมตน

และรูจักแบงปนชวยเหลือชุมชน 

 ขอใหบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 ทุกทาน เปนคนดี

และคนเกงของสงัคม ขอใหเทาซายกาวไปขางหนาอยางมัน่คงโดยรูเปาหมาย ดวยจนิตนาการทีเ่ปยมลน

ดวยความภาคภูมิ ดวยความหวัง ดวยแรงทะยานบนความถูกตอง ขอใหเทาขวากาวตามมาดวยความ

สําเร็จและความมั่นคง ขอใหมี “รอยเทา” อันเปนที่กลาวถึง และไดรับความศรัทธาจากผูพบเห็น และ

ประสบความสําเร็จกาวหนา ในวิชาชีพตอไป

“นานาทัศนะของผูประกอบการที่มตีอบัณฑติ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย

วทิยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ

วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ขนอม 

คุณธรีสันต  กูลมงคลรัตน 
ผูจัดการฝายโรงแยกกาซขนอม

โรงแยกกาซธรรมชาตขินอม บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ



105105



106



107107

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
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คณะผูจัดทํา

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผศ.รุจา   ทิพยวารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายสุรพงษ ถาวโรจน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ดร.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.กฤษฎา พราหมณชูเอม รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝายจัดการทรัพยสินและหารายได
นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการ    
รศ.ดร.สุวัจน ธัญรส รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒนศิริ ผูชวยอธิการบดี
นายสันติ   สถิตวรรธนะ ผูชวยอธิการบดี
ผศ.กันทริน รักษสาคร ผูชวยอธิการบดี
ผศ.ยงยุทธ สุจิโต ผูชวยอธิการบดี
ผศ.อุดร นามเสน ผูชวยอธิการบดี
ผศ.เสนอ  สะอาด   ผูชวยอธิการบดี
ผศ.สําคัญ รัตนบุรี ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)
วาที่พันตรี ผศ.ดํารงค โลหะลักษณาเดช ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง
รศ.จรูญ   เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ดร.นุชลี ทิพยมณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร 
ผศ.ดร.ยุพาภรณ  อุไรรัตน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
นางสาวปยาภรณ ธุระกิจจํานง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
นายขจรศักดิ์ พงศธนา คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.สุวรรณี โภชากรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ.วาที่ ร.ต.ปรีชา   มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.สุนียรัตน ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย จันทรทิพย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
นายสถาพร ขุนเพชร ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
นายสุชาติ อินกลํ่า ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปยม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผศ.ดร.อภิรักษ  สงรักษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.โกสินทร พัฒนมณี ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บรรณาธิการ

ผศ.ปยะ ประสงคจันทร ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
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กองบรรณาธิการ
นางวศินี   จิตภูษา กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวอุทัยวรรณ ชาลีผล กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายกิตติพจน กาญจนเพ็ญ กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวอารีย แกวมณี กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวกุลธิดา มะลิทอง กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาววิจิตรา ชวยแกว กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวศุภดา อาดํา กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายธนากร สิทธิสาร กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางสาวกนกวรรณ       จูหอง ประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
วาที่รอยตรี เดชวิน แกวศรีวงศกร ประชาสัมพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นายปราโมท ปตตา ประชาสัมพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางสาวรมยนริน กําลังรมย ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร
วาที่รอยตรี ธนพัฒน พันธุทอง ประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวปยภรณ บุญสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร
นางสาวภัตตนันท   สุวรรณรัตน ประชาสัมพันธ วิทยาลัยรัตภูมิ
นางสาวเบญจมาศ อัศวเรขา ประชาสัมพันธ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
นางสาวกุสุมา   คํ้าวงษ ประชาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นายเอกศักดิ์ คมคาย ประชาสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร
นางสาวฝนทิพย  ไกรนรา ประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวนลินี เพชรอาวุธ ประชาสัมพันธ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ
นายเดชศักดิ์ วิจิตตพันธ ประชาสัมพันธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอรพรรณ พงศสวาง ประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร
นางสาวเปมิกา  ดํารงค    ประชาสัมพันธ วิทยาเขตตรัง
นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น ประชาสัมพันธ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
นางสาวญานันท รับความสุข ประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

พระบรมฉายาลักษณ และพระฉายาลักษณ

สํานักพระราชวัง

ออกแบบรูปเลมและจัดทําอารตเวิรค

นางวศินี จิตภูษา

นางสาวอุทัยวรรณ     ชาลีผล

นายกิตติพจน กาญจนเพ็ญ

พิมพที่

รานพิกเซล ดีไซน แอนด พริ้นท

๙๒ ซอยสามมิตร ถนนธรรมนูญวิถี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

โทร. ๐-๗๔ ๒๒-๓๕๙๕, 08-1541-4768     E-mail : pixeldesign2472007@gmail.com



เพลงยางนา
คํารอง/ทํานอง คมสัน  นันทสุนทร

ยางนาสูงเหยียดเสียดฟาเกริกไกร

ศักดิ์ศรีแหงพงพฤกษไพร ลวนกิ่งใบของการศึกษา

หยั่งรากลงดิน หยั่งลึกยึดธรรมนําคารมเงาพื้นนานมา

สมปรัชญาคาคําวาให ณ  แดนนี้ดั่งสั่งสมสรางคน

สรางคุณคาชีวิตคน พลีเพื่อชนนั้นสุขสดใส เกิดลูกยางนา

ตอคาทั่วแดนใกลไกล มั่นคงสรางพงเปนไพร สรางเมืองไทยใหใกลดั่งฝน

*ลูกยางนาปลิวสงางามศักดิ์ศรี จะปลิวพลิ้วไปไกลที่

เพราะมีเรียวปกสรางสรรค แตยังดํารงมั่นคงประสงคเดียวกัน

งอกงามดวยความหมายมั่น เปนพืชพันธุสมบูรณคุณคา

**ยางนาสูงเดนเปนศรีแหงไพร รวมกันสรางฝนยิ่งใหญ

พรอมพลีกายและใจอาสา

ดั่งยางมั่นคงหยัดพื้นยืนตนแกรงกลานี่่คือเกียรติแหงยางนา

นอมสัจจาไวตราแผนดิน

(ซํ้า*/**)

ตนยางนา
(Yang or Dipterocarpus a latus Roxb)

 เปนตนไมประจํามหาวทิยาลยัฯ เนือ่งดวย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหอนุรักษไว

และพระราชทานเปนกลาไมมงคลไปปลูกตาม

สถานที่ตางๆ อยูเสมอ ลักษณะลําตนสูงใหญ

เรือนยอดเปนพุมกลม ผลกลม มีปกยาว 2 ปก

ปกสั้น 3 ปก เมื่อผลหลนจากตนจะปลิวไปไกล

ตามกระแสลม เปรียบเสมือนการนําความรู

ความเจริญงอกงามทางสติปญญาไปรับใชสังคม

และพัฒนาอยูเสมอ ดังผลยางนาที่ไมหลนอยูกับที่

เปรียบเสมือนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะนํา

ความรู ความสามารถไปพัฒนาประเทศไทย 

ใหเจริญกาวหนาตอไป
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