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ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตใหม่ทุกคน





	 ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน	๘	กลีบ	ล้อมรอบ	หมายถึง	ทางแห่งความสำาเร็จมรรค	๘	และ

ความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ	ภายใต้ดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่

อันเป็นสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายประจำาพระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่	๙	ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทาน

นามว่า	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”	

	 บนตรารูปวงกลม	มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ	และมีเลข	๙	บรรจุอยู่	หมายถึง	รัชกาลท่ี	๙	ด้านล่าง

ของตราวงกลมทำาเป็นกรอบโค้งรองรับชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คั่นปิดหัวท้ายของกรอบ

ด้วยลายดอกไม้ทิพย์ประจำายามทั้งสองข้าง	หมายถึง	ความเจริญ	รุ่งเรือง	แจ่มใส	เบิกบาน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคล

แห่งพระราชา	ศรีวิชัย	คือ	อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

สัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



	 เอกองค์ราชันขวัญชาติ	 ภูมิพลราช
อดุลยเดชเกริกฟ้าแดนสยาม
	 บารมีปกแผ่ทั่วเขตคาม	 นำ้าพระทัยงาม
ดุจประทีปส่องชี้นำา
	 ปฐมราชโองการยังจำา	 ครองแผ่นดินโดยธรรม
ยังสุขแด่ชนชาวไทย	 	 	 	
	 ธ		มุ่งขจัดโพยภัย	 ไพร่ฟ้าหน้าใส
บ้านเมืองผาสุกร่มเย็น	 	 	
	 ถิ่นใดทวยราษฎร์ทุกข์เข็ญ	 กันดารลำาเค็ญ
ธ		เสด็จโอบเอื้อเจือจุน	 	 	
	 ยามแล้ง	ธ	ทรงการุณ	 ชลประทานนำาหนุน
ที่หนักจักผ่อนคลาย
	 ยามอุทกหลากล้นทำาลาย	 ทรงกุศโลบาย
เก็บกักเก็บกันแก้มลิง	 	 	
	 ยามยากทรงสอนทำากิน	 ทรงงานแท้จริง
ด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง	 	 	
	 ศรีวิชัยซร้องรับสำาเนียง	 ตามพระสุรเสียง
พร้อมสวรรค์สร้างตามวิถี	 	 	
	 น้อมรับเต็มกำาลังมี	 เทิดพระเกียรติสดุดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า		นางเจริญขวัญ		ลิ่มศิลา		ผู้ประพันธ์



ภาพพระราชทาน



	 ปวงข้าประณตบาทบงสุ์	 พระผู้เอกองค์
ทรงเป็นมิ่งขวัญชาติไทย	 	 	
	 ณ		อภิลักขิตสมัย	 ฟ้าผ่องอำาไพ
เสด็จพระราชทานปริญญา	 	 	 	 	
	 ศรีวิชัยก้มกราบวันทา	 พระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระผู้เปี่ยมเสมอคุณธรรม
	 ด้วยพระกรุณาธิคุณนำา	 ราษฎร์สุขเช้าคำ่า
พระทรงระงับดับเข็ญ
	 พูนพระพิริยะยากเย็น	 มิทรงว่างเว้น
ตามรอยพระชนกเกื้อกูล
	 พระบารมีปกแผ่เพิ่มพูน	 จำารัสจำารูญ
กำาจรทั่วหล้าสากล
	 อีกพระหฤทัยใฝ่กุศล	 ทรงช่วยประชาชน
เสด็จไปทั่วปฐพี
	 พระอัจฉริยภาพมากมี	 เชี่ยวชาญทุกวิถี
ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ศุภผล
	 ในวโรกาสอันเป็นมงคล	 ศรีวิชัยถวายตน
ยึดมั่นรอยพระจริยา
	 ขอถวายพระพรชันษา	 เกษมสุขทุกทิวา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า		นางเจริญขวัญ		ลิ่มศิลา		ผู้ประพันธ์



ภาพพระราชทาน



วรคติธรรม

(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสคุณลักษณะของบัณฑิตไว้ว่า
	 “บัณฑิตย่อมเว้นด้านเสื่อม		ถือเอาด้านเจริญ	เป็นผู้มีปัญญา	รู้จักประโยชน์	ชาวโลกจึงเรียกว่า	บัณฑิต”
การท่ีท่านทั้งหลาย	ได้พากเพียรพยายามในการศึกษาหาวิชาความรู้ในระดับอุดมศึกษา	ก็ล้วนมีความมุ่งหวัง
ที่จะสำาเร็จการศึกษา	ได้รับปริญญาเป็นบัณฑิต	สามารถใช้ความเป็นบัณฑิตในการประกอบอาชีพ	ให้ได้รับ
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	และมีความสุข
	 แต่ความเป็นบัณฑิตที่แท้	หาใช่ใบปริญญาท่ีรับไม่	หากแต่คือ		การดำารงตนอย่างบัณฑิต	ได้แก่
เมื่อรู้สิ่งใดเป็นด้านเสื่อม	เช่น	สุรา	ยาเสพติด	การทุจริต	เป็นต้น		ต้องละให้ได้	เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นด้านเจริญ
เช่น	ความขยัน	ซื่อสัตย์	สุจริต		อ่อนน้อม	เป็นต้น		ต้องเพ่ิมพูนให้มาก	อะไรท่ีเป็นวิชาความรู้เก้ือกูลแก่การ
ดำารงชีวิต	ต้องศึกษาให้รอบรู้	และสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม	ต้องไม่ละเลย
	 ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับปริญญาบัตร	จงดำาเนินชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่แท้จริง	โดยทั่วหน้ากันเทอญ

ขออนุโมทนาอำานวยพร
วัดปากนำ้า



ภาพประทาน



ส�าเนา
พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

	 		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราช
กรณียกิจแทนพระองค์		ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ในวันน้ี
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ
	 		 ผู้สำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตแล้ว	เชื่อว่าทุกคนมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพ
การงานให้ประสบความสำาเร็จเช่นเดียวกัน	ในโอกาสนี้		ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอกล่าวถึงปัจจัยสำาคัญ	๓		ประการ
สำาหรับปฏิบัติงานให้สำาเร็จผลและเป็นประโยชน์ได้จริง	ปัจจัยประการแรก	คือความรู้ที่หนักแน่น		ทั้งความรู้ใน
หลักวิชาเฉพาะ	และความรู้ทั่วไปที่สัมพันธ์เก่ียวข้องกับงานท่ีทำา	ปัจจัยประการท่ีสอง		คือความสามารถ
ในการนำาความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน		ซึ่งข้ึนอยู่กับความฉลาดสามารถในการเลือกสรรหลักวิชาต่างๆ	ไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับงานและสภาวการณ์แวดล้อม	ปัจจัยประการที่สาม		คือจิตสำานึกในคุณธรรม		ที่จะช่วยให้รู้
เหตุรู้ผล		รู้ผิดชอบชั่วดี		และปฏิบัติแต่สิ่งท่ีดีท่ีถูกต้องไม่ปฏิบัติการใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่งานแก่งาน
แก่ส่วนรวม		บัณฑิตทุกคนในท่ีน้ี		นับได้ว่ามีความรู้ในหลักวิชาเฉพาะตามสาขาที่ได้เล่าเรียนมาเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
อันมั่นคงอยู่แล้ว	หากจะได้ขวนขวายศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งข้ึน		พร้อมท้ังหมั่นฝึกฝนการนำา
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้คล่องแคล่วชำานิชำานาญ		ตลอดจนอบรมความคิดจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ใน
คุณธรรม		ก็มั่นใจได้ว่า	แต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้ประสบความสำาเร็จ		และอำานวยผลเป็น
ประโยชน์เป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง
	 		 ในประปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน	และทุกท่านที่มาร่วม
ในพิธีนี้มีความสุขสวัสดี		และความก้าวหน้ารุ่งเรืองสมดังปรารถนาทุกประการ

สำาเนาถูกต้อง
(นางรัตนา		เจริญเผ่า)
สำานักราชเลขาธิการ



สารอวยพรบัณฑิต	 ๑๔

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	 ๑๙

บทความเฉลิมพระเกียรติ	 ๒๗

ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย	 ๔๔

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	 ๕๗

นานาทัศนะ	 ๗๓

ประมวลภาพกิจกรรม	 ๘๐

สารบัญ
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สารรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 การศึกษา	นับเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ	บัณฑิตผู้ผ่านกระบวนการ
ศึกษามานั้น		สามารถนำาองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการคิด	วิเคราะห์	และนำาไปประยุกต์ในการทำางาน
ด้านต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		และประเด็นสำาคัญท่ีสุดคือ	คุณธรรม	จริยธรรม	และจิตสาธารณะ
ซึ่งกระบวนการศึกษาได้หล่อหลอมในระหว่างการศึกษามาโดยตลอด	

	 การสำาเร็จการศึกษาซึ่งได้ยกวิทยฐานะเป็น	“บัณฑิต”		ยืนยันได้ว่าท่านผ่านกระบวนการศึกษาท่ีกล่าวมา
ข้างต้นอย่างสมบูรณ์แบบ		พร้อมท่ีจะนำาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ		พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จึงขอให้บัณฑิตพึงยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน		มีคุณธรรมและจริยธรรม		อันจะเป็นผลเก้ือกูล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบรื่น
 
 ในโอกาสน้ี		ขออำานวยพรให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ท่ีสำาเร็จการศึกษา
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	ทุกท่าน		จงประสบแต่ความสุข		ความเจริญ		และมีพลานามัยท่ีแข็งแรง
ประสบผลสำาเร็จในหน้าที่การงาน		ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

(ดร.สุทธศรี		วงษ์สมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สารเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 บัณฑิตคือเมล็ดแห่งพันธุ์ไม้ท่ีต้องการความเจริญงอกงาม		ผู ้ปกครองถือเป็นดินหรือผู้ให้กำาเนิด
ส่วนมหาวิทยาลัยฯ	และครูอาจารย์ท่ีเป็นผู้ให้ความรู้ถือเป็นนำ้าหรือปุ๋ยท่ีคอยหล่อเลี้ยงเมล็ดแห่งพันธุ์ไม้ให้
เจริญงอกงาม	ผลิดอกออกผลตามที่มุ่งหวัง		และในวันน้ีเมล็ดแห่งพันธุ์ไม้น้ีได้เจริญงอกงามมาระดับหน่ึงแล้ว
และจะค่อยๆ	ผลิดอกออกผลให้ร่มเงาและเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นต่อไป		

	 ในโอกาสน้ี	ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน		และขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ตระหนักและ	
มีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สำาหรับการประกอบอาชีพหรือการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น		ขอให้นำา
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีครู	อาจารย์	รวมท้ังประสบการณ์ท่ีบัณฑิตได้เรียนรู้มาตลอดการศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัยฯ	แห่งนี้		ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มกำาลังความสามารถ		แต่เหนือสิ่งอื่นใดบัณฑิตจะต้อง
คงไว้ซึ่งความดี		มีความยุติธรรม		มีคุณธรรมและจริยธรรมประกอบกัน		ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำาพาทุกท่านประสบ
แต่ความสำาเร็จ		และความก้าวหน้าในชีวิตต่อไป
 
	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองป้องภัยให้บัณฑิตและครอบครัวจงมีแต่ความสุข		ปราศจากทุกข์
ปราศจากโรค	และภยันตรายทั้งปวง		ขอความสำาเร็จจงบังเกิดแก่ทุกท่านตลอดกาล

(รองศาสตราจารย์กำาจร		ตติยกวี)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา		ทิพย์วารี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖		และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพากเพียรศึกษาจนสำาเร็จ
เป็นบัณฑิตตามที่ได้มุ่งหวัง		การสำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตน้ันถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำางาน	เมื่อทำา
กิจการงานใดๆ	ควรตั้งใจนำาความรู้	ความคิด	การมีวิจารณญาณที่มั่งคงในการดำาเนินงานด้วยความมีเหตุผล
อันถูกต้อง		ปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ		และหากทุกคนมีความมุ่งมั่นและพยายามกระทำาให้ได้
ดังนี้	ย่อมประสบความสำาเร็จ	ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองท้ังในกิจการงาน	การครองชีวิต	ได้อย่างสมภาคภูมิ
ของผู้เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง

	 ความสำาเร็จของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การได้ปริญญาบัตรเพียงอย่างเดียว		แต่อยู่ท่ีการใฝ่รู้	และศึกษา
หาความรู้ใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	ทั้งน้ี		ในการดำาเนินการใดๆ	ขอให้บัณฑิตมีความตั้งใจ		รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์
และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมจริยธรรม		ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุข
ความก้าวหน้าในงานที่ทำา		และขอให้ประสบความสำาเร็จในชีวิตสมความปรารถนาทุกคน
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(ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ความรู้ท่ีมีประโยชน์นั้น	คือ	ความรู้ท่ีจำาเป็นในการสร้างความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพท่ีแท้จริง
ซึ่งจะมีประโยชน์ในชีวิตประจำาวันมากน้อยสุดแล้วแต่อาชีพ	หน้าท่ีการงานของแต่ละปัจเจกบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เน้นหนักในการสร้างและถ่ายทอดความรู้	เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักปฏิบัติ		ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง	ซึ่งส่งผลถึงชีวิตท่ีเป็นสุขของบัณฑิต		

	 การศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยจะช่วยให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล	เป็นผู้ที่รัก
การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเปี่ยมไปด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์		ประสบความสำาเร็จในการทำางาน	อีกท้ังเป็นผู้นำา
ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีความสุข	ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำาทั่วโลกได้พยายามปลูกฝังให้มี
ในตัวของบัณฑิตทุกคนที่จะนำาวิชาความรู้ท่ีได้รับไปประกอบชีพเพ่ือความเจริญก้าวหน้าต่อไปอนาคต

	 ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ที่สำาเร็จการศึกษาตามความมุ่งหวังอย่างเต็มภาคภูมิ	ขอให้นำาวิชา
ความรู้ ท่ีเล่าเรียนมาไปประกอบอาชีพและดำารงชีวิตอย่างมีความสุข		มีคุณธรรมจริยธรรม		มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับท้ังได้ใช้ความรู้ความสามารถดูแลเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวด้วยดี		อีกทั้งเป็นกำาลังหนึ่งท่ี
เกื้อหนุนจรรโลงประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราให้มั่นคงสถาพรในประชาคมโลกสืบไป
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บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖

(นายประมวล		พัฒน์ทอง)
นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตใหม่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ีสำาเร็จการศึกษา
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันน้ี	ซึ่งความพากเพียร	อุตสาหะ		ท่ีบัณฑิตทุกท่านได้มุ่งมั่นศึกษา
จนประสบความสำาเร็จในวันนี้

	 จากพุทธภาษิต	“วิริเยน	ทุกฺขมจฺเจติ		คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”	ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ที่ผ่านมา	บัณฑิตทุกท่านจะต้องหมั่นศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา	อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
เพ่ือให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของสายวิชาชีพ	ซึ่งจะต้องตั้งมั่นด้วย	ความเพียรนับวันนี้เป็นต้นไป	บัณฑิตจะต้อง
ออกไปสู่โลกกว้างในการประกอบอาชีพ	หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น	จะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ
อีกมากมาย	“ความเพียร”	เท่านั้นที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในทุกๆ	ด้าน	โดยจะต้องมีองค์ประกอบคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่กันไปจะทำาให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์ในองค์ความรู้ที่แท้จริง

	 ในนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่
ทุกท่านมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	เจริญก้าวหน้าในการดำารงชีพในสังคมและประสบความสำาเร็จทุกประการ
ตลอดไป
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บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖



ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การบัญชี)

 นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ 	เกิดเมื่อวันท่ี	๑๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕	อายุ		๖๒		ปี		สำาเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร	พาณิชยศาสตร์	โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์		และระดับปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

(ร้านสะดวกซื้อ	7Eleven)	รองประธานกรรมการ	คนที่	๑	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)		รองประธานกรรมการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์			

 ผลงานทางด้านวิชาการ  ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ	ในฐานะบุคคลท่ีได้สร้าง

คุณประโยชน์และสนับสนุนทางด้านการศึกษามาอย่างดีย่ิงได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น	โรงเรียนอัสสัมชัญ

พาณิชย์	ได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย

“Thailand	Top	๑๐๐	HR”	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้รับประกาศเกียรติคุณ	๑	ใน	๗๐ศิษย์เก่าดีเด่น	โรงเรียน

อัสสัมชัญพาณิชย์	เนื่องในโอกาสครบรอบ	๗๐	ปี	ของโรงเรียนได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่	ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้รับรางวัล	“พุทธคุณูปการ”	ประเภทกาญจนเกียรติคุณ	จากคณะกรรมาธิการ

การศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	สภาผู้แทนราษฎรได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเย่ียม	“Best	CEO	Awards”

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	และวารสารการเงินธนาคาร

ได้รับรางวัล	“CEO	ยอดเย่ียม”	ประเภทธุรกิจบริการ	จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(SAA)	ได้รับปริญญาบริหาร

ธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัล	“CEO	ยอดเย่ียม”	ประเภท

ธุรกิจบริการ	สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(SAA)	และได้รับรางวัล	“CEO	ECONMASS	AWARD	๒๐๑๓”	โดย

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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 ผลงานทางสังคม		นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	(มือระดับ	๖	ด้ัง)	เป็นตัวแทนประเทศไทย

ในการแข่งขันโกะโลกปี	๑๙๘๔,	๑๙๘๗,	๑๙๘๙,	๑๙๙๔,	๑๙๙๕,	๑๙๙๖	และ	๑๙๙๗	เป็นประธานสมาพันธ์

หมากล้อมจีนโลก	(World	Chinese	Wei	Qi	Federation)	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ		เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		เป็นที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์		เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย		เป็นท่ีปรึกษาโครงการประกวด

หนังสือ	7	Book	Awards		เป็นนายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์		เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์		เป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทย	–	เกาหลี		เป็น	PRESIDENT		ของศูนย์ความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่าง	รัฐบาวาเรียกับประเทศไทย		(BTACC	:	Bavarian	–	Thai	Academic	Cooperation	Center)

เป็นนักเขียนแนวปรัชญาตะวันออก	อาทิ		คำาสร้างอนาคต		สร้างคนคุณภาพ	อ่านสามก๊กถกบริหาร	บุคคลบันดาลใจ

รัฐศาสตร์	ถัง	ไท่	จง	เรียนรู้จากผู้แพ้	มหาอาณาจักรฮั่น		วิถีแห่งผู้นำาสู่ความสำาเร็จ	คำาสร้างคน	อ่านสามก๊กถกยอดคน

CEO	โลกตะวันออก	CEO	โลกตะวันออกฉบับเข้มข้น	CEO	โลกตะวันออก	ฉบับลีลาบริหารสามมิติ		CEO	สอนน้อง

CEO	โลกตะวันออก	ฉบับรวยอย่างไรให้ยั่งยืน	CEO	กับความรัก		บทเรียนจากการล่มสลาย	

	 จากความสำาเร็จท้ังด้านการประกอบวิชาชีพ	จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีผ่านมา	และจากการ

ทำาคุณประโยชน์มหามายแก่สังคม	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การบัญชี)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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 นายวีรวิชญ์  พันธ์ภูวธนนท์ เกิดเมื่อวันท่ี	๒๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๔	อายุ	๕๓	ปี	สำาเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยา	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	แผนกวิชาช่างยนต์	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้	แผนกวิชาช่างยนต์	จังหวัดสงขลา	ปัจจุบัน	ดำารงตำาแหน่ง

เป็นกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เคแอลโลจิสติกส์	จำากัด

 ผลงานทางวิชาการ 	เป็นสมาชิกสมาคมยางพาราไทยและได้รับคัดเลือกจากสมาคมเข้าร่วมประชุมกับ

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีท่ีทำาเนียบรัฐบาล	เรื่อง	“การตลาดและการส่งออกยางพาราไทย”	เพ่ือแก้ปัญหา

ราคายางตกตำ่าจนประสบผลสำาเร็จ	ทำาให้ราคายางเพ่ิมสูงขึ้น	และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตยางแผ่นรมควันให้กับ

รัฐบาล	และรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์	การขนส่ง	ตลอดจนการจัดยางพาราของจังหวัดสงขลา	นอกจากนี้ยังได้รับการ

คัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับงานในโครงการประกันราคายางโดยแปรรูปยางแผ่นดิบและอัดก้อนของจังหวัดสงขลา

โรงงานรับฝากยางในโครงการประกันราคายางจำานวน	๒,๐๐๐	ตันต่อเดือน	ในปี	๒๕๔๑	จากการดำาเนินงานของ

กิจการท่ีมีการควบคุมคุณภาพของยางแปรรูปอย่างต่อเน่ือง	ตลอดจนสำารวจความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม

ผลิตยางแปรรูป	จึงทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตยางรถยนต์อันดับ	๑	ของโลกคือ	บริษัท	บริดจสโตน

จำากัด	(มหาชน)	ให้เป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์	นอกจากน้ียังมีบริษัท	มิชลิน	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท

กู๊ดเยียร์	จำากัด	(มหาชน)	ต่อมากิจการมีการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นจึงตัดสินใจใช้ระบบโลจิสติกส์

เข้ามาช่วยในการขนส่งสินค้า	เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	สามารถรองรับความต้องการของตลาดภายในและ

ภายนอกประเทศได้	จนทำาให้กิจการเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการการตลาดผลิตยางแปรรูปและโลจิสติกส์

 ผลงานทางสังคม		ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนโสตศึกษา	จังหวัดสงขลา	เคยดำารงตำาแหน่ง

กรรมการโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ	เป็นกรรมการวัดทุ่งลุง	รองประธานสมาคมเป่าเก็งเต้ง	ทุ่งลุง	เป็นรองประธาน

สมาคมตงฮั่วซ่ัวจึง	ทุ่งลุง	เป็นประธานอปพร.	ตำาบลพะตง	อำาเภอหาดใหญ่	เป็นกรรมการสมาคมเจียตระกูลอนุสรณ์

กรุงเทพเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรทุ่งลุง	ได้รับโล่เกียรติคุณ

จากสถานีตำารวจภูธรทุ่งลุง	สถานีตำารวจภูธร	คลองแงะ	สถานีตำารวจภูธรสะเดา	สถานีตำารวจภูธรปาดังเบซาร์

เป็นผู้บริจาคและรวบรวมสิ่งของบริจาคในตำาบลพะตง	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต	โดยใช้รถของ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(การตลาด)
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บริษัทขนส่งของบริจาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	เป็นประธานผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดสงขลา

และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก	สำานักงานศาลยุติธรรม	ได้รับเข็มท่ีระลึกจากพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

เป็นประธานจัดงานทอดกฐินประจำาปีวัดทุ่งลุง		นอกจากนี้ยังร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์อำานวยความสะดวกกับ

หน่วยงานต่างๆ	มากมาย	อาทิ		มูลนิธิไฉ่ซิงเอี๊ยะมอบเงินสมทบ	งานเทศกาลกินเจประจำาปีของมูลนิธิ	ศาลเจ้า

เจ้าแม่กวนอิมสวนสาธารณะหาดใหญ่	มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง

จังหวัดสงขลา	และโรงเรียนบ้านบ่อเกด	ตำาบลทุ่งหมอ	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	มอบโทรทัศน์แก่ศาลเยาวชน

และครอบครัวจังหวัดสงขลา	มอบเครื่องปรับอากาศแก่สถานีตำารวจภูธรคลองแงะ	จังหวัดสงขลา	สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กแก่สถานีตำารวจทุ่งลุง	จังหวัดสงขลา	เป็นผู้ประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในการนำา

นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์	ทันตแพทย์ศาสตร์	เภสัชศาสตร์	และพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อพัฒนาชุมชน		ตำาบลทุ่งหมอ	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงกับคณะบริหาร

ธุรกิจในการรับนักศึกษาฝึกงาน		และร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ของคณะบริหารธุรกิจตลอดมา

	 จากความสำาเร็จท้ังด้านการประกอบวิชาชีพ	ตลอดจนการมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมเสมอมา

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การตลาด)

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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 นายอิทธิฤทธ์ิ  ก่ิงเล็ก เกิดเมื่อวันที่	๑๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒		อายุ	๕๕		ปี	สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์	และระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์		(NIDA)	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น	รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยเรื่อง	“การศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญกรณีศึกษาจังหวัดกระบี่”	เสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	งานวิจัยเรื่อง	“บทบาท
ความสำาคัญของประเภทธุรกิจสปาและนวดแผนไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวกรณีศึกษาจังหวัดกระบี่”	เสนอต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)	เป็นวิทยากรบรรยายด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว	เป็นคณะกรรมการ
ยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสาขา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

 ผลงานทางสังคม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดกระบี่และกลุ่มอันดามันทั้งใน
และต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวในระดับนานาชาติ	การจัดทำาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่นักศึกษาวิทยาลัย
หรือองค์กรอื่นๆ	ที่สนใจ	เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่	เป็นที่ปรึกษาหอการค้า
จังหวัดกระบี่	สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวและสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่	เป็นคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาการท่องเท่ียว
(ในคณะรมต.ท่องเที่ยวชุดที่ผ่านมา)	นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ	ผู้ด้อยโอกาส	สังคมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม	เป็นสถานที่
ฝึกงานสหกิจศึกษาประสบการณ์วิชาชีพแก่สถาบันการศึกษา

 การฝึกอบรม อบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรปรอ.	รุ่นที่	๒๓	(ปี	๒๕๕๓)	อบรมหลักสูตร
“การพัฒนาภาวะผู้นำาธุรกิจและชุมชน”	(NIDA	IMAX)	อบรมหลักสูตร	“การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน”
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	การอบรมหลักสูตร	“มาตรฐานอาหารฮาลาลเพ่ือการท่องเที่ยว”	(สำานักพัฒนามาตรฐาน
อาหารฮาลาล)	

	 จากความสำาเร็จท้ังด้านการประกอบวิชาชีพ	ตลอดจนการมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
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 นายน้อม  ฮั้นเย็ก		เกิดเมื่อวันที่ 	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๑		อายุ		๖๖	ปี	สำาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา	ประถมศึกษาปีที่	๔	โรงเรียนท่าบันได	อำาเภอย่านตาขาว	จังหวัดตรัง	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น
ประธานกรรมการป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ		ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มนำ้าปะเหลียน	จังหวัดตรัง	และประธาน
ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์หอยปะบ้าน	ทุ่งตะเซะ		

 ผลงานทางวิชาการ	เป็นวิทยากรนอกสถานท่ีเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ	ทรัพยากรชายฝั่ง	เช่น
การจัดการป่าชายเลนชุมชนและการจัดการประมงแบบชุมชนมีส่วนร่วม	ให้กับนักเรียน	นักศึกษาและบุคคล
ภายนอกตามการร้องขอของหน่วยงานต่างๆ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าชายเลนอย่างย่ังยืน
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการป่าชายเลนชุมชน	และเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการป่าชายเลนอย่างย่ังยืน
ให้กับผู้ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ซึ่งแต่ละปีมี	นักเรียน	นักศึกษา	ประชาชน
บุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆ	เช่น	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรมป่าไม้	กรมประมงมาศึกษาดูงาน
ในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นกรณีศึกษาประมาณ	๕๐๐	-	๘๐๐	คน		ร่วมกับหน่วยงานภายนอกคือบริษัท	YVES	ROCHER	ประเทศ
ฝรั่งเศส		บริษัท	อีฟ	โรเช	(ประเทศไทย)	จำากัด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จัดทำาโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในบริเวณป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ	และร่วม
จัดทำา	ตีพิมพ์หนังสือ	๓	เล่ม	เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกคือ	หนังสือพรรณไม้สมุนไพรในป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ
หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านทุ่งทุ่งตะเซะ			หนังสือการประเมินความสำาเร็จการฟื้นฟู
ป่าชายเลนแบบบูรณาการในป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ	จังหวัดตรัง		

 ผลงานทางสังคม		ร่วมจัดหาวัสดุก่อสร้างต่างๆ	และประสานงานขอใช้พ้ืนที่ในการตั้งโรงเรียน	ตชด.บ้านทุ่งตะเซะ
อำาเภอย่านตาขาว	จังหวัดตรัง	โดยการสำารวจแนวเขตป่าชายเลนเส่ือมโทรมที่อยู่นอกเขตสัมปทานและประสาน
กับกรมป่าไม้เพ่ือจัดตั้งป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ	ที่มีพ้ืนท่ี	๒,๐๐๐	ไร่		ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการ
ป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ	ดูแลรักษาป้องกันการตัดไม้ป่าชายเลน	รวมทั้งการควบคุมป้องกันการใช้เคร่ืองมือ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย	จนได้รับรางวัลป่าชายเลนชุมชนตัวอย่างของประเทศไทย		ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรท้ังภายใน
และภายนอกสถานท่ีในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	เช่น	การจัดการป่าชายเลนชุมชน
การจัดการประมงแบบมีส่วนร่วม	ให้กับนักเรียนนักศึกษา	และหน่วยงานต่าง	ๆ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย		เป็นประธานที่
ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์หอยปะบ้านทุ่งตะเซะ		โดยร่วมกับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์หอยปะ	จัดตั้งเขตอนุรักษ์หอยปะ	และ
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน	กรมประมง	ในการควบคุมการทำา
ประมงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีอนุรักษ์	และส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการใช้ประโยชน์หอยตลับอย่างย่ังยืน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกคือบริษัท	YVES	ROCHER	ประเทศฝร่ังเศส	บริษัท	อีฟ	โรเช	(ประเทศไทย)	จำากัด
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จัดทำา
โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในบริเวณป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ	โดยการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน	เช่น	แสม	โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่	พังกาหัวสุมดอกขาว	ถ่ัวขาว	ตะบูนดำา	ตะบูนขาว	และลำาพู	จำานวน	๑๓๕,๗๐๐	ต้น	ในพื้นที่	๒๐๐	ไร่
และการปล่อยลูกปูแสม	๖๐,๐๐๐	ตัว	กลับสู่ป่าชายเลน

 การประกอบสัมมาอาชีวะจนประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น	จากการอุทิศ
ทุ่มเททำางานจน	ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ	เช่น		รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท	“ชุมชน”	จากโครงการประกวด
รางวัลลูกโลกสีเขียว	ครั้งที่	๒	ประจำาปี	๒๕๔๓	รางวัลชมเชย	ประเภท	“ชุมชนรักษ์ป่าไม้”	จากโครงการประกวดผลงาน
เฉลิมพระเกียรติ	“	84	พรรษา	ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”	รางวัลป่าชายเลนชุมชนดีเด่น	ประเภท	“ป่าพ้ืนบ้านอาหาร
ชุมชน”	รางวัลราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าดีเด่น	โดยได้รับพระราชทานธง	“พิทักษ์ป่า	เพ่ือรักษาชีวิต”	ได้รับรางวัล
ชมเชย	ประเภท	“ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ป่าชายเลน”	จากโครงการประกวดคัดเลือกชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์
ป่าชายเลน	ครั้งท่ี	1	ประจำาปี	2555	และได้รับรางวัลอาสาเฝ้าระวังการทำาประมงดีเด่น		ประเภท	“คนเฝ้าทะเล”
ประจำาปี	2556	

	 จากความสำาเร็จท้ังด้านการประกอบวิชาชีพ	ตลอดจนการมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ		สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิตกิตติมศักด์ิ
(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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	 คำาว่า	“ราชมงคล”	หมายถึง	สิ่งที่ดีงามอันเป็นมงคลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมท้ังพระราชทานตราให้มหาวิทยาลัยเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนพระราชลัญจกรประจำาพระองค์
ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราชมงคลต่างน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิลืมเลือน	
	 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๕๒๗	ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยเสด็จพระราชดำาเนินกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ไปในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตราชมงคล	นำ้าพระราชหฤทัย
ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมได้พร่างพรมบนดวงใจของบัณฑิตราชมงคล	โดยที่บัณฑิตทุกคนต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ	เพ่ือสนองคุณของแผ่นดินด้วยการนำาวิชาชีพท่ีเรียนมาผสมผสานกับวิชาการสาขาอื่นๆ
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน	พระมหากรุณาธิคุณนี้สุดจะพรรณนาออกมาเป็นถ้อยคำาใดๆ	ได้
	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเมตตาเสด็จเย่ียมเยียนล้วนเป็นขวัญและกำาลังใจแก่ชาวราชมงคลศรีวิชัย	ยังผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิตในหลากหลายสาขาออกสู่สังคม	เพ่ือเป็นกำาลังในการพัฒนา
ประเทศชาติสืบไป	 	 	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จึงขอนำาเสนอภาพเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ท่ีทรงโปรดเกล้าฯ		ให้คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักศึกษา		เข้าเฝ้า	และทรงมี
พระเมตตาเสด็จเยี่ยมเยียนเพื่อทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตลอดมา	
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จประพาสภาคใต้
และทรงแวะเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่เมื่อวันที่	๒๖
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๗		ได้ทรงให้พระบรมราโชวาท
แก่คณาจารย์และนักศึกษา	ณ	หอประชุมวิทยาลัยฯ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับพระราชวินิจฉัยให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตามแผนแม่บทระยะที่	5	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความ
สำาคัญของพันธุกรรมพืช	โดยให้มีการร่วมคิดและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยในปี	๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้มีกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
รวมท้ังสิ้น	๔๐	โครงการ	เม่ือวันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๐	ณ	บริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาเกาะและทะเลไทย	เขาหมาจอ
ตำาบลแสมสาร		อำาเภอสัตหับ		จังหวัดชลบุรี
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	 เมื่อวันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๕๓	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนินไป
ในการตรวจเย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	พลเอกนวล	–	คุณหญิงบานชื่น		จันตรี		หมู่ท่ี	๕	บ้านแกแดะ
ตำาบลธารคีรี		อำาเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา	โดยมีรองศาสตราจารย์ประชีพ		ชูพันธ์	รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถวายรายงานอาคารบ้านพักครูและห้องนำ้าท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ	ได้จัดสร้างข้ึน
พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ร่วมถวายหนังสือลูกหยี	พันธ์กล้าไม้หยีและผลิตภัณฑ์ลูกหยีที่แปรรูป
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดอาคาร	“เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา
๕	ธันวาคม	๒๕๕๐”	ณ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ตำาบลไม้ฝาด	อำาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง	เมื่อวันที่	๑๘		สิงหาคม	๒๕๕๔
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินให้อาหารเต่าตะนุ	ณ	พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าราชมงคล
ณ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาเขตตรัง		ตำาบลไม้ฝาด		อำาเภอสิเกา		จังหวัดตรัง		เมื่อวันที่	๑๘		สิงหาคม
๒๕๕๔
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดอาคาร“มงคลศรีวิชัย”
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาลัยรัตภูมิ		ตำาบลท่าชะมวง		อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่		๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๔
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	 เมื่อวันท่ี	๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	อาจารย์สุรพงษ์			ถาวโรจน์		รักษาราชการแทนอธิการบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี	ในการ
จัดสร้างอาคารละหมาด	และถวายภาพ	เขียนด้วยสีอะคีลิค	ขนาด	๖๐	เซนติเมตร	x	๑๒๐	เซนติเมตร	โดยให้ชื่อภาพว่า
“เว้ิงธารคีรี”	เป็นบรรยากาศของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล	–	คุณหญิงบานชื่น		จันตรี		อำาเภอ
สะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา	ซึ่งเป็นผลงานภาพของอาจารย์เอกพงษ์		คงฉาง	อาจารย์สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย	
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา		ทิพย์วารี		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		กราบบังคมทูลถวายภาพ
พระบรมธาตุเจดีย์สลักดุนทองเหลืองเน่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จ
พระราชดำาเนินมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เมื่อวันที่
๒๓	กันยายน		๒๕๕๖
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตรประจำาปี
การศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๑	ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ	๖๐	ปี	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปี
การศึกษา	๒๕๕๒	ครั้งท่ี	๒		เมื่อวันท่ี	๒๐	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง		สิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี
อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๓	ครั้งที่	๓		เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
๖๐	ปี	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปี
การศึกษา	๒๕๕๔	ครั้งที่	๔	เมื่อวันท่ี	๒๔	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง		สิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี
อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕	ครั้งที่	๕	เมื่อวันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๖	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ	๖๐	ปี	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม	เพ่ือสมทบทุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

 ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๒

 ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๓ พร้อมถวายหนังสือวัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๔

 ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๕
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๖
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ใต้ร่มเงา
ราชมงคลศรีวิชัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง	ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มี

ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และการบริการ	และยึดแนวทางที่ว่า

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ีคิดเป็น ท�าเป็น และใช้เป็น ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย	ในการพัฒนาส่งเสริมการจัด

การเรียน		การสอน	การวิจัย	การบริการชุมชน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนพร้อมพัฒนา

บุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์	และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส	

 ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะ

ของตนเอง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งแรก
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มุ่งเน้นการจัดการศึกษาช้ันสูง	ในการผลิตบัณฑิต
วิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และการบริการ	และ

ยึดแนวทางที่ว่า	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีคิดเป็น ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน	การสอน	การวิจัย	การบริการชุมชน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ตามวิสัยทัศน์	และ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส	

 ในปีการศึกษา	๒๕๔๙	บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เปล่ียนมาใช้ครุยวิทยฐานะ
ของตนเองและในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ย้ายสถานที่พระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๑	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

 ต้นยางนา	(Yang	or	Dipterocarpus	alatus	Roxb)	เป็นต้นไม้
ประจำมหาวิทยาลัยฯ	เน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้
อนุรักษ์ไว้และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ

อยู่เสมอ	ลักษณะลำต้นสูงใหญ่	เรือนยอดเป็นพุ่มกลม	ผลกลม	มีปีกยาว
๒	ปีก	ปีกสั้น	๓	ปีก	เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไปไกลตามกระแสลม
เปรียบเสมือนการนำความรู้	ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับใช้
สังคมและพัฒนาอยู่เสมอ	ดังผลยางนาที่ไม่หล่นอยู่กับที่	เปรียบเสมือน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ	ที่จะนำความรู้	ความสามารถ	ไปพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

	 ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน	มหาวิทยาลัยฯ	จึงแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น
๕	หน่วยงาน	ในพื้นที่ภาคใต้	ได้แก่

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

เชียงใหม

ประเทศไทย

กรุงเทพ

สถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย
(ชุมพร)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(สงขลา)วิทยาเขตตรัง

47ปรัชญา
         สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ปณิธาน
	 ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิต
ที่รู้จริงปฏิบัติได้	เปี่ยมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ 
	 มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล	ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

 ต้นยาง (Yang	or	Dipterocarpus	a	latus	Roxb)	เป็นต้นไม้ประจำา
มหาวิทยาลัยฯ เน่ืองด้วยพระบาท	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ไว้และ
พระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานท่ีต่างๆ	อยู่เสมอ	ลักษณะ
ลำาต้นสูงใหญ่	เรือนยอดเป็นพุ่มกลมผลกลม	มีปีกยาว	๒	ปีก	ปีกสั้น	๓	ปีก
เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไปไกลตามกระแสลม	เปรียบเสมือนการนำาความรู้
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับใช้สังคม	และพัฒนาอยู่เสมอ		ดังผล
ยางนาท่ีไม่หล่นอยู่กับที่	เปรียบเสมือนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ	ที่จะนำาความรู้
ความสามารถไปพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
	 ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน	มหาวิทยาลัยฯ
จึงแบ่งเขตพื้นที่	ออกเป็น	๕	หน่วยงาน	ในพื้นที่ภาคใต้		ได้แก่	

	 1.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		สงขลา
	 2.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
	 3.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่
	 4.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม
	 5.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง
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 ต้ังอยู่เลขที่	๑	ถนนราชดำาเนินนอก	ตำาบลบ่อยาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา		มีการจัดโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาแบ่งออกเป็น	๕	คณะ	คือ
 คณะบริหารธุรกิจ 	ประกอบด้วย		สาขาบัญชี		สาขาการตลาด			สาขาการจัดการ			สาขาระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
 คณะศิลปศาสตร์		ประกอบด้วย	สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว	สาขาต่างประเทศ	สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขาศึกษาทั่วไป
 คณะวิศวกรรมศาสตร์		ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมโยธา		สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ		สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม		สาขาวิศวกรรมเครื่องกล		(ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา)
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		ประกอบด้วย		สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง	สาขาศิลปกรรมและ
ออกแบบ	
 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 	ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม		สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
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 โรงแรมราชมังคลา	พาวีเลี่ยน	บีช
รีสอร์ท	เป็นความร่วมมือของสถานประกอบการ
(บริษัททรัพย์แสนไสวจำากัด)	กับ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาวิชาสาขาการโรงแรมและสาขาอื่น
ที่เก่ียวข้อง	ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความชำานาญเชิงปฏิบัติ	ซึ่งเน้น
การปฏิบัติงานในโรงแรมราชมังคลา	พาวีเลี่ยน
บีช	รีสอร์ท	อย่างมีระบบ	เน้นให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว
ทำาให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไป

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิบัติงานและจะได้นำาความรู้มาพัฒนาตนเองก่อนจะสำาเร็จการศึกษาซึ่งจะทำาให้นักศึกษาทุกคนมีคุณภาพตรงตามท่ี
สถานประกอบการต้องการ	โรงแรมราชมังคลา	สงขลา	เมอร์เมดโฮเทล	จำากัด	ได้ลงนามเซ็นสัญญาเช่าท่ีดินและ
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เมื่อวันท่ี	๑๓	กันยายน	๒๕๕๔
และให้ทางบริษัทดังกล่าวเข้ามาบริหารจัดการโรงแรมและบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักในจังหวัดสงขลา
ลักษณะการสร้างโรงแรมราชมังคลา	สงขลา	เมอร์เมด		สร้างเป็นอาคาร	๖	ชั้น	มีจำานวนห้องพัก	จำานวน	๓๙	ห้อง
จุดเด่นของโรงแรมราชมังคลา	สงขลา	เมอร์เมด	นั่นคือ	ทุกห้องพักสามารถท่ีจะมองเห็นวิวทะเล	ของหาดสมิหลา
รับลมทะเล	และชมพระอาทิตย์ข้ึนในตอนเช้าและพระอาทิตย์ตกดิน	ได้อย่างชัดเจนจากทุกห้องพักของโรงแรม	และ
มีห้องสวีทท่ีมีขนาดใหญ่	จำานวน	๕	ห้องพัก	อีกท้ังมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำานวน	๑	ห้อง		ที่สามารถบรรจุผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มากถึง	๕๐๐-๗๐๐	คน		และห้องประชุมขนาดเล็ก	จำานวน	๒	ห้องสามารถบรรจุ	ผู้เข้าร่วมประชุมได้จำานวน
๘๐-๑๐๐	คน	และห้องประชุมขนาดเล็ก	ชั้นใต้ดิน	จำานวน	๓	ห้อง	เป็นห้องขนาดเล็กท่ีสามรถนั่งพูดคุยรับประทานอาหาร
บรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้	๑๕-๓๐	คน		และห้องด้านหลังจะมีห้องสำาหรับเตรียมความพร้อมหรือเรียกว่าห้องฝึก
ปฏิบัติการ	สำาหรับนักศึกษา

48



	 ตั้งอยู่ท่ี	๔๑๔	หมู่	๑๔		ถนนเพชรเกษม	ตำาบลท่าชะมวง	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	เดิมเป็นพ้ืนที่ของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคใต้	เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน	และทำาการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ประกอบด้วย	สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล	สาขาการตลาด	สาขาระบบสารสนเทศ	สาขาบัญชี	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	และระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย		สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

วิทยาลัยรัตภูมิ
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	 ในปี	พ.ศ.๒๕๔๙	ได้มีการแบ่งส่วนราชการและจัดตั้งเป็นสำานักงานวิทยาเขตตรัง	ซึ่งประกอบด้วย

๕	หน่วยงานหลัก	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียวสถาบัน

วิจัยและพัฒนา	สถาบันศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และสำานักงานวิทยาเขตตรังและในปี	๒๕๕๐

ได้มีการแบ่งหน่วยงานสายสนับสนุนออกเป็น	๔	งาน	ได้แก่	งานบริหารนโยบายและแผนงานการคลัง	งานบริหาร

วิชาการและวิจัย	และงานบริหารกิจการนักศึกษา	ภายใต้การบริหารของรองอธิการบดี	ประจำาวิทยาเขตตรัง		

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาเขตตรัง	ต้ังอยู่ท่ี	๑๗๙	หมู่ที่	๓	บ้านไม้ฝาด

อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง		ได้มีการจัดการเรียนการสอน	และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองประกอบด้วย

๑	คณะ	๑	วิทยาลัยที่เปิดสอน	โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน		ท้ังหลักสูตร	๔		ปี		และหลักสูตรเทียบโอน		ดังน้ี	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง		ประกอบด้วย	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	สาขาเทคโนโลยี

การประมง	สาขาสิ่งแวดล้อม	สาขาเทคโนโลยี	สาขาศึกษาทั่วไป		ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม		สาขาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์นำ้าและสาขาการจัดการชายฝั่งและ

บูรณาการ

 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว		ประกอบด้วย	สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาภาษา

ต่างประเทศ	สาขาบริหารธุรกิจ

	 นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรังยังมีการส่งเสริม

ด้านงานวิจัยของอาจารย์	การให้บริการชุมชนด้านวิชาการและด้านต่างๆ		อีกทั้งพ้ืนท่ีภายในวิทยาเขตเอื้ออำานวย

ทั้งด้านการเรียนการสอน		การฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา		เพราะพ้ืนที่ติดทะเลฝั่งอันดามันและมีธรรมชาติที่สวยงามซึ่ง

วิทยาเขตตรัง	ได้มีการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ	ภายในอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมา

ผักผ่อนในวันหยุดและวันสำาคัญต่างๆ		ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าราชมงคลตรัง	ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์นำ้า

ทั้งสัตว์นำ้าจืดและนำ้าเค็ม	พิพิธภัณฑ์หอยการแสดงโครงกระดูกพะยูน	ฉลามวาฬ	การจัดนิทรรศการพะยูน	และอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง
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อีกหนึ่งที่สร้างความทับใจแก่นักท่องเท่ียวคือ	การแสดงความสามารถของแมวนำ้า		ซึ่งจะมีการแสดง		๒	รอบ
รอบ	๑๐.๓๐	น.	และ	๑๔.๓๐	น.	หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพ่ิมอีก	๒		รอบเป็น		๔		รอบ		คือ		๑๐.๓๐	น.	๑๑.๓๐	น.
๑๔.๓๐	น.	และ	๑๕.๓๐	น.	นอกจากนี้โซนด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้ายังมีการจำาหน่ายของที่ระลึก	ซ่ึงมีสินค้า
ในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่นักศึกษา
	 ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	(walk	way)	เป็นทางเดินศึกษาแหล่งธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบป่าชายเลน		เหมาะแก่การศึกษาของนักเรียน		นักศึกษา		นักวิชาการหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
เรื่องของระบบความอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลน		ประกอบด้วย	๔		ทางเดินศึกษาด้วยกัน		ได้แก่	๑.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาจารย์		มีระยะทาง	โดยประมาณ	๖๐๐	เมตร		๒.ทางเดินศึกษา		การท่องเท่ียว		โดยท่ีพักตั้ง
อยู่โซนด้านในติดกับชายหาด		สถานที่มีความเงียบสงบ		บรรยากาศท่ีพักรายล้อมด้วยต้นเสม็ดขาว	เสม็ดแดง
บรรยากาศเย็นสบาย		เหมาะสำาหรับคนที่รักธรรมชาติและรักการพักผ่อนอย่างแท้จริง	ศูนย์ฝึกการโรงแรมประกอบด้วย
บ้านพักที่มีสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร		เน้นโทนสีที่เข้ากับธรรมชาติ	และมีส่ิงอำานวยความสะดวกภายใน
ห้องพักมากมายที่สำาคัญราคาเป็นกันเองอีกด้วย		
	 นอกจากนี้		วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว		ยังเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการให้บริการต่างๆ
โดยให้บริการนวดแผนไทยถือเป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ได้จัดข้ึน		สำาหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น
ประกอบด้วย		การนวดเท้าเพ่ือผ่อนคลาย		และการนวดตัวแบบราชสำานัก		ภายใต้การให้บริการของนักศึกษาสังกัด
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว		สำาหรับการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพน้ัน		เปิดให้บริการทุกวัน	ณ		อาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว	(ใกล้ประภาคาร)	หาดราชมงคลตรัง		และนี่คืออีกหน่ึงของการให้บริการที่	มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง		ต้องการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะการนวดของไทย		
	 จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาเขตตรัง		ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาท่ีมีการเรียน
การสอนเพียงอย่างเดียว	แต่ยังมีสถานที่สำาหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ	และยังมีสถานที่ท่องเท่ียวซึ่งเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ	โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาเขตตรัง	จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับสถานท่ีจริง	เมื่อ
จบการศึกษาออกไปแล้ว		นักศึกษาสามารถนำาความรู้ที่ได้		ไปประยุกต์ใช้กับการทำางานได้ในอนาคต	
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	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่		ก่อตั้งเมื่อวันท่ี	๒๓	ธันวาคม	๒๔๗๘	ในนาม“โรงเรียนประถมวิสามัญ

เกษตรกรรม	ประจำาอำาเภอทุ่งสง”	ที่รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี	๔	เข้าศึกษาต่อทางด้านเกษตรกรรมท่ีเท่าน้ัน

โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าเป็นนักเรียนกินนอน	เพ่ือการฝึกฝนความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและการเป็นปฏิบัติจริง		๒		ปี

จึงจบหลักสูตร	

	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่		ได้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา	๗๐	กว่าปีที่ผ่านรับการยกฐานะ

จากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม	เป็น“โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”		พร้อมการโอนกิจการเป็นของ

รัฐบาล	เมื่อปี		๒๔๘๒		ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”	เมื่อปี	๒๕๐๘	ปี	๒๕๓๑	ได้รับการ

ยกฐานะเป็น	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”และเป็น	“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่”	ปี	๒๕๔๘

	 ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่		ต้ังอยู่		เลขที่	๑๐๙		ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ		หมู่	๒		ตำาบลถำ้าใหญ่

อำาเภอทุ่งสง		จังหวัดนครศรีธรรมราช		ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ขยาย

วงกว้างและมีความหลากหลายขึ้น	จึงมีภารกิจในการให้ความรู้ทั้งด้านการเกษตร		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

บริหารธุรกิจ	โดยจัดการเรียนการสอน	๓	คณะด้วยกันคือ	คณะเกษตรศาสตร์	,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และคณะเทคโนโลยีการจัดการ	โดยมีหลักสูตร	ดังนี้

 คณะเกษตรศาสตร์  จัดการเรียนการสอน	๒		พ้ืนท่ี	คือวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่และวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่		โดยพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	จัดการเรียนการสอน	๕	สาขาวิชา	ประกอบด้วย

สาขาวิชาพืชศาสตร์			สาขาวิชาสัตวศาสตร์		สาขาวิชาประมง		สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร	ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช		สาขาสัตวศาสตร์	สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

	 ตลอดระยะเวลา	๗๐	กว่าปีที่ผ่านมา	คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาและส่ังสมประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้

ให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า	จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเป็นสิงห์เหนือและเสือใต้	ซึ่ง	สิงห์เหนือ	นั่นหมายถึงคือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้		และเสือใต้	น้ันก็คือ	เกษตรศาสตร์หรือ	เกษตร	ไสใหญ่		วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

ในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

52



	 คณะเกษตรศาสตร์	ยังมีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์	สามารถนำาไปพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านการเกษตร

อย่างต่อเนื่อง		นอกจากน้ี	ยังได้จัดตั้ง“ศูนย์สาธิตตัวอย่างเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้โดยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ”	เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม	พันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง			และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย	การขยายพันธุ์

กล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก	แต่เน้นการไม่ทำาลายธรรมชาติ		ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียน	นักศึกษาและประชาชนให้

ความสนใจเข้าศึกษาและเรียนรู้เป็นจำานวนมาก	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		จัดการเรียนการสอน	๙		สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม		สาขาชีววิทยาประยุกต์		สาขาเทคโนโลยีนำ้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี		สาขาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์			สาขาการแพทย์แผนไทย		และ

สาขาศึกษาทั่วไป

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์		คณะจึงฝึกฝนให้บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่สู้งาน

อดทน	เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง	ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษา

ด้านยางและพอลิเมอร์ของคณะมีงานทำา	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	นอกจากน้ีผลผลิตของบัณฑิตในการทำางานยังเป็นท่ีพึงพอใจ

ของตลาดแรงงานอีกด้วย

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประกอบด้วย	สาขาการจัดการ		สาขาการตลาด			สาขาการบัญชี		สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	ด้วยศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	ได้ถ่ายทอดความรู้

ให้แก่สังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	จนทำาให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้าชุมชน	อันเป็น

การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาวต่อไป
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			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ตั้งอยู่	เลขที่	๑๓๓	หมู่	๕

ตำาบลทุ่งใหญ่			อำาเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช		คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช	เป็นสถานศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	ตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขาเกษตรศาสตร์

ให้สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้	โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาอยู่ทางภาคใต้	ซึ่งแต่เดิมต้องเดินทางไป

เรียนต่อในภาคอื่น	คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชจึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ท่ีเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรีสายอาชีวเกษตรโดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำานวน	๑๘	คน	การเปิดสอนระยะน้ีได้เปิดสอนที่วิทยาเขต

เกษตรนครศรีธรรมราช	(สมัยน้ัน)	ต่อมาเริ่มบุกเบิกพัฒนา	พ้ืนท่ี	๒,๐๐๐	ไร่เศษ	ท่ีบ้านขอนไทรหัก	ต.ทุ่งใหญ่	อ.ทุ่งใหญ่

(ที่ตั้งคณะปัจจุบัน)	และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	ได้มีมติให้จัดตั้ง	คณะเกษตรศาสตร์

นครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานใหม่		และด้วยการพัฒนาศักยภาพ	อีกทั้งเพ่ือเป็นการรองรับนักศึกษาท่ีมีความสนใจ

ทางด้านอื่นๆ	จึงทำาการเปิดคณะเพ่ิมขึ้นอีก	๒		คณะคือ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	และคณะสัตวแพทยศาสตร์							

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการตั้งอยู่	เลขท่ี	๙๙	หมู่	๔	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม		จ.นครศรีธรรมราช
เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย		สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี		๒๖	กันยายน		พ.ศ.	๒๕๓๘		ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยา		เขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล		เปิดการเรียนการสอน		ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งแรก	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๓	โดยฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล		วิทยาเขตภาคใต้
จังหวัดสงขลา		และย้ายมาจัดการเรียนการสอน		ที่วิทยาเขตศรีวิชัย		เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๔	โดยจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจนกระท่ังในปี	พ.ศ.๒๕๔๘		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันท่ี	๑๙		มกราคม		พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยได้มี
การรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		วิทยาเขตศรีวิชัยได้ปรับเปล่ียนเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ		เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช		นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกาศใช้เป็นต้นมาและยึดถือ
ปรัชญาที่ว่า	ประพฤติดี		เรียนรู้ดี		กิจกรรมดี		ฝีมือดี	มีคุณธรรม	นำาการพัฒนา		นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	เป็นผู้นำาการจัดการศึกษาวิชาชีพ		พัฒนาคุณภาพกำาลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	อีกด้วย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม	บริเวณโดยรอบเป็นชมุชนบ้าน
ท่าจันทน์		ตำาบลท้องเนียน		อำาเภอขนอม		จังหวัดนครศรีธรรมราช		บริเวณรอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา	ทะเล
และป่าไม้		บรรยากาศสงบและสดชืน่		มโีบราณสถานใกล้เคียง	คอื	เจดย์ีปะการัง	แหลมประทบั	หลวงพ่อทวดเหยียบ
นำา้ทะเลจดื								
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมี		๔		สาขาวิชา	ประกอบด้วย	สาขาการบัญชี	สาขา
วิศวกรรมโยธา		สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		สาขาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
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 สืบเน่ืองจากจังหวัดในเขตภาคใต้	ได้ประกาศวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่น“เกย์”	เม่ือวันท่ี	๔	พฤศจิกายน	๒๕๓๒
ก่อให้เกิดความเสียหายท้ังชีวิต	และทรัพย์สินของประชาชนจำานวนมาก	โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร	ประชาชนที่ประสบ
วาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสียทรัพย์สิน	ขาดขวัญและกำาลังใจ	รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสร้างตัว
ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	จึงได้จัดต้ังศูนย์ขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพร	ขึ้น	บนเนื้อที่	๒๑๘		ไร่	ซึ่งอยู่ที่	หมู่ที่	๕	ตำาบลทะเลทรัพย์	อำาเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร	โดยให้อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานกิจการพิเศษ	และในปี	๒๕๓๙	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานี
ทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร
	 ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี	๒๕๔๘	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยได้เปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร	เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคล
ศรีวิชัยชุมพร	โดยให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา	ทดลอง	และวิจัย	ตลอดจนการให้บริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ	โดยยังคงอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
	 ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	ชุมพร ตั้งอยู่	เลขท่ี	๑๖๘	หมู่ที่	๕	ตำาบลทะเลทรัพย์
อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร
 จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น	ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย		นับเป็นมหาวิทยาลัยฯทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ	ซึ่งคณะผู้บริหาร	คณาจารย์
และบุคลากร	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการ	ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ	ปลูกฝังให้นักศึกษา	เป็นคนดีมีวินัย	ไม่คดโกง
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	ขยันและอดทน	จึงจะเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบ	ให้สมกับคำาว่าสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา
และเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา	ชาติสืบไป

สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร
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บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 กิจกรรมและผลงานเด่น	ดำารงตำาแหน่ง	นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕	

STAFF	เชียร์คณะศิลปศาสตร์	การแข่งขันกีฬายางนาเกมส์	สงขลา	และการแข่งขันกีฬา	๙		ราชมงคล	ปี๒๕๕๕

และดำารงตำาแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล	ในปี	๒๕๕๔	อีกท้ังดำารงตำาแหน่ง

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	ในปี	๒๕๕๕

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนในคณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชาภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล	เน่ืองด้วยตัวเองมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆ	จุดมุ่งหมายในอนาคตของข้าพเจ้า	คือ

เป็นบุคคลที่มีหน้าที่คอยอบรมสั่งสอน	บ่มวิชาความรู้	คอยมอบแนวทางหลักการคิด	การอ่านเขียนให้กับลูกศิษย์	

และส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน	มีอนาคตก้าวหน้าทั้งด้านการใช้ชีวิตและด้านการงาน

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		ข้าพเจ้ามีภูมิใจมากที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย

แห่งน้ี	มหาวิทยาลัยแห่งน้ีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ให้ความรู้กับผู้เรียนเท่าน้ัน	แต่ยังพัฒนาสังคมควบคู่กันด้วย	ทำาให้รู้สึก

ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ	ที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อสังคม

นายสิทธิ   ศรีนาค  คณะศิลปศาสตร์  
สาขาภาษาต่างประเทศ  เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐
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บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษา	คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ		เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี	ร่วมแข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายวิชาการครุศาสตร์-ศิลปศาสตร์	ราชมงคล	๗	มทร.

ภายใต้ชื่อ	“Teaching	Academy”	ครั้งที่	๑		ณ		มทร.สุวรรณภูมิ	ศูนย์สุพรรณบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒

ด้านทักษะการสอนเฉพาะทาง	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ตั้งใจเรียนรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการทำางาน

ที่ตนเองถนัดและใฝ่ฝัน	อยากจะทำาอย่างแท้จริง

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ฯ		สำาเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ	และได้สร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยฯ	และบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้

สังคมและประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

นายจิรวัฒน์   วงศ์อิสรภาพ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เกรดเฉลี่ยสะสม  ๓.๑๗
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บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 กิจกรรมและผลงานเด่น		ได้ดำารงตำาแหน่ง	อุปนายกคนที่	๑	สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	ปีการศึกษา

๒๕๕๖	ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการทั่วไป	ในหัวข้อ	การศึกษา

ความพึงพอใจโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	“โหนด	นา	เล”	จากสำานักงานวัฒนธรรม	จังหวัดสงขลา

ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเด่น		ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	ได้รับรางวัล	การเขียนโครงการค่ายพัฒนาชนบท	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	จากโครงการ

กระดานดำากับกระทิงแดง	ของบริษัทกระทิงแดง	ดำารงตำาแหน่งอุปนายกคนที่	๑	สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา	๒๕๕๕	ดำารงตำาแหน่ง	ประธานชมรมนักศึกษามุสลิม	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕		ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ	เข้าร่วมโครงการ	LEADERSHIP	DEVELOPMENT	PROGRAM		ประจำาปี	๒๕๕๕

บริษัท	CP	all	จำากัด	(มหาชน)

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		มีความสำาเร็จในหน้าท่ีการงานและสร้างครอบครัว	ทำาให้พ่อ	แม่	พ่ี	น้อง	สามารถ

ดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้	และต้องการนำาความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ในการทำางานต่อไป		

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		บ้านหลังน้ีได้มอบโอกาสและประสบการณ์ต่างๆ	มากมาย	ทั้งใน

ด้านการเรียนและการทำากิจกรรม	ทำาให้กระผมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง	และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

จากรั้วราชมงคลศรีวิชัย	ยังเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ	ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ท่ีนี่

ได้ดูแลอบรมให้เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมด้วยความรู	้ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม	ซึ่งในวันนี้การท่ีกระผมสำาเร็จ

การศึกษาจากรั้วราชมงคลศรีวิชัยได้นั้น	ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์	พ่ีๆ	เพ่ือนๆ	น้องๆ	และบุคลากรของคณะ

บริหารธุรกิจทุกท่าน	ท่ีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด	และภูมิใจอยู่เสมอที่ได้ศึกษาในสถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่ง

พระราชา

นายดนุพัฒน์  ท�าศรี  คณะบริหารธุรกิจ   

สาขาการจัดการ – การจัดการทั่วไป  เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๗๗

60



บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายวีรยุทธ  แหล่ดีน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   เกรดเฉลี่ยสะสม   ๓.๒๔

 กิจกรรมและผลงานเด่น		ดำารงตำาแหน่งอุปนายกคนท่ี	๑	สโมสรนักศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	เหรัญญิก

สโมสรนักศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕		กรรมการสโมสรนักศึกษา	ประจำาปี๒๕๕๔	ผู้นำาเชียร์กีฬาคณะวิศวกรรม

ศาสตร์		และเข้ารับโล่ห์คนดีราชมงคลศรีวิชัยประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕-๒๕๕๖	ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียมในโครงการ

ประกวดเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา	“งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	๒๐๑๔”		ตัวแทนเข้าร่วม	“โครงการ

เครือข่ายวิศวกร”	ครั้งที่	๕	และครั้งที่		๗	จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		จะพัฒนาและเพ่ิมพูนประสบการณ์สำาหรับการเป็นวิศวกรนักปฏิบัติ	สามารถนำา

ความรู้ที่ได้รับจากรั้วราชมงคลไปพัฒนาองค์กร	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติต่อไป

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ			มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของผลผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพจากรั้วราชมงคล	โดยได้รับโอกาสและประสบการณ์ต่างๆ	มากมาย	ท้ังในด้านการเรียนและการทำากิจกรรม

ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการพัฒนาความสามารถสอนให้รู้จักความอดทน	ความรับผิดชอบ	รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ	และ

เป็น	“ลูกยางนา”	ที่มีคุณภาพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายวัชรินทร์  วิมานจตุรงค์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาสถาปัตยกรรม  เกรดเฉลี่ยสะสม   ๓.๑๐

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น		ดำารงตำาแหน่งนายสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	๒๕๕๕	

ดำารงตำาแหน่งรองประธาน	ชมรม	มอง	ARCH	ผ่าน	LEN	ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ห์เกียรติยศ	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”

ด้านวิชาการ	ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ปี	๒๕๕๖	เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย	จัดทำาขบวนพาเหรดกีฬา	๙	มทร.	และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	๑	การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาบัณฑิตเพ่ือพัฒนา

ตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคนหน่ึงของประเทศไทย	และนำาวิชาความรู้ท่ีเรียนมาไปใช้ประกอบวิชาชีพท่ีตนรัก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นสูงสุด	ด้วยคุณธรรมและความถูกต้อง

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นคนหน่ึงท่ีมีโอกาสได้เข้ามาเป็นหน่ึงในลูกหลาน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ	อาจารย์	เพื่อน	พ่ี	น้อง	ๆ	ทุกคน	สำาหรับ

ประสบการณ์ดีๆ	ที่จะยังอยู่ในใจผมตลอดไป
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัฐภูมิ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายยุทธการ  ณ วาโย    วิทยาลัยรัตภูมิ 

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  เกรดเฉลี่ยสะสม   ๓.๒๒

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น		เป็นนักศึกษามีความสามารถด้านดนตรี	ทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรมการแสดง

ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ	ได้ทำาการแสดงบรรเลงเพลงให้ความบันเทิงกับคณะอาจารย์		นักศึกษา	และบุคลากรภายใน

วิทยาลัย	(วงโกสน)	นอกจากน้ียังเป็นตัวแทนนักดนตรีและนักกีฬาราชมงคลศรีวิชัยเกมส์ทุก	๔	ปีการศึกษา	ซึ่งสร้าง

ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยรัตภูมิ

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ข้าพเจ้าสำาเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร	ในภายภาคหน้า

จะนำาความรู้ประสบการณ์ท่ีได้เล่าเรียนมาใช้ในชีวิตประจำาวัน	การงานที่ตนเองถนัดเพ่ือให้เกิดความชำานาญย่ิงข้ึน

และสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ให้กับบุคคลอื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน	ซึ่งตนเองเชื่อว่า

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่มากข้ึน	แล้วจะส่งผลให้ตนเองนั้นประสบความสำาเร็จใน

หน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ		ภูมิใจที่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง

ซึ่งไม่ได้ให้เพียงความรู้ในเชิงทักษะเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง	และจากการทำากิจกรรม

ต่างๆ	ตลอดจนการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์	ให้ได้มาซึ่งบัณฑิตท่ีพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม	จริยธรรม

เพื่อออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางสาวศินียา สุวรรณศิลป์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ   

สาขาการจัดการ    เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๘๘

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น		ดำารงตำาแหน่งเลขาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ	๒๕๕๔	กรรมการ

บริหารสาขาการจัดการ	๒๕๕๔	นายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการจัดการ	๒๕๕๕เข้าร่วมภาวะผู้นำา	เครือข่ายอุดม

ภาคใต้ตอนบน	ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ	๒๕๕๕	ได้รับรางวัลคนดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

๒๕๕๔-๒๕๕๖	กรรมการบริหารการแข่งขันกีฬาภายใน	MT	สัมพันธ์	๒๕๕๕	เข้าร่วมอบรมบัณฑิตไทย	กรมพระราชวัง

เป็นคณะดำาเนินงานแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	สภาทนายความทุ่งสง	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ตนเองมีความเชื่อว่าในโลกใบน้ี	มีเพียงความสุขความสบาย	บนโลกใบนี้เป็นสิ่งสำาคัญ

ที่สุด	แต่ดิฉันต้องว่ิงตามจุดมุ่งหมายโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว	ดังน้ันเมื่อสร้างความตั้งใจ	ทั้งทางตรง

ทางอ้อม	ทำาหน้าที่ตัวเองให้ดีท่ีสุดเมื่อเป็นนักศึกษาก็ทำาหน้าที่ตั้งใจเรียน	จนสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาลัย

เรียบร้อย	ซึ่งตนเองได้รับโอกาสเข้าทำางานบริษัทในเครือธนชาติ	จองตัวตอนนี้สำาเร็จไปหนึ่งขั้นในชีวิต	และต้อง

เดินทางต่อโดยการสอบงานราชการในชีวิต	เพราะตัวอย่างในการดวงใจ	คือ	คุณพ่อปัญญา	สุวรรณศิลป์	ทำางาน

ธนาคารมากว่า	๓๐	ปี	และท่านยังไม่ได้หยุดเลย	และคุณแม่ศรีมุก	สุวรรณศิลป์	ที่สั่งสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นก่อน

หากตัวเราไม่เดือดร้อนเท่าไร	คุณพ่อ	คุณแม่	คือจุดมุ่งหมายในชีวิตงานราชการมาก่อน	คือ	อยากทำางานธนาคาร

ออมสิน		เพราะความผูกพันมาต้ังแต่เด็ก	และมีส่วนช่วยเหลือสังคมตลอด	ชอบทำาให้ผู้อื่นมีความสุขชอบเห็นคน

ที่ดิฉันช่วยเหลือยิ้ม	นั้นคือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง	

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		มีโอกาสช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ	ภายในคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์	รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดี	ทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมให้แก่น้องๆ	รุ่นต่อไป	

ส่วนหนึ่งในการพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพในการสอนจัดการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	ในการสร้างบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ	บัณฑิตนักปฏิบัติ	มีความรู้ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมาะสมกับตลาดแรงงาน
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายอนุชา  ปัทมาสังขพิทักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   เกรดเฉลี่ยสะลม ๓.๖๙

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น		ได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย	รางวัลนักศึกษาพระราชทาน

ประจำาปีการศีกษา	๒๕๕๕	จากกระทรวงศึกษาธิการ		ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	มหาวิทยาลัยสามเหลี่ยม

เศรษฐกิจภาคใต้	(IMT-GT)	กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ครั้งที่	๑๔		ระหว่างวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	–	๕	ธันวาคม

๒๕๕๕	ณ	University	Technology	Mara		รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย		ได้รับโล่เกียรติคุณ	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	

ด้านส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ได้รับโล่

เกียรติคุณ		“นักกิจกรรมดีเด่น”	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ในส่วนของการศึกษานั้นผมมองว่า	เมื่อผมเรียนหนังสือนั้น	ผมไม่ได้ต้องการแค่

ความรู้	ไม่ได้ต้องการแค่ปริญญา	แต่ส่ิงท่ีต้องการคือ	ประสบการณ์ท่ีจะสั่งสอนเราให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม

ดังนั้นการศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต	ท่ีเปรียบเสมือนสื่อนำาพาไปสู่จุดมุ่งหวังของชีวิต	ทั้งน้ีความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาและประสบการณ์ที่ได้จากมหาวิทยาลัยจักทำาให้ผมประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นอย่างที่ดีในสังคมต่อไป	

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		สถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหน่ึง	ท่ีมี

คณะผู้บริหาร	ครูอาจารย์เป็นพ่อแม่	และศิษย์ทุกคนคือ	ลูก	ครอบครัวจะมีความสุขได้นั้นพ่อแม่ต้องดูแลฟูมฟักลูกๆ

ทุกคนด้วยความรัก	และกระผมได้รับสิ่งนี้จากสถาบันอย่างเปี่ยมล้น	ทั้งทักษะด้านวิชาการ	วิชาชีพ	และรวมไปถึง

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ทำาให้กระผมตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตน	และกระผม

จะธำารงรักษาไว้ซึ่งความดี	เพื่อเกียรติประวัติของ	“ราชมงคลศรีวิชัย”	
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นายอาดือนัน สะมาแอ  คณะเกษตรศาสตร์   

สาขาสัตวศาสตร์    เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๗

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น			ดำารงตำาแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษา	คณะเกษตรศาสตร์	ประจำาปีการศึกษา

๒๕๕๖ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาคโปสเตอร์เสนอผลงานการฝึกงานภายนอก	สาขาสัตวศาสตร์	ประจำาปี

๒๕๕๖	ได้รับการพิจารณา	คัดเลือกรับโล่	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ประจำาปีการศึกษา

๒๕๕๖	ได้รับการพิจารณาเป็นเยาวชนคนเก่งจังหวัดนครศรีธรรมราช	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	จากผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ในอนาคตของกระผมได้คาดหวังว่าจะพยายามศึกษาให้จบในระดับที่สูงท่ีสุด

สามารถสร้างความสำาเร็จในหน้าท่ีการงานอาชีพ	ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว	และจะเป็นแกนกำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	โดยการใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา	มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม

ครอบครัว	ตนเอง	ให้มีการพัฒนามีความเป็นอยู่ด้วยความสงบ	สมบูรณ์สุขยั่งยืนต่อไป

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		การเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้	ทำาให้ผมรู้และเข้าใจว่า

การเรียนในระดับท่ีสูงและการเรียนในสายอาชีพท่ีตนถนัดน้ัน	ทำาให้ผมได้เก็บเก่ียวความรู้	ประสบการณ์	ท่ีได้จากใน

ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตามท่ีเต็มไปด้วยศาสตร์วิชาจากครูบาอาจารย์ท่ีมอบให้ทั้งสิ้น	ทำาให้ผมได้รู้ว่าคณาจารย์

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแห่งน้ีหวังให้ศิษย์ได้ดี	มีวิชาติดตัวสามารถนำาไปประกอบอาชีพในชีวิต

ภายภาคหน้าได้	สามารถเลี้ยงตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และเป็นก้าวสู่จุดเริ่มต้นในอนาคตต่อไป
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางสาวทิพยรัตน์  สงเคราะห์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ    เกรดเฉลี่ยสะสม  ๓.๘๖

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น			ดำารงตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ประจำาปีการศึกษา

๒๕๕๕		เข้าร่วมแคมป์สนุกคิดกับอินทัช		เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้กระจูดชุมชนประดู่เรียง	เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	เป็นแคมป์ท่ีได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางภาคใต้		ในการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	และการ

สร้างอาชีพท่ีย่ังยืนเพ่ือชุมชน	เป็นกิจกรรมที่ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชน

ได้ยั่งยืน

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ตนเองมีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนักพัฒนาวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร	เพ่ือสร้างวิชาชีพ

ทางการเกษตรให้เป็นวิชาชีพที่ยั่งยืน	เพราะเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทย	

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ			มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้และประสบการณ์	แม้ว่าปัจจุบัน

ความรู้ไม่จำากัดในสถานที่ใดที่หนึ่ง	แต่มหาวิทยาลัยก็เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือต่อยอดความคิด	เพ่ือพัฒนา

สิ่งต่างๆ	ทำาให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นทัศนคติของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม	อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังสร้างคนให้เป็นคนดี

รับใช้สังคมได้	ในช่วงเวลาท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้น	ไม่ใช่แค่การเรียนรู้แค่วิชาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว	แต่ข้าพเจ้า

ได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆ	รอบตัวมากมายได้ร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	ทั้งกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย	และภายนอก

มหาวิทยาลัย	ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ันทำาให้ข้าพเจ้ารู้จักคิด	รู้จักวางแผนงาน	รู้จักแก้ไขปัญหา	ทำาให้ตนเองรู้บทบาทหน้าท่ี

มากย่ิงข้ึน	นอกจากน้ันยังได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถหาได้จาก

ที่อื่น	การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลาย	ๆ	อย่าง	ทั้งการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น	การทำางาน	และ

การทำากิจกรรม		และมีความสุขที่ได้เรียนและจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
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บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ว่าทีร้อยตรีวรรษกร  ขอพลอยกลาง  คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกรดเฉลี่ยสะสม  ๓.๒๘

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น			ดำารงตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา	ปี	๒๕๕๑-๒๕๕๒	และ	๒๕๕๕	อีกท้ังเป็น

อุปนายก	ปี	๒๕๕๒		และ๒๕๕๔	ประธานค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัย	คร้ังท่ี	๔	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	ประธาน

โครงการค่ายเปิดโลกสัตวแพทย์ฟ้าหม่นยางนา	ปีการศึกษา	๒๕๕๖	ได้รับโล่เกียรติยศดีราชมงคลศรีวิชัย	นักศึกษา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ปีการศึกษา	๒๕๕๔		และ	๒๕๕๖

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ข้าพเจ้าต้องการเป็นนายสัตวแพทย์ท่ีดีมีคุณธรรม	และประสบความสำาเร็จในการ

ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์	

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ				มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีที่ให้ความรู้และประสบการณ์	เป็นสถานที่

สร้างนักศึกษาให้มีความอดทนในการปฏิบัติของแต่ละสาขาอาชีพ	รวมถึงการส่งเสริมการเรียนหรือต่อยอดจาก

การเรียนได้เป็นอย่างดี
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายสรนนท์ กาญจนพรหม  คณะเกษตรศาสตร์  

สาขาสัตวศาสตร์   เกรดเฉลี่ยสะสม  ๓.๕๑

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น			ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	ประจำาปีการศึกษา

๒๕๕๕-๒๕๕๖	ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีราชมงคลศรีวิชัย	ด้านบำาเพ็ญประโยชน์หรือด้านสิ่งแวดล้อม	ประจำา

ปีการศึกษา	๒๕๕๖	ในประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖-๒๕๕๗	ประธานชมรมคนรักษ์สัตว์		อุปนายกคณะเกษตรศาสตร์

รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		อีกทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้มีผลงาน

กิจกรรมดีเด่นวันปัจฉิมนิเทศ		ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๗

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		เรียนรู้และเก็บเก่ียวเรื่องราวต่างๆ	ให้มากทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ชำานาญแล้วนำา

ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดกลับมาพัฒนาบ้านเกิดดั่งคำาที่ว่า	“บัณฑิตคืนรัง”

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		ผมภูมิใจท่ีได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยน้ีมากถึงแม้จะไม่สะดวกสบาย

อย่างท่ีอื่นเขาแต่นี้ล่ะเป็นสถานที่ฝึกความอดทนท้ังร่างกายและจิตใจจนเกิดความคิดข้ึนว่าเราเรียนท่ีนี้แล้วเรามีค่า

แค่ไหนกับมหาวิทยาลัยเราต้องตอบแทนบุญคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีทนลำาบากตรากตรำาพร่ำาสอนอย่างสุดกำาลัง

จนเรานักศึกษาได้ดีและต้องตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้านต่างๆ	ที่เราพอจะทำาได้จนสุดกำาลัง

69



บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
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วิทยาเขตตรัง
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายสรรเพชร ทั่งทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า   เกรดเฉลี่ยสะสม  ๒.๙๓

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น			ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษา	สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	ปีการศึกษา	๒๕๕๔

ชั้นปีที่	๒	ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมตกปลาราชมงคลตรัง		ปีการศึกษา	๒๕๕๕	ชั้นปีที่	๓	ร่วมก่อตั้งบุกเบิกชมรม

เพาะเลี้ยงสัมพันธ์และได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานชมรมเพาะเล้ียงสัมพันธ์	พัฒนากิจกรรมสาขาร่วมกับองค์กร

ภายนอก	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต			สำาหรับตัวผมคิดว่าความจริงวันน้ีเราไม่สามารถกำาหนดในสิ่งท่ีเราวาดฝันไว้สูงเกินได้

พ้ืนฐานของคนเราแต่ละคนแตกต่างกัน	บางคนมีได้เพราะพ้ืนฐานครอบครัวดีอยู่แล้ว	บางคนพ้ืนฐานไม่แกร่งทุกอย่าง

จึงล้วนเกิดจากความพยายามมานะอดทนของตัวเราเอง	เพียงแต่วันน้ีเราจงมุ่งมั่นทำาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีที่สุด	ชีวิตไม่ได้

สุขสบายตลอด	ทุกวันอาจเกิดสิ่งไม่คาดคิดกับเราเสมอ	เราต้องกระตือรือร้นเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา	แม้กระท้ัง

เวลานอน	ประสบการณ์ถ้าไม่นำามาปรับใช้ก็สูญเปล่า	สุดท้ายไม่ว่าการทำางาน	การใช้ชีวิตในแต่ละวัน	จึงเป็นการ

เรียนรู้ที่ไม่มีวันส้ินสุด	และส่ิงท่ีเราทุกคนมุ่งหวัง	คือความสำาเร็จในชีวิตการทำางานและมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ได้อย่าง

มั่นคงในสังคม

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		คือ		บ้านหลังท่ีสองของเรา

ที่นี้มีทั้งพ่อแม่	คือ	ครูอาจารย์ที่คอยอบรมส่ังสอนความรู้และคำาปรึกษาในทุกๆ	เร่ือง	มีพ่ีเพ่ือนน้อง	อยู่ในครอบครัว

เดียวกันอย่างอบอุ่น	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสอิสระทางความคิด	อิสระในการกล้าแสดงออก

อิสระทางกิจกรรม	และสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ	อย่างมาก	ทำาให้สามารถที่จะก้าวอย่าง

มั่นใจในสภาพสังคมภายนอก	นี้คือสิ่งท่ีเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเราแห่งน้ี	จะสร้างสรรค์บัณฑิตท่ีมี

คุณภาพและคนดีสู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายสมรัก  ปานมาศ   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๑

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น		ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย	ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖	“ตำาแหน่ง

ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม”		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง		ชนะเลิศ	การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ	การผสมเครื่องด่ืม	(บาร์เทนเดอร์)	ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช	ชนะเลิศ	การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม

(บาร์เทนเดอร์)	งานเสม็ดขาววิชาการ	ได้รับรางวัล	“ผู้มีทักษะทางด้านบาร์เทนเดอร์อย่างยอดเย่ียม”	งานสัปดาห์วิชาการ

และสืบสานวัฒนธรรม	ได้รับรางวัลนักเรียน	นักศึกษาดีเด่น	“ด้านกิจกรรมดีเด่น”	ณ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 จุดมุ่งหมายในอนาคต		ผมเรียนในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว	แน่นอนสำาหรับวิชาชีพน้ี	เราไม่สามารถ

ออกไปไหนได้ไกลเลยซึ่งคำาจำากัดความของคำาว่า	“งานโรงแรมและงานการท่องเท่ียว”	แต่ผมคิดว่าความรู้และ

ประสบการณ์ตลอดการเรียนในระดับ	ปวช.		ระดับปวส.	และปริญญาตรี	ผมยังมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทาง	ของอาชีพ

ท่ีมีคุณค่าอีกหนึ่งอาชีพคือ	“คุณครู”	เพราะผมคิดว่าเป็นอาชีพๆ	เดียวที่ผมสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ให้แก่คนอื่นได้	

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ			ความสามารถพิเศษในทักษะการผสมเครื่องดื่มซึ่งเป็นวิชาเอกของ

สาขาที่เรียนมา		มีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมานานหลายปีและเป็นคนท่ีชอบทำากิจกรรม	จนมาถึงตอนนี้ท่ีศึกษา

อยู่ในวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ได้รับโอกาสจากคณะอาจารย์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖		ผมจะจำาจดไปตลอดชีวิต	ว่าคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง

ถ้าในตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณค่าของตัวคุณคืออะไรลองใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยหรือชีวิตในโลกภายนอกค้นหามัน

เมื่อคุณพบมัน	คุณจะรู้จักคำาว่า	“ภาคภูมิใจ
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บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ว่าที่ร้อยตรีพิทวัส  ละอองเทพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

สาขา บริหารธุรกิจ    เกรดเฉลี่ยสะสม  ๒.๗๓ 

 กิจกรรมและผลงานดีเด่น			ดำารงตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา		ประจำาปีการศึกษา		๒๕๕๖	เข้าร่วม

กิจกรรมการประกวด	good		prcetice	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	เข้ารับรางวัลคนดีราชมงคล

ศรีวิชัย	ประจำาปีการศึกษา		๒๕๕๖	ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ	

 จุดมุ่งหมายในอนาคต	มีความตั้งใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและมีงานทำาที่มั่นคง		และสามารถ

ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตประสบความสำาเร็จในชีวิตและการงาน	ตนเองมีความต้ังใจในการสอบ

เพื่อบรรจุข้าราชการ

 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ			เริ่มตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ผมมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนและ

ได้รับตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาประจำาปีการศึกษา		๒๕๕๖	อีกท้ังได้รับโล่เกียรติบัตรต่างๆในด้านกิจกรรม

จึงทำาให้ผมมีความประทับใจ		และความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้	ขอขอบพระคุณผู้บริหาร	คณาจารย์

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความรู้และให้โอกาสด้วยดีตลอดมา

นานาทัศนะ
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นานาทัศนะของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สงขลา

คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๗ กรมชลประทาน ๑๖ จังหวัดสงขลา

		 ผมในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

เครื่องจักรกลท่ี	๗	กรมชลประทาน	๑๖		จังหวัดสงขลา	ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีจบการศึกษาจากสถาบัน

การศึกษาแห่งน้ี	ท่ีได้สั่งสอน	วิชาความรู้และการดำาเนินชีวิตในสังคมทำาให้ผมมีองค์กรและเพ่ือนร่วมงานที่ดีใน

การทำางาน	ผมอยากให้บัณฑิตที่เรียนจบการศึกษาได้นำาวิชาความรู้	วิธีคิด	การใช้ชีวิตในสังคม	

	 การเรียนรู้ต้องอาศัยทักษะของตนในความเพียรพยายามและมีความรับผิดชอบ	ดังคำาที่ว่า	“เก่งไม่เก่ง	ไม่ใช่

สาระ	ซึ่งอาจจะแพ้คนซึ่งมีความรับผิดชอบ”

										สุดท้ายนี้ขอฝากไปยังบัณฑิตทุกท่าน	ให้มีหลักสำาคัญประจำาตัว	๓	ข้อ	ท่ีบัณฑิตพึงปฏิบัติและนำาไปใช้ในการ

ทำางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไป		คือ

										๑.	ความขยัน	หมายถึง	การทำางานใดๆ	น้ัน		ให้ประสบความสำาเร็จตามที่ตนเองมุ่งมั่นต้องมีความพยายาม

เพื่อทำางานให้สำาเร็จได้อย่างตั้งใจไว้

										๒.	ความสุจริต		หมายถึง	การทำางานหรือการใช้ชีวิตในสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	เราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ต่อตนเองและหน่วยงาน

									๓.	การให้		หมายถึง		เราอยู่ร่วมกันในสังคม	องค์กร	หรือหน่วยงาน	ควรมีนำ้าใจโอบอ้อมอารี	เอื้อเฟื้อ	เผื่อแผ่

ให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน	ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น

									สุดท้ายนี้ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก	จงอำานวยอวยพรให้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		มีความเจริญรุ่งเรือง	มีหน้าที่การงานท่ีดีตำาแหน่งท่ีสูง	รู้จักช่วยเหลือสังคม

ตลอดไป
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยรัตภูมิ

คุณวันเพ็ญ  สุวรรณการญจน์

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

บริษัท ไฮเทค ฟาสเทนเนอ  แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จะเป็นผู้ที่มีความสามารถ	มีความรู้ท้ังในเชิงทักษะ	และ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง	ดังน้ันจึงทำาให้การทำางานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีประสิทธิภาพ		พนักงาน

ในระดับหัวหน้าของบริษัทฯ	กว่า๕๐%	จะเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ท้ังในส่วนของ

วิทยาลัยรัตภูมิ	และในส่วนของสงขลาฯ	

	 ในการปฏิบัติงาน	การวางตัว	ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของบัณฑิต	อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	เน่ืองด้วยปัจจัย

หลายๆ	อย่าง	เช่น	บัณฑิตผ่านการเรียน	ท้ังทักษะ	วินัยต่างๆ	ตลอดจนการทำากิจกรรมระหว่างเรียน	จึงทำาให้บัณฑิต	

เป็นผู้ที่มีระเบียบในการทำางาน	มีความรับผิดชอบ	และให้ความร่วมมือกับทุกๆ	กิจกรรมของบริษัทฯ	สามารถทำางาน

ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

	 บริษัทฯ	อยากให้บัณฑิต	มีความรู้เพ่ิมเติมในด้าน	๕ส	ให้มากขึ้น	เพราะคิดว่า	๕ส	ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำางาน

ทุกๆ	งานในสถานประกอบการ	ดังนั้นหากบัณฑิตมีการเริ่มต้นที่ดี		ก็ย่อมส่งผลดีในการทำางานต่อไป
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

นายธีรวุฒิ  ศรีทองกุล

ผู้จัดการโรงงานบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงใน	อำาเภอ

ทุ่งสง	มีความหลากหลายในสาขาวิชา	ซึ่งได้แก่	สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทางด้านเทคโนโลยี

การจัดการ	และทางด้านเกษตรศาสตร์	ซึ่งมีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานในฐานะตัวแทนของ

สถานประกอบการ	มีความคิดเห็นว่า	บัณฑิตท่ีจบจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	มีความน่ารัก	อ่อนน้อมถ่อมตน	ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานของบริษัทฯ	และให้ความร่วมมือในการ

ทำากิจกรรมต่างๆ	เป็นอย่างดี	อีกทั้งยังสามารถให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ	ต่อผู้ประกอบการได้

	 สถาบันแห่งนี้ให้ความสำาคัญในการศึกษาและการทำาวิจัย	ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ	และ

สิ่งที่คาดหวังเป็นอย่างย่ิง	คือ	บัณฑิตรุ่นใหม่	ควรมีทักษะในการเรียนรู้งานของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงความเป็นมืออาชีพ	และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

นางสาวสุธารัตน์ เสียมไหม

หัวหน้าส่วนงานสัตวบาล บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ�ากัด

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่เป็นแหล่งให้ความรู้และประสบการณ์

ในการทำางานจริง	แต่ละอย่างล้วนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทั้งสิ้น	เช่น	ฟาร์มโคเนื้อ	ฟาร์มสุกร	ฟาร์มไก่ไข่

เป็นต้น	ทั้งหมดล้วนเป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริงทั้งส้ิน	และเชื่อแน่ว่านักศึกษาที่จบออกไปจะมีทักษะและ

ความรู้ที่ได้เปรียบกว่าสถาบันอื่นๆ	ในฐานะตัวแทนของสถานประกอบการ

	 บัณฑิตมีความอดทนต่อการทำางานในสภาวะกดดันได้	มีความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

ที่สำาคัญมีความอ่อนน้อมถ่อมตน	ให้ความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี	สิ่งท่ีสถานประกอบการคาดหวังเป็น

อย่างย่ิง	สำาหรับบัณฑิตในรุ่นต่อๆไป	คือ	อยากให้บัณฑิตมีความกล้าแสดงออก	ส่งเสริมความรู้ด้านสารสนเทศและ

เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	เพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่สมาคมอาเซียนในอนาคต
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คุณนิยะดา   วิชัยดิษฐ

ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาขนอม

	 ธนาคารออมสินเป็นสถาบันทางการเงินที่เน้นงานบริการ		จึงต้องการบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริต		และ

ความรับผิดชอบ	มีคุณธรรมจริยธรรม	รักษาความลับของลูกค้า	ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

									 จากการได้สัมผัสกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะเห็นได้ว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีความ

สุภาพเรียบร้อยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	อีกท้ังบัณฑิตยังมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ

กับชุมชน		และพนักงานของธนาคารออมสินสาขาขนอมมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเป็น

บุคลากรที่มีคุณภาพร่วมงานด้วย

											พนักงานธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำางานให้กับ

บัณฑิต	เพื่อจะได้นำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

นานาทัศนะของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นานาทัศนะของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง

นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง

	 จากการท่ีได้สัมผัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ทำาให้รู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างบัณฑิต

ให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง	ทำาให้รู้สึกมั่นใจได้ว่าบัณฑิตจบไปแล้วเป็นคนดี	และมหาวิทยาลัยเปิดสอน	ในสาขาท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	ทำาให้นักศึกษาท่ีจบไปแล้วสามารถนำาความรู้ไปใช้ได้	และมีงานทำา

แน่นอน	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยน้ันมีกระจายอยู่หลายพ้ืนท่ี	ซึ่งเป็นผลดีกับนักศึกษาทำาให้สามารถ

เลือกเรียนในสถานที่ท่ีใกล้บ้าน	ทำาให้ได้อยู่ใกล้ครอบครัว	ซึ่งถือเป็นความแตกต่างท่ีดีท้ังนี้ต้องขอชื่นชมอาจารย์และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการอยู่บ่อยครั้ง

	 บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง	มีความ

มุ่งมั่น	ไม่ละทิ้งงาน	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ร่วมงานอื่นได้เป็นอย่างดี	ซึ่งในการรับบัณฑิตที่		สำาเร็จการศึกษา

เข้าทำางานในสถานประกอบการ	จะไม่เน้นคนเก่ง	แต่จะเน้นคนดี	มีความรับผิดชอบ	ทำางานเป็นทีมได้	สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้ร่วมงานอื่นได้	เพราะความรู้สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้	ที่สำาคัญคือ	ต้องเป็นคนดี	มีทัศนคติท่ีดีทั้งต่อเพ่ือนร่วมงาน

และองค์กร	ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมและถ้ามีโอกาสมีบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มาสมัครงาน	จะรับพิจารณาไว้ในอันดับต้นๆ	

	 ในโอกาสนี้อยากฝากให้บัณฑิตทุกท่านที่สำาเร็จการศึกษา	ได้ทำางานตรงตามวิชาชีพที่ตนเองเรียนมา	ระยะแรก

บัณฑิตอาจรู้สึกยาก	ลำาบาก	แต่อยากให้มีความมุ่งมั่น	รักในสาขาวิชาที่เรียนมา	รักในงานท่ีทำา	มีความอดทน

ก็จะทำาให้บัณฑิตประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน
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ตนยาง
(Yang or Dipterocarpus a latus Roxb) 

เปนตนไมประจำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องดวยพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหอนุรักษไวและพระราชทานเปน
กลาไมมงคลไปปลูกตามสถานที่ตางๆ อยูเสมอ ลักษณะ

ลำตนสูงใหญ เรือนยอดเปนพุมกลมผลกลม มีปกยาว ๒ ปก 
ปกสั้น ๓ ปก เมื่อผลหลนจากตนจะปลิวไปไกลตามกระแสลม 

เปรียบเสมือนการนำความรู ความเจริญงอกงาม
ทางสติปญญาไปรับใชสังคม และพัฒนาอยูเสมอ     

ดังผลยางนาที่ไมหลนอยูกับที่ เปรียบเสมือน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะนำความรู  

ความสามารถไปพัฒนาประเทศไทย
ใหเจริญกาวหนาตอไป

ยางนาสูงเหยียดเสียดฟาเกริกไกร
ศักดิ์ศรีแหงพงพฤกษไพร ลวนกิ่งใบของการศึกษา

หยั่งรากลงดิน หยั่งลึกยึดธรรมนำคารมเงาพื้นนานมา 
สมปรัชญาคาคำวาให ณ แดนนี้ดั่งสั่งสมสรางคน

สรางคุณคาชีวิตคน พลีเพื่อชนนั้นสุขสดใส เกิดลูกยางนา
 ตอคาทั่วแดนใกลไกล มั่นคงสรางพงเปนไพร สรางเมืองไทยใหใกลดั่งฝน

*ลูกยางนาปลิวสงางามศักดิ์ศรี จะปลิวพลิ้วไปไกลที่
เพราะมีเรียวปลีกสรางสรรค แตยังดำรงม่ังคงประสงคเดียวกันงอกงามดวย

ความหมายมั่น เปนพืชพันธุสมบูรณคุณคา
**ยางนาสูงเดนเปนศรีแหงไพร รวมกันสรางฝนยิ่งใหญ 

พรอมพลีกายและใจอาสา
ดั่งยางมั่นคงหยัดพื้นยืนตนแกรงกลานี่คือเกียรติแหงยางนา

นอมสัจจาไวตราแผนดิน
(ซ้ำ*/**)

เพลงยางนา
คำรอง/ทำนอง คมสัน นันทสุนทร




