ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

สัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ ล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส�ำเร็จมรรค ๘ และ
ความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ภายใต้ดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครือ่ งหมายประจ�ำพระองค์
พระมหากษัตริยข์ องรัชกาลที่ ๙ ซึง่ พระองค์เป็นผูพ้ ระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย”
บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชยั มงกุฎครอบ และมีเลข ๙ บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่าง
ของตราวงกลมท�ำเป็นกรอบโค้งรองรับชือ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั คัน่ ปิดหัวท้ายของกรอบ
ด้วยลายดอกไม้ทิพย์ประจ�ำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอนั เป็นมงคลแห่ง
พระราชา ศรีวิชัย คือ อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
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ภาพพระราชทาน

บทอาศิรวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
จะเรียงค�ำกี่แสนแทนความโศก
จะบอกโลกอย่างไรว่าใจหม่น
จะส่งสารวอนฟ้าว่าทุกข์ทน
จะสะอื้นอีกกี่หนล้นน�้ำตา
เมื่อยินค�ำสุดโศกศัลย์สวรรคต
แสนรันทดท้อใจไทยทั่วหล้า
ภูมิพลังของแผ่นดินปิ่นราชา
พระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
ครองแผ่นดินโดยธรรมค�ำของพ่อ
รอยพระบาทยาตรก่อสุขทุกแห่งหน
เจ็ดสิบปีทรงเหนื่อยยากเพื่อปวงชน
พระบารมี ธ มากพ้นเกินร�ำพัน
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
จะช่วงโชติศรีวิชัยจะยึดมั่น
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติกัลป์
ส่งเสด็จสู่สวรรค์ครรไลลา
อาจารย์เจริญขวัญ ลิ่มศิลา : ประพันธ์
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ภาพพระราชทาน

บทอาศิรวาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จอมกษัตริย์ราชจักรี
ธ ทรงมีเมตตาน�ำ
บารมีพระมากล�้ำ
เกินกว่าค�ำใดบรรยาย
บ้านเมืองเฟื่องฟูยศ
ชื่อปรากฏเกียรติก�ำจาย
ทั่วภพจบแดนหมาย
ล้วนถวายซร้องพระนาม
ผองชนต่างนบเกล้า
รัชกาลที่สิบเจ้าแห่งสยาม
มหาวชิราลงกรณสง่างาม
ครองเขตคามแคว้นไผท
หทัย ธ เปลี่ยมล้น
อุทิศชนม์เพื่อปวงไทย
ยากแล้วจะหาไหน
ธ ผู้ให้ปวงประชา
ศรีวิชัยบังคมกราบ
ส�ำนึกทราบพระกรุณา
จงรักภักดิ์ราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อาจารย์เจริญขวัญ ลิ่มศิลา : ประพันธ์
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ภาพพระราชทาน

บทอาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดวงใจรัตน์ประภัสร์ในไผทชาติ
ดวงใจราษฎร์พระประสงค์ด�ำรงถิ่น
ตามรอยพระบิดาพระปรมินทร์
หยาดรดริน พระเมตตาพระบารมี
ดั่งเพชรแก้ว แพรวพร่างสว่างหล้า
ดั่งเพชรกล้า สลายทุกข์ราษฎร์สุขศรี
พิลาสกิจ สถิตย์เมือง เรืองมณี
ชนวิถี งามประเทืองเรืองมนัส
ปรีชายศ ประทับจิตทั่วทิศา
ปรีชญาส่องชีพประทีปจรัส
ศิลปินเอกองค์ทรงชาญชัด
พระเทพรัตน์เอกองค์ทรงเชี่ยวชาญ
อัญชลีน้อมกราบพระดวงแก้ว
ศรีวิชัย พร้อมใจแล้วทุกสถาน
ขอตามรอยพระบาทไท้ในทุกงาน
นิรันดร์กาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
อาจารย์เจริญขวัญ ลิ่มศิลา : ประพันธ์
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ภาพประทาน

คติธรรม
ประทานแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การศึกษาส�ำเร็จตามหลักสูตรเป็นเครือ่ งหมายส�ำคัญของความเจริญในชีวติ ระดับหนึง่ ตามทีโ่ ลกนิยม
บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาอาจมีทางเลือกในชีวิตแตกต่างกันไป บ้างก็อาจออกไปประกอบอาชีพการงาน
บ้างก็ไปศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ไป แต่ไม่วา่ ท่านจะออกไปประกอบกิจการการงานใดๆ ขอให้
ร�ำลึกไว้เสมอว่าท่านจะต้องประสบพบเจอกับผู้คนมากมาย ซึ่งจะท�ำให้รู้สึกพอใจบ้างหรือขัดใจบ้างเป็น
ปรกติธรรมดา บุคคลผูไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นบัณฑิตจึงพึงมีสติยบั ยัง้ ในอันทีจ่ ะแสดงความคิด บทบาท หรือท่าทีอย่าง
ชาญฉลาดต่อผู้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ว่าในฐานะใดๆ ด้วยมิตรไมตรี พึงลดละการหาเรื่องทะเลาะ
บาดหมางกัน จงตั้งน�้ำใจไว้ที่ความ “เมตตา” ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเสมอหน้า อันจะท�ำให้
การด�ำเนินชีวิตของบัณฑิตมีความราบรื่นร่มเย็น เป็นกระแสแห่งน�้ำใจดีที่สื่อสารส่งต่อถึงกันจนครอบคลุม
คุ้มครองสังคมโลกได้ สมดังธรรมภาษิตที่ว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตตา” เมตตาธรรม เป็นเครื่องค�้ำจุนโลก
ฉะนั้น
ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ประจ�ำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และขออ�ำนวยพรให้บณ
ั ฑิตทุกคนจงประสบความสุขสวัสดี มีสรรพก�ำลังในการประกอบ
กรณียกิจเพื่อยังประเทศชาติให้เจริญวัฒนาถาวรสืบไป.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ส�ำเนาพระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัยประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั อีกวาระหนึง่ . ขอแสดงความชืน่ ชมกับผูท้ รงคุณวุฒแิ ละบัณฑิตทุกคน ทีไ่ ด้รบั เกียรติและความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จที่แท้จริงซึ่งบัณฑิตพึงปรารถนานั้น เชื่อว่าไม่ได้เป็นเพียงความส�ำเร็จทางการศึกษา
ดังที่ได้รับไปแล้วในวันนี้ แต่คือความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปในภาคหน้า.
การทีแ่ ต่ละคนจะบรรลุถงึ ความส�ำเร็จดังกล่าวได้ มีคณ
ุ ธรรมอยู่ ๔ ประการ ทีท่ กุ คนจะต้องยึดถือเป็นหลัก
ประจ�ำใจ. ประการแรก คือการตั้งสัจจะ ตั้งใจจริง ที่ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง. ประการที่สอง คือ
การรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ให้คดิ พูด ท�ำ เฉพาะสิง่ ทีด่   ี ทีถ่ กู ต้องดังทีต่ งั้ ใจไว้. ประการทีส่ าม คือการอดทนอดกลัน้
ทีจ่ ะไม่ประพฤติทวนสัจจะความตัง้ ใจจริงของตนเป็นอันขาด. ประการทีส่ ี่ คือการเสียสละวางความชัว่ ความ
ทุจริตทั้งปวงและยินดีที่จะเสียสละประโยชน์เฉพาะตน เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือประโยชน์ของ
ส่วนรวม. คุณธรรม  ทัง้ ๔ ประการนี้ หากบัณฑิตยึดมัน่ และปฏิบตั บิ ำ� รุงให้เจริญงอกงามขึน้ แล้ว ก็มนั่ ใจได้
ว่าจะสามารถด�ำรงตนให้อยู่ในทิศทางที่เป็นสุจริต และประกอบกิจการงานให้ส�ำเร็จผลก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น
ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองได้อีกด้วย.
จึงขอให้ทุกคนน�ำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา และยึดถือปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน  และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีและความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารอวยพรบัณฑิต

๑๔ - ๑๘

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๙ - ๒๗

บทความเฉลิมพระเกียรติ

๒๙ -  ๓๗

ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย

๓๙  - ๕๒

บัณฑิตนักกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕๓ - ๖๗

นานาทัศนะ

๖๙ - ๗๕

ประมวลภาพกิจกรรม

๗๗ - ๙๔

คณะผู้จัดท�ำ

๙๕ - ๙๖
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สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจ ที่ดีงาม มีความ
พร้อมทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ ตนเองและสังคม มีความพร้อมทีจ่ ะประกอบ
อาชีพการงานได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทาง
ปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม จึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นของชีวติ อีก
ประการหนึง่ นอกเหนือจากความจ�ำเป็นด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ ๕
ของชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน เพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่มีความพร้อม
และสมบูรณ์แบบ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้ส�ำเร็จการศึกษายังความ
ปลื้มปิติให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ความส�ำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เพื่อเข้าสู่การท�ำงาน ส่วนบัณฑิตที่มีความมุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า นับว่าเป็นเรื่องที่ดีใน
การพัฒนาความรู้ของตนเองให้มีความพร้อมมากขึ้น เพราะท่านทั้งหลายย่อมเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยความรู้ที่ท่านได้เล่าเรียนมาเช่นเดียวกัน
ในโอกาสนี้ขออ�ำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้บัณฑิตและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่การงานพร้อมน�ำพา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญมั่นคงต่อไป

(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เนื่ อ งในโอกาสอั น เป็ น มงคลยิ่ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
แทนพระองค์ ใ นการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๙ นับเป็นเกียรติสูงสุดของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน
การศึกษา นับเป็นเครือ่ งมือและกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในฐานะ
“บัณฑิต” ย่อมผ่านกระบวนการศึกษาทีส่ ามารถน�ำองค์ความรู้
จากการคิดวิเคราะห์เพือ่ น�ำไปประยุกต์ในการท�ำงานและด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังเป็น
กระบวนการหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ พร้อมทีจ่ ะพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติด้วยการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน สามารถเกื้อกูลให้กิจการและงานต่าง ๆ ส�ำเร็จ
ประโยชน์และเกิดผลงอกงามได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในความส�ำเร็จครั้งนี้ ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงน�ำความรู้
ทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ โดยเฉพาะการคงไว้ซึ่งความดีและความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป
สุดท้ายนี้ ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกายพลังใจ
ในการสร้างสรรค์และช่วยพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรสืบไป

(นายสุภัทร  จ�ำปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บั ณ ฑิ ต คื อ ผู ้ ท รงความรู ้ มี ป ั ญ ญา และจิ ต ใจดี ง าม
การด�ำรงชีวติ ของบัณฑิตทุกท่าน จะต้องประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและประเทศชาติ
ดังนั้น บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ต้องน�ำองค์ความรู้ ทักษะความสามารถที่ได้รับการถ่ายทอด
มาสูก่ ารประกอบอาชีพอย่างมานะ อุตสาหะ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของตนเอง
สร้างความภาคภูมิใ จแก่ครอบครัว และเกิดพัฒนาการที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวม
การเป็นบัณฑิตเป็นเพียงก้าวหนึง่ ของความส�ำเร็จ ดังนัน้ บัณฑิต
จึงควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของประชาคมโลก การปรับตัวและด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความส�ำเร็จของบัณฑิตในวันนี้ ย่อม
น�ำมาซึ่งความชื่นชมยินดีของตัวบัณฑิต ครอบครัว และมหาวิทยาลัย ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงช่วยกัน
สร้างสรรค์จรรโลง และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมต่อไป
ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย
ในแต่ละศาสนาและที่มีอยู่ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลและอภิบาลให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความส�ำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา ประสบแต่ความสุขความ
เจริญ มีความก้าวหน้าในชีวิต มีพลังกาย พลังใจ ในการปฏิบัติกิจแห่งบัณฑิตที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติ
ให้พัฒนาสถาพรต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
ความส�ำเร็จอันทรงเกียรตินี้ เกิดจากความตั้งใจ ความเพียร
ความมานะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ครอบครัว และตนเองอย่างสูงสุด
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง
ต่อสภาพความเป็นจริงของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วแทบทุกด้าน ด้วยเหตุนี้บัณฑิตวันนี้จะต้องมีวิธีคิดและ
แนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้จะต้องไวต่อ
การเปลีย่ นแปลง ปรับตัวปรับใจให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงอย่าง
มีสติปัญญา และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท�ำงานให้ทันสมัย ตลอดจนมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มี
ศักยภาพสูงไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญา แต่อยู่ที่การจัดการความรู้ที่ได้ศึกษามา จึงขอให้บัณฑิตมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจและพยายาม อย่าหยุดยั้งที่จะหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ในอนาคตต่อไป
ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นเคารพ นับถือ
โปรดประทานพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
และประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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นายกสมาคมศิษย์เกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตและมหาบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอให้น�ำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์ และที่ส�ำคัญ    
ต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่กระท�ำการใดที่เอาเปรียบสังคม
คนรอบข้าง และประเทศชาติ
การส�ำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้น นับเป็นก้าวส�ำคัญ
ก้าวหนึง่ ในชีวติ สูค่ วามส�ำเร็จต่อจากนี้ ทัง้ ในโลกของการท�ำงาน
การใช้ชีวิต การเรียนรู้ ทุกท่านจักต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ที่ได้สั่งสมมา น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และบัณฑิตควรที่จะเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนของโลกและสังคม
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายอ�ำนวยพร
ให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม)
นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

18

บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิศวกรรมโยธา)
นายประมวล พัฒน์ทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๗๖ ปี ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง วิทยาลัย
เทคนิ ค ภาคใต้ จั ง หวั ด สงขลา (ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นครราชสีมา (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน) ปั จ จุ บั น เป็ น ข้ า ราชการบ� ำ นาญ และ
ประกอบธุรกิจรีสอร์ท อ�ำเภอบางสะพานน้อย
ประวัติการท�ำงาน
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ช่ า งระดั บ ๙ เทศบาลนครตรั ง
ผู้อ�ำนวยการกองช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้อ�ำนวยการ
กองช่ า งเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี และ
ผู้อ�ำนวยการกองช่างเทศบาลนครนนทบุรี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในขณะปฏิบัติราชการ
ออกแบบก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เริม่ ต้นโครงการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครตรัง
ออกแบบและก่อสร้างระบบก�ำจัดขยะระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เริ่มต้นโครงการในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลนครนนทบุรี ออกแบบและก่อสร้างสะพาน ออกแบบและก่อสร้างท่าเทียบเรือ เขื่อนแนวกันคลื่น
ออกข้อก�ำหนดเขตจัดการงานโยธาและก่อสร้าง ในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ผลกระทบต่อระบบการจราจร ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลที่ปฏิบัติราชการ
ผลงานทางวิชาการ
ประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร วิทยาเขตก�ำแพงเสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นทีป่ รึกษาบริษทั ท่าฉางปาล์ม จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษาบริษทั พี พี พี กรีนคอมแพล็กซ์ จ�ำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปฝึกงาน ในสถานประกอบการที่ได้เป็นที่ปรึกษา
อยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญขององค์กรนั้น ท�ำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง
และงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับวิชาชีพวิศวกรนักปฏิบัติ ตามนโนบาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย และยั ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในการบริ ห ารงานบุ ค คลการบริ ห ารงานงบประมาณ
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จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติงานมาในต�ำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการและภาคเอกชน โดยได้น�ำ
ความรู้และประสบการณ์ เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานจริงหลังจากส�ำเร็จการศึกษา
ผลงานทางสังคม
เป็นประธานชมรมศิษย์เก่าตะโกราย ภาคใต้ เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษาส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ภาค ๗
เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอนุกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ความร่วมมือกับต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คนแรก (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์
เก่าฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในทุกๆด้าน เป็นผู้ช่วยเหลือประสานงาน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนให้เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย อย่างดียงิ่ ตลอดมา
จากความส�ำเร็จในการประกอบวิชาชีพ จากการใช้ความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นทีย่ อมรับ
และมุ่งมั่นท�ำคุณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็น
สมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสบื ไป
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ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาสัตวศาสตร์)
นางอวยพร คีรีวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุ ๖๖ ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรี ย นอนุ บ าลทั บ สะแก โรงเรี ย นสหมิ ต รวิ ท ยาคม
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นราชิ นี บ น
กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
การบั ญ ชี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กรุ ง เทพมหานคร
ปั จ จุ บั น เป็ น เจ้ า ของอุ ด มสุ ข ฟาร์ ม อ� ำ เภอทั บ สะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การฝึกอบรมและดูงาน
พ.ศ.๒๕๔๘ เกษตรกรเครือข่ายปรับปรุงพันธุแ์ ละกระจาย
พันธุโ์ คเนือ้ กรมปศุสตั ว์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พ.ศ.๒๕๕๑
การจั ด การระบบข้ อ มู ล ภายในฟาร์ ม กรมปศุ สั ต ว์
จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๕๓ การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดในโค
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มัน จังหวัดฉะเชิงเทรา การฝึกโคเพื่อเข้าประกวดระบบสากล สมาคม
ส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ อบรมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโคเนื้อ
และกระบือ (Herd pro) ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธ์สัตว์ล�ำพญากลาง จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๕๕ ศึกษาดูงาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ พ.ศ.๒๕๕๗ อบรมโปรแกรมฐานข้อมูลส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (e-breeding) กรมปศุสัตว์
ผลงานทางสังคม
เป็นประธานสภาศูนย์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ช่วยเหลือชุมชน
บริจาคและสนับสนุน งานสาธารณกุศล เป็นประธานมูลนิธสิ หมิตรวิทยาคม มูลนิธอิ ำ� เภอทับสะแก เป็นผูน้ ำ�
องค์กรชุมชนในการพัฒนาสินค้า OTOP ที่ท�ำจากมะพร้าว เป็นเจ้าของอุดมสุขฟาร์มท�ำเป็นแหล่งเรียนรู้
ทั้งด้านเกษตรและปศุสัตว์ ปลูกข้าวออร์แกนิค ได้ใบรับรองจากกรรมการข้าว ทั้งแหล่งผลิต การคัดบรรจุ
การแปรรูป ท�ำปุ๋ยชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ชาวบ้านทั่วไป เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา
และจ�ำหน่ายโคอเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้ราคายุติธรรมให้เกษตรกร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่น (ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ) ประจ�ำปี ๒๕๕๐ ในพื้นที่ส�ำนักสุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัยที่ ๗ ได้รบั รางวัลเครือข่ายผลิตสัตว์พนั ธุด์ ี กรมปศุสตั ว์ดเี ด่น ประเภทโคเนือ้ ได้รบั รางวัล
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เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประเภทโคเนื้อ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการประกวดโค “งานประเพณีประกวด
โคเนื้อ โคนมและโคสวยงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ – ๓๖ เดือน ได้รับโล่ห์เกียรติยศ
รางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์
ชนิดสัตว์โคเนื้อ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะเกษตรศาสตร์ และการสนับสนุนการฝึกงาน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จากความส�ำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนมุ่งมั่น
อุทิศตน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควร
มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสัตวศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาพืชศาสตร์)
นายวิรัตน์ สุขแสง เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๑๐ อายุ ๕๐ ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต อ�ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต
อ�ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.๑-๓) สถาบั น เทคโนโลยี อุ ทั ย ธานี อ� ำ เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น ประธาน
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ส้มโอ)
และเจ้าของสวนส้มโอป้าแดงลุงแอ๊ด
การฝึกอบรมและดูงาน
พ.ศ.๒๕๕๒ ส�ำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๓ เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ “อบรม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน” คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผลงานทางสังคม
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการต�ำรวจภูธรอ�ำเภอปากพนัง เป็นผู้อุปการคุณทุนการศึกษาแก่มูลนิธิ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุฝง่ั มัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโยมอุปฏั ฐาก และให้การอุปถัมภ์ ท�ำนุบำ� รุง
วัดหัวสะพาน ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือชุมชน บริจาคและสนับสนุน
งานสาธารณกุศล เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบลคลองน้อยเรื่องการผลิตส้มโอให้มี
คุณภาพ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากเกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ
เป็นวิทยากรบรรยายการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและส้มโอพันธุ์อื่นๆ ให้แก่เกษตรกรและบุคลากร
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เป็นแปลงค้นคว้าวิจัยงานวิชาการในด้านต่างๆ จากหลายๆ
สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอปากพนัง และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทสวนส้มโอดีเด่น โครงการวิจัย “การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน�้ำปากพนังเพื่อเป็นการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ” จากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ปราชญ์เกษตร ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเกษตรกร
ต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรูศ้ นู ย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จากโครงการอบรมเพือ่
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ๘๙ ปราชญ์ ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ได้รบั ประกาศนียบัตร รางวัลคุณภาพในการประกวดผลไม้ ส้มโอเนือ้ สีชมพู/แดง งานเกษตรแฟร์ ประจ�ำปี
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน ๑ ใน ๑๕ คน ของภาคใต้ และ ๑ ใน
๕๕ คนทั่วประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ผลงานเด่นแต่ละสาขาในหนังสือ
“เที่ยวบ้านปราชญ์เรียนรู้วิถีไทย” (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ให้ความอนุเคราะห์พนื้ ทีป่ ลูกส้มโอทับทิมสยาม ส�ำหรับศึกษาค้นคว้าวิจยั งานวิชาการในด้านต่างๆ
เป็นแหล่งรวบรวมความรูใ้ นด้านการผลิตส้มโอทับทิมสยามให้กบั คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยหน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น
สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ได้ท�ำการศึกษาและวิจัยต่อเนื่องมาหลายปีจนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและโครงการวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยตลอดมา
จากความส�ำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมุ่งมั่นอุทิศตน
เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพืชศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการแพทย์แผนไทย)
นายเสทื อ น หอมเกตุ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๘๕ อายุ ๗๓ ปี ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดก้างปลา อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติด้านการแพทย์แผนไทย
เป็ น หมอพื้ น บ้ า นอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของหมอยาสมุ น ไพร
และยาแผนโบราณ ได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองหมอพื้ น บ้ า น
ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมีตามระเบียบกรมฯ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการ
รักษามีมานานประมาณ ๔๐ ปี ซึ่งยังคงรักษาอยู่จนถึง
ปัจจุบัน และมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเด็กและสตรี
บทบาทกิจกรรมในฐานะหมอพื้นบ้านในปัจจุบัน
เป็นหมอพืน้ บ้านทีท่ ำ� การรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึง่
ยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกทั้งมีการจ�ำหน่าย
ยาสมุนไพรและรักษาให้ฟรีแก่ผปู้ ว่ ย อาทิ เช่น ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการตกขาวเป็นต้น ทัง้ นีห้ มอเสทือน  หอมเกตุ
ยังได้รับเกียรติให้รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาในหลายๆ ที่ ที่มีความสนใจ
ทางด้านสรรพคุณสมุนไพรไทยอีกด้วย เช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรให้แก่นักศึกษาและ
คณาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ
ทางด้านยาสมุนไพรไทย รวมไปถึงให้ความรู้กับคณาจารย์หลายๆท่าน โดยมีการถ่ายทอดหลากหลาย
รูปแบบ อาทิเช่น การนั่งสนทนา การให้สัมภาษณ์ตอบค�ำถาม การเปิดต�ำราสอนทั้งกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
และการพาเดินดูสมุนไพรในสวนที่ท่านได้ปลูกไว้เพื่อส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หมอเสทือน  หอมเกตุ เป็นผู้มีจิตใจเมตตา และเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงให้ความ
ร่วมมือในทุกด้านที่เกี่ยวกับสมุนไพร และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตลอดมา ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ด้านการแพทย์แผนไทยและเป็น
แหล่งวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสมุนไพร อยู่บ่อยครั้ง ความผูกพัน
ระหว่างสาขาการแพทย์แผนไทย และหมอเสทือนมีมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสาขา เมื่อปี ๒๕๕๓ เพราะ
ครั้งนั้นท่านกรุณามอบพืชสมุนไพรมากกว่า ๑๐๐ ชนิด โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพื่อให้เป็น
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แหล่งเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ในการศึกษาตัวยาและสรรพคุณต่างๆ ซึง่ ปัจจุบนั
ก็ยังได้รับความกรุณาจากหมอเสทือนอยู่เรื่อยมา ในการเพิ่มจ�ำนวนสมุนไพร ซึ่งบางชนิดเป็นสมุนไพร
ทีห่ ายากในปัจจุบนั จึงนับได้วา่ หมอเสทือน  หอมเกตุ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ปู การอย่างยิง่ ต่อสาขาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จากความส�ำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมุ่งมั่นอุทิศตน
เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบ
ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาแพทย์แผนไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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บทความเฉลิมพระเกียรติ

กษัตริย์ผู้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
เมื่อ ๘๙ ปีก่อน ไม่มีใครล่วงรู้ว่าพระประสูติกาลของเจ้านายเล็กๆ พระองค์หนึ่ง จะน�ำมาซึ่งความ
จงรักภักดี เทิดทูนไว้เหนือเกล้า เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นมิ่งขวัญ เป็นพลัง เป็นดวงใจของ
แผ่นดินไทย และคนไทยทั้งชาติ
ตลอดพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นลูก เป็นน้อง เป็นคู่ชีวิต เป็นพ่อ และเป็นพระมหากษัตริย์
ผู ้ เ ป็ น แบบอย่ า งอั น งดงามในทุ ก บทบาท ทรงเป็ น “พลั ง แผ่ น ดิ น ” ตามที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานนาม
“ภูมิพลอดุลยเดช” จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงศึกษาการพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รัชกาลที่ ๙ ทรงร่าเริงและคุยเก่ง ทรงฉลองพระเนตรตั้งแต่พระชันษายัง
ไม่เต็ม ๑๐ ปี มีความสนพระทัยด้านกีฬา วิทยาศาสตร์และศิลปะ ได้ฉายแววตั้งแต่พระเยาว์ จากการ
ทรงสกีได้ตั้งแต่พระชันษา ๘ ปี นอกจากนี้ยังสนพระทัยในงานช่างต่างๆ ทั้งช่างกลและช่างไฟฟ้า โดย
ทรงซ่อมจักรเย็บผ้าให้พี่เลี้ยง สร้างเขื่อนกั้นน�้ำจากการเล่น สามารถประดิษฐ์วิทยุ โดยแบ่งฟังคนละหู
กับพระบรมเชษฐาได้
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ในด้านการศึกษา แม้วา่ จะโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เพือ่ ประโยชน์ของบ้านเมืองจึงทรงเปลีย่ น
มาศึกษากฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยระหว่างที่ทรงศึกษา ณ กรุงโลซานน์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้พบกับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ทรงหมั้นและประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส
ที่วังสระประทุมในปีต่อมา
นับตัง้ แต่พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชน
ชาวสยาม” แม้จะทรงผ่านสถานการณ์การเมืองของโลก สงครามเย็น ลัทธิคอมมิวนิสต์ ความขัดแย้ง
ทางการเมือง ปัญหาในประเทศมากมาย แต่กท็ รงปกครองประเทศด้วยพระเมตตา ปรารถนาให้ประชาชน
หลุดพ้นจากความยากจน ทุรกันดาร ความหิวโหย เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
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“ในหลวง” ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์
“เสาหลักแห่งความมั่นคง” “พ่อของแผ่นดิน” “แสงสว่างน�ำทาง” ในหลวงทรงเป็นทุกอย่างที่
กล่าวมา และทรงเป็นมากกว่านั้น
ชาวต่างชาติมักแปลกใจที่เห็นคนไทยแสดงความรัก เทิดทูนต่อกษัตริย์ของตน แต่ความแปลกใจก็
จางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อรับรู้ถึงการอุทิศพระองค์ เพื่อปวงชนชาวไทย ที่มีมาอย่างยาวนานจาก
พระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจทีท่ ำ� งานหนักมากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ก็เป็นเช่นนัน้ จริงๆ ในระยะเวลา ๗๐ ปี
แห่งการครองราชย์ พระองค์มีพระราชด�ำริ เริ่มต้นโครงการนับพันโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท และเพื่อท�ำนุบ�ำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกท�ำลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ พระองค์
ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ ในพื้นที่ทุรกันดาร เสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อทรงรับฟังปัญหา
ซักถามความต้องการ ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหา ส่งเสริมศักยภาพ ให้การสนับสนุนทุกทาง
เพื่อให้ราษฎรด�ำรงชีวิตด้วยตนเองในระยะยาว ทรงใช้ความชอบในวิทยาศาสตร์ของพระองค์เองในการ
คิดค้นหลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง น�้ำท่วมฉับ
พลัน การกัดเซาะของดิน การขาดแคลนพลังงาน และสาธารณสุข จนเป็นที่มาของโครงการพระราชด�ำริ
กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ
เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสังคมเกษตรกรรมเรียบง่าย ถือค่านิยมในเรื่องความถูกต้อง
กลับกลายมาเป็นสังคมเมือง สังคมแห่งการบริโภคซึ่งเงินมีอ�ำนาจ พระองค์ก็ทรงมีพระราชกระแสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในประเทศกลับมามีจิตส�ำนึก
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พวกเราเห็นความเรียบง่ายในพระองค์ท่านที่ใช้ของที่ผลิตภายในประเทศ ใช้ฉลองพระบาทกีฬา
แบบธรรมดา ใช้ยาสีพระทนต์จนเกลี้ยงหลอด ไม่ทิ้งดินสอจนกว่าจะหมดด้าม เสวยข้าวซ้อมมือ รับสุนัข
ข้างถนนมาทรงเลี้ยง พวกเราเห็นการบ�ำเพ็ญความดี เห็นความกล้าหาญ การไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ความ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมานะบากบั่น และพระจริยวัตรทางศาสนาอันงดงาม
ชีวิตอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม เราอาจจะอ่อนแอและขาดแคลน แต่เมื่อเห็นบุคคล
อันยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างของความดีงาม ก็จะท�ำให้เรามีพลังอันมหัศจรรย์ที่จะเดินตามรอยพระบาทของ
พระองค์ ที่จะได้ค้นพบหนทางและสร้างสรรค์ความดีงามในตัวเรา อันจะเป็นมงคลของชีวิต
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ของการครองราชย์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ดังที่เคยทรงบันทึก
ไว้ในพระราชนิพนธ์ “เมือ่ ข้าพเจ้าจากสยามมาสูส่ วิตเซอร์แลนด์” เพือ่ ทรงกลับไปศึกษาต่อ โดยออกเดินทาง
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๙๘ ระหว่างเสด็จไปตามเส้นทางสู่สนามบินดอนเมือง ขณะที่รถยนต์พระที่นั่ง
แล่นผ่านประชาชนทีม่ ายืนส่งเสด็จ ในพระราชนิพนธ์ ทรงบันทึกไว้วา่ “ตามถนนผูค้ นช่างมากมายเสียจริง
ทีถ่ นนพระราชด�ำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้ชดิ รถทีเ่ รานัง่ กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับ
ขาใครเข้าบ้าง รถแล่นผ่านฝ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตรรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่
ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า อย่าละทิ้งประชาชน อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้า
ประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”

33

ปลายฤดูฝน ของปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึมเซา เงียบเหงา และหมองเศร้ากว่าปีไหนๆ ท้องฟ้ามัว
หม่นในบรรยากาศเมฆฝนหนาหนัก ไม่ตา่ งอะไรจากความรูส้ กึ ของคนไทยทีห่ วั ใจหนักอึง้ ด้วยความกังวลใน
พระอาการป่วยของในหลวงอันเป็นที่รัก และในที่สุดเวลาหนึ่งทุ่มตรง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม น�้ำตา
ของคนไทย จากทัว่ ประเทศและทุกมุมโลกก็หลัน่ ริน เมือ่ มีประกาศอย่างเป็นทางการจากส�ำนักพระราชวัง
ถึงการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นพายุฝนที่ตกในหัวใจของคนไทยทุกคน พสกนิกรไทยมากกว่าครึ่งไม่เคยประสบกับความ
สูญเสียพระเจ้าแผ่นดิน ทุกคนที่เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่างจดจ�ำ  รับรู้
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ทุกแขนง
คือภาพนับแสนภาพ ล้านภาพที่จารึกในความทรงจ�ำของคนไทย และของโลก ส�ำหรับพระมหากษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง ผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจเป็นดังแสงสว่าง เป็นแรงบันดาลใจ เป็นพลังสร้างสรรค์
และพระผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
เจ็ดทศวรรษที่แล้ว พสกนิกรชาวไทยยืนส่งเสด็จพระเจ้าแผ่นดินเนืองแน่นมืดฟ้ามัวดินไม่ต่างจาก
บ่ายวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ คู้ นทุกเพศทุกวัยต่างมุง่ หน้าเข้าสูโ่ รงพยาบาลศิรริ าช และท้องสนามหลวง
เพื่อเฝ้ารอถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพที่อัญเชิญสู่พระบรมมหาราชวัง
ท่ามกลางฝูงชนนับแสน นับล้านมีเพียงความเงียบงัน และสองมือประนมเหนือหัวตลอด ๗๐ ปี
ที่พระองค์ ไม่เคยทิ้งประชาชน และประชาชนก็ไม่เคยทิ้งพระองค์
โดย ... อาจารย์เจริญขวัญ ลิ่มศิลา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคั รราชกุมารีประพาสภาคใต้ และทรงแวะเยีย่ มวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗  ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณาจารย์และนักศึกษา
ณ หอประชุม
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พระราชด�ำรัส แก่...ชาวเกษตรไสใหญ่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชด�ำรัส
ให้แก่ประชาชนที่มารอต้อนรับ ณ วิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช ดังความที่ว่า
“..ผู้ที่ได้มีโอกาส ผู้ที่ได้มีโอกาสเรียนในวิทยาลัยเกษตรกรรมนี้ เป็นผู้มีโชคดีทั้งเกิดเป็นหน้าที่ด้วย
คือ โชคดีทไี่ ด้สามารถทีจ่ ะมีทเี่ ล่าเรียน หาความรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ ทีจ่ ะมีอาชีพ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และแก่ส่วนรวม ทั้งเกิดเป็นหน้าที่ด้วย หน้าที่ที่จะสามารถที่จะรับความรู้ที่ได้รับ ที่ได้จากครูบาอาจารย์
คือเป็นสิ่งที่จะไปใช้ในชีวิตข้างหน้า ก็มีหน้าที่ที่จะเรียนและต่อไปเมื่อเรียนรู้มีความสามารถในตัวแล้ว ก็
มีหน้าที่ที่จะใช้ความสามารถนี้ไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมนี้ หมายถึง ความ
ก้าวหน้าในทางอาชีพของผูม้ คี วามรูน้ อ้ ยกว่าเรา เรามีความรูก้ ว่า เราจะต้องพยายามทีจ่ ะน�ำความรูน้ ไี้ ปแผ่
ให้ผู้อื่น คนที่มีความรู้มากนั้น มีหน้าที่ที่จะแผ่ความรู้ไปสู่คนที่มีความรู้น้อยกว่า และการที่แผ่ความรู้ไปให้
ผู้ที่มีความรู้น้อยกว่านั้นอย่าไปนึกว่าเป็นการเสียสิ่งของหรืออะไรในตัว ตรงข้ามเป็นการสร้างความดี การ
สร้ า งความดี นี้ ก็ ห มายถึ ง ว่ า สร้ า งตั ว เองยิ่ ง แข็ ง แรงขึ้ น ฉะนั้ น การที่ ไ ด้ ม าเรี ย นในวิ ท ยาลั ย เกษตร
นครศรีธรรมราชนี้ก็ขอให้ถือว่าเป็นโชคดี ทั้งมีหน้าที่ และขอให้การศึกษาและการปฏิบัติได้ผลดีตามที่มุ่ง
หมายทุกประการ และสามารถที่จะส�ำเร็จการศึกษาอย่างดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวม
อย่างเต็มเปี่ยม ก็ขอให้ทุกคนได้มีความสามารถ มีความแข็งแรงในจิตใจ และร่างกาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่อัน
ส�ำคัญของตน ขอประสบโชคดี ประสบความส�ำเร็จทุกประการ”
๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๗ เวลา ๑๘.๔๗ น.
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๘ ในนาม “โรงเรียนประถม
วิสามัญเกษตรกรรม ประจ�ำอ�ำเภอทุง่ สง” ทีร่ บั ผูจ้ บการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าศึกษาต่อทางด้าน
เกษตรกรรมทีเ่ ท่านัน้ โดยผูเ้ รียนทุกคนจะต้องเข้าเป็นนักเรียนกินนอน เพือ่ การฝึกฝนความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎี
และการเป็นปฏิบัติจริง ๒ ปีจึงจบหลักสูตร
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา ๗๐ กว่าปีที่ผ่าน
รับการยกฐานะจากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม เป็น“โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”
พร้อมการโอนกิจการเป็นของรัฐบาล เมื่อปี ๒๔๘๒ ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”
เมื่อ๒๕๐๘ ปี ๒๕๓๑ ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”
และเป็น“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่” ปี ๒๕๔๘
ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๙ ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ หมู่ ๒ ต�ำบล
ถ�้ำใหญ่ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่ขยายวงกว้างและมีความหลากหลายขึ้น จึงมีภารกิจในการให้ความรู้ทั้งด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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ใต้ร่มเงาราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มุง่ เน้นการจัดการศึกษาชัน้ สูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทาง
ทีว่ า่ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบตั ดิ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่คิดเป็น ท�ำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริม
การจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เปลีย่ นมาใช้ครุยวิทยฐานะ
ของตนเอง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ย้ายสถานทีพ่ ระราชทานปริญญา
บัตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งแรก
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ต้นยาง (Yang or Dipterocarpus a latus Roxb)
เป็ น ต้ น ไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้อนุรกั ษ์ไว้และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคล
ไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ ลักษณะล�ำต้นสูงใหญ่ เรือน
ยอดเป็ น พุ ่ ม กลมผลกลม มี ป ี ก ยาว ๒ ปี ก ปี ก สั้ น ๓ ปี ก
เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไปไกลตามกระแสลม เปรียบเสมือน
การน�ำความรู้ ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับใช้สังคม
และพัฒนาอยูเ่ สมอ ดังผลยางนาทีไ่ ม่หล่นอยูก่ บั ที่ เปรียบเสมือน
บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ จ ะน� ำ ความรู ้ ความสามารถ
ไปพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพ และมีจุดยืนที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยฯ จึงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๗ หน่วยงาน ในพื้นที่

ภาคใต้ ได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
๖. มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๗. สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร
ปรัชญา
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ปณิธาน
ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่ง
ปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิต
บัณฑิตทีร่ จู้ ริง ปฏิบตั ไิ ด้ เปีย่ มคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สู ่ ส ากล ที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑ ถนนราชด�ำเนินนอก
ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มี ก ารจั ด โครงสร้ า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
แบ่งออกเป็น ๕ คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขา
วิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการ
จัดการ ประกอบด้วย การจัดการทั่วไป
การจั ด การอุ ต สาหกรรม การจั ด การ
ส� ำ นั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล สาขาวิชาวิศวกรรม
ส�ำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตร ๕ ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบ
ด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ป ิ โ ตรเลี ย ม
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
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สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมดโฮเทล จ�ำกัด ได้ลงนามเซ็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติ
การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
และให้ทางบริษัทดังกล่าวเข้ามาบริหารจัดการโรงแรมและบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักในจังหวัด
สงขลา ลักษณะการสร้างโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด สร้างเป็นอาคาร ๖ ชั้น มีจ�ำนวนห้องพัก
จ�ำนวน ๓๙ ห้อง จุดเด่นของโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด นั่นคือ ทุกห้องพักสามารถที่จะมองเห็น
วิวทะเล ของหาดสมิหลา รับลมทะเล และชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าและพระอาทิตย์ตกดิน ได้อย่าง
ชัดเจนจากทุกห้องพักของโรงแรม และมีห้องสวีท ที่มีขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๕ ห้องพัก อีกทั้งมีห้องประชุม
ขนาดใหญ่จ�ำนวน ๑ ห้อง ที่สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง ๕๐๐ - ๗๐๐ คน และห้องประชุม
ขนาดเล็ก จ�ำนวน ๒ ห้อง สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้จ�ำนวน ๘๐-๑๐๐ คน และห้องประชุมขนาด
เล็ก ชัน้ ใต้ดนิ จ�ำนวน ๓ ห้อง เป็นห้องขนาดเล็กทีส่ ามรถนัง่ พูดคุยรับประทานอาหาร บรรจุผเู้ ข้าร่วมประชุม
ได้ ๑๕ - ๓๐ คน และห้องด้านหลังจะมีหอ้ งส�ำหรับเตรียมความพร้อมหรือเรียกว่าห้องฝึกปฏิบตั กิ าร ส�ำหรับ
นักศึกษา
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วิทยาลัยรัตภูมิ

ตั้งอยู่ที่ ๔๑๔ หมู่ ๑๔ ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลท่าชะมวง อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เดิมเป็นพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิ ท ยาเขตภาคใต้ เมื่ อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นจาก
สถาบั น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น
วิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน และท�ำการเปิดสอน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขา
บริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่าง
ยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการแบ่งส่วน
ราชการและจัดตั้งเป็นส�ำนักงานวิทยาเขต
ตรัง ซึ่งประกอบด้วย ๕ หน่วยงานหลัก
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและ
การท่ อ งเที่ ย ว สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
สถาบั น ศึ ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และส�ำนักงานวิทยาเขตตรัง
และในปี ๒๕๕๐ ได้มีการแบ่งหน่วยงาน
สายสนั บ สนุ น ออกเป็ น ๔ งาน ได้ แ ก่
งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง
งานบริหารวิชาการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา ภายใต้การบริหารของรองอธิการบดี
ประจ�ำวิทยาเขตตรัง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๓ บ้านไม้ฝาด
อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มกี ารจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง
ประกอบด้วย ๒ คณะ ๑ วิทยาลัยที่ ๑ โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรเทียบโอน
ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  สาขา
วิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น�้ำ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
และสาขาวิชาการจัดการชายฝั่งและบูรณาการ)
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยังมี
การส่งเสริมด้านงานวิจัยของอาจารย์ การให้บริการชุมชนด้านวิชาการและด้านต่างๆ อีกทั้งพื้นที่ภายใน
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วิทยาเขตเอื้ออ�ำนวยทั้งด้านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติแก่
นักศึกษา เพราะพืน้ ทีต่ ดิ ทะเลฝัง่ อันดามันและมีธรรมชาติทสี่ วยงาม
ซึง่ วิทยาเขตตรัง ได้มกี ารพัฒนาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาผักผ่อนในวันหยุด
และวันส�ำคัญต่างๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำราชมงคลตรัง
ซึง่ เป็นสถานทีแ่ สดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ทัง้ สัตว์นำ�้ จืดและน�ำ้ เค็ม พิพธิ ภัณฑ์
หอย การแสดงโครงกระดูกพะยูน ฉลามวาฬ การจัดนิทรรศการ
พะยูน และอื่นๆ อีกหนึ่งที่สร้างความทับใจแก่นักท่องเที่ยวคือ
การแสดงความสามารถของแมวน�ำ 
้ ซึ่งจะมีการแสดง ๒ รอบ รอบ
๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพิ่มอีก
๒ รอบเป็น ๔ รอบ คือ ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น. และ
๑๕.๓๐ น. นอกจากนี้โซนด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำยังมีการ
จ�ำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งมีสินค้าในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่นักศึกษา
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (walk way) เป็นทางเดินศึกษา
แหล่งธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบป่ า ชายเลน เหมาะแก่ ก ารศึ ก ษาของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
นักวิชาการ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของระบบความอุดม
สมบูรณ์ในป่าชายเลน ประกอบด้วย ๔ ทางเดินศึกษาด้วยกัน ได้แก่ ๑.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตั้งอยู่ใกล้
กับบ้านพักอาจารย์ มีระยะทางโดยประมาณ ๖๐๐ เมตร ๒.ทางเดินศึกษา การท่องเที่ยว โดยที่พักตั้งอยู่
โซนด้านในติดกับชายหาด สถานที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศที่พักรายล้อมด้วยต้นเสม็ดขาว เสม็ดแดง
บรรยากาศเย็นสบาย เหมาะส�ำหรับคนที่รักธรรมชาติและรักการพักผ่อนอย่างแท้จริง ศูนย์ฝึกการโรงแรม
ประกอบด้วยบ้านพักที่มีสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร เน้นโทนสีที่เข้ากับธรรมชาติ และมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกภายในห้องพักมากมายที่ส�ำคัญราคาเป็นกันเองอีกด้วย
นอกจากนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ยังเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการให้บริการต่างๆ
โดยให้บริการนวดแผนไทยถือเป็นอีกหนึง่ การให้บริการทีไ่ ด้จดั ขึน้ ส�ำหรับการนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพนัน้
ประกอบด้วย การนวดเท้าเพือ่ ผ่อนคลาย และการนวดตัวแบบราชส�ำนัก ภายใต้การให้บริการของนักศึกษา
สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ส�ำหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น เปิดให้บริการทุกวัน
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว (ใกล้ประภาคาร) หาดราชมงคลตรัง และนีค่ อื อีกหนึง่ ของการให้บริการ
ที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้องการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะ
การนวดของไทย
จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่มี
การเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถานที่ส�ำหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ และยังมีสถาน
ที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาเขตตรัง จะได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้
กับการท�ำงานได้ในอนาคต
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช ไสใหญ่
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๘ ในนาม  
“โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจ�ำ
อ�ำเภอทุ่งสง” ที่รับผู้จบการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๔ เข้าศึกษาต่อทางด้านเกษตรกรรม
ที่ เ ท่ า นั้ น โดยผู ้ เ รี ย นทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า เป็ น
นักเรียนกินนอน เพื่อการฝึกฝนความรู้ทั้งภาค
ทฤษฎี แ ละการเป็ น ปฏิ บั ติ จ ริ ง ๒ ปี จึ ง จบ
หลักสูตร
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา ๗๐ กว่าปีที่ผ่าน รับการยกฐานะจากโรงเรียนประถมวิสามัญ
เกษตรกรรม เป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” พร้อมการโอนกิจการเป็นของรัฐบาล เมื่อปี
๒๔๘๒ ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อปี ๒๕๐๘ ปี ๒๕๓๑ ได้รับการยกฐานะ
เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”และเป็น“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่” ปี ๒๕๔๘

ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๙ ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ หมู่ ๒ ต�ำบล
ถ�้ำใหญ่ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่ขยายวงกว้างและมีความหลากหลายขึ้น จึงมีภารกิจในการให้ความรู้ทั้งด้านการเกษตร
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยจั ด การเรี ย นการสอน ๓ คณะด้ ว ยกั น คื อ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีหลักสูตร ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ๒ พื้นที่ คือวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่และ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดการเรียนการสอน
๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
(ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาสัตวศาสตร์ สาขาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
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ตลอดระยะเวลา ๗๐ กว่าปีทผี่ า่ นมา คณะเกษตรศาสตร์ได้พฒ
ั นาและสัง่ สมประสบการณ์ถา่ ยทอด
ความรู้ให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเป็นสิงห์เหนือและเสือใต้ ซึ่ง สิงห์เหนือ
นั่นหมายถึงคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสือใต้ นั้นก็คือเกษตรศาสตร์หรือเกษตรไสใหญ่ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในปัจจุบัน
คณะเกษตรศาสตร์ ยังมีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถน�ำไปพัฒนาสังคมและชุมชนใน
ด้านการเกษตรอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังได้จดั ตัง้ “ศูนย์สาธิตตัวอย่างเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
กล้วยไม้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก แต่เน้นการไม่ท�ำลายธรรมชาติ
ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าศึกษาและเรียนรู้เป็นจ�ำนวนมาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน ๘ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขา
เทคโนโลยีนำ�้ มันปาล์มและโอลิโอเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ คณะจึงฝึกฝนให้บณ
ั ฑิตให้เป็นนัก
ปฏิบัติที่สู้งาน อดทน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง
ซึง่ บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาด้านยางและพอลิเมอร์ของคณะมีงานท�ำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีผ้ ลผลิตของ
บัณฑิตในการท�ำงานยังเป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานอีกด้วย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้
เกิดมูลค่าเพิ่มของ สินค้าชุมชนอันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาวต่อไป
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ ต�ำบลทุ่งใหญ่
อ�ำเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะ
เกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช เป็นสถาน
ศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ
นักศึกษาที่จบการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร์ให้
สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ โดย
เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ทางภาคใต้
ซึง่ แต่เดิมต้องเดินทางไปเรียนต่อในภาคอืน่ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชจึงนับเป็นสถานศึกษาแห่ง
แรกในภาคใต้ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายอาชีวเกษตรโดยมีนักศึกษารุ่นแรกจ�ำนวน ๑๘ คน การเปิด
สอนระยะนี้ได้เปิดสอนที่วิทยาเขตเกษตร
นครศรีธรรมราช (สมัยนัน้ ) ต่อมาเริม่ บุกเบิก
พัฒนา พืน้ ที่ ๒,๐๐๐ ไร่เศษ ทีบ่ า้ นขอนไทร
หัก ต�ำบลทุ่งใหญ่ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ (ที่ตั้งคณะ
ปัจจุบัน) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้มีมติให้จัดตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชเป็น
หน่วยงานใหม่ และด้วยการพัฒนาศักยภาพ
อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับนักศึกษาที่มีความ
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สนใจทางด้านอื่นๆ โดยมีคณะที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเพาะ
เลีย้ งสัตว์นำ�้ และการจัดการทรัพยากรประมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการบริการ ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี ประกอบด้วย
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔
ต� ำ บลท้ อ งเนี ย น อ� ำ เภอขนอม จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดตัง้ ขึน้
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้ง
วิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เปิดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ.๒๕๔๓ โดย
ฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา และย้ายมาจัดการเรียนการสอน
ที่วิทยาเขตศรีวิชัย เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
ระดับปริญญาตรีจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวชิ ยั ได้ปรับเปลีย่ นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
และการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลประกาศใช้เป็นต้นมาและยึดถือปรัชญาที่
ว่า ประพฤติดี เรียนรูด้ ี กิจกรรมดี ฝีมอื ดี มีคณ
ุ ธรรม น�ำการพัฒนา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้น�ำการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพก�ำลังคนสูม่ าตรฐานสากลบนพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขต
นครศรีธรรมราช ขนอม บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนบ้านท่าจันทน์
ต�ำบลท้องเนียน อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณ
รอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเล และป่าไม้ บรรยากาศสงบ
และสดชื่น มีโบราณสถานใกล้เคียง คือ เจดีย์ปะการัง แหลม
ประทับ หลวงพ่อทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ ประกอบ
ด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว สาชาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร
สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ในเขตภาคใต้
ได้ประกาศวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่น “เกย์” เมื่อวัน
ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๒ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายทั้ งชี วิต และทรัพ ย์สิน ของประชาชน
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ประชาชน
ที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสีย
ทรัพย์สนิ ขาดขวัญและก�ำลังใจ รวมทัง้ ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
ศูนย์ขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพรขึ้น บนเนื้อที่ ๒๑๘ ไร่
ซึง่ อยูท่ ี่ หมูท่ ี่ ๕ ต�ำบลทะเลทรัพย์ อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยให้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
กิจการพิเศษ และในปี ๒๕๓๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร
ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นสถาบันวิจัย
และฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร โดยให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา ทดลอง และวิจัย ตลอดจน
การให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยยังคงอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะ
เกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ต�ำบลทะเล
ทรัพย์ อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย นับเป็นมหาวิทยาลัยฯทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ
ซึง่ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาการศึกษาให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลิตบัณฑิต
เป็นนักปฏิบัติการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ปลูกฝัง
ให้นกั ศึกษา เป็นคนดีมวี นิ ยั ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผูอ้ นื่ ขยัน
และอดทน จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ให้สมกับค�ำว่า
สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา และเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การพัฒนาชาติสืบไป
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นายชโลธร อนันต์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๒

กิ จ กรรมและผลงานดี เ ด่ น ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดงในการแข่ ง ขั น กี ฬ า ๙ ราชมงคล
แห่งประเทศไทย สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผ่านเข้ารอบ ๒๔ ทีมสุดท้ายเป็น
ตัวแทนของภาคใต้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge ๒๐๑๖ เข้ารับรางวัล
นักศึกษาประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙ เป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์
เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส เป็นตัวแทนภาคใต้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
ในโครงการ Asian India Exchange Program ๒๐๑๔ ณ ประเทศอินเดีย
จุดมุ่งหมายในอนาคต ตั้งใจท�ำงานและประพฤติตัวเป็นคนดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ และ
เยาวชนรุ่นต่อไป ตั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และหากมีโอกาสในการตอบแทนบุญคุณของ
มหาวิทยาลัยก็จะท�ำอย่างเต็มที่
ความภาคภู มิ ใ จที่ มี ต ่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ผมรู ้ สึ ก ภู มิ ใ จมากครั บ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ลู ก ราชมงคลเพราะ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผมได้ท�ำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้รับโอกาสมาก่อน และยังสอนให้
ผมรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อย่างน้อยผมจบไปผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มค�ำเลยครับ
ว่าผมคือ “ลูกราชมงคล” ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่ผมรักมากที่สุด ณ วันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้ามา
ศึกษาในรัว้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและสร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ
อาจารย์ทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีและเอื้อเฟื้อเพื่อส่วนร่วม
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นายศราวุฒิ คงจันทร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๖

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้ารับรางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการที่ส่งเสริมบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุดมุง่ หมายในอนาคต ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและพัฒนาความรูข้ องตนเองให้มากขึน้ ท�ำงาน
ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่และหากมีโอกาสจะกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ประกอบหน้าที่การงานที่สุจริต เป็นคนดีของสังคม และเป็นคนดีของ
ครอบครัว สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ฯ ตั้งแต่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั ผมได้รบั ความรูเ้ ชิงวิชาการ และความรูท้ กั ษะวิชาชีพ ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน นอกจาก
ได้รับความรู้แล้วยังได้ความอบอุ่นจากคณาจารย์ที่ไม่หวงวิชา มีความตั้งใจจริงในการสอน มีความช�ำนาญ
ในการสอน เข้าใจและหวังดีต่อศิษย์ทุกคน
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นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๔๗

กิจกรรมและผลงานดีเด่น เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ และผู้น�ำเชียร์ ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยฯ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ไสใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด
การแข่งขันแผนธุรกิจ ในงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๔ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายก ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสร
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกเป็น“คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ด้านส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๕๙
จุดมุ่งหมายในอนาคต ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างครอบครัว สามารถด�ำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ท�ำงานในสายงานด้านที่เรียนมา พร้อมทั้งได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ฯ ตั้งแต่ก้าวแรกที่กระผมได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ
ผมมีโอกาสได้รับความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ ให้สามารถคิด และท�ำงานอย่างเป็นระบบ
อีกทั้งยังเป็นสิ่งแรกที่เรียนรู้จากการท�ำงาน คือ การเป็นผู้น�ำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา
ความสามัคคี ความเอือ้ เฟือ่ เผือ่ แผ่ ความกล้าแสดงออก และรูจ้ กั การแก้ไขปัญหาทีด่ ี อีกทัง้ การท�ำงานร่วม
กับอาจารย์ บุคลากร เพื่อนๆ น้องๆ นักศึกษา ทั้งในคณะและต่างคณะ จนถึงวันนี้ ผมได้ส�ำเร็จการศึกษา
อย่ า งภาคภู มิ ใ จจากรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ บุ ค ลากร รุ ่ น พี่ เพื่ อ น และรุ ่ น น้ อ ง
ทีใ่ ห้การสนับสนุน และเป็นก�ำลังใจ ท�ำให้ผมเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถประกอบอาชีพทีด่ ไี ด้ในอนาคต
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นายปิยะวัฒน์ จงไกรจักร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๐

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกคนที่ ๑ และได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศครีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา
และระดับอาชีวศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากการคัดเลือกจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน และด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
จุดมุง่ หมายในอนาคต ความมุง่ หวังในอนาคตผมจะเป็นวิศวกรทีจ่ ะน�ำศาสตร์ทไี่ ด้รบั ความรูน้ ำ� ไป
พัฒนา ปรับปรุงและช่วยเหลือสังคม และจะปฏิบตั ติ นเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมจรรยาบรรณในสายงานวิศวกรต่อไป
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ฯ ขอขอบคุณโอกาสที่ผมได้รับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จุดเริ่มต้นการเป็นสโมสรนักศึกษา ผมเริ่มจากการเห็นพี่ๆ ร่วมมือกันสร้างกิจกรรมเพื่อ
นักศึกษาทุกคนภายในคณะฯ ความเสียสละ ในการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม ท�ำให้เกิดก�ำลังใจในการอยากเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ก�ำลังศึกษาช่วยเหลือ
งานของคณะฯ มาโดยตลอด ในวันนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสในการท�ำงานและหลายๆ
รางวัลทีผ่ มได้รบั วันนีผ้ มได้รบั เกียรติเป็นตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตกิจกรรม ผมขอใช้พนื้ ทีต่ รงนีเ้ ป็นก�ำลังใจ
ให้น้องๆ ที่ก�ำลังท�ำงานเพื่อส่วนรวมอยู่ ให้อดทน และท�ำต่อไป แล้ววันหนึ่งผลจากการเสียสละของน้องๆ
ทุกคนจะส่งผลประสบความส�ำเร็จในชีวิตต่อไป
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นายจิรเวช ภิญโญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรม
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๑

กิ จ กรรมและผลงานดี เ ด่ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ในขบวนพาเหรดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภายใต้แนวคิด รามากีรติแฟนซี และเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการแข่งขันขบวน
พาเหรด ประเภทสร้างสรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล
จากการประกวดแบบบ้านพักตากอากาศสไตล์รีสอร์ทของสมาคมสถาปนิกทักษิณ ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกเป็น“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”
จุดมุง่ หมายในอนาคต สามารถประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีสไตล์การท�ำงานเด่นชัด
เป็นของตัวเอง และน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถจะท�ำได้
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้สร้างสถาปนิก
ที่ดีให้กับประเทศไทยมานับไม่ถ้วน ทางภาคใต้ไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่ออฟฟิศที่เป็นของรุ่นพี่ ทุกครั้งที่
ออกไปข้างนอก ผมสามารถบอกได้เต็มปากว่าผมจบมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นี่คือความภาคภูมิใจของผมที่เรียนจบในสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆ ของภาคใต้
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นายนิธิวัฒน์ ป่านเทพ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาการจัดการ
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๙

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
การจัดการ และด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษาประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ควบคุม
การจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้อยู่ในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็น อุปนายกสภานักศึกษา พิจารณาดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาท�ำงานอย่างซื่อสัตย์และสุจริต ไม่กลัวต่อปัญหา อุปสรรค และความยาก
ล�ำบากอีกด้วย
จุดมุ่งหมายในอนาคต ได้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้อง คิดอย่างมีเหตุผลและ
ใช้วจิ ารณญาณ พร้อมทัง้ เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ เยาวชนรุน่ ใหม่ รวมถึงการมีความกตัญญูตอ่ แผ่นดิน เพราะ
การกระท�ำดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นเครื่องหมายที่ชี้ชัดถึงการเป็นคนดีในสังคม และจะอุทิศตนเพื่อ
ท�ำกิจกรรมของส่วนรวมก่อนของตนเอง
ความภาคภูมใิ จทีม่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยฯ อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบตั ”ิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สอนให้น�ำหลักคิดจากวิชาที่ศึกษาในภาคทฤษฎี มาสู่การลงมือปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สามารถเป็นผู้มีทักษะ
ในการท�ำงานผ่านการลงมือท�ำเพื่อสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคม ท�ำให้บัณฑิตเติบโตไปเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่ประเทศชาติต้องการ ผมจึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และ
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ ไม่วา่ ผมจะอยูท่ แี่ ห่งใดก็จะพยายามสร้างชือ่ เสียงให้
แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปรียบกับบ้านหลังหนึ่งที่คอยสร้างบัณฑิตเพื่อเป็นก�ำลัง
หลักของประเทศชาติต่อไป
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นายกาณฑ์ เสือแพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๑

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูต ป.ป.ช. รุ่นที่ ๒ (NACC Youth Ambassadors ๒๐๑๕) ผ่านการอบรมหลักสูตร
Leadership Development Program LDP รุ่นที่ ๔๒ โดยบริษัท CP ALL เป็นแกนน�ำนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต บ้านลานช้าง ต�ำบลกะปาง อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมขันหมากพระปฐมนานาชาติ ณ วัดคงคาเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการรณรงค์ตา้ นยาเสพติด
๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ด้านส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
จุดมุ่งหมายในอนาคต ผมมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นนักเทคโนโลยียาง เพื่อที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ทีใ่ ช้ยางเป็นวัตถุดบิ หรือน�ำไปประยุกต์ใช้กบั วัสดุอน่ื ๆ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ยางพาราในประเทศไทย
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ พระราชทานนามให้ มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลของพระราชาทีม่ ชี อื่ ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย” ภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อาจารย์ทุกท่านมีความอบอุ่นมอบให้
เสมอ เป็นเหมือนบ้านหลังที่ ๒ มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง มีเพื่อนที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน มีคณาจารย์ที่คอยสอน
ในทุกๆ เรื่องไม่ใช่แค่วิชาเรียน มีมิตรภาพที่ดีให้กันเสมอมา และภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
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นายโภไคย ละเอียด
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร  
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๕

กิ จ กรรมและผลงานดี เ ด่ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา
คณะเกษตรศาสตร์ ตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทัง้ ประเภทเดีย่ ว และประเภทคู่ ซึง่ เป็นรางวัลทีก่ ระผมภาคภูมใิ จและท�ำให้กระผมเป็นทีร่ จู้ กั ของคณาจารย์
และเพื่อนต่างคณะฯ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกให้
เข้ารับเกียรติบัตรคนดีศรีวิชัย ในด้านการส่งเสริมบุคลิกภาพด้านกีฬาและด้านคุณธรรมจริยธรรม
จุดมุ่งหมายในอนาคต ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนา
การเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบรับราชการเป็นนักพัฒนาการเกษตร สังกัดกรมพัฒนา
การเกษตร เพื่อน�ำความรู้ของกระผมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
ความภาคภูมใิ จทีม่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา ๓ ปีทกี่ ระผมได้อยูใ่ นรัว้ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของกระผม ที่มีทั้งความรัก และความอบอุ่น
จากคณาจารย์ เพื่อนพี่และน้อง กระผมต้องขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่ท่านให้โอกาสกระผมได้
มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ให้แต่ความรู้แต่ยังให้ประสบการณ์ที่ดี
ในการเป็นบัณฑิตที่เก่งเพียงอย่างเดียวนั้น คงไม่เพียงพอหรือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบัน สิ่งที่จะยืนยันว่าเราจะออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีคุณค่านั้น เราต้องมีการเพิ่ม
ทักษะทางด้านชีวติ และด้านสังคมเข้าไปด้วย สุดท้ายนีผ้ มขอขอบคุณคณาจารย์ทกุ ท่านทีท่ ำ� ให้ผมประสบ
ความส�ำเร็จในวันนี้
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นายธนาณัติ ชัยขันธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๘๕

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาผู้น�ำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน (ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารวิทยาศาสตร์
กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมชาย
จากการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๙ “Singora Game” ได้รับ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การแข่ ง ขั น หมากล้ อ ม ประเภทที ม ชาย จากการแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๐ “ไสใหญ่เกมส์” ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาที่มีความประพฤติเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิง่ แวดล้อม ได้รบั คัดเลือกเป็น “คนดีราชมงคลศรีวชิ ัย” ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รบั ประกาศนียบัตร
รับรองการผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริษัท
โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ�ำกัด
จุดมุง่ หมายในอนาคต เป็นนักวิจยั หรือนักวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand
๔.๐ ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพหันมาบริโภคอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
ร่างกายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเรียนรู้และปฏิบัติพัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการคิด การวางแผนงาน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กระผมคิดเสมอว่า
มีความรู้มากแค่ไหนถ้าหากเราท�ำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมหาวิทยาลัยแห่งนีก้ ส็ อนให้สามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้มมี นุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ เพือ่ นๆ ท�ำงาน
เป็นระบบแบบแผนมากขึน้ ควบคูไ่ ปกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากห้องเรียนและความประทับใจอีกอย่าง คือ รอยยิม้
เสียงหัวเราะ และมิตรภาพจากทุกๆ คนนี้ คือ สิง่ ทีภ่ มู ใิ จและประทับใจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของชาวราชมงคลศรีวิชัย
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นายอนุสรณ์ เชิงเขา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๖

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ารับโล่ และเกียรติบัตรคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ารับโล่ห์คนดีราชมงคลศรีวิชัย และเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร
กิจกรรมดีเด่น ระดับปริญญาตรี
จุดมุ่งหมายในอนาคต อยากเป็นสัตวแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และประสบความส�ำเร็จ
ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สามารถดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัวได้
ความภาคภูมใิ จทีม่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เปรียบเสมือนบ้าน
อีกหลังหนึ่งของผม เพราะใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึง ๖ ปี ส�ำหรับความภาคภูมิใจของผมก็คือ
ที่นี่เป็นบ้านที่อบอุ่น ทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน มีความรักใคร่กัน ดูแลเอาใจใส่กัน ท�ำให้เด็ก
ต่างจังหวัดแบบผมไม่รู้สึกเหมือนอยู่ไกลบ้านเกิดเลย ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในบ้านหลังนี้ ไม่ว่า
จะเป็นคณาจารย์ทุกท่าน พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนที่สร้างความอบอุ่นให้กับบ้านหลังนี้
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

นางสาวนลพรรณ ชลาสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๑

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับ
คัดเลือกให้เป็น “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ด้านบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
จุดมุ่งหมายในอนาคต น�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน การเข้าร่วม
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการท�ำงานสโมสรนักศึกษา ไปปรับใช้ในการ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต โดยจะมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานด้วยความดี ความซื่อสัตย์สุจริต โดยน�ำค�ำว่า
“พอพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชด�ำรัสให้คนไทยทุกคนใช้เป็น
แนวทางการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้ตนเอง เพื่อให้องค์การ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประโยชน์สูงสุด
ความภาคภู มิ ใ จที่ มี ต ่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ
เป็นสถานทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นให้เป็นนักกิจกรรม ทีส่ ามารถปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับการเรียนซึง่ เป็นจุดมุง่ หมายหลัก
ของการเรียน โดยเป็นการเรียนรู้ที่ท�ำควบคู่กับการปฏิบัติได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบ ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น ทุกคนได้ท�ำงานร่วมกัน
สามารถน�ำไปปรับใช้กับการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตได้ ความภูมิใจที่มีต่อวิทยาลัยไม่สามารถ
ประเมินค่าเป็นปริมาณหรือบรรยายออกมาได้ทั้งหมดแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่า มีความรักและ
ผูกพันกับวิทยาลัยเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของทุกคน วิทยาลัยที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง บ้านที่
คอยดูแลจนวันหนึ่งเราสามารถออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าในอนาคต รวมถึงเป็นคนดีในสังคม
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นายสุขแก้ว เนื้อนุ้ย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๘

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยของพระราชาผู้ทรงธรรม
มทร.ธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และประมง เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาสา “ศรีวิชัยปันใจสู่สังคม” ปี ๑
ณ โรงเรียนวัดภูมิบรรพต จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาสา “ศรีวิชัยปันใจสู่สังคม” ปี ๒
ณ โรงเรียนบ้านกะช่อง จังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาสา “ศรีวิชัยปันใจสู่สังคม” ปี ๓ ณ หมู่บ้าน
ชาวเงาะป่าซาไก่ จังหวัดพัทลุง จัดโครงการบูชาพระคุณครู...นักกิจกรรม ปี ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการกีฬา
“ไสใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๑๐” จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๕๕๘ จัดกิจกรรม “เสม็ดขาวสัมพันธ์ ครัง้ ที่ ๒๕ ” เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา
ระดับชาติครั้งที่ ๕ “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก”
จุ ด มุ ่ ง หมายในอนาคต การที่ ผ มได้ เ ลื อ กเข้ า รั บ การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ล้ ว นเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพราะสถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถฝึกทักษะการปฏิบัติได้อย่าง
สมบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ท�ำให้ผมได้เข้าใจถึงค�ำว่า “วิศวบ้านนอก” เมื่อส�ำเร็จการศึกษาผมอยากน�ำความรู้ที่ได้จากเรียนและ
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น
ความภาคภูมใิ จทีม่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยฯ จากการเข้ามาอยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัยท�ำให้พบเจอกับสิง่ ต่าง ๆ
มากมายทั้งเรื่องดีและไม่ดี พบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ กิจกรรมสนุกๆ ที่ได้ท�ำร่วมกับเพื่อน มีความภูมิใจ
อย่างยิ่งที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ
ที่อบอุ่น เป็นกันเองแบบพี่น้อง ช่วยเหลือกันสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ ได้ ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นวิศวกรที่ดีของประเทศชาติ เพราะมหาวิทยาลัย
ปลูกฝังให้ใส่ใจต่อการปฏิบัติงาน ดั่งปรัชญา “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
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นายโสมนัส สุกัญญา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๒

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุกันดาร ด�ำรงต�ำแหน่ง อุปนายกคนที่ ๑ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะนักศึกษาที่มีกิจกรรมเด่น
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจการ
ท่องเที่ยวปีการศึกษา ๒๕๕๙
จุดมุ่งหมายในอนาคต ประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อเลี้ยงดูบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง ให้ท่านได้อยู่อย่าง
สุขสบาย และสิ่งที่ล�้ำค่าที่สุด คือการได้เข้ามาช่วยเหลืองาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งท�ำให้ผม
ได้ รับ ทุ น การศึ กษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สอนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและการเป็นผู้น�ำ
คนอืน่ นัน้ มิได้เรียนเก่งอย่างเดียว แต่จะต้องมีการบริหารงานทีด่ ี การมีจติ อาสาทีด่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ ด้วย การเรียนเก่ง
ไม่ได้วัดคุณค่าของคนในการท�ำงาน แต่ประสบการณ์จะสอนคนให้ท�ำงานเป็น
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนอยู่ ในรั้วมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งประสบการณ์ การท�ำงาน การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งหมดนี้ได้
เกิดขึ้นในระยะเวลา ๔ ปี ท�ำให้รู้ว่าเมื่อโอกาสมาถึงก็รีบต้องคว้าไว้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มอบสิ่งที่ล�้ำค่า
ให้ผม ได้แก่ ทุนการศึกษา ประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สอนการใช้ชีวิตให้เป็น
ในมหาวิทยาลัย และการใช้ชวี ติ ในอนาคต และมีความภาคภูมใิ จในมหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลของพระราชา
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยแห่งนี้สร้างคนเก่งและคนดีให้มีคุณภาพ
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นายณัฐศิษฎ์ ณ ด�ำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย ๒.๓๖

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ด�ำรงต�ำแหน่ง อนุกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดโครงการต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้น�ำสันทนาการ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้น�ำ  เข้าร่วม
โครงการกีฬา “ไสใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๑๐”
จุดมุ่งหมายในอนาคต การที่ผมได้เลือกเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นประสบการณ์
ทีด่ ที สี่ ดุ สามารถฝึกทักษะการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ อนให้นกั ศึกษา
เป็นนักปฏิบตั จิ ริงๆ พร้อมต่อการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี และมีอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมและได้รหู้ ลายสิง่
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อส�ำเร็จการศึกษาผมอยากจะน�ำความรู้ท่ีได้จาการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้น�ำไปพัฒนาในชีวิตประจ�ำวันให้ดียิ่งขึ้น
ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยฯ จากการที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนๆ ภูมิใจมากที่ได้ศึกษาในที่
แห่งนี้ เพราะได้ทั้งการเรียน กับประสบการณ์จากการที่เป็นนักกิจกรรม และมีอาจารย์ที่คอยแนะน�ำ 
ช่วยสอนช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันในการด�ำรงชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผม ที่ปลูกฝัง
ในการปฏิบัติงาน คือ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ตามที่ผมได้ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นานาทัศนะ

นานาทัศนะของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย สงขลา

คุณวีรวัฒน์ คุ้มแสง
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

บัณฑิตทีส่ ถานประกอบการต้องการ คือ ต้องไม่เลือกงาน เมือ่ เริม่ ต้นท�ำงานก็ให้ถอื เป็นประสบการณ์
และก�ำไรชีวิต เชื่อว่าสถานประกอบการก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์อีกด้านที่บัณฑิต
อาจจะไม่เคยได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาก่อน อยากท�ำงานอาชีพอะไรก็เลือกที่จะฝึกงานให้ตรงกับสิ่งที่เรา
ต้องการเพราะนั่นคือประสบการณ์ในด้านการท�ำงานที่บัณฑิตสามารถน�ำไปสู่อาชีพการท�ำงานต่อไป
ที่ส�ำคัญคือในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความทันสมัยขึ้นอย่างมาก ดังนั้น บัณฑิตควรมีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญและความช�ำนาญและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงความอดทนในการท�ำงานที่บัณฑิตควรจะมีเพื่อความส�ำเร็จในการท�ำงานต่อไป
ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีในบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน
ขอแสดงความยินดีกบั เหล่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั   ทีไ่ ด้สำ� เร็จการศึกษา
และจะต้องก้าวไปสูต่ ลาดแรงงาน และขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย จงบันดาล
ให้บณ
ั ฑิตใหม่ทกุ ท่านประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน เป็นคนดีของสังคม คิดสิง่ ใดให้สมความปรารถนา
มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป
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ดร.ประพล วิระพรสวรรค์
รองประธานสภาภาคใต้ ด้านงานยุทธศาสตร์
กรรมการสถาบันการพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เป็นองค์กรหลักชัน้ น�ำทีส่ ำ� คัญด้านการศึกษาวิชาชีพของ
ภาคใต้ ที่ ผ ลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาสายปฏิ บั ติ ก าร ป้ อ นผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาเข้ า สู ่
สถานประกอบการทั้งภาคผลิตและบริการ โดยสามารถให้ความเชื่อมั่นและมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่เป็นเจ้าของอาชีพ มาร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ก�ำหนด
แนวทางการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จึงเป็นความส�ำคัญหลักที่ท�ำให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีที่ผ่านมา มีสมรรถนะด้านอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น
และเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
โอกาสที่บัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ผมเชื่อมั่น
ว่าบัณฑิตทุกคนจะมีโอกาสและสามารถเข้าท�ำงานในสถานประกอบการหรือก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการใหม่
ทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศได้อย่างภาคภูมแิ ละสมเกียรติ เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ตนเองและศักดิศ์ รี
ของสถาบัน ผมจึงขอแบ่งปันแนวทางสูค่ วามส�ำเร็จในมุมมองของสถานประกอบการ  โดยให้บณ
ั ฑิตทุกคน
เป็นผูท้ กี่ ล้าแสดงภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงอย่างเข้มแข็ง ค้นหาและเลือกใช้ความรูใ้ นวิชาชีพอย่างเหมาะสม
สร้างวิธกี ารท�ำงานใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับยุคและสภาพขององค์กร เพราะแนวทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางลัด
ที่ท�ำให้ทุกคนก้าวสู่ความไว้วางใจเพื่อการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง ให้รับผิดชอบในงานที่มีความท้าทาย
มีคุณค่า และรับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย และหากบัณฑิตต้องการประสบความส�ำเร็จในขั้นสูงสุด
ในชีวิต บัณฑิตต้องระลึกและบอกตนเองอยู่เสมอว่า “เราต้องเป็นคนดี” เพราะ “คุณค่าของความดี จะ
สามารถสร้างความสุข” ให้ชวี ติ ได้อย่างยัง่ ยืนได้ขอต้อนรับบัณฑิตใหม่ สูโ่ ลกของงานอาชีพ อย่างมืออาชีพ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตศรีธรรมราช ไสใหญ่

คุณธีรพงศ์ คงไสยา
ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ�ำกัด

บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่  เชือ่ มัน่ ได้วา่ คุณวุฒทิ ที่ า่ นได้รบั จากมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของสังคม
จะท�ำให้บัณฑิตนั้นเติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ทักษะวิชาการต่างๆ ที่ได้เล่าเรียนมา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการในการจ้างงานและมีความสามารถในการแข่งขันเทียบเคียงกับ
สถาบันอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสบความส�ำเร็จได้
คุณภาพของบัณฑิตซึง่ พิจารณาได้ จากการประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงานด้านสาขาวิชาต่างๆ
ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทักษะต่างๆ ในการท�ำงานและประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
กล่าวได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ในการก�ำหนดมาตรฐานของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านทักษะ
ทางปัญญา นอกจากนี้บัณฑิตเองจะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
อยูเ่ สมอ ตลอดจนต้องเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีคณ
ุ ภาพตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยทีส่ งั คมต้องการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

นางสุภาพร มีแต้ม
ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์

โรงเรียนคล่องหมืน่ เพชรอนุสรณ์คา่ ยวชิราลงกรณ์อปุ ถัมภ์ ถือเป็นปีแรกทีร่ บั นักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้ามาท�ำงานและฝึกปฏิบตั งิ านจริงในโรงเรียนแห่งนี้
ต้องยอมรับว่าตัวของนักศึกษาเองที่เข้ามาปฏิบัติงาน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และที่ส�ำคัญมีความซื่อสัตย์ นักศึกษาสามารถท�ำงานได้หลากหลายรูปแบบ
แม้วา่ งานนัน้ จะไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับตัวนักศึกษา หรือไม่เคยได้ทำ� งานลักษณะนีม้ าก่อนเลย แต่นกั ศึกษา
ก็พร้อมที่จะท�ำงานและเรียนรู้งานเป็นอย่างดี กระตือรือร้นในการท�ำงาน และสามารถท�ำงานร่วมกับ
คนในองค์กรได้อย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่ทุกองค์กรต้องการอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่นักศึกษาควรได้รับ
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั้นก็คือ การกล้าแสดงออกและการพูดในที่สาธารณะ เพื่อน�ำไปใช้และต่อยอดการ
ท�ำงานต่อไปในอนาคต
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

นายเจริญ รุ่งเรือง
ต�ำแหน่ง Group Human Resources
Nora Beach Resort & Spa

“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ อันดับแรกเมื่อผมนึกถึงมหาวิทยาลัยฯ คือเป็นมหาวิทยาลัยฯ
ที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในมุมมองการปฏิบัติงานของบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั้น บัณฑิตมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่สามารถ
น�ำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตมีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามที่องค์กรต้องการ
แต่ขาดองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ หากมีการเรียนการสอนที่เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน หรือการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL จะท�ำให้บัณฑิตมีองค์ความรู้รอบด้านทั้งวิชาการและประสบการณ์
สุดท้ายขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ในความส�ำเร็จน�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจในวันนี้
ขอให้ใช้ความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ที่บัณฑิตใหม่มีร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ตนเอง และพัฒนา
ชาติของเราให้สถาพรต่อไป
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คุณกิตติพงศ์ บุญคุ้ม
เจ้าของบริษัท บริษัท ปากน�้ำโพพัฒนา จ�ำกัด

บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร ได้ส่งนักศึกษาฝึกงานมาหลายๆ รุ่น เมื่อจบไปแล้วก็กลับมาท�ำงานร่วมกับบริษัทอีก
บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความขยันกระตือรือร้นในการท�ำงาน และ
มีความขยันในการเรียนรู้งานและเรียนรู้เพื่อนร่วมงาน และยังมีความประทับใจ ชื่นชม ยินดีที่จะต้อนรับ
เพื่อนร่วมงานเสมอ
การมีสว่ นร่วมของบัณฑิต ทางบริษทั จะท�ำงานร่วมกัน ดูแลกันในระบบครอบครัว จะเกือ้ หนุนและ
ท�ำงานร่วมกัน โดยยึดกฎระเบียบที่เหมือนกัน บริษัทจะมีนโยบาย ๕ ส. และนโยบายคัดแยกขยะ ที่จะให้
พนักงานทุกคนได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และในส่วนของการท�ำงาน จะต้องมีออกพื้นที่ เพราะ
ทางบริษัทรับงานทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จึงต้องมีงานที่ต้องเดินทาง ในส่วนของบัณฑิตเองก็มีความ
กระตือรือร้น และสามารถไปท�ำงานได้ทุกที่ที่มอบหมาย
เรื่องความรู้ความสามารถทางบริษัทคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหา เพราะที่ผ่านมาทางบัณฑิตมีความรู้
ความสามารถเป็นอย่างดี แต่ทางบริษทั ปากน�ำ้ โพพัฒนาขอฝากในเรือ่ งของการทีจ่ ะมาท�ำงานทีน่ ี่ ต้องเป็น
คนดีและคนเก่ง เพราะทางบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีวินัย ไม่คดโกง ในเรื่อง
ของความเก่งมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้
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สงขลา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยรัตภูมิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

92

93

94

คณะผู้จัดทำ�
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม
ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
ผศ.อุดร  นามเสน
ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส
ดร.จเร  สุวรรณชาต
ผศ.กฤษณพงศ์  สังขวาสี
ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
นายสันติ  สถิตวรรธนะ
ผศ.ยงยุธ  สุจิโต
ผศ.เสนอ  สะอาด
ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล
ผศ.ชูเกียรติ  อักษรศรี
ว่าที่พันตรี ผศ.ด�ำรงค์ โลหะลักษณาเดช
ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี
รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล
ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา
ผศ.ดร.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์
นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจ�ำนง
นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา
รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี
รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์
ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว
ดร.ภาณุมาศ  สุยบางด�ำ
นายสุชาติ  อินกล�่ำ
ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
นายปรีดา  เกิดสุข

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตตรัง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บรรณาธิการ
ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์

ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
นางวศินี  จิตภูษา
นางสาวอุทัยวรรณ  ชาลีผล
นายธนา  สุขจันทร์
นางสาวกุลธิดา  มะลิทอง
นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว
นางสาวศุภดา  อาด�ำ
นายธนากร  สิทธิสาร
นางสาวอลิษา  อินจันทร์
นางสาวญาณนันท์  รับความสุข
นางสาวกนกวรรณ  จู้ห้อง
ว่าที่ร้อยตรี เดชวิน  แก้วศรีวงศกร
นายทิฐฐาน  เนียมชูชื่น
นางสาวนลินี  เพชรอาวุธ
นางสาวเบญจมาศ  อัศวเรขา
นางสาวฝนทิพย์  ไกรนรา
นายปราโมท  ปัตตา
นางสาวกุสุมา  ค�้ำวงษ์
นางสาวดวงชีวัน  เกลี้ยงกลม
นางสาวอรพรรณ  พงศ์สว่าง
นางสาวรมย์นริน  ก�ำลังรมย์
นายเอกศักดิ์  คมคาย
ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์  พันธุ์ทอง
นายเวคิน  หนูน�ำวงศ์
นางสาวภัตตนันท์  สุวรรณรัตน์
นางสาววฤณพร  ด�ำรงค์

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยรัตภูมิ
ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง

พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์
ส�ำนักพระราชวัง
ออกแบบรูปเล่มและจัดท�ำอาร์ตเวิร์ค
นางวศินี  จิตภูษา
นางสาวอุทัยวรรณ  ชาลีผล
นายธนา  สุขจันทร์
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