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สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ 

  กราบเบื้องบาทอภิวาทบพิตรวชิรเกล้า 
 เอกองค์พระผ่านเผ้า  ธะตรี 

  ตามรอยบาทชนกาธิเบศร์นฤบดี  
 โอบเอ้ือพสกศรี  สราญ 

  ทรงบำเพ็ญกรณียกิจพิริยะการ 
 รักษาและสืบสาน  มิคลาย 

  ปกครองด้วยทศธรรมะวัตรพฒนหลาย 
 กีรติกำจาย  ขจร 

  บังคมค้อมศิระน้อมประณมวจนะพร 
 ราชาภิเษกสรณ์  วิภาส 

  สรงน้ำพระมุรธาภิเษกปฐมราช 
 ประสิทธิประสาธน์  พระองค์ 

  ทรงเครื่องขัตติยะภูษิตาปรมะวงศ ์
 งามสง่าและสูงส่ง  พิไล 

  อัญเชิญองค์อดิเทพผดุงพระทศะไทย 
 “ราชมงคล” ถวายชัย บดี 

  จำรูญเกียรติคุณะยศขจายกิติทว ี
 เทิดวงศ์พระจักรี  วิโรฒ โสตถิ์เทอญ. 

  

อาศิรวาทราชสดุดี “พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ : ร้อยกรอง) 
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ภาพพระราชทาน

อาศิรวาทราชสดุดี “พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ : ร้อยกรอง) 
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อาเศียรวาทราชสดุดี 
 

  เอกอนงค์องค์มิ่งเกล้า	 ชาวสยาม	
	 พระเทพรัตน์นาม	 เด่นหล้า	
	 ปวงราษฎร์ทั่วเขตคาม	 ทูนเทิด	พระเฮย	
	 เพียงเทพประทับฟ้า	 ปิ่นฟ้าปกสยาม	
	 	 เรืองรามเรืองกิจเกื้อ	 นุกูลไทย	
	 พระเสด็จ	ณ	เขตใด	 สุขห้อม	
	 ปานประทีปเทียนชัย	 โชติช่วง	
	 ตามบาทพระชนกน้อม	 โอบน้อมชนเกษม	
	 	 ปรีดิ์เปรมไทยแซ่ซ้อง	 สักการ	
	 ปราดเปรื่องปรีชาชาญ	 เก่งกล้า	
	 พระสานสืบทรงงาน	 ศิลป์เสก	สร้างเฮย	

	 พระยศเยี่ยมยิ่งฟ้า	 เกริกฟ้ากล่อมสมัย	
	 	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 เทวี	

	 พระเทพรัตนราชกุมารี	 ดิลกฟ้า	
	 ผดุงศาสน์ราชพิธี	 เรืองรุ่ง	

	 พระวัตรครองก่องหล้า	 ทั่วหล้าสุขเสมอ	
	 	 เลอเกียรติเกริกก่องแก้ว	 กฤษฎา	

	 พริ้งเพริศพระจริยา	 พระกิจก้อง	
	 เฉกฉัตรอุ่นศรัทธา	 รัฐร่ม	เย็นเทอญ	

	 ทูนเทิดสักการซ้อง	 โลกซ้องสรรเสริญ	
	 	 เชิญพรไพสิฐทั้ง	 ภูมิตรี	ถวายแล	

	 พูนเพิ่มพระบารมี	 เด่นอะเคื้อ	
	 พระยศพ่างดวงมณี	 เก็จก่อง	

	 ทวยเทพทุกทิศเอื้อ	 โอบเอื้ออวยผล	
	 	 ราชมงคลนบเบื้อง	 บาทธุลี	

	 เฉลิมพรรษเฉลิมศรี	 ศกแพร้ว	
	 ถวายชีพเพื่อราชพลี	 เปรมเปี่ยม	ใจเฮย	

	 ทูนเทิดทูลกระหม่อมแก้ว	 ปิ่นแก้วจักรี  

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารยย์ทุธภมู ิสวุรรณเวช ประพนัธ)์ 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสด็็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย

ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวงตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

 

เพื่อเทิดพระเกียรติ 
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สิรภิาจฑุาภรณ ์

 
 
 
 

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขอประทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
แด่ฝ่าพระบาท เพื่อเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณให้ขจรไพศาล 

และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สืบต่อไป 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสด็็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย

ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวงตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

 

เพื่อเทิดพระเกียรติ 
พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้สิรภิาจฑุาภรณ์ 

 
 
 
 

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขอประทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
แด่ฝ่าพระบาท เพื่อเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณให้ขจรไพศาล 

และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สืบต่อไป 

001-007 ��������.indd   7 7/12/19   2:08:53 PM



8

สารบัญ
สารอวยพรบัณฑิต .........................................................................	 ๙

บัณฑิตกิตติมศักดิ์		.........................................................................	 ๓๓

บทความเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

					ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	............... 	 ๖๗

บัณฑิตเพชรราชมงคล	.................................................................... 	๗๙

นานาทัศนะ....................................................................................	 ๑๑๓

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ปีการศึกษา	๒๕๖๐		......	๑๒๒
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สารนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ในนามสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา   

ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    

สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นับเป็นโอกาสสำคัญ

แหง่ความภาคภมูใิจทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสำเรจ็ดา้นการศกึษา พรอ้มดว้ยความรู ้ ความสามารถ ทกัษะวชิาการ 

ทักษะสังคม รวมถึงประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ถือเป็น

อัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ง มีความชัดเจน โดดเด่น และได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วน   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทั่ง  

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จึงสอดรับในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน  

ตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่การทำงานและการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 บัณฑิตทุกท่าน จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เปิดใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ 

และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม แสดงออกในทุกบทบาทด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อคงไว้ซึ่ง      

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน บัณฑิตต้องนำสิ่งที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนาสายงาน พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป สิ่งสำคัญบัณฑิตทุกคนต้องยึดถือในความถูกต้อง        

เป็นแกนหลักของการดำเนินชีวิต ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มีความถ้อยที  

ถ้อยอาศัยระหว่างกัน รวมถึงมีความเป็นจิตอาสาในการทำความดี อันจะเกิดประโยชน์และส่งเสริมให้บัณฑิต      

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ 

 ขอให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

ปรารถนา และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ตนเองสามารถยืนหยัดด้วยความสุข สามารถเป็น        

ที่พึ่งพาของครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป      

 

	 	 	 (นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ)	

	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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สารนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน ในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ครั้งนี้   
 การได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานปริญญาของบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่านครั้งนี้ นับเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความมานะ  
พากเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน สั่งสมประสบการณ์ จนได้รับความสำเร็จ และปริญญาบัตรที่ท่าน  
ได้รับพระราชทานนั้นเป็นหลักฐานสำคัญชึ่งแสดงว่าท่านนั้นมีศักดิ์ และสิทธิ์ สามารถที่จะนำความรู้ความ
สามารถตามศาสตร์ที่ตนสำเร็จไปประกอบอาชีพ  มีคุณวุฒิที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 การดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตนั้น ท่านทั้งหลายจะใช้เพียงความรู้ความสามารถเพียง
ประการเดียวไม่ได้ จักต้องนำความรู้ไปใช้ควบคู่กับคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเมื่อมี
โอกาส อีกทั้งขวนขวายใฝ่ศึกษาวิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ หากปฏิบัติได้ดังนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญ  
ทั้งในกิจการงานและชีวิตครอบครัว 
 สุดท้ายนี ้ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผมขออาราธนา           
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และ  
คิดหวังสิ่งใดให้ได้สมความปรารถนาทุกประการ    
 
 
    
	 	 	 (ดร.ศักดิ์ทิพย์		ไกรฤกษ์)	
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
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สารประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ในนามของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแสดง

ความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 

 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมว่าคือผู้ที่เป็น “บัณฑิต” ซึ่งหมายความถึง   

ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรมาแล้วเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากใน  

ยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งผ่านถึงกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่บัณฑิตจะ

ต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ที่ทันสมัยและทันต่อ  

การเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน  

ของตนเองและส่วนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ยังถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน  

ที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง ผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงควรต้องมีความใฝ่รู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ กระทำการใด ๆ 

ด้วยความเที่ยงตรงรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กร และสามารถทำงานร่วมกับ  

ผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  

 สุดท้ายนี้ขอคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดอำนวยพรให้ท่าน

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตการทำงาน และการศึกษาต่อ อีกทั้งขอให้ทุกท่าน

รักษาเกียรติของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับขณะศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และ

การดำรงชีวิต เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติสืบไป     

 

 

 

	 	 	 (ศาสตราจารย์สุนทร		บุญญาธิการ)	

	 	 	 ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน	

	 	 	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สารนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน   
ขอช่ืนชมในความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ กระทั่งสำเร็จการศึกษา
ในท่ีสุด นับจากนี้บัณฑิตจะก้าวสู่โลกอาชีพ ขอให้บัณฑิตนำความรู้ทั้งมวลออกไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

 ผู้ที่ถูกเรียกขานว่า “บัณฑิต” พึงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงวิทยาการ
ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความเจริญรุดหน้ามากขึ้น พัฒนาด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ระดับสากล บัณฑิต  
ต้องปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัลในทิศทางที่ดีงามเหมาะสม และ  
มีสติในการครองตนเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของความเจริญในสิ่งไม่ดีงาม  

 การเข้าเฝ้าฯ ใต้เบื้องพระยุคลบาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ นับเป็นมงคลชีวิต แสดงถึงผู้ที่มี
ปัญญา มีความเพียรและมีความมานะอดทนในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ     
ของสังคม ขอให้บัณฑิตพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประกอบสัมมาชีพ
ด้วยความประพฤติดี ประพฤติชอบ ภายใต้กรอบกติกาแห่งความถูกต้องและความสมานฉันท์สามัคคีเพื่อ  
การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งตามนโยบายของรัฐบาล 

 สุดท้ายนี้ ขออำนวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องนำจิตใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและ  

ประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงสืบไป 

 

 

 

	 	 	 (ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร)	

	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

 

โสธนะเสถียร)
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สารนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีมิ่งมหามงคลของปวงพสกนิกรไทยทุกคน เนื่องจากเป็นปีพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ

สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จึงเป็น

สิริและมงคลอันดีงามสำหรับบัณฑิตใหม่ทุกคน มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จ  

การศึกษา และขอให้ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ต้ังใจประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อไปตลอดชีพ เพื่อให้เป็นเกียรติและ

ศักดิ์ศรีให้ตนเองและครอบครัว และพึงระลึกว่าในวิถีของสังคมโลกนี้บัณฑิตจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่

ศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพ มีความอดทน อดกลั้น ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งต้องขยัน  

หมั่นฝึกฝนตนเอง เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องมีอยู่ในใจ คือ การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม หมายความว่า 

บัณฑิตจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต้ังใจประกอบภารกิจการงานในหน้าที่ด้วยความ

เต็มใจจนเกิดผลสำเร็จในงานอาชีพซึ่งจะเป็นหนทางให้บัณฑิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต 

 ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทิพย์อำนาจ พระสยามเทวาธิราช เป็นอาทิ รวมทั้งสิ่ง  

ศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายทั่วสากลพิภพท่ีท่านเคารพนับถือ โปรดอำนวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข ความเจริญ  

ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและการศึกษาต่อ และขอให้รักษาเกียรติยศของมหาวิทยาลัยด้วย

การนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติสืบไป    

  

		 	 																																																								พลเอก	

	 	 	 (จรัล	กุลละวณิชย์)	

	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
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สารประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ปกครอง 

ครอบครัว และผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ 

 ผมหวังว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนท่ีได้ร่ำเรียนเป็นอย่างดีทั้งทาง  

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ จะได้รับความรู้

ความสามารถไปประกอบอาชีพของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในโลกยุคปัจจุบัน ความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก                    

หวังว่าบัณฑิตทุกคนจะได้สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ปฏิบัติอยู่ และต้องอย่าลืมคุณสมบัติของบัณฑิต                     

ที่ชาติบ้านเมืองต้องการ คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และเป็นคนที่ฝึกหัดและเรียนรู้ได้ 

 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาล  

ประทานพรให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคน ประสบความสำเร็จ  

ในหน้าที่การงาน มีความสุข และความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 

 

 

 

	 	 	 (นายสว่าง		ภู่พัฒน์วิบูลย์)	

	 	 	 ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน	

	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สารนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเป็นเกียรติยศ

ศักดิ์ศรี และเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบัณฑิต ครอบครัว และมหาวิทยาลัย 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” บัณฑิตจึงเป็นผู้ที่ได้ศึกษา

ความรูส้ำเรจ็แลว้ เปน็ผูท้รงความรู ้ดำเนนิชวีติด้วยปญัญา สามารถใช้ประโยชนจ์ากองคค์วามรู ้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น  

ในคุณงามความดี ความถูกต้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความสามารถในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ของโลกาภิวัตน์ บัณฑิตต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พยายามแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง   

เพื่อให้มีความรอบรู้และมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษใหม่ ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบ

ที่บัณฑิตทุกท่านพึงมี 

 ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ขออำนวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ทุกท่าน 

ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ สัมฤทธิผลในสิ่งที่ดีดังที่

ปรารถนา ขอให้ท่านนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม นำมาซึ่งชื่อเสียง 

เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเอง มหาวิทยาลัย และประเทศชาติสืบไป   

  

 

 

   	(ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์		ตราชูธรรม)			

	 	 	 		นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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สารนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน  

แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศมิ่งมงคล  

อันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  คณาจารย์ และบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา และได้  

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารี อันเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิต ขอให้บัณฑิตทุกท่านน้อมนำพระราชดำรัสที่พระราชทาน  

ให้แก่บัณฑิตทุกท่าน รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปยึดถือปฏิบัติเป็นหลักในการ

ดำรงชวีติและการประกอบหนา้ทีก่ารงาน ไปประยกุตใ์ชด้ว้ยสตปิญัญา ดว้ยความเพยีรพยายาม ดว้ยวจิารณญาณ  

อันรอบคอบ ประกอบกับคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้บังเกิด

ประโยชน์อันสูงสุดต่อตนเอง วงศ์ตระกูล และประเทศชาติโดยรวมสืบไป 

 ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระบารมีแห่งองค์

บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ถึงพร้อม  

ด้วยจตุรพิธพรชัย สติ ปัญญา และประสบความสำเร็จทั้งในกิจการที่ดีงามส่วนตนและภารกิจต่อส่วนรวม   

ให้ประเทศชาติมีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างร่มเย็นสถาพรสืบไป 

 

 

	 	 	 (ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย)	

	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
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สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   

ทุกท่าน ที่สั่งสมองค์ความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทักษะทางสังคม รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใต้อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ นับว่ามีความพร้อมในความสามารถ ที่จะก้าวสู่เส้นทางการทำงาน รวมถึงการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็นสิ่งสำคัญและเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่บัณฑิตทุกท่านพึงมี เพื่อ

จะได้มองเห็นโลกที่กว้างขึ้นอย่างรอบด้าน รู้จักปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ให้มีความทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และ

ทัดเทียมกับสังคมโลก ภายใต้บรรทัดฐานสำคัญ ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อที่จะ

สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน ภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ปรากฏ  

สู่สายตาประชาชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ที่ล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ดีของผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนและผลักดันทุกท่าน ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและ  

ภาคเอกชนมีความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตจากรุ่นสู่รุ่น ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนดังกล่าวนี้ ซึ่งบัณฑิต  

ทุกท่านแม้จะสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะต้องร่วมมือร่วมใจรักษาและสร้างคุณภาพความเชื่อมั่นน้ีต่อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับและเปิดโอกาสในความคิดอันสร้างสรรค์ของทุกท่านอยู่เสมอ   

เพื่อใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะยังคง

เป็นคลังสมอง คลังความคิดเพื่อบัณฑิตทุกท่านอยู่เสมอ  

 ในโอกาสแห่งความสำเร็จอันดีที่เกิดขึ้นนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูป

ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทุกท่านนับถือเคารพบูชา อำนวยพรให้เกิดผลตามความ

มุ่งหมายในทางที่ถูกต้องดีงามทุกประการแก่ทุกท่าน และดำเนินชีวิตในก้าวต่อไปด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็ม

ศักยภาพ บนพื้นฐานของความถูกต้อง มีจริยธรรมตามวิชาชีพ มีหัวใจแห่งจิตอาสาเป็นที่ตั้ง เพื่อความก้าวหน้าของ

ตนเอง และเพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติยิ่งขึ้นต่อไป 

	 	 	 (นายวิรัช		โหตระไวศยะ)	

	 	 	 รักษาราชการแทน	

	 	 	 	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 เนื่องในโอกาสอันเป็นสิริพิพัฒน์มงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน 

 ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผมขอ

แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๑ อีกทั้งขอร่วมภาคภูมิใจกับครอบครัว  ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ในความสำเร็จอันสง่างามน่าชื่นชมครั้งนี้ 

 บัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนั้น เป็นผู้มี

ความพร้อมที่จะประกอบสัมมาอาชีพใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทุกท่านมีความรู้ความชำนาญในสาขา

วิชาชีพของตน ทั้งทางทฤษฎ ี และทักษะปฏิบัติ ตลอดจนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การ

พัฒนาตน สังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป    

 นอกจากการมีความรู้ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาชีพแล้วนั้น การมีคุณธรรม จริยธรรม    

ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ท่านจะต้องนำไปผสานใช้ควบคู่กันในการประกอบกิจการใด ๆ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด อีกทั้งจะต้องเตรียมตนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อความเจริญก้าวหน้าใน

การประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

 สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ได้ปกป้องคุ้มครองและ

ดลบันดาลให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน  

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ    

    

	 	 	 (ดร.สุกิจ		นิตินัย)	

	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
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สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระผม รองศาสตราจารย์ ดร. ฤกษ์ชัย   

ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ขอเป็นตัวแทนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าราชมงคลตะวันออก

ทุกคน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา    

 ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ทำการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ของเรา พวกเราคณาจารย์และบุคลากร  

ตา่งได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลงัใจ ถา่ยทอดองคค์วามรูต้ลอดจนประสบการณต์า่ง ๆ เพือ่ใหท้กุทา่นมคีวามพรอ้ม 

ท่ีจะไปปฏิบัติหน้าที่การงานในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกในการ

เริ่มต้นชีวิตของการทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นผมจึงขอฝากหลักคิดในการทำงานไว้ ๒ ประการ คือ      

ประการแรก เรื่องการเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย        

ส่วนประการท่ีสอง ด้วยเราอยู่ในยุคท่ีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการหมั่น  

ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ด้วยหลักคิดสองประการนั้นท่านจะสามารถทำงานในอนาคตได้อย่างไม่มี

ปัญหา  

 หวังว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านจะเป็นคนที่เก่งและดี ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้น

ประโยชน์ต่อสังคมเป็นอันดับแรก ซึ่งหากทุกท่านมุ่งมั่นและพยายามดังนี้แล้ว ย่อมทำให้ท่านประสบความ

สำเร็จและส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งในกิจการงานตลอดจนถึงครอบครัว สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใส่ใจดูแล

สุขภาพ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป 

 

 

   (รองศาสตราจารย์	ดร.ฤกษ์ชัย	ฟูประทีปศิริ)	

	 	 	 รักษาราชการแทน	

	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ความสำเร็จที่ปรากฏในวันนี้ เป็นผลมาจาก  

ความพากเพียร มุมานะเพื่อสั่งสมความรู้ทั้งจากการฟัง การคิด การปฏิบัติ และการฝึกฝน โดย “บัณฑิต”   

ทั้งหลายนั้น คือ ผู้ที่ได้ศึกษาความรู้สำเร็จแล้ว มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ สามารถดำเนินชีวิตด้วยปัญญา  

 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ตามความศรัทธา รวมทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี

ดิเรกฤทธิ์ อำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มุ่งดำเนินชีวิตด้วยการเป็นผู้รู้ด ี รู้ถูกและรู้ชอบ 

สมดั่งเกียรติแห่งผู้มีปัญญาที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้   

 

 

 

    

	 	 																																										 (รองศาสตราจารย์สุภัทรา	โกไศยกานนท์)	

   รักษาราชการแทน	

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 กล่าวได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้เป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับชีวิต เพราะว่าเป็นปีม่ิงมหามงคล

ของปวงพสกนิกรชาวไทย เนื่องด้วยมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร  

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้

รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ซึ่งก่อนจะถึงวันนี้ ทุกคนต่างผ่านความเหนื่อยยากในการศึกษาเล่าเรียน 

และมีความมานะอุตสาหะที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้พบกับความสำเร็จในชีวิต     

 ขณะนี้บัณฑิตส่วนใหญ่คงจะทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ และอาจมีบางส่วนที่กำลังศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานหรือศึกษาต่อด้วยความพากเพียรเพื่อประสบความสำเร็จสมปรารถนา

และเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีทั้งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ขอให้ระลึกว่า ในโลกแห่งการทำงานนั้น ทุกคนต้องใช้

ทั้งความรู้และความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาประกอบวิชาชีพ และต้องมีความอดทน อดกลั้นในการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความขยันหมั่นฝึกฝนทักษะและเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต เพื่อนำมา

พัฒนางานในหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และที่สำคัญที่สุด จะต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมในการ

ประกอบกิจการงานต่าง ๆ หมายความว่า ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความเต็มใจจนบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป 

 สุดท้ายนี้ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโปรดอำนวยพรให้บัณฑิต

ใหม่ทุกคน มีความสุขสมปรารถนา ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและการศึกษาต่อ รวมทั้งเป็นกำลัง

สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   

 

 

	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ		วสุนธราภิวัฒก์) 

	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
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สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               

เนื่องในวโรกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และทางมหาวิทยาลัยได้จัด              

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ขอให้บัณฑิตทุกท่านภูมิใจ ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบัน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบัณฑิตทุกท่านในวันนี้ เป็นทรัพยากร

ที่มีคุณค่าของครอบครัว สังคม ประเทศชาติที่กำลังพัฒนาสู่ความเป็นสากล  

 ขอให้บัณฑิตทุกท่านตั้งใจปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถตามวิชาชีพที่ศึกษามา โดย

ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เชื่อว่าการที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น นอกจากอาศัยความรู้ที่ได้

ศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว ควรมีคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข    

 

   

  

	 	 	 (รองศาสตราจารย์ศีลศิริ		สง่าจิตร)	

	 	 	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

008-032 ���.indd   22 7/12/19   2:12:03 PM



23

สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน กว่าจะถึงวันนี้พวกเราได้ใช้ความวิริยะ 

อุตสาหะ ด้วยความมานะบากบั่นในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการศึกษาและการอยู่ร่วมกัน  

ในสังคม จึงขอให้พวกเราได้เตรียมกาย เตรียมจิต เตรียมแผนการดำเนินชีวิต เตรียมพิชิตปัญหาต่าง ๆ ให้

ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่การงาน การอยู่ร่วมกัน  

ในสงัคมอยา่งเตม็กำลงัความสามารถ อย่างมคีณุธรรม เพ่ือนำพาตนเอง องคก์ร สงัคม ใหม้คีวามเจรญิก้าวหนา้ 

และสังคม มีสันติสุข 

 ขอให้บัณฑิตทุกคน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ  

ส่วนตัวตลอดไป ถ้ามีโอกาสขอให้พวกเราได้กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยและช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริม

มหาวิทยาลัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป      

 

 

 

 

	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล		บุรินทร์วัฒนา)	

	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

008-032 ���.indd   23 7/12/19   2:12:05 PM



24

สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์   

และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป ี 

การศกึษา ๒๕๖๑ จากพระหตัถส์มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

นับเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิต 

 การที่บัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาในครั้งนี้ ถือว่าได้บรรลุการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ 

วิชาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาอันทรงเกียรติถือเป็นประสบการณ์

การเรียนรู้อันมีค่ายิ่งในช่วงชีวิตของบัณฑิตทุกท่าน 

 สิ่งหนึ่ง ที่ปฏิเสธไม่ได้ในการเพิ่มเติมความรู้ เพื่อทำให้ตนเองมีทักษะที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพ

สังคมในปัจจุบัน คือ การเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพของ

ตนเอง และสิ่งสำคัญย่ิงท่ีบัณฑิตทุกท่านควรพึงระลึกเสมอ นั่นคือ การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของ

ชีวิต การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ขอให้ทุกท่านรักษาพฤติกรรมของผู้รักการเรียนรู้นี้ไว้ เป็นผู้ที่มีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งจะทำให้ทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 ท้ายนี้ กระผมขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ   

ดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญในชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิโรจน์	ลิ้มไขแสง)	

	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสสำคัญ          

กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ทุกท่าน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ยังความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว คณาจารย์ รวมถึงมหาวิทยาลัย 

 ด้วยระยะเวลาท่ีผ่านมากระท่ังปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ สานสร้างพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต  

นักปฏิบัติมืออาชีพ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประกอบการอย่างมากมาย ภายใต้ปณิธานท่ีมุ่งมั่น

จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณภาพเหล่านั้น 

สามารถเห็นได้จากตัวอย่างศิษย์เก่าหลายท่าน ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือในระดับประเทศ รวมถึงนานาชาติ 

 ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกท่าน จะต้องสร้างและพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดี

ในด้านการทำงาน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการดำเนินชีวิต เพื่อให้คงไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

ข้อสำคัญทุกท่านจะต้องเป็นพลังในการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสะท้อนความคิดเห็น ให้ความ

ร่วมมือร่วมใจเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดรับบริบทสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยากเห็นภาพความสำเร็จในการทำงาน การประกอบสัมมาชีพ และ

การพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพด้วยความมีเหตุมีผล   

มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีบทบาทด้านจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ สร้างประโยชน์ในทิศทางที่ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะสามารถช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 

 ขอฝากชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไว้กับทุกท่าน ให้สร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดียิ่งขึ้น 

แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขออานุภาพแห่ง  

คุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธพิริยมงคล รวมถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือ ปกปักรักษา และดลบันดาล

ให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ ตั้งมั่นและยืนหยัดด้วยกรอบแห่งความถูกต้องดีงาม มีความมั่นคงในชีวิตสืบไป 

 

 

	 	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ		ปิ่นปฐมรัฐ)	

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงาน ซึ่งจะพบว่ายากกว่าการเรียน 

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่บัณฑิตทุกคน นอกจากมีความรู้ที่ได้เรียนมายังต้องใช้ความรู้นั้นได้และใช้เป็น คือ  

ใช้ให้เป็นประโยชน์โดยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจึงจะเรียกว่าเรามีประโยชน์ ที่สำคัญคือต้องสามารถ

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปรับใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลา  

 ดังนั้น จึงต้องตื่นตัวโดยประเมินตนเองตลอดเวลาเพื่อให้เห็นว่าตนเองต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ต้องเรียนรู้

อะไรเพ่ิมเติมด้วยวิธีการใด รวมทั้งต้องมีศิลปะในการนำความรู้มาใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่าง

สมดุล และขอฝากข้อคิดไว้เตือนสติบัณฑิตทุกท่าน จากคำกล่าวที่ว่า “ความรู้ทำให้องอาจ” นั้นเป็นจริงก็ต่อเมื่อ

ผู้ท่ีมีความรู้นั้นต้องประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และ “สุดยอดของความดี” คือ 

“ความกตัญญู” 

 ดังน้ัน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พึงประพฤติตนให้เป็นผู้มีความกตัญญู  

โดยเฉพาะต่อ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ทั่วทุกคนเทอญ ....    

   

 

  

                                                           (ดร.สิริเบญจา			กอวัฒนา)	

	 	 																																					นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๖๑     

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยี จำนวน ๔ วิทยาเขต และ ๑ คณะ   

ให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาทั้งในระดับ ปริญญาตรี ในสาขา

วิชาชีพต่าง ๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง ๔ แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต 

มีประวัติไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี จัดเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ใน ๕ แห่งที่จัดการศึกษา 

ปริญญาสายวิชาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

 ความสำเร็จและความก้าวหน้านั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้ถูกต้อง  

อย่างมีคุณธรรม มีสติและปัญญา ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในงานที่ทำ ใส่ใจในรอบด้านไม่ว่าเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กับการมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน  

หมู่คณะ ในฐานะเป็นประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ชโยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และในฐานะศิษย์เก่าวิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ ศึกษาในรุ่นท่ี ๗ โดยปัจจุบันยังคงติดต่อกันกับพี่น้องรุ่น ๑-๒๐ อยู่อย่างต่อเนื่องคอย  

ช่วยเหลือเกื้อกูล ในด้านธุรกิจการค้า ส่วนราชการ ด้านสถาบันการเงินการธนาคาร พวกเรามีความยินดีพร้อม

เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกรุ่น กระผมขอให้ท่านดำรงความรักความสามัคคีและ

สายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพ้อง น้องพี่ และกลับมาช่วยกันร่วมทำกิจกรรม ร่วมกันสร้างประโยชน์แก่น้อง  

นักศึกษาปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตลอดไป 

 ในโอกาสอันมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนวยพรให้บัณฑิต

กิตติมศักดิ์และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน จงประสบความสุข ความเจริญ ตามสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ     

 

 

   (นายสุขสันต์		ยศะสินธุ์)	

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  

ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล                  

นับจากนี้เป็นต้นไป การที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาออกไปจะประสบความสำเร็จ มีองค์ประกอบ

หลายด้าน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันคือการไม่หยุดพัฒนาตนเอง เรียนรู้ให้ทันกับโลกที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความขยันและความตั้งใจจะเป็นพื้นฐานในการนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ             

อีกทั้งโลกในยุคดิจิทัลนี้ การใฝ่รู้เรื่องของไอที อีคอมเมิร์ซ เน็ตเวิร์ค จะเป็นโอกาสให้มีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่น ๆ  

ดังนั้นควรหมั่นเตรียมความพร้อม ขวนขวายหาความรู้เพื่อรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนมหาวิทยาลัย    

จะเป็นผู้ช่วยผลักดันการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานสร้าง

อาชีพ ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาถือเป็นความสำเร็จในเบื้องต้น ประตูโลกอาชีพกำลังเปิดต้อนรับบัณฑิตใหม่         

ทุกคน บัณฑิตของราชมงคลพระนครถูกขนานนามว่าเป็นคนขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงาน ดังนั้นจงนำสิ่งที่เป็น

ตนเอง บวกกับวิชาการที่เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ถ้าทุกคนมุ่งมั่นก็จะเป็นลู่ทางให้

ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ 

 กระผมในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสมาคมและขอ  

เชิญชวนทุกท่านกลับมาสนับสนุนและดูแลน้อง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการศึกษา แนะนำแนวทาง 

ตลอดจนการหางานทำ รวมถึงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอันจะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปข้างหน้า 

 ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย      

พบแต่ความสมหวังในชีวิต    

 

 

 

   (ดร.สมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย)	

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ปีนี้นับเป็นปีมิ่งมหามงคลของปวงพสกนิกรชาวไทยเนื่องจากเป็นปีที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ

อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จึงถือเป็น  

นิมิตหมายอันดีงาม สำหรับบัณฑิตใหม่ทุกคน มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่สำเร็จ  

การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ย่อมเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การเรียนในระดับปริญญานั้นจะต้องผ่าน

ความเหนื่อยยากในการศึกษาหาความรู้ และต้องมีความมานะพยายาม ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนกระทั่ง  

ได้รับความสำเร็จสมปรารถนาในวันนี้    

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน การหางานทำอาจจะค่อนข้างยากลำบากหรือไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น 

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจึงควรเอาใจใส่ต่อตนเอง ทั้งในเรื่องวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ความรู้รอบตัวเก่ียวกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน การแต่งกาย บุคลิกภาพ รวมทั้งกิริยามารยาทที่แสดงออกต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็น  

ท่ีประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น โดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นนายจ้างของเราในอนาคต เพ่ือให้เขาเกิดความพึงพอใจและ

เลือกเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้หากมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี 

เพราะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ที่สำคัญที่สุด บัณฑิตทุกคนจะต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมในการ

ประกอบกิจการงานต่าง ๆ หมายความว่า ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และทำงานที่ได้

รับมอบหมายด้วยความเต็มใจจนบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

ต่อไป   

 ท้ายที่สุดนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และองค์พระสยามเทวาธิราชที่ปกปักพิทักษ์ประเทศ

ชาติ รวมท้ังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายท่ัวสากลพิภพที่ทุกคนเคารพสักการะ โปรดอำนวยพรอันประเสริฐให้บัณฑิต  

ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จ และสมปรารถนาทุกประการ ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ มีแต่ความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศ เจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป   

 

 

	 	 	 (ดร.ปราจิน		เอี่ยมลำเนา)	

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ผมในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ  

มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุก ๆ ท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ขอชื่นชมกับความเพียร

พยายาม มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา ทั้งยังตระหนักในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งผลให้ทุกคนได้เป็น

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีทักษะในการทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ชื่นชมของสังคม  

 การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้น นับเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของชีวิต ที่มุ่งไปสู่จุดหมายในการดำรงตน

เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ ขอให้ท่านตั้งใจทำงาน นำความรู้ ความคิด ความสามารถ และทักษะไปใช้ในหน้าที่

การงาน อย่างเต็มความสามารถ และดำเนินชีวิตอยู่ในครรลองของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อันจะนำพาให้

บัณฑิตก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่เป็นบัณฑิต

ของราชมงคลล้านนาอย่างแท้จริง 

 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน

และครอบครัว มีความสุข ความเจริญ หวังสิ่งใดขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ    

    

 

   (นายกู้เกียรติ	ประภัสระกูล)	

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  และคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ในนามของสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิตใหม่รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน 

 พธีิพระราชทานปรญิญาบตัรนัน้ เปน็พธิอีนัทรงเกยีรตทิีไ่ดรั้บพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการ

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รับใช้สังคมและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี ขณะเดียวกัน  

ขอต้อนรับบัณฑิตทุกคนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

งานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน  

ทุนการศึกษา และการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย   

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าฯ ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานองค์กร              

ทางศาสนา / ทั่วไปที่ขอความร่วมมือและที่สำคัญมากอีกงานหนึ่ง คือ การยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น

ของมหาวิทยาลัย 

 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยพรให้บัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

และบัณฑิตใหม่ทุกคนจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และเป็นศิษย์เก่าที่ด ี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตลอดไป 

 

    

 

	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล		บุรินทร์วัฒนา)	

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	และคณาจารย์	

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 เนือ่งในโอกาสท่ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มีพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร แกบ่ณัฑติประจำ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในนามสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสำเร็จกับบัณฑิต 

ทุกท่าน ความสำเร็จจากการจบการศึกษา จนกระทั่งได้รับพระราชทานใบปริญญาถือเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง 

ทั้งโดยส่วนตัวและความปลาบปล้ืมไปยังครอบครัว เมื่อเราผ่านการเป็นนักศึกษา สู่สถานะบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิต หวังเป็นอย่างย่ิง ว่าพวกเราจะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง องค์กร หน่วยงาน

ประเทศชาติของเรา และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบันของเราให้เป็นท่ีรู้จักของ

คนทั่วไป ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดอภิบาลประทานพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข

ความเจริญ และ สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

 

 

 

   (นายกฤช	นฤสิงห์สำราญ) 

	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)  

 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  

 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ประกอบ

ธุรกิจที่เน้นด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งใน

ประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอด เช่น การพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาดรวม ๒๖ เมกะวัตต์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี การลงนามบันทึกข้อตกลง  

ความเข้าใจในการศึกษาโครงการพัฒนาด้านพลังงานลม ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ ร่วมกับกรมพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่รัฐมอน รัฐกะยิน และรัฐ

ตนินกะเย การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) เพื่อนำมาใช้เป็นชีวมวล โดยจัดทำแปลงสาธิต  

การปลูกหญ้าเนเปียร์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในโครงการพลังงานลม ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพ  

ให้แก่เกษตรกรที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีกำลัง

การผลิตรวม ๓.๓ เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลัง

ผลิต ๓๑.๗๕ เมกะวัตต์ ที่จังหวัดมิยากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ Tohoku Electric Power 

Co.,Inc.  

 ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและพุทธศาสนา มาโดย

ตลอด จนได้รับโล่เกียรติยศแด่ปูชนียบุคคลในพื้นที่เขตดุสิต จาก นายสัญญา ชีนิมิต ปลัดกรุงเทพมหานคร ณ 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศักนินทร์ ภูมิรัตน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย และได้รับ

ประกาศนียบัตรจากสำนักข่าว CNBC ภาคพื้นเอเชีย ในงาน “CNBC’s 13th Asia Business Leaders 

Awards 2014” ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ลงนามบันทึก  

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ  

ทั้งสองหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับได้จัดสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด ๒๒.๔ กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นสถานที่แหล่งความรู้ทางการศึกษา และงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย    

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน  

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็น

สมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) เพื่อเป็นเกียรติ

ประวัติสืบไป 
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35ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
(การจัดการ) 

   

 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  

ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก

สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จาก  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา และปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จำนวนมาก 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด 

(มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 ผลงานดานวิชาการที่เกี่ยวของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา และการ

ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยปี ค.ศ. 2018 ท่ามกลาง  

ศึกนอกศึกใน” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ   

 ผลงานดานสังคมที่เกี่ยวของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทั้งใน

และนอกองค์กร เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและตอบแทนสังคม ชุนชนและประเทศชาติ ผ่านการทำงานและ

โครงการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในบทบาทรองประธานมูลนิธิ 

บีเจซี บิ๊กซี อีกทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมของภาครัฐเสมอมา เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมด้านการศึกษา ได้แก่ 

โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน โครงการ “พัฒนาผู้นำ ปลูกต้นกล้า 

รักษาดินแดง” โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โครงการ 

“English Library for Kids” เป็นต้น และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให้ความร่วมมือ

ในการฝึกสหกิจศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น 

รวมทั้งการรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) ในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด  

(มหาชน) ด้านขบวนการจัดซื้อ และด้านโลจิสติกส์ และให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทย มาลายา 

กลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีเจซี ที่ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากแก้ว ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็น

การปฏิบัติงานจริงที่ใช้แนวคิดและหลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานใน

องค์กรตั้งแต่ส่วน Inbound Logistics และ Outbound Logistics  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน  

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม ชุมชน

และประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหาร 

ธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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36 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 

   
 นางอโนทัย พรประภา เกิดเม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ 

ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต

และบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาบริหาร 

ธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยโยนก (ปัจจุบันคือ

มหาวิทยาลัยเนชั่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหาร บริษัท เอส.พี.  

อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ 

 ผลงานดานวิชาการที่เกี่ยวของ นางอโนทัย พรประภา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ 

แนช่ันแนล จำกัด ซ่ึงเป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการร่วมมือกับประเทศ

อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ และ

อะไหล่รถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยแผนการตลาดและการบริหารที่มีคุณภาพ 

ทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา 

 นางอโนทัย พรประภา ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการบัญชี

จนสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรในกลุ่มบริษัท SPI ขยายขอบข่ายธุรกิจครอบคลุมอุตสาหกรรม และ  

การบริการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ และเครื่องจักรกลหลายด้าน เช่น เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า รถยนต์

เล็กซัส ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรยันม่าร์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจ  

เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย 

และประเทศใกล้เคียง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการเติบโตก้าวไปข้างหน้าของกลุ่มบริษัท SPI ให้เป็น

หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ นอกจากนี้ ได้ขยายขอบข่ายการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายปุยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงิน  

แกมเขียว ตลอดจนโครงการผลิตฉนวนกันความร้อน ฯลฯ 

 ผลงานดานสงัคมทีเ่กีย่วของนางอโนทยั พรประภา ใหค้วามอนเุคราะหส์นบัสนนุเงนิจำนวน ๑ ลา้นบาท 

ในการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด Portable ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๓ ล้านบาท ในการซ่อมแซม

อุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคารเรือนเขียวสะอาด โรงเรียนวัดธาตุทอง สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๓ ล้านบาท 

สำหรับในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในโรงเรียนพระดาบส และได ้ 

ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ “นวฤกษ์” ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ “บ้านพัก

ฉุกเฉิน” โครงการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน เป็นต้น 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนางอโนทัย พรประภา ได้ให้การสนับสนุน

ด้านการศึกษา โดยรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเห็นการปฏิบัติงานจริง  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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37ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ดุริยางค์ไทย)

   

 จ่าอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๔๙๖ ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนธัญบุรี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ กองการสังคีต กรมศิลปากร 

 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ่าอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ 

เรียนดนตรีจากนายถวิล อรรถกฤษณ์ ผู้เป็นบิดา โดยเริ่มเรียนฆ้องใหญ่ 

ฆ้องวงเล็ก และเครื่องดนตรีไทยอื่น ๆ จนสามารถบรรเลงเพลงตามงานต่าง ๆ ส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  

ในวงการดนตรีไทย ต่อมาได้ให้ความสนใจเรื่องปี่ในจนเกิดความชำนาญและคล่องแคล่วในการต่อเพลงต่าง ๆ 

จากนั้นได้เข้ารับราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ตำแหน่งเครื่องเป่าไทย และย้ายมาเข้า

รับราชการ ณ กองการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับตำแหน่งศิลปิน

อาวุโสสำนักการสังคีต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานที่ผ่านมาด้านการประพันธ์เพลงประเภทเดี่ยวขลุ่ย จำนวน ๒๐ 

เพลง ประเภทเดี่ยวปี่ใน จำนวน ๘ เพลง ทั้งนี้ ยังอุทิศตนในการเป็นครูฝึกสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียน   

นักศึกษามาโดยตลอด จ่าอากาศเอก สุวัฒน์  อรรถกฤษณ์ ได้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธี   

ราชพิธี และรัฐพิธี เช่น งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๒๕ เป็นต้นมา บรรเลงและควบคุมวงบรรเลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ  

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรเลงและควบคุมวงบรรเลงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บรรเลงและควบคุมวงบรรเลง

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

ร่วมบรรเลงในงานวิศิษฏ์ศิลปิน ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน และมีผลงานด้านการร่วมบรรเลงดนตรีไทยประกอบโขน 

และละครต่าง ๆ จำนวนมาก อีกทั้งได้ช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น กลุ่มทวีปเอเชีย ได้แก่ 

ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี กัมพูชา ฯลฯ กลุ่มทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล 

สวีเดน เยอรมัน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อังกฤษ ฯลฯ 

 ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง จ่าอากาศเอก สุวัฒน์  อรรถกฤษณ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ทางด้านดนตรีไทย นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านดนตรีไทย 

โดยจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชน (บ้านอรรถกฤษณ์) และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลธัญบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ่าอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ เป็น

อาจารย์พิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน ในรายวิชาดุริยางคศิลป์ไทย รวมทั้ง

เป็นกรรมการและที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เป็นผู้บรรเลงและฝึกซ้อมการแสดงของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ และ

เป็นผู้ฝึกซ้อมการเดี่ยวปี่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยเพื่อเข้าประกวดในงานต่าง ๆ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน  

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต)

 นายอานนท ประไกรวัน เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ปัจจุบันอายุ ๔๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลย ี 

แม่พิมพ์ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (วิทยาลัย

เทคนิคขอนแก่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เอ ซี เอ 

เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด 

 ผลงานดานวิชาการที่เกี่ยวของ นายอานนท์ ประไกรวัน ได้ก่อตั้ง 

บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตช้ินส่วน     

ยานยนต์ ออกแบบและสร้าง JIG TOOL DIE ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติต่าง ๆ และรับผลิตงาน

ตามแบบ งานโครงสร้าง งานขึ้นรูปที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการ

ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ จนสามารถขยายฐานทางธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดตั้ง

บริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องตัด Special 

Cutting Tools ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายเครื่องมือ, ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดตั้งบริษัท แพ็คโพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับ  

การผลิต การขึ้นรูป การหล่อแบบแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์โพลิเมอร์ทุกชนิด, ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   

ได้จัดตั้งบริษัท เอโซว ไทย จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ 

งานโยธา,  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ก่อตั้งบริษัท อานนท์ แอสเสท จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์     

บ้าน ที่ดิน และบ้านจัดสรร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก่อตั้งบริษัท ARNON FARM จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับ

ปศุสัตว์ เกษตรกรรม เลี้ยงและเพาะพันธุ์วัวอเมริกันบราห์มัน 

 ผลงานดานสังคมที่เกี่ยวของ นายอานนท์ ประไกรวัน มีส่วนร่วมสนับสนุนระบบการศึกษาทวิภาคีกับ

ภาครัฐ โดยให้เป็นสถานท่ีฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่วิทยาลัยการอาชีพ

เซกา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นต้น 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอานนท์ ประไกรวัน มีความรู้ความ

สามารถ และความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรม นำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการรับเชิญ

เป็นวิทยากรพิเศษอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการในการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้ในการบริหารการผลิตและการจัดการ สำหรับ

บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด และให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาขาดแคลน  

ทุนทรัพย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปี นายอานนท์  ประไกรวัน ถือเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักปฏิบัติ

มืออาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมได้ถูกต้อง และแม่นยำเป็นแบบอย่างที่ดีกับ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน  

มผีลงานเปน็ทีป่ระจกัษ ์ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี จงึเหน็สมควรมอบปรญิญาวศิวกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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40 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การโรงแรม) 

   
 นายภูริตภิรมยภักดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบัน

อายุ ๔๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กองทุน สิงห์ เวนเจอร์ส ประธาน  

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 

 ผลงานดานวิชาการ นายภูริต ภิรมย์ภักดี เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยร่วมกับคณะเพื่อ  

จัดโครงการ Singha Biz Course ซึ่งเป็นโครงการการฝึกงานรูปแบบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ 

ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ยังเป็นผู้ร่วมกำหนดแนวหลักสูตรทางด้านการตลาดและการขาย เพื่อใช้สอนให้กับ  

นักศึกษาจากโครงการนี้ 

 ผลงานทางสังคม ร่วมก่อตั้งกลุ่มสิงห์อาสาที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และ

ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมและให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อการพัฒนาด้าน

กีฬาของประเทศให้มีความสามารถในระดับสากล 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายภูริต ภิรมย์ภักดี ได้ให้การสนับสนุน 

และให้ความอนุเคราะห์กับคณะศิลปศาสตร์ เป็นอย่างดี อาท ิ ให้การสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 

ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องดื่ม เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม  

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Mighty Mix University Challenge) เป็นประจำทุกปี ให้การสนับสนุนวิทยากร

เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมแข่งขันวิ่งการกุศล UTK Minimarathon กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล 

Big Body Live in UTK และกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เป็นต้น 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้  

กับบัณฑิต และนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป 
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41ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เคมี)  

   
 นายประจักษ ตั้งคารวคุณ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ปัจจุบันอายุ ๗๕ ปี 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 

 ผลงานดานวิชาการนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เป็นนักพัฒนาและนักวิจัย จนทำให้บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียง อาทิ สีทาภายนอกที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ   

ด้วยเทคโนโลยี Titanium Triple Protection หรือไททาเนียม ๓ ชั้น ที่จะปกป้องสีได้ต้ังแต่ผิวนอกจนถึง

โครงสร้างด้านใน โดยได้รับการการันตีคุณภาพการทดสอบจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (TISTR) และ  

ยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนทำให ้

บริษัทได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในด้านคุณภาพสินค้า 

 ผลงานทางสังคม นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง

ยังร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้ความช่วยเหลือแก ่ 

ผู้ป่วยยากไร้ และแผนที่จะดำเนินโครงการ “วันสิ่งแวดล้อมดีในโรงเรียน” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เกิดความ

เอาใจใส่และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายประจักษ์ ต้ังคารวคุณ ยินดีให้การ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาทิ การจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการทำงาน  

ให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาฝึกงาน  

สหกิจศึกษา ในเครือบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

บัณฑิตและนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป 
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42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

 นายสุพันธมงคลสุธี เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบัน

อายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ผลงานดานวิชาการ

 – ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 – ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ 

 – ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 – ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 – ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 – ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

 – ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 – ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะบริหารการลงทุน/กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 – ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/กรรมการธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

 – ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

 ผลงานทางสังคม

 – ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

 – ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 – ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 – ดำรงตำแหน่ง กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

 – ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุกรรมการมาตรฐาน กทช. เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสุพันธ์ มงคลสุธี ยินดีที่จะให ้ 

การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาทิ สนับสนุนกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง เพื่อพัฒนาและจัดทำหลักสูตรบัณฑิต  

พนัธุใ์หม ่การเปดิโอกาสใหม้หาวทิยาลยัสง่นกัศกึษาเขา้ศกึษาดูงาน และฝกึงานสหกจิศกึษาในสถานประกอบการ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

บณัฑติ และนกัศกึษา สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ จงึเหน็สมควรมอบปรญิญาวศิวกรรมศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป 
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43ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการ)  

   

 นายณัฐภพรัตนสุวรรณทวีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบัน

อายุ ๖๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

รฐัศาสตร ์ จากมหาวทิยาลยัรามคำแหง ปจัจบุนัดำรงตำแหนง่ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

กลุ่ม บริษัท เอส ซี (Logistics Business)

 ผลงานดานวิชาการ

 – เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา อาทิ  

  – การทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในการจัดทำโครงการ  

การศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

  – ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัทเอกชน 

จำนวน ๕ บริษัท ในการจัดตั้ง DP School โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร Soft Skills เพื่อสร้าง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่   

  – ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจัดทำโครงการช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานในรูปแบบสหกิจ

ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับนักศึกษาที่ผ่านการประเมินแล้ว คัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท  

ในกลุ่ม Land Logistics 

 – ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เพื่อสนับสนุนและหาแนวทางการพัฒนา เพ่ือ  

ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ในทุกระดับชั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ   

และสถาบันการศึกษา เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเป็นที่ยอมรับทั้ง  

ในระดับประเทศและระดับอาเซียน 

 ผลงานทางสังคม

 – ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก  

เพื่อรักษาหน้าดิน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 

และกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20 

 – ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ เป็นผู้นำพาให้กลุ่มบริษัท เอส ซี ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำป ี ๒๕๖๑”   

จัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นผู้นำพาให้บริษัท เอสซี ออฟชอร์ 

เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว” สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ

ด้านยาเสพติด ตามโครงการโรงงานสีขาว 

 – ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและศาสนา 

 – ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ยินดีที่จะให้การสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาทิ สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท เอส ซี และการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน และฝึกงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรต ิ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิตและ

นักศึกษา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป 
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(นวัตกรรมสิ่งทอ)

 นายยุทธนา ศิลปสรรควิชช เกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

ปัจจุบันอายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่ง นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Chairman ASEAN 

Federation of Textile Industries ประธานบริหารบริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ 

จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) เหรัญญิกสมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มนตรีสหพันธ์อุตสาหกรรม  

ส่ิงทอแห่งประเทศไทย อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเย็บ Executive 

Advisor of (Group of 6 textile companies) JK Group กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มไทย 

 ผลงานดานวิชาการ นายยุทธนา ศิลปสรรค์วิชช์ เป็นผู้ร่วมริเริ่มแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ  

ผลิตเสื้อผ้า ด้วยการนำขวดพลาสติกเก่ามารีไซเคิลเป็นเส้นด้าย เพื่อผลิตเสื้อผ้า รองรับความต้องการของลูกค้าใน  

แบรนด์ระดับโลก อาทิ อาดิดาส ไนกี้ และอื่น ๆ อีก ๓๐ แบรนด์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง   

ต้นไผ่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลก และสามารถช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นถึง ๓๕% 

ทั้งยังเป็นพืชท่ีไม่ต้องใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงในการปลูก สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็น  

ผูใ้ห้การสนบัสนนุ สง่เสรมิการศกึษา ดว้ยการเปน็อาจารย์พิเศษ และวทิยากรบรรยาย ใหกั้บสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  

 ผลงานทางสังคมร่วมเป็นคณะทำงาน เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจที่ครอบคลุม ระหว่างไทยและเกาหลีใต้” (Comprehensive Economic Partnership Agreement : 

CEPA) เพื่อศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย บนสมมติฐานว่าความตกลงที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า การ

อำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งการดำเนินความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ   

ที่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะต่อการพัฒนาขีดความสามารถของไทย ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยก็มีโอกาส  

ที่จะพัฒนาไปอีกขั้น เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นชาติที่มีการแต่งกายที่ทันสมัย และเป็นที่นิยมของประเทศทั่วโลก

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายยุทธนา ศิลปสรรค์วิชช์ ได้ให้การ

สนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์กับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็น  

อย่างดี อาทิ ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม เป็นที่ปรึกษาด้านเครื่องนุ่งห่มในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขา

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ 

สนับสนุนและเป็นผู้นำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศเกาหลีใต้ ด้วยการจัดโครงการ  

นำอาจารย์และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ันและไลฟสไตล์   

ณ ประเทศเกาหลีใต้ ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา New Paradigm of Fashion Biz by Korean Expert  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

บัณฑิต และนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมสิ่งทอ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป 
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46 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 

   
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

สงขลา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการทำงาน รับราชการเป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๖๑ และดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อาทิ ผู้ช่วยอธิการบดี    

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ซึ่งยังได้รับการต่ออายุราชการ  

หลังเกษียณโดยได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและเป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปร.ด.ภาษาไทย) ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนและนักวิชาการด้าน

วรรณกรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน โดยมีนามปากกาเป็นที่รู้จักกันนาม “ไพฑูรย์ 

ธัญญา” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี ๒๕๓๐   

 ผลงานด้านวิชาการ เป็นนักวิชาการด้านการสอนเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น การเขียนสารคดี เรื่องสั้น  

บทกวี บทความวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัย ตำราทางวิชาการเผยแพร่หลายเล่ม เช่น ปรากฏการณ์

วรรณกรรม การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ ผู้หญิงยิงเรือ:สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย วรรณคดีสีเขียว  

ทฤษฎีวรรณคดี เป็นต้น ด้านงานเขียนสร้างสรรค์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับอาเซียน   

มีผลงานเขียนได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และเกาหลี   

 ผลงานด้านสังคม ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นประธานเขียน

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พ.ศ. ๒๕๔๔ ชุดวรรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นวิทยากรด้านการอ่านและการเขียนสถาบัน  

การศกึษาและองคก์รตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน จดักจิกรรมคา่ยวรรณกรรมสญัจรรว่ม ๒๕ ป ีและเปน็ตน้แบบ 

ค่ายทางภาษาวรรณศิลป์แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรค่ายภาษาและวรรณศิลป์  

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดโครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ การประสานวิทยากรบรรยายทาง  

วิชาการ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ทางภาษาไทย การประสานด้านอาจารย์พิเศษ

ของสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงให้คำชี้แนะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาไทย

ประยุกต์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

 จากความสำเร็จทั้งด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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47ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  

   
 นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

อายุ ๖๘ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง                     

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ 

จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านร่วมทางฝัน กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสเทริน จำกัด กรรมการ  

ผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท 

แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้สร้างทฤษฎีน้ำเต้าหู้ เพื่อใช้ในการบริหารองค์กร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ  

การดำเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป เป็นการสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ทฤษฎีน้ำเต้าหู้ 

ประกอบด้วย “ความใส่ใจ รับผิดชอบ ส่งมอบงานที่ถูกต้อง” ความใส่ใจแก่ครอบครัวและบุพการี รับผิดชอบ  

ต่อหน้าที่ การงาน การศึกษาเล่าเรียน หรือตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ ส่งมอบงานที่ถูกต้องอย่างมีคุณภาพ 

 ผลงานดานสังคม ประธานมูลนิธิร่วมทางฝัน ดำเนินโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” ด้วยการบริจาคเงิน

สนับสนุนโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาแพทย์ เพื่อศึกษา  

วิจัยเรื่องโรคหัวใจในเด็ก และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่อง  

ช่วยชีวิต ประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ระดมทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนให้กับผู้พิการ   

รองประธานมูลนิธิสวัสดิการอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดมเงินทุน เพื่อให้สวัสดิการ

อาจารยแ์ละเจ้าหนา้ทีใ่นดา้นการรกัษาพยาบาล เชน่ คา่รกัษาพยาบาลในสว่นทีไ่มส่ามารถเบกิไดแ้ละดา้นอืน่ ๆ   

ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม

ทางสังคม กรรมการสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาการใช้งบประมาณในการ  

ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม รองประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ระดมทุนทูลเกล้าฯ ถวาย  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิสมาคมเดอะบอสส์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการหาทุนช่วยเหลือ

สังคมจากเครือข่ายนักธุรกิจ  

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน   

๔ ทุน ตลอดหลักสูตร รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในหลักสูตรสหกิจศึกษา และรับนักศึกษาที่จบจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าทำงานที่บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 จากความสำเร็จทั้งดานประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชนตอสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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48 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 


 นายบุญชัย โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุ   

๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

บางรัก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชา  

การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท   

สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ 

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด รองประธานกรรมการ 

บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท ชัยลดาดล จำกัด กรรมการ บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด 

กรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี จำกัด กรรมการ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชควัฒนา จำกัด 

 ผลงานดานวิชาการอาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตร Marketing Management ให้กับนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บริษัท SCG 

Chemicals จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสัมมาชีพ กรุงเทพมหานคร งานเขียนบทความวิชาการ เรื่อง 3T+1 เคล็ดลับความ

สำเร็จ ลงวารสาร MIS Journal ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับ

เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๓  งานเขียนบทความคอลัมน์ Creative CEO ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 ผลงานดานสังคม โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โครงการรณรงค์เลือกตั้ง  

ใสสะอาด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐเฮติ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด  

การร่วมสนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ โครงการ Thailand Best (ผลิตในไทย 

เพื่อคนไทย ช่วยไทย พึ่งพาตัวเอง) โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์ (เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงความรู้และ

กิจกรรมที่สุจริต รู้จักการเป็นผู้ให้) จัดโดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ  

แทนคุณแผ่นดิน กับหนังสือพิมพ์ The Nation กิจกรรมโลกสวยด้วยคนดี 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  การให้ทุนนักศึกษาการให้ความร่วมมือ  

การฝึกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 

 จากความสำเร็จทั้งดานประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชนตอสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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49ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  

   

 นายจำรูญตั้งไพศาลกิจ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุ 

๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป และระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการ

ขนส่ง ระดับ ๓ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนัก

นโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ได้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และเม่ือป ี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 

จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย (S.R.T. Electrified Train Co.Ltd., State Railway of Thailand) กระทั่ง

เกษียณอายุราชการ และยังอุทิศตนเพื่อการพัฒนางานด้านการขนส่งและจราจรประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ตราบจนถึงปัจจุบัน 

 ผลงานดานวิชาการ ได้มีส่วนร่วมในการเขียนผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสารสมุดปกขาวฉบับที่ ๓ 

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร ในกรุงเทพมหานคร เมืองปริมณฑลและเมืองศูนย์กลางความเจริญ

ในภูมิภาค เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์  

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันด้วยความเป็นนักวิชาการสายนักปฏิบัติ ได้รับตำแหน่งเป็นประธาน  

กรรมการสมาคม ATRANS (CHAIR : Board of Director : ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH  

SOCIETY) ซ่ึงเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไร ในการจัดสรรทุนวิจัยทั้งด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย 

เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาด้านการขนส่งและการจราจรนานาชาติ โดยตลอดอายุการ

ทำงานจนถึงปัจจุบัน เป็นการอุทิศตนเพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องนับ ๔๓ ปี 

 ผลงานดานสังคม ด้วยลักษณะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้ประกอบการหลายภาคส่วน 

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันการเดินและการจักรยานไทย 

และได้รับเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับทิศ (Steering Committee) ศูนย์วิชาการเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงดำรงตำแหน่ง   

ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ซึ่งทุกตำแหน่งและความร่วมมือที่ถูกกล่าวถึงเป็นการ

ทำงานให้กับองค์กรการกุศล และทางราชการ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการ

ใช้รูปแบบการเดินทางทางเลือกที่มีความปลอดภัยต่อผู้เดินทางและสิ่งแวดล้อม 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Keynote Speaker) เรื่อง ITS for Smart Mobility : Smart City ในงานการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๔ (The 4th RMUTP 

Conference on Engineering and Technology) และเป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งหลักสูตรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

ระบบการขนส่งทางรางในปัจจุบัน 

 จากความสำเร็จทั้งดานประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชนตอสังคมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

สืบไป 
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51ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล) 

 

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) อายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย  

ผู้อำนวยการมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อ

การพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) จังหวัดเชียงราย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง  

จังหวัดเชียงราย   

 ผลงานดานวิชาการ ท่านได้เขียนบทความเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการและทัศนวิจารณ์ทางพระพุทธศาสนา  

สังคม และกวีนิพนธ์ เผยแพร่ตามหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสารอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 

๑,๐๐๐ ชิ้น ท้ังผลงานภาษาไทย ผลงานแปล ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาสเปน  

ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาศรีลังกา นอกจากนี้ ท่านยังเป็นนักพูด นักเขียน และวิทยากรรับเชิญ  

ในการบรรยายวิชาการทางพุทธศาสนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและ

เอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัด และต่างประเทศ  รวมถึงเป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน ์ 

หลายรายการ  อาทิ ชุมชนนิมนต์ยิ้ม มอง CEO โลกธรรมะติดปีก เมืองไทยวาไรตี้ พุทธประทีป สยามทูเดย์ 

มหัศจรรย์แห่งปัญญา เป็นต้น  

 ผลงานดานสังคม ท่านได้ก่อตั้งและอำนวยการมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เป็น

ประธานจัดหาทุนและก่อสร้างอาคาร ๘๐ พรรษาธรรมราชาธิราช โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดครึ่งใต้ จังหวัด

เชียงราย นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา บริจาคคอมพิวเตอร์และ

สร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดเชียงรายและประเทศชาต ิ 

อีกนานัปการ จนได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” สาขา  

การประพันธ์หนังสือ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา และองค์กร          

ยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) เป็นต้น 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบรรยายหลักธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

คำสอนในการดำเนินชีวิตโดยหลักพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ลงนาม  

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มโรงเรียน  

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเชียงราย 

 จากความสำเร็จในการประพฤติและปฏิบัติท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจน

การให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตลอดมา สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารสากล) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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52 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)  

 

 นายเฉลิมพล  ปุณโณทกอายุ ๕๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

International Business Education and Research (IBAR) University  of 

Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร  บริษัท CT Asia และ บริษัท CT Asia Robotics 

 ผลงานดานวิชาการ ท่านได้พัฒนาสร้างหุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคชื่อ “หุ่นยนต์ดินสอ”  

ขึ้นมาและใช้เป็นหุ่นยนต์เพื่อบริการลูกค้าเสิร์ฟอาหารให้ร้านสุกี้ MK และผลิตหุ่นยนต์ดินสอเพื่อใช้ในงาน

ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  ออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างหุ่นยนต์ตู้ ATM  ให้ธนาคารออมสิน ติดตั้ง

ทั่วประเทศ (เป็นที่แรกของโลก) ผลิตหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ จนหุ่นยนต์ดินสอได้ส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น เป็น  

รายแรกและรายเดียวของประเทศ ฯลฯ  จากความสำเร็จในวิชาชีพทำให้ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก ่ Thailand 

Top SME Awards 2018  ด้านการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เป็นต้น 

 ผลงานดานสังคม ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานโครงการนวัตกรรมวาณิชย์ บริษัท CT Asia ร่วมกับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการบนพื้นฐาน  

ทรัพย์สินทางปัญญา เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนำงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ มาทำแผนธุรกิจ เพ่ือให้เกิดขึ้นได้จริง  

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ศูนย์บ่มเพาะของ Software 

Park ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น นิด้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป็นต้น และยังสนับสนุนให้โครงการ CT Asia ให้ความช่วยเหลือด้าน ICT แก่เด็กชนบท ที่หมู่บ้านบางระจัน  

จังหวัดสิงห์บุรี ให้เข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่านรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  

ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ  

การออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง และนำเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตหุ่นยนต์ดินสอ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ  

ในโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทำให้  

นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้  

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)   

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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53ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมโยธา) 

 

 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และรองกรรมการบริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  

 ผลงานดานวิชาการ ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งงานวิศวกรรม  

งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร มากว่า ๓๐ ปี มีผลงาน โครงการต่าง ๆ อาทิ  

โครงการก่อสร้างของสถาบันวิทยสิริเมธี ระยะที่ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ โครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระยอง จังหวัดระยอง  โครงการห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมบุคลากร ช่างเทคนิค วิศวกร และสถาปนิก อีกด้วย จากผลงานเหล่านี้ทำให้

ได้รับรางวัลโล่ดีเด่น ได้แก่ โล่รางวัลพระราชทาน อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ จาก  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัทการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบโล่รางวัลการทำหน้าที่ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุม  

งานก่อสร้างโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พ้ืนที่ภาคตะวันออก   

โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงาน  เป็นจำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง เป็นต้น 

 ผลงานดานสังคม เป็นวิศวกรอาสาคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร              

หลักสูตรปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

ได้ให้การสนับสนุนการเข้าฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักเพื่อน  

ต่างสถาบัน และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา อีกด้วย 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการ

สนับสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิต การฝึกอบรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย   

การศึกษาดูงาน โครงการเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์และทักษะด้านที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงาน

ก่อสร้าง ตามกรอบและแนวทางข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี

แต่ขัดสน  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจน  

การให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(วิศวกรรมโยธา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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54 ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติกติติมศกัด์ิ 
  

 

 นายสราวุธ เบญจกุล อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิต   

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย

เปรียบเทียบ (M.C.J.) จาก Howard University ประเทศสหรัฐอเมริกา             

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.) จาก American University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  

 ผลงานดานวิชาการ ได้นำความรู้และประสบการณ์มาเขียนตำราโดยรวบรวมเป็นหนังสือรวมบทกฎหมาย

ศาลหลักประกันความสุขตามพระบรมราโชวาท พ.ศ. ๒๕๕๔ และปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่

ระหวา่งศาลในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และเขยีนบทความทางวชิาการ อาท ิ มิตใิหมใ่นการคัดเลอืกผูช่้วยผูพ้พิากษา  

กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมและมัลติมีเดีย ระบบ  

การสรรหาขององค์กรอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น    

 ผลงานดานสังคม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนทำงานเพ่ือสังคมมาโดยตลอด อาทิ เป็นกรรมการบริหาร  

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม   

เป็นเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย CMKL University เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นต้น ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในฐานะเป็นกรรมการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รวมทั้งการบรรยาย  

ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ได้มอบหนังสือกฎหมายแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคคลอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายด้วย ท่านได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๖  

และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  

มหาบัณฑิตถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให ้ 

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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55ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

 

 นายบญุชยัคงปกไพศาลอาย ุ๖๙ ป ีสำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

จากสถาบัน California College of Commerce, Long Beach, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และจากสถาบัน Lynwood Community Adult School, 

Long Beach, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน  

เจ้าหน้าที่บริหาร President & CEO บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด บริษัท แอ็ปโค 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ บริษัท สยามศิวิไล จำกัด 

 ผลงานดานวิชาการ เป็นผู้มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ในด้านธุรกิจและเห็นคุณค่า  

ของการนำศิลปะแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการค้าและบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ         

ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เรียกว่า Commercial Art ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบเครื่องหมายการค้า  

การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้า และการออกแบบสื่อโฆษณา           

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล จากความสำเร็จในวิชาชีพของตนเองแล้ว ยังใช้ความรู้ความสามารถ

ทักษะประสบการณ์รับเชิญเป็นวิทยากรด้านพาณิชย์ศิลป ให้กับบริษัทชาร์ลมิชเชล และเปิดอบรมผู้บริหาร  

ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัด ด้านการจัดการการค้าปลีกและการออกแบบร้านค้าและห้างสรรพสินค้า

อีกด้วย 

 ผลงานดานสังคม เป็นผู้สนับสนุนงานด้านสังคมมาโดยตลอด อาทิ สนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม

อาชีพคนพิการให้มีอาชีพมีรายได้ด้วยการมอบสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปให้แก่ กลุ่มผู้พิการ

เพื่อให้นำไปจำหน่ายมีรายได้ในการเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ผลิตเสื้อสีดำบริจาคแก่ผู้ขาดแคลน เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

บริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก บริจาคร่างกายและดวงตา รวมถึงจัดโครงการบริจาค

โลหิตให้สภากาชาดไทย บริจาคเงินให้มูลนิธิบ้านพักพิงโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ บริจาครองเท้าในการจัดงาน  

อุ่นไอรักคลายความหนาว นอกจากนี้ยังจัดตั้งมูลนิธิเจริญ-อินทิรา คงปักไพศาล สนับสนุนและช่วยเหลือ  

การศึกษา และโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบางน้ำชนอีกด้วย 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ  

นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาอย่างต่อเนื่อง   

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจน การให้

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป 
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56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การท่องเที่ยว)  

 

 นายภาค วราธนานันทน อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๑ – ๖ จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการ บริษัท วราธนานันทน์ จำกัด บริษัท เค.อาร์.โรจนทรัพย์ จำกัด และ 

บริษัท กิจชัยออโต้เวิคส จำกัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัด

ปทุมธานี ท่านเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีผลงานมากในด้านเครื่องจักร

เครื่องยนต์ ได้ค้นคว้าทดลองดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซล เป็นเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นรายแรก   

โดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบรถบรรทุกปูนซีเมนต์ผงเป็นทรงกล้วยหอม             

เป็นรายแรกของประเทศไทย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผงสำหรับขนส่งทางเรือแบบปลอดภัย รักษาคุณภาพ

ปูนซีเมนต์ผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น นอกจากความสำเร็จในอาชีพแล้วยังใช้เวลาให้กับการศึกษาด้าน  

การท่องเที่ยววิถีไทยภาคกลาง จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จังหวัด

ปทุมธานี และประธานพื้นที่เขต ๗ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และประธาน

หอการค้าไทย จังหวัดปทุมธานี 

 ผลงานดานสังคม ท่านรณรงค์การท่องเที่ยววิถีชุมชน ฟืนฟูชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ฟืนฟูตลาดอิงน้ำสามโคก

ให้เป็นตลาดแห่งใหม่ โดยยึดหลักวิถีชุมชนและส่งเสริมเป็นตลาดกลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ใหม ่ ทำการศกึษาออกแบบพฒันาพืน้ทีลุ่ม่แมน่ำ้เจา้พระยาใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำ้เจา้พระยาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการเปิดตลาดชุมชนวัดโพธิ์เลื่อนจนสำเร็จและสร้างเสร็จเรียบร้อย  

และส่งต่อให้เทศบาลบ้านกระแซง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโครงการของดีเมืองปทุมธานีและจัดนิทรรศการ

ของดีเมืองปทุมธานี 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ  

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังให้ความร่วมมือ  

ในโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าปฏิบัติงานใน  

สถานประกอบการจริง ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงมีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให ้ 

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

สืบไป 
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58 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 
 

 

 นายสามารถวัฒนวิจิตร  เกิดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  ปัจจุบัน 

อายุ ๕๖ ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ระดับปริญญาตรี  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือกล จากวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม  

การจัดการอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริหาร บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

 นายสามารถ  วัฒนวิจิตร  เป็นบุคคลผู้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม 

อุตสาหการ ได้ก่อตั้งบริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จํากัด  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ดา้นการผลิตชิน้สว่นแมพ่มิพ ์ ชิน้สว่นเครือ่งจกัร เครือ่งมอืตา่ง ๆ สาํหรบักระบวนการผลติทีม่คีณุภาพสงู เหนอืความพึงพอใจ 

ของลูกค้าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ได้รับโล่รางวัล 

ผู้นําด้านการผลิตชิ้นส่วน จากบริษัท ฮอนด้าเอ็นจิเนียริ่ง เอเซี่ยน จํากัด ๓ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)   

และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบผู้บริหารและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ในระดับ SMEs 

ที่ประสบความสําเร็จ จาก นิตยสาร SMEs PLUS จึงเป็นผู้นําด้านการผลิต Machine Part, Punch Die,   

Mold Die Casting Parts ทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ และยังส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ อีกทั้งได้ใช้

ความรู้ความสามารถสร้างคุณูปการต่อประเทศ เป็นผู้ร่วมพัฒนาออกแบบและผลิตต้นแบบข้อเข่าสําหรับผู้พิการ ให้กับ

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด ซึ่งปัจจุบันมีการนําไปใช้อย่างแพร่หลาย ร่วมพัฒนาออกแบบ และสร้างเครื่องกลึง

ขนาดเล็ก สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ ์ 

และสถาบันไทยเยอรมัน เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดเล็ก (Micro Die) สําหรับการผลิตชิ้นส่วน  

ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑ มิลลิเมตรเพื่อการต่อยอดสู่งานวิจัยในวงการแพทย์ด้านการผลิตชิ้นส่วน ที่ใช้ร่วมกับอวัยวะของ

มนุษย์ได้ และเป็นวิทยากรบรรยาย 

 นายสามารถ วัฒนวิจิตร มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุน   

ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ 

ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ในรูปแบบสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนการแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและร่วมวิจัยกับบุคลากรสาขาวิศวกรรม 

เครื่องมือและแม่พิมพ ์ เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรมตามโครงการ Talent Mobility รวมทั้งให้ความร่วมมือ 

ในการบริหารจัดการคณะโดยเป็นคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒ วาระ

ติดต่อกัน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

 จากผลงานและความสําเร็จในวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย   

ในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร และงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จนปรากฏเป็นที่

ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควร   

มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  
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59ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
 
 

 

 นายธีระศักดิ์  เตรียมชัยศรี  เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ปัจจุบัน อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา  

การจัดการงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนเซ็พท์ จำกัด 

บริษัท เจ.ซี เครื่องจักรกลและโยธา จำกัด และบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด 

  นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ งในการประกอบวิชาชีพ  

ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้งบริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็พท์ จำกัด บริษัท เจ.ซี 

เครือ่งจกัรกลและโยธา จำกดั และบรษิทั ยโูร เบสท ์เทคโนโลยี จำกดั ซึง่ดำเนนิกจิการอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๒๒ 

จนถึงปัจจุบัน ปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อาทิ  ๑) ระบบงานสำเร็จรูปสำหรับสร้างโรงงาน (FAST 

FACTORY SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ได้มาตรฐานและราคาประหยัด  ๒) ชุดเครื่องจักรแปรรูป อาหาร ยา สมุนไพร เคมีภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ 

เครื่องสกัดด่วน (HI-SPEED EXTRACTOR), เครื่องระเหยข้นชนิดฟิล์มบาง (HI-NUTRITION FALLING FILM 

EVAPORATOR), เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (HI-YIELD SPRAY DRYER) และอื่น ๆ จนได้รับรางวัลมาอย่าง

ต่อเน่ือง ได้แก่รางวัล BEST OF THE BEST TECHNOLOGY ปี ๒๕๕๐ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ  

ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ รางวัล Premium Product Of Thailand   

The Pride of Thais ปี ๒๕๕๙ จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล SMEs ดีเด่น 2017 แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องจักรกล จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

ปี ๒๕๖๐ จาก SME Thailand Awards 2017  

 นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญ  

ต่อข้อบังคับพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้ง

ศนูยเ์รยีนรูเ้ทคโนโลยกีารอบแหง้แบบพน่ฝอย ใหเ้ปน็สถานทีเ่พือ่การศกึษา วจิยัพฒันา และไดจ้ดัอบรมสมัมนาเกีย่วกบั

เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สถาบันการศึกษา 

หน่วยราชการและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันรวม ๓๖ ครั้ง รวมทั้งมีคุณูปการ 

ตอ่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ  โดยใหก้ารสนับสนนุ ทัง้ดา้นการจดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิาร 

วิชาการ  แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในโครงการ  

ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้ร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี  

การแปรรูปอาหารและร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการแปรรูปอาหารและสมุนไพร รวมทั้งให้ความร่วมมือ  

ในการบริหารจัดการ โดยเป็นคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

 จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และบำเพ็ญกรณียกิจ 

ด้วยความคิดริเริ่มและได้อุทิศจนเกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ในทุกพันธกิจ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  
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ปรญิญาการแพทยแ์ผนไทยดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
(การแพทย์แผนไทย)   

 

 นายแพทยปรเมษฐ กิ่งโก  เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ 

๕๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ระดับ

มัธยมศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี สาขา

วิชาแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

 ผลงานดานวิชาการ นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ เป็นนายแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความเชี่ยวชาญด้าน  

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีประสบการณ์และความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์  

ทางเลือกมากกว่า ๒๐ ปี เป็นผู้ริเริ่มการรวบรวมตำรับ ตำรายาใบลาน ที่ถูกบันทึกภูมิปัญญาการแพทย์  

แผนไทย สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับงานแพทย์แผนไทยรายการยาสมุนไพร ๔๕ รายการและตำราแปลใบลาน

จำนวน ๓ เล่ม ริเริ่มโครงการนวดแบบแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดสกลนคร และการจัดทำหลักสูตร

สมุนไพรในโรงเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาในรูปแบบ e-book นอกจากนี้ท่านยังได้พัฒนาพื้นที่ในความ  

รับผิดชอบของโรงพยาบาลในด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้รับรางวัลโล่รางวัล  

พื้นท่ีต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 

 ผลงานดานสังคมและการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ เป็นบุคคลต้นแบบ    

ผู้อุทิศเวลาเพื่อราชการและสังคม ท่านได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการดีเด่น    

โล่บุคคลต้นแบบประเภทผู้บริหาร/ผู้นำองค์กร โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีส่วน

รว่มในการพฒันาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา สาขาเภสชักรรมไทย หลกัสตูรระดบัมหาบณัฑติ ดา้นเวชกรรมไทย 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟบ สุภัทโท ตลอดจน  

ให้การสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งโรงพยาบาลหลวงปู่แฟบ สุภัทโท เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและเป็น

ท่ียอมรับในวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาแพทย์  

แผนไทย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 จากความทุมเทอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาวงการแพทยแผนไทย ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

การเสียสละ และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจนเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์

แผนไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการ) 

 

 นายประมวลพัฒนทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ 

๗๗  ปี  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในปัจจุบัน) เป็นผู้ที่

ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการจนได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการ

สำนักช่างระดับ ๙ เทศบาลนครตรัง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้ากองช่างเทศบาล  

เมืองแสนสุข จ.ชลบุรี 

 ผลงานดานวิชาการ นายประมวล พัฒน์ทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงในการบริหารจัดการงาน

ด้านวิศวกรรมโยธา  การออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ การสร้างสะพานท่าเทียบเรือ  

เขื่อนแนวกันคล่ืน รวมไปจนถึงการบริหารจัดการ การออกข้อกำหนดเขตจัดการงานโยธาและก่อสร้างในเขต

เทศบาลเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ที่มีผลกระทบต่อระบบการจราจร ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา บุคลากรและ

หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการ  ได้รับการแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ประธาน  

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาบริษัท

ท่าฉางปาล์ม จำกัด  บริษัท พี พี พี กรีนคอมเพล็กซ์ จำกัด 

 ผลงานดานสังคม นายประมวล พัฒน์ทอง เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อสีาน ในป ี ๒๕๕๙ และศษิยเ์กา่ดเีดน่ของสมาคมศษิยเ์กา่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ในป ี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เปน็ประธานชมรมศษิยเ์กา่ตะโกรายภาคใต ้นอกจากนี ้ ทา่นยงัสรา้งผลงานอืน่ ๆ เพือ่สงัคมอกีมากมาย จนไดร้บั 

การยอมรับ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานและกรรมการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประธานกรรมการสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร

บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

อนุกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

อนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาในตำแหน่งนักบริหารของ  

ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถสูงทางด้านบริหารจัดการ การบำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม การใช้ความรู้ความสามารถ จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรมอบ

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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Honorary Doctorate Degree in Business 
Administration 
(Management) 

 

 OknhaDr.TRYPheapwas born on 6th February 1965.  He 
is 54 years old and obtained his Doctorate degree (Ph. D) in 
Economics from IIC University of Technology, Cambodia. At 
present, he is the Director-General of TRY PHEAP GROUP Co., 
Ltd. and also a Personal Advisor to the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. 

 AchievementsOknha Dr. TRY Pheapbegan his family business in the real estates and 
construction companies. Later, he has started on investments in agro-industrial crops, imports 
and exports, tourism, logistics, dry ports, and petroleum business.  Presently, there are   
14 companies under to TRY Pheap Group Co., Ltd. and his business has strongly been 
developed and recognised internationally. 

 In University ServiceOknha Dr. TRY Pheap has granted social service activities as 
financial donation to hospitals and schools, facilitation in international trades between 
Cambodia and Thailand. In terms of education, as Director-General of TRY PHEAP GROUP   
Co., Ltd. Oknha Dr. TRY Pheap has supported and signed a Memorandum of Understanding 
(MOU) with Rajamangala University of Technology Isan, aiming to abundantly support university 
endeavour in many aspects. These include opportunity for RMUTI students to have their 
Cooperate Education apprenticeship or training  at TRY Pheap Group Co., Ltd, exchange of 
research and innovation between faculty members and TRY PHEAP personnel, and other 
supports deem to be relevant and beneficial for RMUTI as educational institution.  Recently,   
he has offered financial support for Cambodian students studying at RMUTI under Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Scholarship.  

 ProfessionalAccomplishmentsTaking cognizance of the success of Okhna Try Pheap’s 
highly outstanding achievements both in the business management and public service which 
serve as an exemplary model for succeeding generations, the University Council of RMUTI has 
approved the bestowal on Oknha Doctor Try Pheap, of the Honorary Doctorate Degree of 
Business Administration (Management) to honor his long and distinguished career and 
achievements.  
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล)  

 

 นายธีระยุทธฉายสวางวงศ เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อายุ 

๖๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์การอาหาร จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ กลุ่มบริษัทกุยบุรีผลไม้กระปอง และกลุ่มบริษัทวินด์เซอร์

ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ  

 ผลงานดานวิชาการและการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ เป็นบุคคลที่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล การพัฒนาเครื่องจักรต้นกำลัง       

การถ่ายโอนความร้อนและของไหลในกระบวนการผลิตและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม มากกว่า 

๔๐ ปี ได้พัฒนากลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ให้เป็นผู้นำของวงการผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน

การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีประสบการณ์การปฏิบัติงานจาก

สถานการณ์จริงในสถานประกอบการด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับการทำงาน (Work Integrated 

Learning : WIL) โดยสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น หลักสูตรนานาชาติ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลอีสาน เป็นต้น ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ 

ระหว่างกลุ่มบริษัทดัชมิลล์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมากมาย ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ผลงานดานสังคม นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ได้ให้การสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ให้แก่สถาบันการแพทย์ ได้แก่ สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการผ่าตัดนอกเวลาผู้ป่วยโรคหัวใจแก่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ริเริ่มจัดทำ

โครงการ “ดัชมิลล์สร้างขวัญปันสุขพัฒนาคุณภาพชีวิต” ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

และมอบนมให้เด็กนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็กนักเรียนในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อีกด้วย 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ความเชี่ยวชาญในสายงาน การพัฒนาเครื่องจักรต้นกำลัง   

การถ่ายโอนความร้อนและของไหลในกระบวนการผลิตและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องด่ืม   

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การมีจิตกุศลต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญา  

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สัตวศาสตร์)   

 
 นายสมโรจนคูกิจติเกษม เกิด ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๖๑ ปี
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ 
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมสืบสาน
วัฒนธรรมคนกับช้างสุรินทร์ ประธานมูลนิธิคนกับช้างสุรินทร์ ประธานมูลนิธิ
บวรศรมธรรมสถานจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ เจ้าของและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์
เดอะช้างโนวเลจปาร์ค 

 ผลงานดานวิชาการและการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม มีประสบการณ์ 
ความรอบรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการเล้ียงช้าง การบริหารและการจัดการช้าง เพาะขยายพันธุ์ เลี้ยงดู และ
อนุรักษ์ช้าง จากการศึกษาด้วยตนเอง และจากหมอช้างผู้มีประสบการณ์ตามวิถีชาวบ้านตลอดระยะเวลากว่า 
๔๐ ปี ร่วมกับการศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานการเลี้ยงและขยายพันธุ์ช้างในท้องถิ่น ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ และศึกษาดูงานการเล้ียงช้างของต่างประเทศ จนมีความรู้แตกฉานด้านการเลี้ยงช้าง โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งการคัดเลือกสายพันธุ์ช้างที่ดี ซึ่งสังเกตจากลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสมบูรณ์ของสรีระร่างกาย 
ลักษณะข้อดีข้อด้อยของคชลักษณ์และศึกษาด้านประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ
คชศาสตร์ คชลักษณ์ และคชกรรม (พิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับช้าง) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ใน  
การพัฒนาการเล้ียงดูช้างตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี จนได้รับการขนานนามเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการ  
เลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งท่านได้เสียสละเวลาร่วมร่างหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษ
ในรายวิชา การอนุรักษ์และการจัดการช้าง ของสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

 ผลงานดานสังคม นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับ  
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการช่วยเหลือสนับสนุนจังหวัดสุรินทร์ด้านการกุศล สมาชิกกิตติมศักดิ์
ทางสภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ด้าน
การศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้งและ
เป็นกรรมการจัดการแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์มากว่า ๓๐ ปี เป็นประธานสภาจังหวัดสุรินทร์ และเป็น
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๒ เชือก ได้แก่ พลายศรีณรงค์ พลายสักสุรินทร์ เพื่อพระราชทานแด่
ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา ใช้ในพิธีแห่พระบรมสารีริกธาต ุ ถวายช้างแด่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๔ เชือก ได้แก่ พังกันเกรา พลายต้นสัก เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จ  
พระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก และพังบัว พังสาวน้อย แด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล กุสตาฟ  
ที่ ๑๖ และสมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งประเทศสวีเดน 

 จากความทุมเทในการศึกษาดานการจัดการและอนุรักษชางไทย พัฒนาความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์  
ชาวบ้านสู่การสอนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา และบำเพ็ญ  
ประโยชน์เพื่อสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

บวรศรมธรรมสถานจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ เจ้าของและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์

65

061-066 �����������������.indd   65 7/12/19   2:36:14 PM



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร)   

 

 นายองอาจกลาพมิายเกดิวนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ อายุ ๕๐ ป ี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

พิมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงใหญ่ 

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลงานดานวิชาการและการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย นายองอาจ 

กล้าพิมาย เป็นผู้นำชุมชนและเป็นปราชญ์ชาวนา ผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องเก็บข้าวที่ตากเพื่อลดความชื้น ช่วยลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ข้าวใน

ระหว่างการตาก และพัฒนาโรงเรือนเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้รักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่ดี และได้มี

การนำนวัตกรรม  เครื่องเก็บข้าวที่ตากเพื่อลดความชื้น ไปใช้งานในหลายพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาการปลูกพืชหลังนา โดยการปลูกแตงโมไร้สารด้วยวิธีการคลุมพลาสติกและระบบ  

น้ำหยดตามศาสตร์ของพระราชา นอกจากนี้ท่านยังเสียสละเวลาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว และการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวแก่หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรในโครงการไทยนิยม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร   

การบริการจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา อีกด้วย 

 ผลงานดานสังคมและการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยนายองอาจ กล้าพิมาย เป็นผู้บริหารชุมชนที่ได้รับ

รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายองค์กร มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และเป็น  

พุทธศาสนชนที่ดี มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคข้าวให้แก่ผู้ประสบภัย วัด และสถานศึกษา   

ตามกำลังท่ีมีอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นผู้นำในโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานบ้านศาลา ได้ปฏิบัติงาน  

ร่วมกับคณาจารย์จนสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน จนพัฒนาเป็น  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศาลา และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการทำงานร่วมกับคณาจารย์

ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วยดีตลอดมา 

 จากความทุมเทในการพัฒนาเทคนิคในการเกษตร การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็น  

องคค์วามรูเ้ชงิวชิาการบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง การบำเพญ็ประโยชนต์อ่สงัคมและการเสยีสละเพือ่ประโยชน ์

ส่วนรวม และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล : ผู้เรียบเรียงบทความ 

บทความเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  พระวชริเกลา้เจ้าอยูห่วั 

“๙ ราชมงคลตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา...”  
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ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 

 ขอเดชะ ฝ่าละออง ธุลีพระบาท อภิวาท องค์ราชันย์ วิสุทธิ์ศานต์ 

พระคือขวัญ ประชาไทย ให้ชื่นบาน  หลอมดวงมาน  ไทยภักดิ์ รักสามัคคี 

พระทรงเป็น ศูนย์รวมใจ ไทยทั้งชาติ  ปวงข้าพระบาท เป็นสุข ทุกถิ่นที่ 

พระเมตตา แผ่ไป ทั่วธาตรี     องค์ภูมี เหนือเกล้า เนานิรันดร์ 

ทั้งอีสาน บนล่าง กลางเหนือใต้   ต่างรวมใจ เทิดบพิตร พิสิฐสันต์ 

ทรงดำเนิน ตามพระบาท องค์ทรงสุบรรณ น้อมจำนรรจ์ ถวายพระพร บวรชัย  

ขออำนาจ ไตรรัตน์ มาปกป้อง   พระเกียรติ์ก้อง นครินทร์ เกินขานไข   

เหล่าทวยเทพ คุ้มครอง แผ่นไผท  พระทรงชัย เป็นฉัตรทอง ป้องภัยพาล 

ทรงเป็นดุจ น้ำทิพย์  ชโลมหล้า   รินจากฟ้า ชุบใจ ไทยสมาน 

มหาวชิรา ลงกรณ์ เทพประทาน   ศิระกราน ล้นเกล้าฯ จักรีวงศ์  

ร้อยมธุรส บทกลอน สุนทรถวาย   พระฤา สาย เฉลิมภพ ประสบสงค์ 

หกสิบเจ็ด พระพรรษา สง่าองค์   ขอพระองค์ เจริญสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ  

     

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า ในนาม ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล : ร้อยกรอง) 
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

 วันเฉลิม พระชนมพรรษา มาบรรจบ ศิโรนบ องค์ราชินี ศรีสยาม 

สามมิถุนายน อุดมฤกษ์ เกริกพระนาม  “สุทิดา” สง่างาม คู่ไผท 

ร้อยมะลิ มาลัยทิพย์ วิสุทธิ์ศรี   ทรงเคียงคู่ บารมี เกินขานไข   

ปวงทวยเทพ ถวายพร บวรชัย  น้อมดวงใจ ด้วยรัก และภักดี 

ราชมงคล ทั้งเก้าแห่ง สโมสร   นบเกล้า ประนมกร เกษมศรี  

ศิระกราน จอมขวัญ ด้วยยินดี  ขอจงมี สิริสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ 

                                                    

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า ในนาม ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล : ร้อยกรอง) 
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พระปฐมบรมราชโองการ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ 

พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า 

“ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ” 
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   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร   
พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๑๐ ซึง่ไดจั้ดขึน้ในระหวา่งวนัที ่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถอืเปน็  
พระราชพิธีครั้งที่ ๑๒ นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา ๒๓๗ ปี นับจากรัชสมัย  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙   
ที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  
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 ความปลื้มปีติโสมนัสของปวงชนชาวไทย สามารถเห็นได้จากถ้อยคำกราบบังคมทูล ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแทนพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่า ความว่า.... 

 “ในกาลปัจจุบันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีพระราชประสงค์เพื่อประสิทธิ์ความผาสุกสิริสวัสดิ์ ทั้ง  
ความไพบูลย์วัฒนาสถาพรแก่บ้านเมือง ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของอาณาประชาราษฎร์ น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  
ยังความปลาบปลื้มปีติสุขแก่ผองพสกนิกรทั้งปวง พระบรมเดชานุภาพและพระบารมี ยังให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ เป็นพลังหนุนนำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และปวงประชาชนทุก  
หมู่เหล่า มีศรัทธาเชื่อมั่นที่จะร่วมกันบำรุงรักษา และพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบต่อไป 

  “ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่า จะถวายความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และพระมหาจักรีบรมราชวงศ ์ 
ไว้ด้วยชีวิต โดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ สนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอด ตาม
พระปฐมบรมราชโองการอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะสร้างความสงบสุข ความมีเสถียรภาพ 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนสืบไป”  

(คัดความจาก https://www.bbc.com/thai/thailand.) 
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 นับตั้งแต่เสด็จขึ้นทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบ  
พระราชกรณียกิจอย่างต่อเน่ือง ในการพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุข  
แก่ราษฎร ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาทรงปฏิบัติ ดัง  
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง “สืบสาน รักษา   
และต่อยอด” ที่มาของพระราชปณิธานนี้ ประกอบด้วย 

    ๑. คำว่า “ สืบสาน ” คือ การนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสานในการทรงงาน 

    ๒. คำว่า “ รักษา ” คือ พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดูแลรักษา
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เกิดความยั่งยืน 

  ๓. คำว่า “ ต่อยอด ” คือ การสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์ 
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   พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะ “ สืบสาน   
รักษา และต่อยอด ” ปรากฏให้เห็นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  
ที่พระราชทานความช่วยเหลือ เช่น โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชี อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ อำเภอบ้านแขหว้า-หนองบังละเหว จังหวัดชัยภูมิ และโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร
จินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เดมิ คอืโครงการพัฒนาแหลง่นำ้หว้ยโสมง ซึง่พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ โดยก่อสร้างเป็นเขื่อนดินความสูง 
กว่า ๓๒ เมตร ความยาวกว่า ๓,๙๖๗ เมตร 

 สำหรบั โครงการจิตอาสา “ เราทำความ ด ีดว้ยหวัใจ ” พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั   
ทรงหว่งใยในชีวติความเป็นอยู่ของราษฏร อกีท้ังยงัเปน็การสบืสาน รักษา และตอ่ยอด พระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับ
หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที ่ 
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อ
ออกปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ เช่น การดำเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งกีดขวาง
ทางน้ำ และขุดลอกคูคลองระบายน้ำ รวมทั้งการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วัด และตลาดชุมชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และขยายไปสู่
จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ 
หมวก ผ้าพันคอ สมุดบันทึกความดี และบัตรประจำตัวจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป 
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 กล่าวได้ว่า โครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ที่ทรงจัดตั้งขึ้นนี้ นอกจาก  
จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมทำความดีด้วยการมีจิตสาธารณะแล้ว ยังเป็นการสร้าง  
ความสามัคคีและแสดงความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระปฐมบรมราชโองการ “ สืบสาน 
รกัษา และตอ่ยอด ” ของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึเปน็แนวทางในการสรา้งประโยชนส์ขุ
แกอ่าณาประชาราษฎร ์ และสนองพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย 

 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า ประชาชนต้องมี
ความสุข สังคมไทยต้องเชิดชูคนดี และด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน  
ชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความด ี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  
พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระองคจ์งึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยได้แสดง
พลังจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการใน
พระองค์ และหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดี เชิดชูคนทำความดี ที่มี  
จิตใจคิดถึงประโยชน์ของคนส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตน พระองค์มีรับสั่งกับ ฯพณฯ   
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าขอให้รัฐบาลทำหน้าท่ี เพื่อให้ประชาชนมีความสุข  
มากที่สุดในรัชกาลของพระองค์ โดยใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร ที่เรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่ทรงทำมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการ
ครองราชย์ เป็นหลักในการบริหารประเทศ ทั้งน้ีก็เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบ และปราศจาก
ความขัดแย้งใด ๆ ในสังคม  
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 นอกจากน้ี พระองค์ยังมีพระราชกระแสที่ตราตรึงในดวงใจของคนไทยที่ตรัสว่า “ เพราะ  
เป็นห่วงจึงได้มา ” ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยมิรู้ลืม เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อครั้งที่
พระองค์ตามเสด็จ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณ  
ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตาม  
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ พระองค์ทรง
รับทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบซีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่ประสบภัย
ธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่า พระองค์จึงเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยียน เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของประชาชน 
และจะไดท้รงตรวจสอบข้อเทจ็จริงดว้ยพระองคเ์อง พรอ้มพระราชทานแนวทางแกไ้ขปญัหาให้ครอบคลมุ
ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตร เพิ่มผลผลิต พัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรไทย 
โดยระหว่างเสด็จขึ้นไปบนบ้าน “ นายดอเลาะ บือแน ” ทำให้ทรงทราบปัญหาว่า ราษฎรที่นี่ขาดแคลน
น้ำดื่ม และเมื่อถึงฤดูฝนก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เพราะไม่มีคูน้ำช่วยระบาย เมื่อ “ นายดอเลาะ ” 
กราบบังคมทูลว่า “ ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้าน ” พระองค์  
ตรัสว่า “ ทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎร ก็เพราะเป็นห่วงจึงได้มา ” พระราชกระแสดังกล่าวนี้ ได้สร้าง
ความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวมุสลิมในภาคใต้เป็นอย่างมาก และทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความห่วงใย  
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกถิ่นที่ 
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 ในโอกาสนี้ พระองค์ยังได้พระราชทานคำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาว่า “ ให้แก้ไข
ปัญหาเรื่องด่วนก่อน พร้อมทั้งศึกษาในภาพรวม เม่ือได้ศึกษาในภาพรวมท้ังระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใด
จะแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วน เป็นขั้นตอน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ ” 

  เม่ือส่วนราชการได้รับทราบพระราชดำริแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (กปร.) จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำกับดูแล ดำเนินการจัดทำแผนงาน และกำหนด แนวทางการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ โดยปัญหาเร่งด่วนที่ได้รับการแก้ไขคือ เรื่องขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ และปัญหา
น้ำท่วมขัง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรในพื้นที่ การกำหนดแนวทาง การพัฒนา   
ส่งเสริมอาชีพ และความจำเป็นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในด้านคมนาคม การศึกษา และสาธารณสุข ด้วย
พระปรีชาสามารถอันล้ำลึก ทำให้สามารถพลิกปัญหาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนได้ โดยปัญหาน้ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค แก้ไขด้วยการจัดทำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง และจัดส่งให้ถึงราษฎร
ในพื้นที่ ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและที่ทำกิน แก้ไขด้วยการขุดคลองและทำอาคารระบายน้ำ
ท่อลอดในบริเวณที่น้ำท่วมขัง ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรที่ขาดแคลน ได้รับการแก้ไขโดยการจัดวางระบบ
ส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ราษฎรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และสามารถ
ทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายหลังพระองค์ได้มีพระราชกระแสให้รับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้าน  
กูแบซีราไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย 

    ตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินตามรอย
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การอุทิศพระองค์
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชาวไทยทั่วท้ังประเทศ นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทย  
ที่มีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของราษฎรอย่างแท้จริง ข้าพระพุทธเจ้าในนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล   
อัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญาเทวฤทธิ์โปรดจงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   
สถิตสถาพร ทรงเจริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนานประกอบด้วย จตุรพิธพรชัยมงคลปราศจาก  
ปวงโรคาพยาธิภัยพิบัติ ทรงเจริญด้วยสิริสุขสมบัติพิพัฒนไพบูลย์ทั่วทุกประการเทอญ 

P67-78.indd   77 7/11/19   4:57:40 PM



78

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกคน

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
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80 บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

นายมนตรี  แสวงชอบ  คณะบริหารธุรกิจ  เกรดเฉลี่ย ๓.๘๒ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานรุ่นสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ภาคพิเศษ) ปี  
การศึกษา ๒๕๕๙, อนุกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙, ประธานฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, ประธาน  
สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, อุปนายกคนที่ ๒ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี  
การศึกษา ๒๕๖๑, เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา, เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่าง
ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ ณ Guangxi International 
Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน, เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
ระดับคณะฯ, เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของ ๙ มทร. 
ครั้งที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าแข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ และดำเนิน
การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

อนาคต  ประกอบอาชีพในสายงานด้านการจัดการและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหาร
และประกอบธุรกิจ SMEs เป็นของตนเอง และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาในระดับปริญญาที่ดีที่สุด ผมมีความตั้งใจศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาที่มีการศึกษารอบด้าน เพื่อจะได้พัฒนาความรู้และนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาให้เป็นผู้จัดการและผู้บริหารในอนาคตได้ ตลอดจนได้รับความรู้
ความสามารถทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมและ  
การปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งสิ่ง  
เหล่านี้ทำให้เรานั้นได้พัฒนาความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและความอดทน ได้มิตรภาพ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่สร้างเราเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริง 

นายธีร์คณาธิป ไพทูรย์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๑ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมองค์การนักศึกษา ปี ๒๕๖๐, อุปนายก
ลำดับที่ ๑ สโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๙, เพชรราชมงคล ปี ๒๕๖๐ จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดของ
คณะปี ๒๕๖๑, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ, การ
ประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ผสานใบตองระดับชาติ ปี ๒๕๖๐, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การประกวดพวงมาลาแบบประณีตศิลป ปี ๒๕๖๑, รางวัล
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันจัดดอกไม ้ 
ชิงแชมปประเทศไทยในงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๒ 

อนาคต ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวตามวิชาชีพที่เรียนมา และจะนำความรู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปรียบเสมือนบ้าน  
หลังที่สอง มีพี่ มีน้อง มีครูอาจารย์เป็นพ่อและแม่ ทุกส่ิงที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นแรงผลักดัน  
ที่สำคัญในการทำกิจกรรมและใช้ชีวิต บ้านราชมงคลหลังนี้สอนให้ทุกคนเป็นคนดีและเป็นนักสู้ เมื่อมี
เร่ืองทุกข์ใจ กิจกรรมสอนให้เราทำงานเป็นระบบ มีการวางแผน การทำงานเป็นทีม และใช้ชีวิตอย่าง  
คุ้มค่า รู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ใช้เวลาว่างที่มีสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับรุ่นน้อง เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษา ครอบครัว ครูอาจารย์ และสังคมต่อไป 
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นายณัฐปภัสร์  ฉิ่งเชิด  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย  ๓.๒๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภา  
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙, เลขานุการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐, ประธานสภา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑, เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อนาคต สิ่งที่ได้ตั้งเปาหมายไว้หลังจากจบการศึกษา คือ การได้ประกอบอาชีพท่ีใฝ่ฝนไว้นั้นคืออาชีพ   
“รับราชการครู” ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้จากประสบการณ์ทั้งมวลที่ได้รับจากการศึกษามาก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท้ังของรัฐและ
เอกชนให้มีความรู้ และสามารถเป็นอนาคตของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ราชมงคล “มงคลแห่งพระราชา” ราชมงคลธัญบุรี “ราชมงคล
อันดับ ๑ ใน ๙ ราชมงคล” และที่สำคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยังได้รับพระราชทาน   
“พระมหาพิชัยมงกุฎ” มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ จากพระบาทสมเด็จพระมหา  
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของนักศึกษา  
ราชมงคลทั่วประเทศ กระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากสถาบัน  
แห่งนี้ เพราะนอกจากจะได้ความรู้เชิงวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนทาง  
ด้านปฏิบัติอีกด้วย ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีการหล่อหลอมจากคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ คอยอบรม
ดแูลเอาใจใสใ่หโ้อกาสไดท้ำกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม จนเกดิประสบการณก์ารเรยีนรูห้ลาย ๆ ดา้น 
ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกไปเป็นผลผลิตที่ดีต่อสังคม 
สามารถเป็นที่ยอมรับและยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 

นางสาวแก้วทิพย์  วัฒนะโชติ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ย ๓.๑๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น อนุกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘,  
อนุกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์องค์การนักศึกษา ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา รับ
รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙, นายกสโมสร  
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐,  รับรางวัลชมเชยโครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิต
สาธารณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อนาคต  ประกอบอาชีพรับราชการครู และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา 

ความภาคภูมิใจที่ มี ต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี   
ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง คอยดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาที่ดี รวมทั้งอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอน  
ให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ตลอดจนพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ที่ให้ความเมตตาเสมอมา และได้รับความอบอุ่นจากเพื่อนทุกคนเสมือนญาติพี่น้อง 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้สอนเฉพาะวิชาความรู้เท่าน้ัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสอนให้เป็น “บัณฑิต  
นักปฏิบัติ” เรียนรู้ที่จะคิด ลงมือปฏิบัติ และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อที่สูงขึ้นและการดำเนินชีวิตสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ 

นายราชศักดิ์  ธนะนิมิต  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เกรดเฉลี่ย ๓.๖๖ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙, นายกสโมสรนักศึกษา   
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา นักศึกษาเพชรราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐,  ที่ปรึกษาสโมสร  
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อนาคต  กราฟฟิกดีไซน์เนอร์,  อาชีพรับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) 

ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้ให้โอกาสในการทำงานหลาย ๆ อย่างกับ  
นักศึกษาสมกับเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และผลิตเราให้เป็นบัณฑิตท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย เมื่อจบออกไปแล้วเราทุกคนจะภูมิใจท่ีได้จบจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล อันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
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นายก้องภพ  เทียนน้อย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย  ๒.๓๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ 

อนาคต  เป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความรู้ทั้งทางด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต   
นอกเหนือจากความรู้ที่ผมได้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยังสอนให้ผมเป็นคนที่ตรงต่อเวลา   
มีความรับผิดชอบ รวมถึงมีความช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีได้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ 

นางสาวธิติมา  ภูยานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๒.๙๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น อุปนายกคนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐,  นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

อนาคต  ทำงานตามสายงานที่เรียนจบ  และทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ “ราชมงคล
ธัญบุรี” ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่คอยดูแลเสมอมา ราชมงคลธัญบุรีมอบประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
ไม่เคยได้ทำและสอนให้ทำงานเป็น สอนนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ด้านผู้นำให้เป็นผู้นำ และดิฉันเชื่อว่า
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ ดิฉันสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตการ
ประกอบสัมมาอาชีพได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่คอยสอนส่ัง และให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ เรื่องที่ได้ทำ ทั้งที่มีผิดพลาดบ้าง อาจารย์ทุกท่านยังคอยให้คำชี้แนะเสมอมา รัก   
“ราชมงคลธัญบุรี” 

นายปรัชญ์ฐภสรณ์  มาตย์เชียงไชย  คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๕๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันเขียนเหมาะความงามภาษา” ในการ  
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙,  ดำรง
ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐,  ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐, ได้รับเกียรติบัตร “ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ  
มหาวิทยาลัยฯ  และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐,  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน Cover and Lip Synch” ในการแข่งขัน UTK’s Got 
Talent 2019  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อนาคต  อนาคตอาจเป็นส่ิงที่ไม่แน่นอน แต่สิ่งท่ีแน่นอนคือเปาหมายท่ีเราวางแผนไว้ว่าเราจะบรรลุ  
มันให้ได้ ในอนาคตข้าพเจ้าวางแผนว่าจะใช้ความสามารถที่เราได้รับจากการเรียน การทำงาน และการ
ทำกิจกรรมมากมายในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารองค์กร การประสานงานกับคณะอื่น ความ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฯลฯ และข้าพเจ้าอยากเป็นเพียงคน ๆ 
หนึ่ง ที่เป็นคนดีอยู่ในสังคมร่วมกับคนร้อยพ่อพันแม่ได้ ไม่ต้องโดนเหยียดเพศ ข้าพเจ้าเชื่อว่าความ
สามารถรอบด้านของข้าพเจ้าจะช่วยให้ใครหลาย ๆ คนยอมรับข้าพเจ้าให้ความเท่าเทียมในสังคมและ  
ไว้วางใจ ข้าพเจ้าอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งมาก แต่ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีฝมือ ทำงานเป็น ขยัน และอดทน และ
หลังจากที่ข้าพเจ้ามีงานมั่นคงทำ ข้าพเจ้าจะได้ดูแลพ่อแม่และจะไม่ลืมกลับมาทำคุณงามความดี  
ตอบแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างแน่นอน 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าภูมิใจมากที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ที่ไม่ได้มอบเพียงความรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่บรรยากาศโดยรอบ  
ยังขัดเกลาใหข้้าพเจา้และนกัศกึษาอกีหลาย ๆ คน กลายเปน็นกัศกึษาทีด่มีคีณุภาพ มีมารยาท อ่อนน้อม
ถอ่มตน กลา้ลงมอืทำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในพรสวรรค์หรือสิ่งที่ตัวเองเป็น ที่นี่ให้ความเท่าเทียมกัน  
ทุกเพศไม่มีส่ิงใดที่จะดีไปกว่าการรู้คุณค่าของตนเอง ความจริงใจ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นที่เขา
กำลังลำบาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากมหาวิทยาลัยที่บ่มเพาะ “บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ” ข้าพเจ้ารู้สึกผูกพันและรักบ้านแห่งการศึกษาหลังนี้มาก ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านคณาจารย์ 
ขอบคุณมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
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นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ   คณะศิลปกรรมศาสตร์   เกรดเฉลี่ย ๓.๒๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งองค์การนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
และบำเพ็ญประโยชน์สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘, ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙,  ปฏิบัติหน้าที่ประจำโตะเครื่องราชสักการะพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 
๒๕๕๙,  เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคล
ธัญบุรี” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   

อนาคต  สิ่งที่ได้ตั้งเปาหมายไว้หลังจากจบการศึกษาคือ การเป็น “ครู”  ดิฉันคิดว่าสิ่งที่มากกว่าการให้
ความรู้คือการสร้างคนให้เป็นคนดี มีความรู้ ให้กับประเทศชาติ เพราะดิฉันคิดว่าทุกอาชีพต้องมีครู   
จึงอยากนำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมาก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองมีบุคลากรที่เก่งและดี  
คอยต่อยอดไปสู่การพัฒนาประเทศ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย “การเรียนทำให้เรามีงานทำ กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น” ดิฉัน
รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
แห่งนี้ สิ่งที่ดิฉันคาดหวังจากการเรียนที่นี่คือความรู้ท่ีจะได้รับเพียงเท่าน้ัน แต่ในความเป็นจริงแล้วส่ิงที่
ดิฉันได้รับจากที่นี่มันมากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้  เพราะนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ดิฉันยังมีโอกาส
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาสโมสรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม
ของนักศึกษาภายในคณะ เพราะกิจกรรมทำให้ดิฉันทำงานเป็นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิต
การทำงาน และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตปจจุบัน และผลจากการลงมือทำเร่ืองราวดี ๆ เหล่านี้ 
ทำให้ดิฉันได้รับโอกาสมากมายจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

นางสาวฐิตาภา  สมมิตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓ 

กจิกรรมและผลงานดเีดน่ ดำรงตำแหนง่องคก์ารนกัศกึษาปฏบิตัหินา้ทีผู่ช้ว่ยเลขานกุารสโมสรนกัศกึษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘, ปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙, ปฏิบัติหน้าท่ีนายก
องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐,  เป็นตัวแทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญา
บัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐, เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,  
เปน็ตวัแทนนกัศกึษาทลูเกลา้ฯ ถวายเงนิรายไดจ้ากการจดักจิกรรมตา่ง ๆ แดส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา  
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน,  เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ๙ ราชมงคลสู่สากล ณ ประเทศมาเลเซีย, ได้รับรางวัล  
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดของคณะ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐,  ได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และจำนวน
การเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดของคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

อนาคต  สิ่งที่ได้ตั้งเปาหมายไว้หลังจากจบการศึกษา คือ การได้ประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝนไว้นั่นคืออาชีพ 
“ครู” ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้จากประสบการณ์ทั้งมวลที่ได้รับมาก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน อยากเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ทำให้บ้านเมืองมีบุคลากรที่เก่งและดีคอยต่อยอดไปสู่การพัฒนาประเทศ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ราชมงคล “มงคลแห่งพระราชา”ราชมงคลธัญบุรี “ราชมงคล
อันดับ ๑ ใน ๙ ราชมงคล” และที่สำคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยังได้รับพระราชทาน “พระ
มหาพิชัยมงกุฎ” มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของนักศึกษาราชมงคล
ทั่วประเทศ ดิฉันคิดไม่ผิดที่เข้ามาศึกษาหาความรู้จากสถาบันแห่งนี้ เพราะนอกจากจะได้ความรู้เชิง  
วิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยฯ  ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติอีกด้วย ทำให้นักศึกษาเป็น
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บัณฑิตที่มีการหล่อหลอมจากคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ คอยอบรมดูแลเอาใจใส่ให้โอกาสได้ทำกิจกรรม  
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกเป็นผลผลิตที่ดีต่อสังคม สามารถเป็นที่ยอมรับและยืนหยัด
อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 

นางสาวลาวัณย์   สร้อยจิตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เกรดเฉลี่ย ๒.๗๙ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น   นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑, ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อนาคต   ศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่สำเร็จการศึกษา 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ภาคภูมิใจที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มีโอกาสเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้สอนให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติจริงให้ประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิต 

นายเสฏฐวุฒิ  พันธุมะโอภาส   คณะสถาปตยกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๖๒ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการประกวดแบบบ้านรักษ์โลก ๒๕๖๐ 
ธอส,  รางวัลชมเชยประกวดแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ถังน้ำ เอนเทค โพรดักส์ ๒๕๖๐,  ปฏิบัติหน้าที่
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร์ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์, Workshop Live Design Discourse 
ที่ Indonesia โครงการของสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย 

อนาคต   คาดว่าจะทำงานในวงการสถาปนิก ประมาณ ๒ - ๓  ปี ระหว่างนั้นก็จะเรียนภาษาอังกฤษ 
ร่วมกับภาษาที่ ๓ ไปด้วยเพื่อใช้ต่อยอดในการทำงานที่ต่างประเทศ และคาดว่าจะทำงานที่ต่างประเทศ 
๒ - ๓ ปี จากนั้นก็เรียนต่อปริญญาโทสาขาที่สนใจที่ต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา
ช่วยในการพัฒนาวงการสถาปนิกในประเทศไทย 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเป็นเหมือนก้าวแรกของการเรียนรู้ สำหรับผมทั้งทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้ให้สังคม ได้เจอเพื่อน ได้เรียนรู้ท่ีจะทำงานร่วมกับผู้อื่น   
ฝกความอดทนไม่ว่าเรื่องร้ายหรือเรื่องดีทุกเรื่องในมหาวิทยาลัยจะเป็นประสบการณ์และบทเรียนแรก
เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับโลกของการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต 

นางสาวโศภิตา  ตั้งพิริยะวารี  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  เกรดเฉลี่ย  ๓.๘๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รองประธานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙, หัวหน้าฝ่ายนักศึกษา
สัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙, นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัย
การแพทยแ์ผนไทย ปกีารศกึษา ๒๕๖๐, เปน็ตวัแทนนกัศกึษาถอืพานดอกไมใ้นพิธมีอบเสือ้กาวน ์ ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ (เกรดเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับสองในชั้นปี ๓.๘๘),  จิตอาสางานคลินิกลอยฟา (๒๕๕๘),  นักศึกษา
จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี “บัวน้ำเงินเกมส์”, จิตอาสาแพทย์
สนามงานเดินการกุศล (๒๕๖๐), จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ  
ไทย คร้ังที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  (๒๕๖๐),  นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (๒๕๖๐) 

อนาคต   ความใฝ่ฝนอยากมีธุรกิจสปาเป็นของตัวเอง 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเหมือนบ้านหลังที่
สองที่มอบความรู้ ความรัก ความห่วงใย ความอบอุ่นจากคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อน ๆ ทุกคน 
ดิฉันขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ทำให้ดิฉันได้อะไรหลาย ๆ อย่างจากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ได้พบเจอเพื่อนใหม่ต่างคณะที่คอยช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นความประทับใจที่ดิฉันไม่เคยลืม สุดท้ายน้ีสิ่งท่ีดิฉันภาค
ภูมิใจที่สุดตลอด ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย คือการได้เป็น “นักศึกษาราชมงคลธัญบุรี” 
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นางสาวปลายฟา วงศ์ใจ  คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  

 – เข้าร่วมเป็นตัวแทนเป็นไกด์ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้ 

ในปี 2016 และ 2017 และเข้าร่วมค่าย English Camp : The 9th English with 

love for the young ท่ีจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการ

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร ์ 

ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง ๓ 

อนาคต  อยากทำงานที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และอยากเปิดโรงเรียนติวเตอร์ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย รู้สึกภูมิใจที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ท่ีให้โอกาส

ในการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ดิฉันได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาชีวิตหลังจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายภาณุวัชญ์ พ่วงสวาสดิ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ย ๒.๘๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  

 – ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เตาชีวมวล 

ขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นเป็นเตาที่ใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ หาง่ายราคาถูก และถือ

เป็นพลังงานทดแทน และเป็นผลงานที่ภูมิใจ 

อนาคต จะนำแนวคิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างเตาชีวมวล ไปใช้ในการทำงาน และต่อยอด

ปรับปรุงต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มีความภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 

นายปฏิภาณ ชูสกุลธนะชัย  คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย ๓.๖๖ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น    

 – สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรุ่นที่ ๑๐ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกีฬา 

 – ตัวแทนสาขาเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาครั้งที่ ๕ 

 – ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการเพชรราชมงคลครั้งที่ ๒ ณ 
ประเทศเกาหลีใต้ 

 – เข้าร่วมโครงการ Krungsri Retail Banking Academy 102 โครงการเตรียม

พร้อมการทำงานเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน 

อนาคต จะนำความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการทำงานมาปรับใช้ในการทำงานของ

ตนเองเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ ได้ทำกิจกรรมท่ีสอนให้เราทำงานเป็นได้เจอเพ่ือน 

พี่ น้อง ที่ดีพึ่งพาอาศัยกันได้ ได้เจออาจารย์ที่ช่วยเหลือและคอยให้คำปรึษาได้ในทุก ๆ 

เรื่อง  

 

บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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นายวัชระ  ม่วงเทศ  คณะคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๒๕      

กิจกรรมและผลงานดีเด่น   

 – ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา 

 – รับโล่เชิดชูเกียรติ นักศึกษาดีเด่นผู้เสียสละอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานด้านกิจกรรม

เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 

 – รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

อนาคต  อยากรับราชการครูและนำวิชาชีพครูไปพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน พี่ น้อง การเรียน  

การสอน ครูอาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาอย่างเต็ม  

ความสามารถ 

 

นางสาวกฤษณา  วงศ์วันดี  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกรดเฉลี่ย ๓.๗๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น    

 – ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 – ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนยอดเย่ียมและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 – เป็นผู้นำนักศึกษาในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

อนาคต  ทำงานในสาขาวิชาที่จบมา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้เพิ่มเติมทาง

ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต 

ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มีความภูมิใจที่ได้เข้าศึกษาและจบการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

 

นายบุญชู  วรเดชกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๖๑ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น    

 – ชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 – ชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา อันดับที่ ๓ ระดับภูมิภาค 

 – ชนะเลิศการประกวด  English Challenge ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 – เข้าร่วมการแข่งขันพื้นฐานทางวิศวกรรม ๙ ราชมงคล 

อนาคต ทำงานด้านอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ในตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ และ

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย ซึ่งทำให้  
มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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นางสาวมัณฑนา คำทา  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  เกรดเฉลี่ย ๓.๙๕  

กิจกรรมและผลงานดีเด่น    

 – เสนองานวิจัย “ความรู้และความเข้าใจเรื่อง E-Taxation ของนักศึกษาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในงาน ICUTK International 

Conference ครั้งที่ ๑ 

 – ตัวแทนนักศึกษาด้านวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการเพชร  

ราชมงคล รุ่นที่ ๓  ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

 – ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนเยาวชน “ไทยเวียดนาม” ครั้งที่ ๙ 

อนาคต เข้าทำงานที่บริษัทที่มีชื่อเสียง หรือรับราชการ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย การได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย “ราชมงคลกรุงเทพ”   

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิต ซึ่งมีเพื่อน ๆ และอาจารย์ที่ค่อยให้การช่วยเหลือ

ในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและคอยแนะนำในทุก ๆ เรื่อง  

 

นางสาวอัญชญา ธนาพรเกียรติกุล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ย ๓.๕๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น    

 – ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงในงานกีฬา ๙ ราชมงคล UTK Games ครั้งที่ 

๓๓ 

 – เข้าร่วมโครงการพี่สร้างน้องใช้สื่อ ของสาขาวิชาฯ ในการผลิตและสอนการผลิตให้

นักเรียนที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ สปป.ลาว 

 – ผลิตสกูปข่าว ถ่ายทอดเรื่องราว ผู้สูงอายุในชุมชนคลองเตย เสนอในรายการ  

เกาไม่แก่ ทาง ททบ.๕ 

อนาคต อยากทำงานในตำแหน่ง Producer เพื่อใช้ความรู้ทางวิชาชีพที่เรียนมาพัฒนา 

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม และอยากศึกษาต่อในระดับ  

ที่สูงขึ้น 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ทำให้ได้พบอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่พร้อม
ในการให้โอกาสและสนับสนุนความฝน ได้รับประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย 
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นายประยุทธิ์  นิภา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ย ๓.๔๑ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น    

 – เป็นองค์การนักศึกษารุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 – สภานักศึกษารุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 – ชนะเลิศการประกวดวีดีโอ PDCA งานสืบสานวัฒนธรรม ๙ ราชมงคล ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 – ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ   

เพชรราชมงคล รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ  

รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อนาคต ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี และ

ประทับใจในกิจกรรมต่าง ๆ ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษา พัฒนาตนเอง และได้เจอ

สังคมใหม่ ๆ ให้เรียนรู้ ฝกปรับตัวให้เข้ากับสัมคมต่าง ๆ ได้ 
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นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกรดเฉลี่ย ๓.๓๕ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
อนาคต ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นเจ้าของกิจการสวนหลานตาชูคาเฟ่ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิต
มากมาย ได้พบเจออาจารย์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ อาจารย์ทุกท่านใจดี เป็นกันเอง ให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้  
เมื่อประสบปญหา ทำให้เรามีความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงจากการทำงาน ดิฉันขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ 
ที่ทำให้ดิฉันมีความทรงจำดี ๆ ในช่วงชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 
นายนริศ เมืองน้อย  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกรดเฉลี่ย ๓.๒๑ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดำรงตำแหน่งเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
อนาคต  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเกษตร อย่างเช่น สวนผลไม้ สวนผักออร์แกนิค 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติ ที่มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
สิ่งที่คาดหวังคือ ความรู้ที่ได้รับและวุฒิการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สอน
ประสบการณ์ดี ๆ อีกหลายอย่างที่ได้สอนถึงการใช้ชีวิตในการทำงาน การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ได้รู้จักการทำงานเป็น
ทีม มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตในการทำงานได้ จึงขอขอบคุณที่ได้มอบ
โอกาสในการทำงานแก่นักศึกษาคนนี้ 
 
นางสาวปราณี ลาซาร์เต สงวนแก้ว  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๒๒  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น นายกสโมสรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานฝ่ายวิชาการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ   
อนาคต แผน คือ หาเงินให้เต็มที่เพื่อรีบตอบแทนผู้มีพระคุณและสังคม 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ (ประเทศไทย)   
ในตำแหน่งเหรัญญิก อยากขอบคุณทุก ๆ คน  สำหรับทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง จากมหาวิทยาลัยที่ทำให้เติบโตและ  
ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาก  รู้สึกไม่ผิดหวังจริง ๆ ค่ะ ที่ตัดสินใจเรียนจนจบ  
 
 
นายธนภูมิ ชัยสุวรรณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๒.๕๖ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมโครงการรณรงค์ปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ ๒๕๖๒  
อนาคต อยากเป็นนัก Breeding สัตว์แปลก 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเต็มใจ  
ที่ได้ทำ 
 
 
นายทิวนนท์  วนาลัย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   เกรดเฉลี่ย ๓.๘๖ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภานักศึกษาฯ ประจำวิทยาเขตจันทบุรี ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ป ี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปญหาทางเทคโนโลยีการเกษตรในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล 
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปญหาทางเทคโนโลยีการเกษตร  ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 
(ภาษาไทย)  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๔ 
อนาคต  จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ไปใช้พัฒนาในการทำงานและการประกอบอาชีพต่อไป และนำความรู้ไป  
เผยแพร่ให้กับสังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกราชมงคลคนหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ นอกจากนั้นยังสอนประสบการณ์การดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ อีกมากมาย   
 

บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
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นายวศิน  ประกอบแก้ว  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๐ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ผลงานวิจัยเรื่องการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทการตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล คร้ังท่ี ๒ ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 
เกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๓  
อนาคต  จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพตามหน้าที่การงาน และเป็นแนวทางในการทำธุรกิจส่วนตัวในวันข้างหน้า 
ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย ผมถือว่าตัวเองเป็น “คนโชคดี” คนหนึ่งที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ นับเป็นความ  
ภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิต เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่รั้วมหาวิทยาลัย แต่มันเป็นรั้วของครอบครัวใหญ่ เปรียบเสมือนบ้าน  
หลังที่สอง พวกเราอยู่กันแบบระบบครอบครัว มีความรัก ความอบอุ่น ทำให้สามารถเอาชนะความกลัวในใจลงได้ เพราะ
ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนในร้ัวมหาวิทยาลัย ก็จะมีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยสนับสนุนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มีอาจารย์ที่
เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ คอยประคบประหงมเห็นพวกเราเหมือนลูกหลานของท่านคนหนึ่ง ผมรู้สึกภาคภูมิใจและคิด  
ไม่ผิดที่เลือกสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็นแหล่งสานฝน   
 
นางสาวสรานันท์  โพธิเวส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ย ๒.๙๒ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  เข้าร่วมการแข่งขันผู้นำเชียร์กีฬาพะยอมเกมส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ดำรงตำแหน่งเลขานุการ 
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อนาคต  รับราชการเป็นนักวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสอนให้เราเป็น “ดิน” ประโยคน้ีเป็น  
คำพูดของอาจารย์ ประณต กล่ำสมบูรณ์ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ดิฉันให้ความเคารพนับถือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเสมือน “ดิน” นั้น ในความคิดของดิฉันคือ ดินที่อุดมไปด้วยความอดทน ดินท่ีหนักแน่น
มั่นคง ดินที่มอบคุณค่าแห่งชีวิต ดินที่มีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเองและดินที่อุ้มชูต้นไม้ให้ผลิบาน เปรียบเสมือนนักศึกษาท่ี
สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความอดทน 
อดกลั้น พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป และมหาวิทยาลัยยังให้ประโยชน์ดิฉันอีกหลาย ๆ 
อย่าง ทั้งเพื่อน มิตรภาพ ความเอื้อเฟอ ความอดทน และสอนให้ดิฉันเป็นคนดีของสังคม 
 
นายวีระพล วัฒนวงศาโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ทำหน้าที่บริหารงาน ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งประสานงานกับองค์กรอื่นภายในมหาวิทยาลัย  
อนาคต  ศึกต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยีวางแผนการทำงาน
ไว้ว่าอยากทำงานด้านเครื่องสำอาง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ผู้สอนวิชาชีวเคมี อาจารย์ท่านผู้เป็นท่ีรักของ
คณาจารย์และนักศึกษา คือ ดร.อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ ที่ท่านเพิ่งจากพวกเราไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พลังความดีและ  
จิตวิญญาณใฝ่รู้อันแรงกล้าของท่านอาจารย์ จะสถิตอยู่ในหัวใจเพื่อเป็นพลัง และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า โดย  
มีความดีของอาจารย์เป็นต้นแบบ  
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ช่วยงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้รู้จักพี่ เพื่อน และน้อง
ต่างคณะ ต่างสาขา ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะที่สอนให้รู้จักกระบวนการทาง
ความคิดอย่างมีเหตุและผล ภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาที่มีคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่าน อบรมทั้งความรู้ บ่มเพาะทั้งจริยธรรม สอนให้เติบโตขึ้นพร้อมเผชิญกับโลกกว้าง 
 
นายจิตรภาณุ ศรีโกศะบาล  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย ๓.๑๐ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มา มีผลงานดังนี้ ปี ๑ เป็นเดือนมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต  
จักรพงษภูวนารถในการประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกร้ัวมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักกีฬา
แบดมินตันของมหาวิทยาลัยทั้งกีฬาพะยอมเกมส์และกีฬา ๙ ราชมงคล ปี ๒ ได้รับเกียรติเข้ามาเป็นสโมสรนักศึกษา  
ของคณะบริหารธุรกิจ ปี ๓ เป็นประธานกีฬาสโมสรนักศึกษา ปี ๔ เป็นนายกสโมสรนักศึกษาและเป็นตัวแทนนักกีฬา 
แบดมินตันมหาวิทยาลัยในการแข่งขันพะยอมเกมส์ และรัตนโกสินทร์เกมส์ 
อนาคต  มีการงานที่มั่นคงเพื่อดูแลครอบครัวในอนาคตและใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขในทุก ๆ ด้านตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเป็นต้นแบบทางด้านหลักการบริหาร มีอาจารย์ท่ีใส่ใจ  
นักศึกษา นักศึกษามีความสามัคคีต่อกันในการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ และมีความภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกท่านเจ้าฟา  
จักรพงษภูวนารถ 
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นายอรรถพล แสงดาว   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย ๓.๖๘ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายคำเตือน “อย่าปล่อยให้เหล้า
มาลวงเรา” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สสส.  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้
นำภาพยนตร์สั้นที่ข้าพเจ้าเป็นผู้กำกับ เรื่อง “JIGSAW” ร่วมแสดงในเทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ และได้รับรางวัล
ชมเชย ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “เรื่องสั้นสะท้อนปญหาสังคม หรือเชิงสร้างสรรค์” และ ได้รับ
คัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลตะวันออก”   ด้านความสามารถพิเศษ (การแข่งขัน)   
อนาคต จะนำความรู้ที่มีไปใช้ในการทำงานให้เกิดความสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ให้สังคมและสร้างชื่อเสียงต่อไป 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย กระผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการได้เป็นนักศึกษา ได้เติบโตขึ้น ทั้งกาย   
ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ มุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำจากการทำงานจริง รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษา
และได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ 
 
นางสาวจุฑามาศ สุขภิรมย์ คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐                                                        
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) 
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของไทย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล  
รองชนะเลศิอนัดบั ๑ โครงการแขง่ขนัทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครัง้ที ่๓ การประกวดพูดฉบัพลนั พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ขา้
ร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล TOP OF 
CLASS และรางวัล BEST IN SPEAKING ENGLISH ในงาน ACADEMIC AWARD พ.ศ. ๒๕๖๑   
อนาคต  ส่ิงที่มุ่งหวังในอนาคตคือ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ตลอด ๔ ปี ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
พร้อมไปด้วยบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคน ได้เปลี่ยนแปลงความคิดจากคนที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทำให้กลายเป็นคนที่กล้าเอาชนะความกลัว
ของตนเองและก้าวผ่านอุปสรรคที่เคยคิดว่าทำไม่ได้ เพราะได้รับกำลังใจ ความเชื่อมั่น และโอกาสจากทั้งมหาวิทยาลัย 
อาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคน ดิฉันได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามากมายที่คิดว่าคงหาไม่ได้จากที่อื่นอีกแล้ว  
 
นางสาวชนัญญา แจ่มเมือง  คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ จากการเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ของทางคณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ บางขุนเทียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทำกิจกรรมเป็น  
จิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงของ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
อนาคต  ในอนาคตมุ่งท่ีจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  
ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และจะพึงนึกถึงแต่คำสอน คำเตือน ที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำเพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตจริงให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต  
จักรพงษภูวนารถแห่งน้ี ตลอด ๔ ปี ที่ผ่านมา ได้รับความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมากมาย ได้รับประสบการณ์ที่นำ  
ไปใช้ได้ในชีวิตจริง และยังได้รับมิตรภาพท่ีดีจากพี่น้องรั้วราชมงคลทั้งสาขาเดียวกันละต่างสาขา มีท่านอาจารย์ที่ด ี 
คอยสอนสั่ง ตักเตือน บอกกล่าวในสิ่งที่ถูกที่ควร ทำให้เรามีความคิด ทัศนคติที่ดีขึ้น พร้อมที่จะก้าวออกไปใช้ชีวิตในโลก
แหง่การทำงาน ทกุสิง่ทีไ่ดร้บัภายในรัว้มหาวทิยาลยัแหง่นี ้ลว้นมแีตส่ิง่ทีด่แีละเปน็ประโยชนม์าก ๆ สำหรับนกัศกึษาทกุ ๆ คน 
 
นายพีรพงศ์ อุบลกาญจน์  สถาบันเทคโนโลยีการบิน เกรดเฉลี่ย ๒.๘๕ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประธานชมรม TO BE NUMBER 
ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการประกวดผลงานชมรม   
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่น” 
ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชมงคลตะวันออก ความสามารถดีเด่นด้านความสามารถพิเศษ   
(การแข่งขัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อนุกรรมการงานด้านการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา   
เครือข่ายภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑  
อนาคต  ทำงานสายการบินตามสายอาชีพที่ได้ศึกษา เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว และ เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่ให้ความเสรี ให้อิสระในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ยืนด้วย
ตนเอง รู้จักเปิดโลกให้กว้างมากขึ้น แต่ในความเสรีที่ว่ามันมีกฎมีระเบียบของมหาวิทยาลัย ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักเคารพใน  
กฎระเบียบและเคารพสิทธิของคนในสังคมที่แตกต่างจากตนเอง รู้จักคิด รู้จักทำ เป็นนักปฏิบัติ รู้จักการให้มากกว่า  
การได้รับ เป็นเกียรติและภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา 
 

080-112 ����������.indd   91 7/12/19   2:39:02 PM



92
นางสาวสุปรีญารัตน์ มหาผล  สถาบันเทคโนโลยีการบิน เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับตำแหน่งเลขานุการสโมสรนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
นายกสโมสรนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประธานฝ่ายจัดหารายได้องค์การนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ได้ทำการเข้าร่วมการแข่งขันจัดนิทรรศการในงาน ๙ ราชมงคล ร่วมใจ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
อนาคต  ทำงานในสายงานที่ได้ศึกษา พร้อมทั้งศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ดิฉันภูมิใจที่ได้เลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพราะ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้มากกว่าความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ประสบการณ์ต่าง ๆ และให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ทำให้ดิฉัน และอีกหลายคนประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตดังท่ีได้
หวังไว้ 

นายเจษฎากร วรรณขันธ์  คณะเทคโนโลยีสังคม เกรดเฉลี่ย ๓.๓๕ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชมเชยเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี  เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว ในงานกีฬาพะยอมเกมส์  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล  
ชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับภูมิภาค PUBG Mobile Campus Championship Thailand 2019 Official partner 
with AIS ZEED พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับประเทศ PUBG Mobile Campus 
Championship Thailand 2019 Official partner with AIS ZEED   
อนาคต  ประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยี 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย  จากการที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตลอดระยะเวลา ๔ ปีนั้น ได้รับความรู้สึกอย่าง  
หลากหลายด้าน ทั้งความรู้สึกที่ดีต่อมหาลัย ความรู้สึกภูมิใจและความรู้สึกรักในสถาบัน ทำให้รู้สึกว่าท่ีน่ีคือบ้านหลัง  
ที่สอง บ้านหลังน้ีทำให้ได้มาพบเจอกับเพื่อนในคณะ เพื่อนต่างคณะ รวมไปถึงรุ่นพี่ทั้งต่างคณะและในคณะเดียวกัน   
ได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยกัน ภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกราชมงคลที่มุ่งอบรมบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

นางสาวธนัชชา หม่อมศิลา  คณะเทคโนโลยีสังคม เกรดเฉลี่ย ๒.๒๗  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  เป็นประธานฝ่ายกิจกรรม สโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสังคม ได้รับโอกาสให้เป็น
พิธีกรและเป็นตัวแทนในการร้องเพลง กล่าวคำบูชาครูในทุก ๆ ปี ในตลอดระยะเวลา ๔ ปี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
เหรยีญเงนิและเหรยีญทองแดง ประเภทกีฬาวอลเลยบ์อลในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาพะยอมเกมสแ์ละกีฬา ๙ ราชมงคล 
เป็นนักกีฬาปนจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ได้รับรางวัลเพชรราชมงคลตะวันออก ด้านศิลป
วัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
อนาคต  อนาคตและความใฝ่ฝนสูงสุดคือ การได้รับราชการในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงดูแล
ครอบครัวได้และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้ได้มากที่สุด 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ดิฉันมีความภูมิใจมากที่เรียนจบจากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยแห่งน้ี   
ที่ทำให้ดิฉันสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย มหาวิทยาลัยและอาจารย์ได้มอบโอกาสและสนับสนุนให้ดิฉัน  
ได้แสดงความสามารถ สอนและขัดเกลาให้มีนิสัยเข้างานตรงเวลา มีวินัย มุ่งมั่น อดทน กล้าคิดกล้าพูด กล้าแสดงออก 
มีความมั่นใจและสามารถแก้ไขปญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ ดิฉันคิดว่าเกรดเฉลี่ยนั้น
ทำให้คนมีงานทำ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น และดิฉันอยากจะบอกต่อให้บุคคลอื่น ๆ และอยากให้น้อง ๆ เข้ามา
เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อที่จะได้รับความรู้สึกเหมือนกับที่ดิฉันได้รับ  

นายวีรยุทธ  บวรศรีมุกดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๒.๕๒ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น เป็นอุปนายกคนที่ ๒ ของสโมสรนักศึกษา เป็นประธานสาขาโลจิสติกส์ รุ่นที่ ๑๐ เป็น  
รองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ได้รับรางวัล  
เพชรราชมงคล 
อนาคต  จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ดำรงไว้ซึ่งความดีงาม ปฏิบัติงานในอาชีพที่สุจริตไม่โกงกิน และช่วยเหลือ
ทุกคนที่เดือดร้อนตามกำลังที่ตนเองมีและสมควร 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ ๆ มีทั้งดีและไม่มี แต่ถือว่าเป็น
ความท้าทาย สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตลอดจนชีวิต
ของข้าพเจ้าจะสิ้นลมหายใจ 

นายนภัทร  สุขสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๕๖ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และเลขานุการสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
อนาคต   อยากเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ในองค์กรที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
พร้อมทำงานหนักตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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นางสาวสุนิษา ออกแมน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ย ๒.๙๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ ๑๑  

อนาคต อาจารย์สอนวิชาชีพไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิต  
นักปฏิบัติที่มีความรู้ ให้โอกาสและให้ประสบการณ์ที่ดี ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอย
เอาใจใส่และดูแลนักศึกษาทุกคนให้ถึงฝงฝน 
 
นางสาวนุชปวีณ์พร  บุตรศรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ย ๒.๖๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ ๑๑ ตัวแทน  
นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย 

อนาคต รับราชการครู  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ทั้งความรู้และกิจกรรม
ต่าง ๆ ทำให้ได้รับประสบการณ์มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 
นายธัญกร จนโพธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธาน
สภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาดีเด่นประเภทผู้ทำคุณประโยชน์และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  

อนาคต อาจารย์สอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสร้างผมให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติใน  
ทุกด้าน ภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่แห่งนี้ ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในลูกราชมงคล 
 
นายอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๖๒ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาจิตอาสาสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

อนาคต ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมอบประสบการณ์ความรู้ ความ  
ภาคภูมิใจของชีวิต เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองซึ่งสามารถ
ปรับใช้ในการดำรงชีวิต ภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่แห่งนี้ สัญญาว่าจะเป็นบัณฑิต  
นักปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยสืบไป 
 

บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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นายประสิทธิ์ แท่นศิลา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เกรดเฉลี่ย ๓.๒๙ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ อุปนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อนาคต ผู้กำกับโฆษณา 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างให้ผมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  
สู่สากลโลก 
 
นายอรรถศิลป  นิเรียงรัมย์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เกรดเฉลี่ย ๒.๕๙ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น อุปนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
อนาคต Event Organizer 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่มอบ  
ทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ ความสุข การใช้ชีวิตและมิตรภาพที่ดีที่สุดให้กับผม 
 
นางสาวนพวรรณ สวยเนตรทอง  คณะบริหารธุรกิจ  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๖ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น เลขาธิการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   
เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ ๑๓ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน              

อนาคต ศึกษาต่อระดับปริญญาโท นำความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่ศึกษามาพัฒนาการทำงานให้
มีศักยภาพในอนาคต 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบประสบการณ์และความ
ทรงจำที่ดีตลอดเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนครอบครัวทำให้เกิดความรัก
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจว่าฉันคือลูกราชมงคลพระนคร 
 
นายสุรชัย  ซึ้งกมลรัตน์  คณะบริหารธุรกิจ  เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ที่ปรึกษานายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี  
การศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อนาคต ประกอบอาชีพในสายวิชาชีพที่เรียนมา สานต่อธุรกิจครอบครัว 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยผมมีความ  
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือทั้งเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ ทำให้ผมได้ประสบการณ์
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผมจะนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างชื่อเสียง  
ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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นางสาวปาลิดา เหมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ตัวแทนคณะร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง กีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๑๐ - ๑๓  
อนาคต ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวัสดุศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
ความภาคภูมิใจที่ มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่งของ มทร.พระนคร 
มหาวิทยาลัยช้ันนำในการพัฒนาบัณฑิตอย่างเป็นระบบ ทุกอย่างล้วนเป็นครอบครัว  
มีอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้และคำปรึกษาทั้งการเรียน และการใช้ชีวิต 
 
นายเจตพล ชวนทิศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย ๓.๖๓ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รับทุนโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปี 
๒๕๖๒ เข้าร่วมแข่งขัน Cisco Thailand Net Riders Competition 2017 ณ Cisco 
Systems (Thailand) 
อนาคต โปรแกรมเมอร์ 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ
ที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม  
 
นางสาวสรณรัณ ศรีโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๗๓ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รับรางวัลพระราชทานเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ รับรางวัลชมเชยการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
อนาคต Production Engineer 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่ มทร.พระนคร แห่งนี้ 
สามารถยกระดับความคิด การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอย
แนะนำให้คำปรึกษาจนประสบความสำเร็จ  
 
นางสาวกฤติกรณ์ จุ้ยเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๖๗ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโปสเตอร์  
สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในเวทีอื่น ๆ  
อนาคต ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประกอบธุรกิจส่วนตัว (โรงเรียนกวดวิชา) 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฟูมฟกให้ดิฉันประสบความสำเร็จและ  
ส่งเสริมให้พร้อมก้าวต่อไปในภายภาคหน้า 
 
นางสาวฐิติมา แต่งพลกรัง คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๒๐ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ ๙ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔  
อนาคต ประกอบธุรกิจส่วนตัว (บริษัททัวร์) 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจที่ได้มาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรตินี้นอกจาก
มอบความรู้ด้านวิชาการแล้วยังสอนให้บัณฑิตฝกปฏิบัติจริงสามารถนำไปใช้ในการสร้าง
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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นางสาวพัชรา ทองวิไล คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๕๙ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทาง
ภาษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อนาคต อาจารย์สอนวิชาชีพด้านการโรงแรม 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ขอบคุณคณาจารย์ที่อบรมสอนสั่ง มอบวิชาความรู้  
และโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันประกวดต่าง ๆ ได้รับรางวัล  
สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย หากมีโอกาสจะกลับมาตอบแทนมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก  
 
นายณภัทร  เมรสุทธิ์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เกรดเฉลี่ย ๓.๓๙ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ร่วมกิจกรรมองค์การนักศึกษา MISS SEASON RMUTP 
2017 

อนาคต รับราชการครู  ประกอบอาชีพวงการแฟชั่น  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจได้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 
นายพีรวัส  หาญกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เกรดเฉลี่ย ๓.๓๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ประธานฝ่ายนันทนาการ องค์การนักศึกษา 

อนาคต นำประสบการณ์ที่ได้จากรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งการศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรม       
ไปใช้ประกอบอาชีพ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบความรู้ มอบโอกาส  
ให้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไป  
ใช้ในชีวิตจริงต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นางสาวเกวลนิ หริณัยวริฬุห ์คณะสถาปตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ เกรดเฉล่ีย ๓.๖๙ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อนาคต นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีต่าง ๆ จาก
มหาวิทยาลัย ทำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 
นายณัฐพล วรวณิชพงศ์ คณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เกรดเฉลี่ย ๓.๖๐ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  

อนาคต สถาปนิก 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากโลกแห่งความ  
เป็นจริง 
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97บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายอุทัย  ศรีพันธ์  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เกรดเฉลี่ย 
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับดีเลิศ  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น การทำหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
กำเนิดไฟฟาด้วยแม่เหล็กถาวร (Coefficient of Performance of Battery Running and 
Charging by Magnet Generator Bedini) ได้มีการตีพิมพ์ ที่สำนักงานพิมพ์ The 
American Society of Mechanical Engineers (ASME) ในวารสาร Journal of 
Electrochemical Energy Conversion and Storage  ASME ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็น
องค์กรทางการศึกษาและด้านเทคนิคที่ไม่แสวงหาผลกำไร สมาชิก ๑๒๕,๐๐๐ แห่ง ทั่วโลก
และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
อนาคต  นำความรู้ในการสร้างต้นแบบและไปพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟาด้วยแม่เหล็กถาวร 
นำไปออกแบบในด้านเชิงพาณิชย์สามารถท่ีลดการนำเข้าพลังงานท่ีไม่จำเป็นเพื่อลดดุลด้าน
การค้า เนื่องจากเป็นการออกแบบเป็นพลังงานสะอาดสีน้ำเงิน (Clean Energy and Blue 
echnology) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตไฟฟา
จากแม่เหล็กถาวรพลังงานทดแทนที่ประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อลดภาวะเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งการผลิตพลังงานท่ี
สะอาดให้กับโลกปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปจจุบันที่พลังงานจากฟอซซิลที่
เป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้กันกำลังจะหมดลง เป็นสิ่งประดิษฐ์น้ีเกี่ยวข้องนวัตกรรม
โดยตรงทางด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการผลิตไฟฟาจากเทคโนโลยีพลังงาน
แม่เหล็ก ที่จ่ายพลังงานเข้าน้อยแต่พลังงานออกหรือที่นำไปใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนระดับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ได้
เรียนรู้กับอาจารย์ ท่ีมีความรู้ประสบการณ์ด้านพลังงานจนทำให้ต่อยอดสร้างนวัตกรรม
ด้านพลังงานท่ีไม่มีมลพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามชื่อวิทยาลัยที่ตั้งมาและสมเป็น
ดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่วิทยาลัยฯ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติได้
จริงให้กับภาครัฐและภาคเอกชนด้านพลังงาน   
 
นายอำนาจ ยะโสธร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์   
เกรดเฉลี่ย ดุษฎีนิพนธ์ ระดับดีมาก 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ช่วยเหลือสังคม, อุตสาหกรรมและ SME โดยเป็นกรรมการ
และรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรม  
เซรามิกส์ และเป็นกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น กรรมการสายงานอุตสาหกรรม, 
กรรมการสถาบันพลังงาน เป็นต้น รวมถึง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
กักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นคณะทำงานจัดทำ Roadmap โลจิสติกส์
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  ป ี๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ กระทรวงอุตสาหกรรม 
อนาคต  ช่วยเหลือสังคม,อุตสาหกรรมและ SME ต่อไป 
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ความภาคภูมิใจทีมีต่อมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ประสบการณ์ที่ดีและผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ 
 
นายทองคำ  ตั้งอุดมผล  คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย ๓.๔๗                                             
กิจกรรมและผลงานดีเด่น เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ประจำปี ๒๕๖๐ (FPO Junior Camp 2017) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Start up  
ระดับประเทศ (Startup Thailand League 2017) 
อนาคต  ผมได้ทำงานที่ยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการระดมทุน เพื่อช่วยเด็ก
ในเร่ืองของการศึกษา การตรวจสุขภาพเด็กพิการทางด้านสติปญญา และเด็ก ๆ ที่อยู่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่ทำให้ชีวิตของผมนั้น มีคุณค่า มีความรู้ มีมิตรภาพ และ  
ได้เห็นโลกท่ีกว้างขึ้น ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น  
แห่งนี้ 
 
นางสาวนฤมล  หนองบัว  คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย ๓.๘๘ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาคกลาง จากการ
ประกวดแข่งขัน Marketing Plan Contest 9 by A.P. Honda ประจำปี ๒๕๕๙  
อนาคต อยากเข้าเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
ส่วนตัว 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย การสร้างคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจของ
คณาจารย์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ไม่ได้สอนแค่ความรู้ในตำรา แต่ท่านสอนให้กล้าคิด   
กล้าทำ รู้จักการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
 
นายนัทที แท่นอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๖ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลเหรียญทอง ชนิดกีฬาเปตอง ประเภทคู่ชายและรางวัล
เหรียญทอง  ชนิดกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยวมือยิง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ล้านนาเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ 
อนาคต  อยากมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาทุนเรียนฟรีให้กับนักศึกษาที่ทำคุณงาม
ความดีให้แก่มหาวิทยาลัย  
 
นางสาวรงัสมิา ขาวดอกบวั คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว เกรดเฉลีย่ ๒.๕๘ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น การแสดงต่อหน้าพระที่นั่งนาฏดุริยราชูปถัมป เทิดไท้องค์ราชัน 
๖๐ พรรษา เจ้าฟามหาจักรี ในงานมหกรรมดนตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อนาคต มัคคุเทศก์ทางทะเล 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้และฝกฝนทักษะความสามารถด้าน  
วิชาการ กิจกรรม ถือได้ว่าที่นี่เป็นก้าวแรกของการชี้นำประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีมากค่ะ 
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นางสาววรางค์คณา ริบรวมทรัพย ์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
เกรดเฉลี่ย ๓.๙๔  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากสมาคมแม่บ้านโรงแรม แห่ง
ประเทศไทย การจัดตกแต่งเตียงสำหรับคู่รัก  
อนาคต งานด้านโรงแรม/อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพให้สถานประกอบการต่าง ๆ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ ช่ือว่าเป็นบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
นางสาวอรปรียา  โจว  คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๘๕ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  โล่รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
อนาคต จะนำประสบการณ์ท่ีได้จากมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ในห้องเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้นำนักศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ดีใจและมีความสุขที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว
มหาวิทยาลัยและคิดไม่ผิดเลยที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 
นางสาวพรชนก  ปนเกษ  วิทยาลัยเพาะช่าง เกรดเฉลี่ย ๓.๔๓ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปี ๒๕๕๘ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนไทย-มาเลเซีย Kuala                 
Lumpur University ปี ๒๕๖๐ ทุนเรียนดี “สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยจำกัด” โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ” 
รางวัลพ่อดีเด่นและลูกกตัญู ประจำปี ๒๕๖๐, FIT Fair 2017 ณ มทร.รัตนโกสินทร์    
ปี ๒๕๖๑ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนไทย-จีน Lingnan Normal University in China, 
ทุนเรียนดี “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”, นิทรรศการ
ดินเปอนหมึก ตอน ทศนิยม ณ ช่างชุ่ย โซน ช่างชุ่ยแกลลอรี่ ป ี ๒๕๖๒ ทุนเรียนดี 
“กองทนุเฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน”์, ทนุการศกึษา “ชมรมบณัฑติกติตมิศกัดิ ์มทร.รตันโกสนิทร”์, 
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ตอน A.P. See Something ณ ช่างชุ่ย 
อนาคต  อยากศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย การที่ได้เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่างนอกเหนือ  
จากความรู้ที่มาศึกษา ยังได้ทั้งความอบอุ่นจากอาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง มีโอกาสได้ทุนไป
ศึกษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลปะและภาษา สร้างความประทับใจในการ
ทำกิจกรรมร่วมกันในวิทยาลัยได้รู้จักเพื่อนต่างวิทยาเขตเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ 
นำไปปรับใช้ในอนาคต 
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นายปวินทร  วงค์สุวรรณ์ วิทยาลัยเพาะช่าง เกรดเฉลี่ย ๓.๖๐ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
ประจำปี ๒๕๖๑ ทุนนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น กองทุน “เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” รางวัล
นักศึกษากิจกรรมดีเด่นวิทยาลัยเพาะช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลนักศึกษา
กิจกรรมดีเด่น มทร.รัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จิตอาสาในการจัดทำ
ศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ 
อนาคต จะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งความสามารถทาง
ศิลปะ โดยเฉพาะในด้านจิตรกรรมไทยและความสามารถด้านอ่ืน ๆ นำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
นอกจากในด้านการเรียนแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ ทำให้ได้  
นำความรู้ ความสามารถของตนเองที่มีเผยแพร่สู่บุคคลอื่นเสมอ  
 
นางสาวกิตติยา ทิมน้อย คณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น การช่วยเหลือชุมชนตำบลลุ่มสุ่มเพื่อหารายได้ และแก้ปญหา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
อนาคต หาประสบการณ์งานทางด้านที่ได้ศึกษามาเพิ่มเติมเพื่อสมัครสอบแอร์โฮสเตส  
ในสายการบินตะวันออกกลาง 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย การได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นับเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างหน่ึงของชีวิต มีครูอาจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้ ฝกอบรม มีหลักสูตร 
สาขาวิชาการหลากหลาย มีเครื่องมือเทคโนโลย ี สร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
 
นางสาวสุชัญญา แซ่เอี๊ยว คณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เกรดเฉลี่ย ๓.๗๒ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้านการวางโครงเรื่อง, ศึกษาดูงาน
บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด ณ บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด, เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดกีฬา ๙   
ราชมงคล  
อนาคต  ในอนาคตสร้างบริษัทโปรดักชัน เฮาส์ เพื่อรับออกแบบสื่อโฆษณา 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจที่ได้เป็นลูกราชมงคลเพราะสอนให้เราเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพในด้านการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สังคม อีกทั้งยังภาคภูมิใจท่ีได้เป็นลูกศิษย์
รุ่นแรกของสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล  
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101บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

นางสาวณฑฉิตัร ตน้ทน คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร ์สาขาบรหิารธรุกจิ มทร.ลา้นนา 

เชียงใหม่  เกรดเฉลี่ย ๒.๖๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อุปนายกฝ่าย

เอกสาร สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อนาคต ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองตามสาขา

วิชาชีพที่เล่าเรียนมาสู่การทำงานในอนาคต 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้รับประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างเต็มที่ สำหรับการศึกษา พร้อมทั้งยังร่วมทำกิจกรรมกับองค์การนักศึกษาและเป็น

ตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น กีฬา ๙ ราชมงคล การศึกษา  

ดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 

 

นายนฤพัฒน์ มณีโชติ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย ๒.๕๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  รองประธานสภานักศึกษามทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

อนาคต  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ได้ร่วมบริหารงานในองค์กรและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของมทร.ล้านนา 

 

นายวฒิุชยั รตันมณพัีนธ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม มทร.ลา้นนา 

เชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย ๒.๖๑ 

กจิกรรมและผลงานดเีดน่ นกัศกึษาสโมสร มทร.ลา้นนา พธิกีรประจำคณะวศิวกรรมศาสตร ์

ประธานสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อนาคต  ครูและอาจารย์ ผู้สร้างบุคลากรพัฒนาชาติ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสอนให้ผมนั้นมีความรู้ที่มากขึ้น มีความ
กล้าแสดงออก สอนให้ผมรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสอนให้ผมนั้นมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่การงาน 
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นายณัฐวัตร มณีสาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา มทร.ล้านนา เชียงราย 

เกรดเฉลี่ย ๓.๔๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ระหว่างที่กำลังศึกษาได้ปฏิบัติหน้าท่ี นายกสโมสรนักศึกษา 

มทร. ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักศึกษา   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลเพชรราชมงคลล้านนา 

ระดับเข็มเงิน ด้านจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้า

ร่วมกิจกรรมกีฬา โดยมีผลงาน ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา 

ประเภทกระโดดสูง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๓๑ - ๓๓ 

อนาคต หลังจากสำเร็จการศึกษา จะปฏิบัติงานในสายงานวิศวกรรมไฟฟา จะนำความรู้  

ที่ได้ศึกษา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปพัฒนาประเทศ จะเป็นบุคลากร  

ที่ดี ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ผมมีความภาคภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้เข้าศึกษา 

ณ มทร. ล้านนา เชียงราย แห่งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ช่วย

ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ ทั้งในด้านความรู้ในวิชาชีพ ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณงานกิจการนักศึกษา มทร. 

ล้านนา เชียงราย ท่ีไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาและประธานสภา  

นักศึกษา ซึ่งผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ 

 

นายตะวัน ตันตา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา 

ลำปาง เกรดเฉลี่ย ๓.๙๕ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัล  

ราชมงคลสรรเสริญ ได้รับนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ มทร.ล้านนา 

ลำปาง เป็นประธานชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง รางวัลส่งเสริมและพัฒนา  

ภูมิปญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” ประจำปี ๒๕๖๑ 

อนาคต หลังจากที่จบการศึกษาปริญญาตรี ตั้งใจว่าจะคอยสนับสนุนมทร.ล้านนา ลำปาง 
ต่อไปและต้องทำช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และบอกกล่าวความภาคภูมิใจให้กับน้อง ๆ 

รุ่นหลังให้มาเรียนที่นี่มากขึ้น 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้ผมมีโอกาสในการเข้าร่วม
กิจกรรมและงานต่าง ๆ สามารถทำให้ผมได้พัฒนาทักษะความสามารถ และได้รับ

ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนการทำงาน กิจกรรมจากอาจารย์ 

บุคลากร และศิษย์เก่า อีกทั้งสถาบันแห่งนี้ ทำให้รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สอง มีความ
อบอุ่น  
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นายนพรัตน ์  ศิริวงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา การบัญชี มทร.ล้านนา 

ตาก เกรดเฉลี่ย ๓.๔๖ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เคยดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสร  

นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภา  

นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 

อนาคต อยากทำงานในสำนักงานบัญชี เพื่อหาประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้เข้าใจ

ภาพรวมของงานบัญชี รวมท้ังเพื่อให้ตนเองเห็นความแตกต่างของงานบัญชีของธุรกิจ  

ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เมื่อมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งแล้วอยากทำงานในบริษัท

มหาชน เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานและความมั่นคงของตนเองต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ภูมิใจท่ีได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตคุณภาพหลากหลายสาขาวิชาเพื่อไปเป็นกำลังสำคัญในการ

พัฒนาประเทศต่อไป 

  

นางสาวศุภกานต์ ล้อมนะลา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี   

มทร.ล้านนา น่าน  เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่ง ดาวมหาวิทยาลัย RMUTL 

NAN 2017 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาการบัญชี และดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

อนาคต อยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพ  

ที่สุจริต 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ดิฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ศึกษา              

ในมทร. ล้านนา น่าน เพราะมหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ ให้ชีวิต ให้คติ ให้มิตรภาพ   

ให้ประสบการณ์ที่ดีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้รับความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากทั้งอาจารย์ 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่และรุ่นน้อง และยังได้รับโอกาสร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

ให้กับดิฉัน ท่ีจะสามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต   

ขอขอบคุณ มทร. ล้านนา น่าน ท่ีมอบโอกาสเสมอมา จนทำให้ดิฉันมีวันนี้ อีกท้ังยังทำให้
ดิฉันรู้จักถึงคำว่า จิตอาสา 

 

080-112 ����������.indd   103 7/12/19   2:39:11 PM



104
นายพชร  แก้วเสมา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เกรดเฉลี่ย  ๓.๒๐ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น เป็นผู้นำในการช่วยจัดกิจกรรมการจัดประกวด Mr. and Miss 

RMUTL กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ ๓๔  

เป็นผู้นำช่วยจัดกิจกรรมและกีฬา “หิรัญญิการ์เกมส์” และโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้ง  

ที่ ๓๙ และ ๔๐ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้นำจัดกิจกรรมโครงการ 

IT Camp เพื่อน้อง ครั้งที่ ๒  เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ของมทร.ล้านนา เป็นคณะกรรมการดำเนินงานแปรอักษรถวาย

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนาม

กีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

อนาคต สิ่งสำคัญที่สุดของผม คือ การที่ทำให้พ่อแม่มีความสุข และการทำให้พ่อแม่  

มีความสุขคือการที่ตัวผมนั้นประสบความสำเสร็จ ทั้งในหน้าที่การงานและหน้าที่ของบุตร 

อดีตเป็นอย่างไรไม่สำคัญ ทำปจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดก็เพียงพอ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ที่ผมได้เรียนรู้ในสถาบันแห่งนี้ ผมได้รับความรัก

และการดูแลจากคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

ทุกท่านในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  อีกทั้งสอนผมในด้านการเป็นผู้นำ ให้รู้จักคิด รู้จักกล้า  

ตดัสนิใจ รูว้า่สิง่ไหนควรทำ ส่ิงไหนไม่ควรทำ ซึง่สามารถนำมาปรบัใชใ้นชวีติการทำงานจรงิ

ของผมได้ หากผมได้มีโอกาสผมจะกลับมาตอบแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ล้านนาแห่งนี้  
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105บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

นายจรัญ นาคคำแหง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ย ๓.๑๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ได้รับรางวัล “ความประพฤติดี” จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อนาคต ข้าพเจ้าจะเป็นข้าราชการครูท่ีด ี เพื่อท่ีจะได้นำความรู้ ความสามารถมาสอนแก่ศิษย์ โดยมุ่งเน้น  
การพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม เมื่อเขาเหล่าน้ันจบการศึกษาออกไปแล้ว และเป็นกำลังสำคัญในการ
พฒันาชาตบิา้นเมอืงตอ่ไป  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นคนดี   
มีความรู้ รักสู้งาน และยังส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ และมีคณะอาจารย์ที่มีความรู้
และประสบการณ์ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำอยู่ตลอดเวลา  
 
นางสาวพรสวรรค์  เหลืองพวงแก้ว  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ 

อนาคต ข้าพเจ้าจะเป็นแม่พิมพ์ท่ีดีของประเทศชาติ อุทิศตนให้กับสถาบันการศึกษา นำความรู้ที่ได้ศึกษา  
มาตลอด ๔ ปี มาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ คณุธรรม จรยิธรรมอยา่งเตม็ความสามารถ 
เพื่อให้ลูกศิษย์ที่จบการศึกษาออกไปได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประกอบกิจการงานหาเลี้ยงชีพตามท่ีตนเองถนัด
และสนใจต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ เสมอและยังมีคณะอาจารย ์ เ จ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์   
ให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาได้ดี และสอนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  

 
นางสาวนนัทญิา พนัธเ์ทศ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลีย่ ๓.๙๔ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๔ 
รายการตอบปญหาทางสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ 

อนาคต ทำในสิ่งที่ รัก สร้างบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ  
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มาปฏบัิตแิละแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ให้กับคนในชุมชน  

ความภาคภูมใิจทีม่ตีอ่มหาวทิยาลยั รูส้กึภูมิใจและรกัในมหาวทิยาลยั ทำใหรู้สึ้กวา่ทีน่ีค่อืบา้นหลงัทีส่อง ไดม้าพบเจอ 
กับเพื่อนต่างคณะ และรวมไปถึงรุ่นพี่ได้สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ การประกอบวิชาชีพ   
เรียนรู้การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
นางสาวปวีณ์ธิดา สัมบุณณานนท์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เกรดเฉลี่ย ๓.๕๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศการผลิตอาหารสัตว์น้ำงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล 
ครั้งที่ ๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปญหาทางการประมง งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
เกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ ๔ 

อนาคต ดิฉันจะศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และสอบเข้ารับราชการเพื่อเข้าทำงานในกรมประมง หรือ
เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย และเก็บเงินเพื่อทำฟาร์มปลาแบบพอเพียง 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ดิฉันได้รับโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในด้านการแข่งขันทักษะ
ที่ถนัด ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ฝกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองในด้านที่เลือกเรียน  

 

080-112 ����������.indd   105 7/12/19   2:39:12 PM



106
นายสรายุทธ ภัยสยม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ย ๓.๖๒ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธานชมรมพลังใจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อนาคต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดู มารดา และ น้องสาวได้ และเป็นคนที่ทำหน้าที่ต่อสังคมต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ผมได้แสดงออก
ถึงความสามารถ จากนักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย จนได้เป็นผู้นำนักศึกษาที่มีส่วนในการขับเคลื่อน กิจกรรม
นักศึกษาต่อไป 

 

ว่าที่ ร.ต.ธนกร  หอยสังข์  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันความรู้วิชาการด้านบัญชี ๙ มทร.   
ณ มทร.อสีาน ประเภทเดีย่วและประเภททมี เข้ารอบการแข่งขันทกัษะทางบญัชีระดบัประเทศ ณ สภาวชิาชพีบญัช ี

อนาคต ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพ  
สอบบัญชีให้ได้มากที่สุด และปจจุบันได้สมัครงานไว้กับบริษัท KAS Audit จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชี 
และจะเข้าทำงานวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนที่ดี และประทับใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษา ด้านกิจกรรม อีกทั้งทำให้ผมกล้าที่จะพูดและ  
ทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 

 

นายภูบดินทร์ พรรัชภูมิ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย ๓.๗๓ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  

อนาคต อยากทำงานกับทีมนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ NECTEC - 
Thailand : National Electronics and Computer Technology และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ผมได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยทำให้พบเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย   
ทั้งปญหาและอุปสรรค จากการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ สอนให้ผมรู้จักการแก้ไขปญหา ผมได้ประสบการณ์  
ที่ได้ทำงานกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับผม 

 

นายวิศรุต ครองโพธิ์  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกรดเฉลี่ย ๒.๖๕ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลความประพฤติกรรมดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โล่ประกาศเกียรติคุณ  
ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลผู้อุทิศตน
ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อนาคต กระผมจะนำศาสตร์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ในสาขาอาชีพของตนเอง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่ 
ของตนเองด้วยความสัตย์ซื่อ อดทน รักสู้งาน เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นกำลัง
สำคัญของชาติต่อไป 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นความภาคภูมิใจว่าตนนั้นคือส่วนที่เป็นมงคลแห่งพระราชา ซึ่งสถานศึกษา
แห่งนี้ สร้างกระผมขึ้นมาให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ  
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นายอภิวัฒน์  จันทา  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกรดเฉลี่ย ๓.๙๓ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รางวัล “คนดีศรีสุวรรณภูมิ” ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
อนาคต พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ   
นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพการทำงาน และนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาสังคมให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงที่สุด 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย นอกจากสิ่งที่ได้รับจากการศึกษานั้น ยังเป็นการมอบประสบการณ์เพื่อให้
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อส่วนรวมและ
สามารถก้าวออกไปทำงานพร้อมกับคำว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
 
นายเอกชัย  เสาโท  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกรดเฉลี่ย ๓.๔๖ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
อนาคต ผมจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง และจะนำความรู้ท่ีได้ไปศึกษาต่อเพื่อนำความรู ้ 
ความสามารถมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของวิชาชีพในงานของตนเอง 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมด ี ๆ มากมายที่มาช่วยส่งเสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิตให้แก่นักศึกษา และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเหมือนครอบครัวที่คอยสนับสนุนในการทำกิจกรรมและ
การเรียนเสมอ 
 
นางสาวปยวรรณ  จำปาเงิน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย ๓.๑๘  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ดำรงตำแหน่งเลขานุการอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
อนาคต ในอนาคตขา้งหนา้ดฉัินตัง้ใจจะนำความรูแ้ละความสามารถทีไ่ด้จากการเรยีนและการเข้ารว่มกิจกรรมตา่ง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าศึกษาในสถาบันที่ทรงคุณค่า เป็น
สถาบันที่เปียมไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได ้ และสิ่งที่ภูมิใจที่สุด คือ ได้เข้ารับพระราชทาน
ปรญิญาบตัร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
นายศุภโชติ ชมชื่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย ๒.๘๘ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
อนาคต ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน และความรู้ภายนอกจากการสัมมนามาปรับใช้  
ในการเตรยีมความพรอ้มในการทำงานในองคก์รทีม่ัน่คง และเปน็แรงงานทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่องคก์ร และพรอ้มทีจ่ะ 
เรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการทำงาน 
ความภาคภมูใิจทีม่ตีอ่มหาวทิยาลยั ผมรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยัแหง่นี ้ เพราะอาจารยแ์ตล่ะทา่น   
มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเลยมีความรู้ใหม่ ๆ มาสอนมาแนะนำในสิ่งที่ไม่มีในบทเรียนทำให้  
นักศึกษาได้มีความรู้ใหม่ ๆ ให้พร้อมในการทำงานเมื่อจบการศึกษา 
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นายเอกชัย  คงสมสุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๒  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๙ ราชมงคล แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศ
มาเลเซีย 
อนาคต กระผมจะนำความรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ดร้บัจากทัง้ในห้องเรยีน และนอกหอ้งเรยีนมาปรบัใชใ้นการเตรียม 
ความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และจะมุ่งมั่นที่จะใฝ่หาความรู้ใหม่ตลอดเวลา เพื่อนำ
ความรู้มาพัฒนาตนเองให้ก้าวทันยุคสมัย 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย กระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถาบัน
อันเป็นมงคลยิ่ง 
 
นางสาวธันยพร  เงินแย้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตยกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๗๘ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัด
นนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบร้านกาแฟ Café Amazon  ประจำปี ๒๕๕๙ 
อนาคต ดิฉันมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุด และ  
นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ดิฉันมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต  
ที่เป็นคนดี  มีความรู้  รักสู้งาน  และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง การลงมือปฏิบัติงานจริง
ที่ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ มีความพร้อมที่ก้าวสู่สังคมต่อไป    
 
นางสาวดวงพร  กลิ่นหอม  คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 
อนาคต ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการทำงานอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะนำความรู้ที่ศึกษา
มา ไปประยุกต์ใช้ในงานโรงแรมเพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในงานโรงแรม 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้   
รักสู้งาน อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถมากมาย 
 
นายอชิระ ตันเจริญ  คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๓.๓๒ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์  
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ 
อนาคต ในอนาคตอาชีพที่ผมฝนมาตั้งแต่เด็ก คือ เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และในตอนที่ฝกงานผม  
ได้ไปฝกงานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในหน้าที่พนักงานต้อนรับภาคพื้น ซึ่งผมได้สัมผัสงานด้านบริการ
แล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากและเป็นอาชีพหนึ่งที่อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ให้โอกาสผมหลาย ๆ อย่าง ได้รับการไว้วางใจในการ
เป็นพิธีกร ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และได้รับโอกาสเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับรางวัลมากมาย   
รวมทั้งได้รับทุนการศึกษา ดังนั้นผมจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ แหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 
นายอนุชิต  แฝกสิน  คณะศิลปศาสตร์  เกรดเฉลี่ย ๒.๙๕ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ดำรงตำแหน่งอุปนายก คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่ง
ประธานฝา่ยศลิปะและวฒันธรรม องคก์ารนกัศกึษา ศนูยน์นทบรุ ีประจำป ี๒๕๖๐ ได้รบัรางวลั “ความประพฤตดิ”ี 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อนาคต ในอนาคตใฝ่ฝนที่จะทำประโยชน์และคุณงามความดี ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และจะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  
ของสังคมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังของประเทศสืบต่อไป 
ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มอบโอกาสและความรู้ความสามารถ ให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเองและ  
นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 
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นายกษิดิศ กกขุนทด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
เกรดเฉลี่ย ๓.๔๖   
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตำแหน่งผู้นำเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นตัวแทนทีม Blind Type การแข่งขัน Start Up 
Thailand League ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้รับการคัดเลือกผ่านการ
แข่งขันพร้อมด้วยเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณ์ Blind Type  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้นำเสนอ
ผลงาน Start Up Thailand League 2017 RMUTI Demo Day และได้รับทุนในการจัดสอบ TOEIC 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
อนาคต  วิศวกร  
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันสร้างบัณฑิต  
ที่มีคุณภาพ ผมมีความภาคภูมิใจมากท่ีได้เรียนรู้ทักษะทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ อาจารย์มีทักษะ
ถ่ายทอดวิชาความรู้เต็มที่ให้แก่นักศึกษา ทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตและสามารถประกอบ
วิชาชีพตำแหน่งวิศวกรตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ  
 
นายชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  เกรดเฉลี่ย ๒.๖๖ 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตำแหน่งประธานรุ่น สาขาวิชาระบบสารสนเทศ    
ได้รับรางวัลการประเมินระดับ Very Good การนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUC2 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ ในงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
๙ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รางวัลชนะเลิศ
การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี แบบบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษามีความประพฤติดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
อนาคต  รับราชการ 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถาบัน
ทรงคุณค่า สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติออกสู่สังคม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย อาจารย์ ทุกท่านท่ีช่วย  
หล่อหลอมให้ข้าพเจ้ากล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการทำงานใน
อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 

 
นางสาวชลธิชา ไวยขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เกรดเฉลี่ย ๒.๘๓  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตำแหน่งรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเกิดประโยชน์  
อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้าง
คุณประโยชน์ มทร.อีสาน ครั้งที่ ๘ 
อนาคต  นักวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 
ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ทำให้ข้าพเจ้าได้แสดงศักยภาพทำกิจกรรมและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในฐานะ
ผู้นำนักศึกษา ได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอนจากท่านผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำให้ข้าพเจ้า
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างดีที่สุด  

 

บัณฑิตเพชรราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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นางสาวการันต ี คือจะโปะ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เกรดเฉลี่ย ๓.๕๑ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้รับรางวัลชนะเลิศและจัดแสดงในงานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุนารี สารคดีเรื่อง “หอมกลิ่นดิ๋น” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศและจัดแสดงงานฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี หัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” และได้นำเสนอผลงาน VR Virtual Reality หัวข้อ   
“พ่อของแผ่นดิน” ในงาน Thailand Digital Big Bang 2017 (ระดับนานาชาติ)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ตำแหน่งผู้ช่วยศิลปกรรม สำนักพิมพ์บ้านสวน ออกแบบและจัดวางองค์ประกอบหนังสือ เรื่อง เทคนิค
ขยายพันธุ์พืช มียอดขายอยู่อันดับที่ ๗ หนังสือขายดีในงานบ้านและสวนซีเล็ค และติดหนังสือขายดี
ที่สุดของร้านหนังสือ Se-De-Book ทั่วประเทศ ในปี ๒๕๖๒  ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ The 10th National Conference on 
Information Technology : NCIT 2018 และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงงานการพัฒนา                   
ศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ สหพันธรัฐ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

อนาคต  นักการทูต/แอร์โฮสเตส 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันที่สร้างบัณฑิต
นักปฏิบัติอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งประสบการณ์และฝกทักษะ 
ทำให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย จังหวัด ประเทศ และระดับนานาชาติ 

           
นายอนพุงษ ์คุม้สวุรรณ ์ คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา เกรดเฉลีย่ ๓.๒๗ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านนักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น เนื่องในวันคล้าย  
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงาน  
ภาคโปสเตอร์กลุ่มเทคโนโลยี การประกวดผลงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒  
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  และได้รับรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ 

อนาคต  รับราชการตำรวจ/การไฟฟา/ธุรกิจส่วนตัว 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย  มีความภาคภูมิใจในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ให้ทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ สอนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก โดยมี
อาจารย์ บุคลากรที่ให้การดูแลเอาใจใส่มาตลอด สมกับปณิธานบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 
นายอภิสิทธิ์ เขียวอ่อน คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
เกรดเฉลี่ย ๓.๖๖ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ วิทยาเขตสุรินทร์  ตำแหน่งประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรหัวหน้าห้องดีเด่น 

อนาคต  ศึกษาต่อ/รับราชการครู 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้สอนหลายอย่าง ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติการ    
ดา้นประสบการณน์อกหอ้งเรยีน เชน่ การแกไ้ขปญหาและอปุสรรคจนเกดิความสำเรจ็ ทำใหม้คีวามพรอ้ม 
ในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสอนให้เรามีความอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้  
เกิดการพัฒนาตนเอง  สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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นายวินวิชญ์  ขำชู  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐  

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตำแหน่ง
อุปนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

อนาคต  รับราชการครู 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์สมกับปณิธานบัณฑิตนักปฏิบัติ 
นอกจากนี้ การทำกิจกรรมทำให้มีเพื่อนทีมงานนักกิจกรรม ช่วยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้
รับมอบหมาย สามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

 
นายณัฐวุฒิ  อัคคี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เกรดเฉลี่ย ๓.๖๑ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตำแหน่งประธานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และเข้าร่วมโครงการออกค่ายบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชน  

อนาคต  วิศวกร  

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็น
มหาวทิยาลยัทีถ่า่ยทอดความรูท้ัง้ดา้นทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิไดร้บัความรูท้ีถ่า่ยทอดจากอาจารยท์กุ ๆ ทา่น 
ยังมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบแสดงความสามารถเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเองและสังคม สมดังคำขวัญท่ีว่า ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจและเป็นบัณฑิต  
นักปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
นายจักรกฤษณ์ นารอง  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๗๙     

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตำแหน่งประธานจัดกิจกรรมประจำสาขาวิชาระบบ  
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งประธานจัดโครงการอาสาพัฒนาชุมชุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ครั้งที่ ๑๑  กลุ่ม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
หนึ่ง ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๕   
กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 

อนาคต  รับราชการครู/โปรแกรมเมอร์ 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม และนำไปสู่บัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้เรียนรู้ประสบการณ์
การทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคต 
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นายศุภฤกษ ์ ขอสินกลาง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐             

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการออกค่ายนายช่างอาสา ร่วมกับสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร รองประธานนักศึกษาฝ่ายสันทนาการสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ไตรเวช คร้ังที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไตรเวช ครั้งที่ ๕ เข้าร่วมโครงการออกค่ายได้ยิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน ร่วมใจ เติมฝนวัยใส ฝกใฝ่ศึกษา ครั้งที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นคณะกรรมการ  
สภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๗ (9R) 

อนาคต  เภสัชกรด้านสมุนไพรไทย/นักวิชาการแพทย์แผนไทย 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สอนให้บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามสายงานของตนเอง มีการฝกฝนประสบการณ์จากในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทำงานในอนาคต ฝกฝนให้บัณฑิตทุกคนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถทำงานเพื่อ
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
 
นายวีระวุฒิ จันทราช  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เกรดเฉลี่ย ๓.๑๒ 

กิจกรรมและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำนักศึกษา ศึกษาดูงานที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตำแหน่ง
คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

อนาคต รับราชการครู 

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ที่ให้โอกาสและการเรียนรู้มากมายที่เราสามารถหาได้ในห้องเรียนและเรียนรู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งความภาคภูมิใจนี้จะติดตัวของผมตลอดไป 
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114 มุมมองสถานประกอบการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร 
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ 

 

 ในฐานะสถานประกอบการ และเป็นผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านมากระทั่ง

ปัจจุบัน คุณสมบัติโดยส่วนใหญ่ของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถ เป็นนักปฏิบัติที่ด ี 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา 

สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีความเป็นระบบ   

เชื่อมโยง สอดคล้อง และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม  

อย่างชัดเจน 

 ความเป็นนักปฏิบัติท่ีดีนั้น จะต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ และสามารถทำด้วยตนเองได้ เนื่องจาก  

สถานประกอบการไม่เพียงต้องการแค่คนเก่ง แต่ยังต้องการคนท่ีทำงานเป็น กล่าวคือสามารถลงมือปฏิบัติ  

การทำงานได้ทันที ซึ่งพื้นฐานของการเป็นนักปฏิบัติจะสร้างเสริมความเป็นนักนวัตกรที่ดี เพื่อสามารถ  

สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง 

 สิ่งสำคัญท่ีต้องการเน้นย้ำถึงบัณฑิต คือ พื้นฐานที่ได้จากมหาวิทยาลัย ทั้งทักษะวิชาการ (Hard Skill)   

องค์ความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชาท่ีศึกษาเล่าเรียน จะช่วยให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ส่วนทักษะ  

อีกด้านหนึ่ง คือทักษะทางสังคม (Soft Skill) เช่น การติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศ รวมถึง

บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคมต่าง ๆ บัณฑิตทุกท่านจะต้องฝึกฝน บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาทักษะทั้ง   

๒ ด้านดังกล่าวควบคู่กันไป เพ่ือจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเป็นที่ประสงค์ของสถานประกอบการ  

มากยิ่งขึ้น  

 แม้ว่าบัณฑิตจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว การใช้ชีวิตและการทำงานนับต่อจากนี้ จะต้องพยายามมุ่งมั่น 

ศึกษาเรียนรู้ บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ดังคำกล่าวสำคัญที่ว่า การศึกษา  

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จึงจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ ์ 

ที่มากกว่าและสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คุณศิริกุล ธนสารศิลป 
กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

และ รองประธานกลุ่มสิ่งทอ เครือสหพัฒน์ฯ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  นับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ  

มายาวนาน ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเม่ือได้รวมกับสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลอีก ๒ วิทยาเขต  คือวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและ

ภาษาต่างประเทศ และวิทยาเขตพระนครใต้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ จึงทำให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีศักยภาพและมีความพร้อม ในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และ

มีความเชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา ภายใต้ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัติที่รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและ  

การดำเนินชีวิต  

 บริษัทในเครือสหพัฒน์หลายบริษัท ได้มีโอกาสรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลกรุงเทพ  ไปปฏิบัติงานในหลายสาขาวิชาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิศวกรรมสิ่งทอและเคมีสิ่งทอ 

ซ่ึงหลายท่านได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสิ่งทอให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าครบวงจร เป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ทำรายได้สูงด้านการส่งออกให้แก่ประเทศชาติ อันเป็นการรับรองได้ถึงมาตรฐานที่ดีของ  

มหาวทิยาลยัฯ ในการผลิตบณัฑิตทีม่คีณุภาพ และมีคณุสมบติัพรอ้ม ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสำเร็จในการทำงาน การดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

และนำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันการศึกษา อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

คุณนิเวศน์   บุญมา 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คโปรดักส์ จำกัด 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

และนายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 มหาวิทยาลัยนั้นมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เติบโตเป็นบัณฑิตที่ดี
มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะออกไปเป็นบุคลากรคุณภาพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผมก็เป็น
ผลิตผลคนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ” ได้รับความรู้  
ท้ังในด้านวิชาการและภาคปฏิบัติที่เข้มข้น สามารถนำมาใช้ได้จริงในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังให้มีความขยัน มุมานะอดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ รู้รักสามัคคี กล้าคิดกล้าทำ เหล่านี้ล้วนเป็น
รากฐานอันมั่นคงแข็งแกร่งในชีวิต ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  ผมจึงอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ
บัณฑิตทุกท่าน “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” เราจะสำเร็จได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นพยายาม ซึ่งผมเองก็็เริ่มต้นจากการเป็น
พนักงานบริษัท จนขึ้นเป็นผู้บริหารและก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในปัจจุบัน   

 ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้มาโดยตลอดว่าจะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าในอาชีพ  
หลาย ๆ ด้านได้ ทั้งการขาย งานฟาร์ม และอีกหลาย ๆ อาชีพ  ผมจึงเปิดโอกาสในการที่จะสร้างคนสร้างงานจาก
รุ่นสู่รุ่น เพราะรากเหง้าของสถาบันแห่งนี้นั้นเติบโตมาจากสายวิชาชีพ ฉะนั้นจุดแข็งของบัณฑิตที่ผมได้สัมผัส คือ
เรื่องความขยัน อดทน สู้งาน เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และด้วยความเป็นพี่เป็นน้องร่วมสถาบันเดียวกัน 
ย่อมมีความเคารพ ความห่วงใยช่วยเหลือ ความเข้าใจกัน นำไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย  

 แต่ทั้งนี้บัณฑิตควรพึงระลึกไว้เสมอว่า ความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ต้องทำงานหนัก ขยัน อดทน และ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน  นำความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยมาปรับเปลี่ยนให้
ทันยุคสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในทุก ๆ ภาคส่วน  ซึ่งเราได้รับการยอมรับมา  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้   

 เราสำเร็จการศึกษาจบเป็นบัณฑิตให้พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวภาคภูมิใจ แต่เราเป็นน้องใหม่ในองค์กรที่เรา
ต้องไปเริ่มงาน โลกภายนอกกว้างใหญ่กว่ารั้วมหาวิทยาลัยมาก ต้องหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ทัศนะคติสำคัญมากใน
การที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ “Positive Thinking” ด้วยรักและปรารถนาดีจากรุ่นพี่ราชมงคลตะวันออก    

หวังว่าบัณฑิตใหม่ทุกคนจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องต่อ ๆ ไป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คุณกัลกุล  ดำรงปยวุฒิ์ 
ประธานกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มีความร่วมมือที่ดีเสมอมาผ่านการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนด้านการศึกษา

ผ่านนวัตกรรมใหม ่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ  

สถานประกอบการในยุคดิจิทัล 

 นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจะสังเกต

เหน็ไดว้า่บณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มคีวามขยนั มุง่มัน่ และอดทนในการทำงานอยา่งสงู 

อีกทั้งยังมีทักษะที่โดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงาน เพราะในการแข่งขัน

ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงานและทดแทนทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ดังนั้นทักษะ

และความสามารถด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

 สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้ท่านภูมิใจในความเป็นบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ และเป็นที่ยอมรับจาก  

สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน บัณฑิตทุกท่านที่กำลังก้าวเข้าสู่การทำงานจริง ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ำเสมอและนำเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง  

ควรตระหนักในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเพื่อจะได้ก้าวทันต่อโลกในปัจจุบัน ขอให้บัณฑิตทุกท่าน 

มีความสุข มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายมนัส   ประสงค์งาน 
ผู้จัดการฝายบริหารงานบุคคล (สรรหาและว่าจ้างบุคลากร) 

บริษัท  คิง  เพาเวอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด 
 

 จากความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ  

ตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะนำความรู้ ความสามารถไปช่วยในการพัฒนาองค์กร  

ต่าง ๆ  นั้น 

 บริษัทฯ มีส่วนที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษา ตลอดจนรับนักศึกษาเข้าทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงพบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีคุณสมบัติพร้อมในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการ  

เข้าปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้ที่มีความพร้อมกับงาน มีความรับผิดชอบ  

ในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีทักษะการสื่อสาร  

ทางด้านภาษา จากความพรอ้มดงักลา่วเปน็ทีป่ระจกัษช์ดัแลว้วา่ มหาวทิยาลยัฯ สามารถผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ  

ท้ังในด้านองค์ความรู้ ความสามารถในด้านความคิด และศักยภาพในด้านการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ    

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บัณฑิตที่เข้าร่วมงานต่างมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจและความพยายามเป็นอย่างมาก  

และมีพัฒนาการไปพร้อม ๆ กับความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือผลสะท้อน

ของความเป็นมืออาชีพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตทุกคน และในโอกาสนี้บริษัทฯ จึงขอแสดงความยินดีกับ

ความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่าน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร 
ประธานกรรมการบริหาร  

กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 
 

 ด้วยความเป็นศิษย์เก่า อาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ เห็นวา่บัณฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ เปน็ทีย่อมรบัจากผูป้ระกอบการ 

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีทักษะในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ด ี เห็นได้จาก กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์   

แอนด์ ดาย จำกัด ที่มีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจำนวนมากร่วมทำงานอยู่ ทั้งใน

ระดับบริหารจัดการและปฏิบัติการ ซึ่งการเปิดรับสมัครงานของบริษัทนั้น ได้ดำเนินการตามปกติ เหตุผลแรก

ที่ทางบริษัทเลือกบัณฑิตจากท่ีนี่ เพราะบริษัททำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังนั้นบุคลากรที่จะมาร่วมงาน  

กับบริษัทต้องมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงกระบวนการสร้างและพัฒนาบัณฑิต  

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูสิามารถตอบโจทยใ์นเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งดี อกีเหตผุลหนึง่บณัฑติแหง่นี ้

เรียนรู้งานรวดเร็ว สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที เพราะมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับ  

การไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่ง

เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การทำงานและเพื่อให้บัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการ

ทำงานสูง 

 หลายองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน อันหมายรวมถึง กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด   

มีความคาดหวังต่อบัณฑิตยุคใหม่หลายเรื่องด้วยกัน เช่น ความสามารถในการทำงานได้ ทำงานเป็น เรียนรู้งาน

รวดเร็ว การผ่านการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญยิ่งขึ้น นอกเหนือจากชั่วโมงฝึกปฏิบัต ิ 

ในมหาวิทยาลัย  ทักษะทางภาษาก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาจีน 

เพราะภาษาเหล่านี้นอกจากใช้ในการสื่อสารเพื่อทำงานแล้วยังนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งเรื่องเงินเดือน 

และตำแหนง่หนา้ทีก่ารงานทีส่งูขึน้ตอ่ไป รวมถงึความมุง่ม่ันตัง้ใจจรงิในการทำงาน ถอืเปน็สิง่ทีผ่ลกัดันใหต้วัเรา 

ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งบัณฑิตยุคใหม่นี้พึงมีอย่างยิ่ง 

 อีกสิ่งหนึ่งอยากเน้นย้ำบัณฑิตมากที่สุด คือ เรื่องของความอดทนต่องานที่ทำ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นได้ทุก ๆ วันทำงาน และความรู้สึกตอนยังเป็นนักศึกษากับการเป็นคนทำงานมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 

ขอให้มีความอดทนตั้งใจเรียนรู้สายงานให้รู้ลึกรู้จริงอย่างรอบด้านเพื่อความก้าวหน้าในสายงานต่อไป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
นายวรพจน์  ชลชวลิต 

ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธา 
ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด 

 

 ย้อนหลังกลับไปเมื่อ ๒๐ ปีก่อน การเดินทางของเด็ก ปวส. ช่างโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคใต้ ผ่านระยะทางกว่า ๑,๕๐๐ กม. ใช้เวลาเดินทางเกือบ ๒ วัน เพื่อขึ้นมาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 

วศ.บ. โยธา ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำเหมือนเพิ่งผ่าน

มาไม่นาน ในความดีใจและภูมิใจที่สอบได้ ก็ยังคงมีความกังวลที่ต้องมาอยู่ในสภาพภูมิประเทศ สังคม 

วัฒนธรรม และภาษาที่ต่างไปจากที่คุ้นเคย แต่ด้วยความเมตตากรุณา ความเอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอน และ

ความต้ังใจในการถ่ายทอดสรรพวิชาของคณาจารย์ทุกท่าน รวมไปถึงความรักและความผูกพันระหว่างเพื่อน   

พี่ น้อง ก็ทำให้ความกังวลเหล่านั้นหายไปตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาในสถาบันแห่งนี้  นอกจากนี้ การได้เข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ก็ยังทำให้ได้ฝึกการทำงานที่หลากหลายร่วมกับผู้คนมากมาย 

ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้จวบจนปัจจุบัน 

 การเปล่ียนผ่านจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ร่วมกับอีก ๕ วิทยาเขตในกลุ่ม  

ภาคเหนือ มาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปัจจุบัน ยิ่งเป็นการย้ำชัดถึงคุณภาพ และ

ศักยภาพของสถาบันแห่งนี้ ในการที่จะเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิทยาการอันสำคัญ เพื่อสร้างบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญใน  

การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศนี้ต่อไป 

 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันอันเป็นมงคลที่มีชื่อว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแห่งนี้ และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน  

ปริญญาบัตร ทุกท่าน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ดร.ประสงค์ พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง  

 

 ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนกวิชาการบัญชี ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้สอนให้ผมเรียนรู้หลักการทำงานที่สามารถ

นำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมถึงการศึกษาทางวิชาการที่ดี การฝึกการทำงานเป็นทีม 

และสร้างภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมตามลักษณะของการเป็นนักศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน ์ 

อย่างย่ิง ในการนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริง ผมเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมสรรพากร และต่อมาได้รับ

การเลื่อนตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีในหลากหลายหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง

การคลัง จนกระทั่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง 

 กระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหาร

พัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษี อากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐ  

มีอำนาจ มีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง 

กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอัตรากำลังข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้าง ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน รับราชการอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งแต่ละท่านล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญ

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในงานที่หลากหลาย ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ

บัญชา และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 

 ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้ยึดมั่น           

ในความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ และซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 

ของทุกท่านในอนาคต สุดท้ายนี้ ผมขอให้บัณฑิตทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้และร่วมกันสร้าง

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยกันตลอดไป 
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