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 ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “ วันราชภัฏ ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาต ใหอ้ญัเชญิตราพระราชลญัจกรสว่นพระองค ์เปน็ตราประจำามหาวทิยาลยัราชภฏั นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุ 

ลน้เกลา้ล้นกระหมอ่มหาทีส่ดุมไิด ้เปน็สิง่ทีน่ำาความภาคภมูใิจสงูสดุมาสูช่าวมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ซึง่ชาวมหาวทิยาลยั

ราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณน้ีไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี 

ด้วยการตัง้ปณิธานท่ีจะประพฤต ิและปฏบิตัหินา้ทีเ่จรญิรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาท ในการพฒันาประเทศและบำาบดัทกุข ์บำารงุสุข

แก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็น วันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นการสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน

 คำาว่า “ ราชภัฏ ” ใหค้วามหมายท่ีกินใจความวา่ “คนของพระราชา…ขา้ของแผน่ดนิ” หากตีความตามความรูส้กึ  ย่ิงกินใจ 

และตีความไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึนไปอกีนัน่กค็อื “การถวายงานประดจุขา้ราชบรพิารท่ีรบัใชใ้กล้ชดิเบือ้งพระยคุลบาทท่ีต้องถวายงาน 

อย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และสุดจิตสุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทย่อมเป็นข้าของแผ่นดินอีกด้วย  

เน่ืองจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานเพ่ือบ้านเมือง  

และแผ่นดินอย่างที่มิเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน เพื่อความสุขของปวงชนชาวสยาม

ของพระองค์นั้นเองด้วยเหตุผลนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงได้พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเคร่ืองประกอบพระราช             

อิศริยยศ พระราชอิศริยศักดิ์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่ง เคร่ืองเตือนความทรงจำาว่าพวกเรา

ชาวราชภัฏคือ “คนของพระราชา และข้าของแผ่นดิน”

 เนื่องในวันราชภัฎ ในทุก ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอาทิ การทำาบุญตักบาตร  

การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีดีต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ 

ของ “ชาวราชภัฎ” หนึ่งในรอบปีมีวาระสำาคัญอย่างยิ่งท่ีพวกเราเลือดราชภัฎจะถือโอกาสในการทำางานเพื่อสนองแนวทาง 

พระราชดำาริ สืบต่อพระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์  เหมาะสมกับการเป็น “ข้ารองพระยุคลบาท”  

และอยากให้ชาวราชภัฏทุกท่านสำานึกอยู่เสมอว่า  “มีหน้าท่ีอุทิศตนทำางานทุกอย่าง เพื่อเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดี  

และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุก ๆ พระองค์อย่างหาท่ีสุดมิได้ สำาคัญนักเรียน นักศึกษา  

ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พวกเราชาวราชภัฏต้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเกศี ด้วยการปฏิบัติทุกภาระกิจที่ได้รับมอบหมายประหนึ่ง

ทำาถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในทุกกรณี เพราะพวกเราชาวราชภัฎคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
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สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม ” ราชภัฏ ” และตราประจำามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด 

แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ” ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา”   

ตราสญัลักษณ์ประจำามหาวทิยาลยัราชภฏั พจิารณาจากดวงตราพระราชลญัจกรประจำาพระองคร์ชักาลที ่9 เพือ่กำาหนดรปูแบบ 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวพระราชอาณาจักร  

ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร นำามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ

           ตราประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำาเนิดสถาบัน

2 .  เป็น รูปแบบ ท่ี เป็นกลาง  เกี่ ย วข้ องกับ ท้องถิ่ น ท่ีตั้ ง  ธ ร รมชาติ   

และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน

3. สีของตราประจำามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

- สีน้ำาเงนิ แทนคา่สถาบันพระมหากษตัรยิผู้์ให้กำาเนิด และพระราชทานนาม  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

- สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

- สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

- สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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กำาหนดการ “งานวันราชภัฏ” 
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565 

เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เวลา 07.00 น.   ถวายภัตตาหารเช้า / พิธีสงฆ์

   ถวายภัตตาหารเช้า (ห้องอาหาร VIP)/รับประทานอาหารเช้า (ห้องอาหารยูงทอง) 

   พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี 

เวลา 09.00 น.   พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

   ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาพุ) 

   ประธานฝ่ายฆราวาส (นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

เวลา 10.00 น.   พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

    ชมมัลติมีเดียพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

    ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี

   พิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ (4 คน)

     1. ขอน้อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

                                         คณะครุศาสตร์ แด่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม   

   2. อนุมัติให้ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  

       คณะวิทยาการจัดการ แก่ คุณมงคล  ศิริพัฒนกุล  

   3. อนุมัติให้ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก่ คุณสุเทพ  โชคมีสุข   

   4. อนุมัติให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ คุณบรรหาญ  เนาวรัตน์    

    ผู้มอบครุยวิทยฐานะ (ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดีี)

    ผู้มอบช่อดอกไม้ (ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดี)

    ผู้อ่านคำาสดุดีเกียรติคุณ 

      อ.ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

      ผศ.พรรณนิภา  เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

      อ.ดร.สกุล  คำานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      ผู้แทนผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์  (ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดี)

      บัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวความรู้สึก (ลำาดับที่ 2 – 4)

   พิธีมอบรางวัลเพชรเทพสตรี (47 คน)

   พิธีมอบรางวัลผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (8 คน)

   พิธีมอบรางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย (1 คน)   

    ชมมัลติมีเดียแนะนำาผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท

    กล่าวรายงาน (นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธาน คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 

     ผู้มอบรางวัล (นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) ณ ห้องอาคารยูงทอง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี 

หมายเหต ุบัณฑิตกิตติมศักดิ์สวมชุดสุภาพ ผู้เข้าร่วมงานสวมชุดไทย/ผ้าไทย
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    เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2496 อายุ 66 ปี  

สำ า เ ร็ จการ ศึกษา  ระ ดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .ศ .5 )  

จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานบริหาร 

ห้างหุ้นส่วนจำากัดสระบุรีวณิชชากร ประธานบริหารบริษัทไมล์สโตน  

คอนสตรัคชัน จำากัด  ประธานบริหารบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำากัด  

ประธานผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดสระบุรี และศาลแรงงานภาค 1  

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ตำารวจ จังหวัดสระบุรี  นายมงคล ศิริพัฒนกุล เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจ 

ด้วยเงินลงทุนเพียง 20,000 บาท สู่เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท ในกลุ่มธุรกิจ SVG   โดยขยายธุรกิจจาก 1 ธุรกิจ เป็นกลุ่มธุรกิจ 

ด้านการก่อสร้าง 4 บริษัท กลุ่มธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 2 ธุรกิจ  มีผลการดำาเนินธุรกิจเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับในกลุ่มธุรกิจประเภท 

การสร้างเส้นทางคมนาคมให้กับกรมทางหลวงมากว่า 20 ปี  การพัฒนาและขยายธุรกิจของนายมงคล ศิริพัฒนกุล สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบุคคล 

ที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความเป็นผู้นำาที่กล้าตัดสินใจในการดำาเนินกิจการที่มีความเกี่ยวข้องและหลากหลาย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

การดำาเนนิกจิการในยคุปจัจบัุนและอนาคต ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์นายมงคล ศริพิฒันกุล  มหีลกัในการกำาหนดนโยบายในการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย ์ 

โดยใชห้ลกั 4H’s  ทำาใหบุ้คลากรในสงักดัมคีณุภาพชีวติทีด่ ีมคีวามสขุในการทำางาน และสามารถปฏบิตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ  ดงัหลกัฐานเชงิประจกัษ ์

ว่ามีพนักงานในกลุ่ม SVG มีจำานวนมากที่ทำางานกับบริษัทเกินกว่า 10 ปี   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  นายมงคล ศิริพัฒนกุล   

เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูง และมีผลประกอบการอยู่ในสถานะที่มั่นคง ท่านให้ความสำาคัญกับการทำาประโยชน์เพื่อสังคม  

และรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายหนึ่งที่สำาคัญในธุรกิจเครือ SVG โดยกำาหนดส่วนแบ่งกำาไรสุทธิร้อยละ 1 เพื่อใช้ในการน้ี   

โดยนำาเงินส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เท่า ๆ กัน  เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านชุมชนในพ้ืนที่  ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข  

 จากผลงานที่ผ่านมาของ  นายมงคล ศิริพัฒนกุล  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีมติพิจารณาอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเกียรติประวัติสืบไป

นายมงคล ศิริพัฒนกุล     

สมเด็จพระญาณวชิโรดม  

(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
    เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2463 อำาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  

สำ า เ ร็ จ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่  4  บ ร ร พ ช า  

เมือ่วนัที ่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ณ วดัสทุธจนิดา ตำาบลโพธิก์ลาง  

อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อุปสมบท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2484 ณ วัดทรายงาม ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปัญโญ)  

วดัปทมุวนาราม เปน็พระอปุชัฌาย ์และมพีระอาจารยก์งมา จริปญุโญ   

วัดสว่างอารมรมณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระกรรมวาจารย์ ปัจจุบันท่านมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อ   วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิริอายุ 100 ปี 

11 เดือน 15 วัน 80 พรรษา สมเด็จพระญาณวชิโรดม ได้สร้างหลักสูตรครูสมาธิขึ้น เพื่อส่งเสริมการสอนวิชาสมาธิ หลักสูตรนี้สอนการฝึกอบรมพัฒนาจิต 

ตั้งแต่หลักการปฏิบัติสมาธิขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยจัดตั้งเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ ณ วัดธรรมมงคล หลักสูตรครูสมาธิเปิดสอน

ให้แก่บุคคลท่ัวไปเรียนสมาธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกสมาธิในประเทศเป็นจำานวนมากกว่า 230 แห่ง ในประเทศแคนาดา 6 แห่ง  

และกำาลังขยายศูนย์ฝึกสมาธิในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี เยอรมัน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 12 หลักสูตร อาทิ  

หลักสูตรนิรสาสมาธิ หลักสูตรยุวสาสมาธิ หลักสูตรชินสาสมาธิ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ บางหลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรครูสมาธิ บางหลักสูตร

เปิดสอนให้แก่ เยาวชน ทหาร และผู้ต้องขังในเรือนจำา ทุกหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่การสอนสมาธิไปทั่วโลก 

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพ รู้จักให้อภัย มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ความสำาเร็จในการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยอมรับ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะ 

ผูเ้รยีน สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนรายบุคคลโดยใช้การฝกึปฏิบตัจิรงิ เปน็ผลใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูพ้ฒันาตนเองไดต้อ่เนือ่งตลอดชวิีต สง่ผลใหส้ามารถ 

อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข สมเด็จพระญาณวชิโรดม ยังทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกหลายด้าน ได้แก่ การประพันธ์เกี่ยวกับ 

หลักธรรม อาทิ หนังสือมุตโตทัย (บันทึกคำาสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) หนังสือชีวิต    ต้องสู้ หนังสือคุณค่าของชีวิต หนังสือพระพุทธรูปหยกเขียว  

หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ 3 เล่ม ฯลฯ และท่านยังได้สร้างวัดในประเทศไทย จำานวน 13 แห่ง และวัดไทยในประเทศแคนาดาจำานวน 6 แห่ง  

ซึ่งผลงานของท่านได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะนักพัฒนาการศึกษา การบริหารหลักสูตร และนักพัฒนาประเทศ 

 จากผลงานที่ผ่านมาของสมเด็จพระญาณวชิโรดม(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติพิจารณาอนุมัติปริญญา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเกียรติประวัติสืบไป 



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 5

      เกิดเมื่อวันท่ี 29   ตุลาคม  พ.ศ. 2503 ปัจจุบันอายุ 61 ปี   

สำ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี   ส า ข า ส ห วิ ช า ก า ร 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

อำ า เภอจอมบึ ง   จั งหวั ดราชบุ รี  ปั จจุบั นดำ า รงตำ าแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโก่งธนู อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   

นายบรรหาญ เนาวรัตน์  ไ ด้ เ ร่ิมลงมือบริหารจัดการขยะ

อย่างจริงจัง ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน  

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานองค์การบริหารส่วนตำาบลโก่งธนู 

ที่ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ลงพื้นที่อย่างจริงจังปูพรมเข้าถึงครัวเรือนให้ประชาชนเข้าใจ เข้าร่วมโครงการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน โดยประชาชนและเยาวชนให้ความร่วมมือ สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ร่วมมือ ร่วมใจ ทำางานด้านสิ่งแวดล้อม 

ภายในตำาบลโก่งธนูด้วย “หัวใจ” ที่อยากทำา ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ เป็นพลังที่จะมุ่งสู่ความสำาเร็จอย่างแท้จริง ทำาให้ปริมาณขยะน้ัน 

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตามบ้านเรือนและถนนภายในหมู่บ้านสองข้างทางสะอาดข้ึน ถนนออกสู่พ้ืนที่การเกษตร คันนาปลอดขยะ ภายในบริเวณวัด 

เวลามีการจัดงานต่าง ๆ จะเน้นการไม่ทิ้งขยะไว้ที่วัด กลายเป็นชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บเพราะแหล่งเพาะพันธ์ เ ช้ือโรค 

ถูกทำาลาย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีรายได้จากการขายขยะ มีสวัสดิการเพ่ิมขึ้น ชุมชนน่าอยู่ ปลอดโรค ส่งผลให้ตำาบลโก่งธนูได้รับรางวัล 

แห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้องชาวตำาบลโก่งธนู ได้แก่ 

 1.รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบดีที่มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของ จังหวัดลพบุรี

 2.รางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 

 3.รางวัลองค์กรการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 4 .รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติ งานดี เด่น  ด้าน ส่ิงแวดล้อม ของ กรมส่งเส ริมการปกครองท้องถิ่น  

                  กระทรวงมหาดไทย

 จากผลงานท่ีผา่นมาของ นายบรรหาญ เนาวรตัน ์ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี มีมตพิจิารณาอนุมตัปิรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติกติตมิศักดิ ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม เพื่อเกียรติประวัติสืบไป

นายบรรหาญ  เนาวรัตน์  

     เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 อายุ 49 ปี สำาเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) จากโรงเรียนพระนารายณ์ 

อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท โชคมีสุข จำากัด และคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตดิตามการบรหิารงานตำารวจจงัหวดัลพบรุ ีนายสเุทพ โชคมสีขุ  

ประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกผลิตภัณฑ์วัสดุของท่ีใช้แล้ว  

และกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งผลิต หรือโรงงานเพื่อทำา 

การรไีซเคลิตอ่ไป นายสเุทพ โชคมสีขุ ไดจ้ดัตัง้บรษิทั โชคมสีขุ จำากดั 

ดว้ยทนุจดทะเบยีนจำานวน 1,000,000 บาท  มพีืน้ทีป่ระกอบกจิการ

จำานวน 2 สาขา คือ สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าแค อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ 10 ไร่ และสำานักงานสาขาเลขที่ 110  หมู่ที่ 4  

ตำาบลทา่แค อำาเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ีพืน้ที ่11 ไร ่นายสเุทพ โชคมสีขุ ไดใ้ชทั้กษะ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถและความเชีย่วชาญพเิศษเฉพาะดา้น 

ที่ได้สั่งสมเป็นองค์ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล ตรงตามหลักการของสาขาการจัดการอุตสาหกรรม จำานวน 7 ด้าน ดังนี้คือ 1.ด้านกลยุทธ์การบริหาร

งานอุตสาหกรรม  2.ด้านการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3.ด้านการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 4.ด้านกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม 

และการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 5.ด้านโลจิสติกส์และการเลือกทำาเลที่ตั้ง 6.ด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และ7.ด้านจริยธรรม 

ในงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทโชคมีสุข จำากัด เป็นตัวแทนเขตภาคกลางในการกระจายสินค้า เนื่องด้วยความเป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ  

ไม่มีการปลอมปนสินค้า และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นที่ ไว้วางใจของบริษัทคู่ค้าด้วยดีตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน   

นายสุเทพ โชคมีสุข มีความวิริยะ อุตสาหะ ดำาเนินชีวิตโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย จึงประสบผลสำาเร็จในการดำารงชีวิต 

สรา้งครอบครวัและธรุกจิ เกือ้หนนุกลุม่ลกูคา้ทีเ่ปน็คนยากไรอ้ยา่งต่อเนือ่งมาเปน็เวลาเกอืบ 35 ป ีทำาใหส้ภาพแวดลอ้มจงัหวดัลพบรุเีปน็เมอืงสะอาดมากขึน้  

 จากผลงานทีผ่า่นมาของนายสเุทพ โชคมสีขุ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีมมีติพจิารณาอนุมตั ิปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติกติตมิศกัด์ิ  

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเกียรติประวัติสืบไป

นายสุเทพ โชคมีสุข
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จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ถนนนารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี   15000 

โทรศัพท์ 036-427485  URL : http://www.tru.ac.th 


