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ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การตลาด)



 นางชาลอต โทณวณิก เกิดวันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ.2500อายุ 52ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่ม

ทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี Price Waterhouse ตำแหน่งนักตรวจสอบ

บัญชี จากนั้นทำงานในธุรกิจธนาคารที่ธนาคารซิตี้แบงค์ ตำแหน่งรองประธาน

และผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเคหะ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

กรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัทโปรเฟสชั่นนัล

คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นเมื่อปี 2550 ได้เปลี่ยนสายงานจากธุรกิจสถาบันการเงินสู่การบริหารงาน

สายบันเทิง ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟมีเดียส์ จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มีเดีย ออฟ

มีเดียส์จำกัด(มหาชน)

 นางชาลอต โทณวณิก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ซึ่งผลงานที่เป็นที่ยอมรับคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากภาพของธนาคารที่เก่าแก่และอนุรักษ์นิยมมาเป็นธนาคารที่มีความสดใส ทันสมัย

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 นอกจากเปลี่ยนสายธุรกิจจากสถาบันการเงินมาสู่ธุรกิจบันเทิง โดยเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของบริษัทมีเดียออฟมีเดียส์จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ในปีพ.ศ.2550

ทำให้บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการผลิตข่าว โดยได้ผลิตข่าวให้กับทาง ช่อง 7 ถึง 15

ชั่วโมงต่อสัปดาห์และรายการข่าว “ประเด็นเด็ด7สี”ก็สามารถก้าวขึ้นสู่อันดับ1ของรายการข่าวโดยทำสถิติ

ด้วยเรตติ้งสูงถึง8.8ของรายการข่าวประเภทเดียวกันนางชาลอตได้นำเทคโนโลยีDriveThruBankingมาให้

บริการลูกค้าธนาคารนำเอาสตูดิโอเสมือนจริงหรือVideoWall ในการนำเสนอข่าวและนำเฮลิคอปเตอร์มาใช้

ในการรายงานข่าวภายใต้คอนเซ็ปต์เหินฟ้าล่าข่าวโดยMediaFlyingTeam

 นอกจากบทบาทของผู้บริหารแล้วการทำกิจกรรมเพื่อสังคม นางชาลอตได้รับเป็นกรรมการในมูลนิธิเพื่อการ

กุศลต่าง ๆ เช่น โครงการร่วมใจคืนบ้านสู่ชาวใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิ กิจกรรมปันความสุขสู่บ้าน

เด็กหญิงธัญญพร รวมถึงการผลิตรายการที่เป็นองค์ความรู้ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่เหมาะกับสภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นรายการเส้นทางเศรษฐีและรายการหนึ่งสมองสองมือ

 รวมถึงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในด้านต่าง ๆ เช่น ให้ความร่วมมือในการให้

นักศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงาน ฝึกงานในสาขาโทรทัศน์ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้องค์ความรู้ในการ

พัฒนานักศึกษาสาขาต่างๆอีกด้วย

 จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีแนวทางในการทำงานบริหาร

เชิงรุกด้านการตลาด และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีการพัฒนาและสร้างคุณค่า รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ

มาพัฒนาธุรกิจบันเทิง และการอุทิศตนทำประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวมของนางชาลอต โทณวณิก

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การตลาด)เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป





40

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)



 นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ เกิดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2498 อายุ 58 ปี

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาพาณิชยกรรม

จากโรงเรียนกิตติพณิชยการ หลังจบการศึกษาได้เริ่มต้นทำงานที่บริษัทการบินไทย

ในตำแหน่งTrafficOfficerและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นSr.TrafficOfficerและ

Sr.LoadSheetAgentสังกัดกองบรรทุกจากนั้นได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานอาวุโสประจำสนามบินดาห์ราน

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งขณะรับหน้าที่ได้พิจารณาเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพ-ริยาดและรับตำแหน่งผู้จัดการ

สนามบินริยาดเป็นเวลา 5 ปี จากนั้นย้ายกลับประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Sr.Load Sheet Agent

และตำแหน่งผู้จัดการผลัดสนามบินดอนเมือง



 จากนั้นได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการกองระวางบรรทุก BKKKY และย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสนามบินซิดนีย์

ประเทศออสเตรเลีย จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายสถานีต่างประเทศและ

ภูมิภาคBKKKS-Bและดูแลกำกับฝ่ายสัญญาต่างประเทศตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการสนามบินกำกับดูแล

ด้านการบริการสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองตามลำดับจากนั้นเมื่อพ.ศ.2551ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายภาคพื้นBKKDKจนถึงปัจจุบัน



 นายเล็กกลิ่นวิบูลย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากครั้งปฏิบัติ

หน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการสนามบินนาริตะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวย

ความสะดวกให้ผู้โดยสารVVIPและVIPรวมถึงได้เจรจาต่อรองเพื่อลดรายจ่ายจากกรณีที่มีจำนวนอาหารเกินซึ่งทำให้

สามารถลดรายจ่ายของบริษัทได้เดือนละ 3 แสนบาท นอกจากนี้ ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสนามบินซิดนีย์ได้

เจรจาต่อรองเพื่อลดรายจ่ายจากกรณีที่มีจำนวนอาหารเกินรวมถึงต่อรองอัตราค่าบริการห้องรับรองชั้นหนึ่ง และ

ทำเรื่องขอเงินคืนจากAIRSERVICEAUSTRALIAเรื่องค่าNoiseLevyChargeofB๗๔๗-๔๐๐เป็นจำนวนเงิน

10ล้านกว่าบาท



 นอกจากความรู้ความสามารถในด้านของการบริหารแล้วนายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ ยังได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อ

การศึกษาด้วยการเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีด้วย การเปิดอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการภาคพื้นให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายรวมถึงช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอดโดยได้รับโล่เพื่อเป็นเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2ครั้ง

ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมตำรวจและผู้สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆเพื่อ

สังคมอีกมากมาย



 จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และการอุทิศตนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาของ

นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)



 นายโรจ งามแม้น เจ้าของนามปากกา เปลว สีเงิน เกิดวันที่ 12

เมษายนพ.ศ.2487อายุ 65ปี จบการศึกษานักธรรมเอกมัธยมศึกษาปีที่ 6

จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เริ่มต้นทำงานเป็นเด็กเฝ้าโรงพิมพ์และฝึกหัด

ข่าวที่ นสพ.ประชาธิปไตย นักข่าวอาชญากรรมที่ นสพ.เกียรติศักดิ์ และย้ายไป

สังกัด นสพ.พิมพ์ไทย จากนั้นมาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง นสพ.บ้านเมืองและรับตำแหน่งหัวหน้าข่าวหน้า 1 หลังจาก

เหตุการณ์14ตุลาคมได้ร่วมก่อตั้งนสพ.แทบลอยด์รายวัน“กรุงเทพ”และเริ่มใช้นามปากกาเปลวสีเงินเป็น

ครั้งแรกจากนั้นมาร่วมทำหนังสือดาวสยามและเมื่อพ.ศ.2518ได้ไปร่วมทีมบริหารกองบรรณาธิการนสพ.เดลินิวส์

เขียนคอลัมน์เตะผ่าหมาก โดยใช้นามปากกาเปลว สีเงิน จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นหัวหน้าข่าวหน้า 1

นสพ.ไทยรัฐเขียนคอลัมน์ตีแสกหน้าใช้นามปากกาเปลวสีเงินและเข้ามาร่วมบริหารกองบรรณาธิการนสพ.ไทยรัฐ

เมื่อปีพ.ศ.2531จากนั้นเมื่อปี2535ได้ก่อตั้งนสพ.สยามโพสต์และบริหารงานกองบรรณาธิการให้กับบริษัท

บางกอกโพสต์ โดยยังคงเขียนคอลัมน์ระหว่างบรรทัด และเมื่อปี 2539 ได้ก่อตั้ง นสพ.ไทยโพสต์ ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หรือบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด ที่มีกิจการสำนักพิมพ์

ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย



 นายโรจน์ งามแม้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนคอลัมน์ที่มีสำนวนและทำนองลีลาเฉพาะตัว

ใช้ภาษาแบบเรียบง่าย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ข้อเขียนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ต่างๆล้วนแต่ให้ประโยชน์และข้อเสนอแนะที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ

รางวัลนักนิเทศศาสตร์เกียรติยศ ของมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ จากสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลนักเขียนอมตะ(อมตะไรเตอร์อวอร์ด)จากมูลนิธิอมตะและรางวัลเชิดชูเกียรติ

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ



 รวมถึงการให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม

และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ในทางสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนอย่างสร้างสรรค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักหนังสือพิมพ์ในรุ่นหลัง ของนายโรจน์ งามแม้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ)



 นายไกรสีห์ เพ็ชรพรประภาส	 เกิดวันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐										

อายุ	๕๒	ปี	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)	

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพนักวิชาการและวิศวกรอิสระ	 ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ

ออกแบบกล้องดูดาว	 การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ลิฟท์	 และเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างหอดูดาวให้กับหน่วยงาน			

ทั้งภาครัฐและเอกชน	

	

	 นายไกรสีห์	 เพ็ชรพรประภาส	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญในการออกแบบลิฟท์ในระดับชาติและ

นานาชาติ	 เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาชุดการสร้างกล้องดูดาว	 เป็นโมเดล	 สำหรับให้นักเรียน	 ระดับมัธยมปลายได้ศึกษา

หาความรู้	 เป็นผู้พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีระบบควบคุมการทำงาน	 สำหรับการหาตำแหน่งทิศทางของดวงดาว

ในกล้องดูดาว	

	

	 ผลงานด้านสังคม	 เป็นผู้ออกแบบและมีส่วนสนับสนุนในด้านวิชาการ	 เพื่อจัดสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ																	

วังไกลกังวล	 ผ่านทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ โรงเรียนวังไกลกังวล	 ได้มี							

หอดูดาวที่มีศักยภาพในด้านการใช้งานบนดาดฟ้าโรงเรียน	 จึงทำให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้มี โอกาสศึกษา				

เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ทางดาราศาสตร์	จากหอดูดาวประสิทธิภาพสูง	

	

	 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ได้ ให้ข้อมูลและร่วมในการทำงานวิจัยในด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการ	 แก่คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นวิทยากร	 และสนับสนุนการจัดส่งนักศึกษา	

ตามโครงการสหกิจศึกษา	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	๒๕๓๕	เป็นต้นมา	

		

	 จากความสำเร็จการประกอบอาชีพ	 การบำเพ็ญประโยชน์	 และการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมเป็นนิจ							

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

(วิศวกรรมอุตสาหการ)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	
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ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)



 พระญาณรักขิต ฉายา โสภโณ เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2495

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2509 อุปสมบทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม

พ.ศ.2516ที่วัดมณีสมบูรณ์พระอุปชฌาย์คือพระครูพินพตพ.ศ.2518ได้

วิทยฐานะเป็นน.ธ.เอกจากสำนักเปรียญธรรมวัดสุวรรณชัยศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระธรรมทูตสายที่5เป็นครูสอน

ปริยัติธรรมแผนกธรรม(บาลี)และเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดวีระวงศาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลหมูม่น(ธรรมยุต)

เป็นพระวินยาธิการประจำ เป็นเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ จนกระทั่ง

พ.ศ.2550ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(สย.)ในราชทินนามที่พระญาณรักขิต

 

 พระญาณรักขิต ได้อุทิศตนอย่างเต็มความสามารถในการพัฒนาสังคมด้วยการทำนุบำรุง พุทธศาสนาทั้ง

ด้านศาสนสถานและการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม(บาลี) ได้

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติและสื่อการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำให้บุตรหลานในเขต

อำเภอสมเด็จ คำม่วง ห้วยผึ้ง และใกล้เคียง ที่พลาดจากการศึกษาในระบบปกติ สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ใน

รูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนของ สมเณรและพระสงฆ์ จำนวนมาก จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลากร

หน่วยงานเครือข่ายและสถานศึกษาที่จัดการสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในพ.ศ.2551



 ในส่วนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การทำกิจกรรม ร่วมเผยแพร่งาน

วิชาการและผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม



 จากการความสำเร็จในการปฎิบัติเพื่อการพัฒนาสังคม ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ และการให้ความช่วย

เหลือต่อสังคมอยู่เป็นนิจ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรถวายปริญญาศึกษาศาสตร

บัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป







44

ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(จิตรกรรม)



 นางบุญยิ่ ง เอมเจริญ เกิดวันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙																		

อายุ	 ๖๓	 ปี	 ศึกษาศิลปะในแนวทางธรรมชาติกับอาจารย์ประเทือง	 เอมเจริญ	

(ศิลปินแห่งชาติ)	ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ	

	

	 นางบุญยิ่ง	 เอมเจริญ	 ได้ทำงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา	 ๔๐	 ปี	 ได้

พัฒนาแนวทางสร้างสรรค์มาโดยตลอดโดยได้รับรับแรงบันดาลใจจากสรรพสิ่งในธรรมชาติที่มีความงามและความ

อ่อนโยน	ปัจจุบันน้ำค้างสะอาดที่เปล่งประกายสว่างสุกใส	คือ	เอกลักษณ์ในการที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะ	

	

	 ผลงานที่ผ่านมาได้รับเชิญแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 นิทรรศการศิลปะฉลองกรุง

รัตนโกสินทร์	 ๒๐๐	 ปี	 แสดงที่นครลอสแองเจลิส,	 กรุงวอชิงตันดีซี,	 นิทรรศการฉลองสถานกงสุลใหญ่	 ที่นคร

ลอสแองเจลิส,	นิทรรศการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปนานาชาติในสหรัฐอเมริกา	 ร่วมจัดนิทรรศการและมอบรายได้

จากภาพเขียนสีน้ำมันสวนหลวงในกรอบทองให้กับมูลนิธิสวนหลวง	 ร.๙	 ทูลเกล้าถวายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง			

เนื่องในวโรกาสวันราชาภิเษกครบ	 ๕๐	 ปี	 มอบรายได้ทั้งหมดจากการประมูลภาพเขียนให้กับโครงการคิดถึง														

สมเด็จย่า,	มอบรายได้ให้กับผู้ประสบภัยสึนามิ	ฯลฯ	ล่าสุดได้รับเลือกผลงานจัดพิมพ์แสตมป์ไทยและมอบรายได้ให้

กับสภากาชาดไทย	

	

	 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ได้เข้าร่วมการปฏิบัติงานศิลป์มหกรรมศิลป

นานาชาติ	 และมอบภาพเขียนให้กับคณะศิลปกรรม	 ได้จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อให้ผู้สนใจ	 นักศึกษาได้เรียนรู้					

การทำงาน	การพัฒนาการในการทำงานศิลปะ	

	

	 จากความสำเร็จการประกอบอาชีพ	 การบำเพ็ญประโยชน์และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่อสังคมและ

ประเทศชาติ	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

(จิตรกรรม)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	
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ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีการพิมพ์)



 นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ เกิดวันที่20สิงหาคมพ.ศ.2501อายุ51ปี

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิตร พ.ศ. 2519 เข้า

รับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ การบริหารจัดการ และศึกษาดูงาน

อุตสาหกรรมการพิมพ์ในแถบเอเซียยุโรปสแกนดิเนเวียและสหรัฐอเมริกา



 นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ของครอบครัวมาโดยตลอด ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ

งานวิชาการ เช่น ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย ที่ปรึกษาสมาคม

การพิมพ์หลายแห่ง เป็นวิทยากรพิเศษด้านบริหารธุรกิจการพิมพ์แก่หน่วยราชการและสถาบันการศึกษารวมถึงให้

ความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ดูงาน ฝึกงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร”

แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียอาคเนย์ซึ่งเป็นกิจกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง



 นายสมศักดิ์ดารารัตนโรจน์เกิดในครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจโรงหล่อตัวพิมพ์จึงได้มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปสู่

การจำหน่ายเครื่องพิมพ์ออฟเซตและระบบการพิมพ์อื่นๆรวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษและวัสดุการ

พิมพ์จากต่างประเทศ ขยายออกเป็นบริษัทในเครือถึง 10 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงให้กับอุตสาหกรรมการ

พิมพ์ครบวงจร



 พ.ศ.2540นายสมศักดิ์ดารารัตนโรจน์ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทเจริญอักษรโฮลดิ้ง

กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เป็นนิคม

อุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนเมื่อพ.ศ. 2547 ส่งผลให้โรงพิมพ์ที่เข้าไปดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนโดยยกเว้นภาษีรายได้8ปีจึงเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ที่ครบวงจรมีการลงทุนในเนื้อที่1,500ไร่ด้วยโรงงาน

อุตสาหกรรมการพิมพ์60รายมูลค่าการลงทุนมากกว่า15,000ล้านบาทสามารถพัฒนาคุณภาพและผลิตสิ่งพิมพ์

เพื่อการส่งออกเติบโตมีมูลค่ามากกว่า20,000ล้านบาทในปัจจุบัน



 นายสมศักดิ์ดารารัตนโรจน์ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการเป็น

วิทยากรพิเศษ ให้นักศึกษาเข้ารับการดูงาน ฝึกงานของบริษัทและในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้คำแนะนำ

และช่วยบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ โดยไม่คิดมูลค่า รวมถึงบริจาคเงินสมทบในกองทุนกระดาษและกลิ่นสี ของคณะ

เพื่อพัฒนาการศึกษา



 จากการที่นายสมศักดิ์ดารารัตนโรจน์ได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการพิมพ์สามารถพัฒนาธุรกิจ

ของตนเองเติบโตก้าวหน้ามั่นคงกับทั้งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์และสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

และยาวนาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรมอบปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(เทคโนโลยีการพิมพ์)เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป






