


38 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  

 ดร.ดสิธรวชัโรทยั	สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก	สาขาการจดัการ			 

จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์ ปริญญาตร	ี สาขาบัญช	ี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		 

และMini	 MBA	 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	 รองเลขาธิการพระราชวัง	 นอกจากนี	้	 

ยังดำรงตำแหน่งและทำงานให้กับองค์กรต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 อาท	ิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธ	ิ 

ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ที่ปรึกษาศูนย์ฝนหลวง	 (หัวหิน)	 ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท

สวุรรณชาด	จำกดั	ในพระบรมราชปูถมัภ	์และประธานกรรมการบรษิทั	โกลเดน้เพลซ	เมเนจเมน้ท	์จำกดั	ฯลฯ	

 ผลงานดา้นวชิาการ	 ทา่นเปน็ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ	 มปีระสบการณด์า้นการสอน	 ทุม่เทสติ

ปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา	 ในการดำรงตำแหน่ง		 

รองเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 กรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล	 หัวหิน	 ประธาน

กรรมการบรหิารวทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล	 หวัหนิ	 ตลอดจนใหก้ารสนบัสนนุและใหค้วามรว่มมอืทางวชิาการ

ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ	 โดยให้ความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาออกแบบด้านการจัดการศึกษาทางไกล

ผา่นดาวเทยีม	และการจดัการเรยีนการสอนระบบยบูคิวติสั	กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ีเพือ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตอ่ไป		

 ผลงานทางสงัคม	 ทา่นเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัการยกยอ่งและยอมรบัจากสงัคมในระดบัชาตแิละสากล	 โดยใชค้วามรู้

ความสามารถเปน็ทีป่ระจกัษอ์ยา่งชดัแจง้	 อาท	ิ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิค์ณะกรรมาธกิาร	 การเงนิ	 การคลงัฯ	 วฒุสิภา		

กรรมการอำนวยการพระคลังข้างที	่ ที่ปรึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย	 โครงการพัฒนาทุ่งมะขามหย่อง	 ตาม	 

พระราชดำร	ิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ	 (แก้มลิงธรรมชาติ)	

จังหวัดชุมพร	 โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำร	ิ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำร	ิ	 

อนัเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน	สงัคม	และประเทศชาตโิดยรวม	

 จากความสำเรจ็ในการประกอบอาชพี	 ตลอดจนการใหค้วามรว่มมอืและอทุศิตนทำคณุประโยชนแ์กส่งัคม

และประเทศชาตเิสมอมา	 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ี จงึเหน็สมควรมอบปรญิญาศกึษาศาสตร

ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์	(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา)	เพือ่เปน็เกยีรตปิระวตัสิบืไป	
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ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)


 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย เกิดเมื่อวันที	่ ๑๐	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕		 

อาย	ุ๗๑	ป	ีสำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	จาก	University	of	

Arkansas	 ประเทศสหรฐัอเมรกิา	 เมือ่ป	ี พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 หนา้ทีง่านทางดา้นธรุกจิ	 

ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ	 บริษัท	 เครือเจริญโภคภัณฑ	์

จำกัด	 ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เครือเจริญโภคภัณฑ์	 ประธานกรรมการบริษัท	 เอก-ชัย	

ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม	 จำกัด	 (TESCO	 LOTUS)	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	

จำกัด	 (มหาชน)	 ประธานกรรมการบริษัทราชบุรีเอทานอล	 จำกัด	 ฯลฯ	 สำหรับด้านการศึกษา	 ดำรงตำแหน่ง	

ประธานกรรมการอำนวยการวทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ	มหาวทิยาลยัขอนแกน่		

	 นายสุนทร	 อรุณานนท์ชัย	 เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในหน้าที่งานด้านการบริหารธุรกิจ		 

เป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง	 เป็นที่รู้จักดีของสังคมไทย	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน	์ 

กวา้งไกล	 และมผีลงานเปน็ทีป่ระจกัษจ์นเปน็ทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	 นอกจากนี	้

ยังเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ	์ และทุ่มเทกำลังกาย	 กำลังความคิด	 และทุนทรัพย	์ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา	 และสังคมไทยให้ทันอารยประเทศและช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทย	 

ใหท้ดัเทยีมกบันานาชาต	ิ เปน็ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนนุในการพฒันาสงัคมเพือ่แกไ้ขปญัหาและยกระดบั

คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	 จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ		 

อยูเ่สมอ	

 จากความสำเรจ็ในการประกอบวชิาชพี โดยใชค้วามรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ	 จนเปน็ทีย่อมรบั

ในระดับสากล	 และการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม	 และประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ	์ ตลอดมา		 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์	 

(การบรหิารธรุกจิระหวา่งประเทศ)	เพือ่เปน็เกยีรตปิระวตัสิบืไป	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(นาฏศิลป์ไทย)

 

 นายชวลติ สนุทรานนท์ เกิดเมื่อวันที่	 ๔	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 อาย	ุ ๕๕	 ป	ี	 
จบการศึกษาระดับปริญญาโท	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง		 

นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านโขน	 ละคร	 และดนตรี)	

สำนักการสังคีต	กรมศิลปากร	

 ผลงานทางวชิาการ	 เป็นผู้ที่มีฝีมือทางการแสดงนาฏศิลป์ไทย	 โขน	 ละคร	 ท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ		 

ที่ได้เขียนบทความ	 งานวิจัย	 งานเอกสารวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์	 ออกเผยแพร่	 เช่น	 งานวิจัยเรื่อง	 ทะเบียน

ข้อมูล	 ชุด	 ระบำ	 รำ	 ฟ้อน	 พร้อมภาพเคลื่อนไหว	 DVD	 ชุด	 ๑,๒,๓	 งานวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ	 

เครื่องแต่งกายโขน-ละครรำ	กรมศิลปากร		

 ผลงานดา้นสงัคมเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม	นอกเหนือจากภาระหน้าที่การเป็นาฏยศิลปินที่คอยอนรุกัษ์

สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 รวมทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ	 นายชวลิต		 

สุนทรานนท์	 ยังได้มีโอกาสจัดการแสดงโขน	 ชุดกุมภกรรณถวายม้าในบ้านเมตตา	 หลังมีการลงนามความร่วมมือกัน

ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อช่วยลดความกดดันและขัดเกลาจิตใจให้กับประชาชนที่อยู่	 

ในบ้าน	 ก่อนคืนสู่สังคม	 อีกทั้งท่านยังได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับครู	 อาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ	

จากประสบการณ์ทำงานของนายชวลิต	 สุนทรานนท์	 ทำให้ท่านสามารถถวายงานรับใช้	 ในการจัดการแสดง	 

หน้าพระที่นั่ง	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และเป็นผู้แสดง

ติดตามจัดการแสดงถวาย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระราชดำเนินเพื่อเผยแพร่	 

ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ	

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ	 นายชวลิต	 สุนทรานนท์	 เป็นศิษย์เก่าของ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 
ราชมงคลธัญบุร	ี และได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการจัดโครงการหรือสัมมนาต่างๆ	 เพื่อให้ความรู้แก	่ คณาจารย์และ	 

นกัศกึษา	 และยงัเปน็อาจารยพ์เิศษของภาควชิานาฏดรุยิางคศลิป	์ ทา่นอทุศิทัง้กายและใจในการถา่ยทอดองคค์วามรูต้า่งๆ	 

ที่ท่านได้สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กับศิษย์ทุกคน	 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ	 หรือคณะฯ	 มีงานทางด้านวิชาการหรือด้าน	 

ศิลปวัฒนธรรม	 ท่านให้เกียรติมาร่วมและได้ช่วยงานทางมหาวิทยาลัยฯ	 เช่น	 เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการแสดงโขน-

ละคร	 เนื่องในงาน	 ๙	 ราชมงคลร่วมใจ	 สืบสานวัฒนธรรมไทย	 ท่านสร้างสรรค์ชุดการแสดงมอบให้แก่มหาวิทยาลัยฯ	

ชื่อชุดการแสดง	 “นาฏยาราชมังคลาสู่อาเซียน”	 และได้มอบเอกสาร	 ตำราเรียน	 เพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้		 

ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี	ให้กับนักศึกษา	เพื่อเป็นวิทยาทานในวงการศึกษา		

 จากความสำเรจ็ในการประกอบอาชพี	 มีความภาคภูมิใจสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรี	 ๙	 ชช.		
และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่	 ๑	 ประถมาภรณ์ช้างเผือก	 (ป.ช)	 ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่	 

การงานจนถึงปัจจุบัน	เพราะยึดมั่นในความกตัญญูต่อพ่อแม่	ครูบาอาจารย์	ที่เป็นผู้ให้ชีวิต	และวิชาความรู้ในทุกๆ	ด้าน	

โดยเฉพาะศาสตร์แห่งศิลป์ทั้งปวง	 ทุกครั้งที่สร้างบุญกุศลจะน้อมอุทิศให้กับผู้มีพระคุณดังกล่าวทุกท่านตลอดมา		 

นั้นคือสุดยอดฝีมือของการแสดงของประเทศไทย	 ความงดงาม	 อ่อนช้อย	 และสนุกสนาน	 ในการแสดงของ	 

กรมศิลปากรได้รับการยกย่อง	 ชื่นชม	 มีกลุ่มเป้าหมายที่เฝ้าคอยติดตามผลงานตลอดมามิได้ขาด	 สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (นาฏศิลป์ไทย)	 เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป	
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(วิศวกรรมเครื่องกล)


 นายสกลเกยีรติหุน่แกว้	เกดิเมือ่วนัที	่๖	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	อาย	ุ๖๓	ป ี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร	 จังหวัด

สมทุรสงคราม	และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขา

แมชชนี	แมคคานคิ	จากวทิยาลยัเทคนคิพระนครเหนอื	หรอืเทคนคิไทย-เยอรมนั 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๓	ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท	เอส	เอ	บี	พลาสแมช	จำกัด		

 

 ผลงานด้านวิชาการ	 นายสกลเกียรติ	 หุ่นแก้ว	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 และเชี่ยวชาญ	 ผลิตและส่งออก	 

เครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 Sabmann	

Blasformtechnik	 ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องจักรแบบ	made-to-order	 หรือ	 

สั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้า	 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ	 และได้รับ

เกียรติจากบริษัทผลิตขวดพลาสติกชั้นนำระดับโลกในประเทศเยอรมัน	 และสหรัฐอเมริกา	 ในการร่วมกันพัฒนา

เทคโนโลยี	 เครื่องผลิตขวดพลาสติกที่มีความทันสมัย	 ตอบสนองความต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 

ที่หลากหลาย						

 

 ผลงานทางสังคม	 นายสกลเกียรติ	 หุ่นแก้ว	 เป็นผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้กับหน่วยงาน	 

ภาครัฐและเอกชน	อาทิเช่น	 รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย	บรรยายเกี่ยวกับการนำพา

ความสำเร็จในธุรกิจ	 จัดโดยธนาคารกรุงเทพ	 จำกัด	 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างที่พักริมทาง	 

ในอำเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี			

 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 นายสกลเกียรติ	 หุ่นแก้ว	 ให้การสนับสนุน	 

การจัดส่งนักศึกษา	 ตามโครงการสหกิจศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก	และการสนับสนุนมอบทุนการศึกษา	

 

 จากความสำเรจ็ในการประกอบอาชพี การใหค้วามรว่มมอื	 และอทุศิตนทำคณุประโยชนแ์กส่งัคมเสมอมา 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	(วิศวกรรมเครื่องกล)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ออกแบบนิเทศศิลป์)

 

 นายทวพีงษ์ลมิมากร	เกิดเมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๔	อายุ	๖๒	ปี	
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต	 เกียรตินิยม	 (นิเทศศิลป์)	 และ
ปริญญาตรี	 (การออกแบบ)	 จากมหาวิทยาลัยแคนซัส	 (University	 of	 Kansas,	
Lawrence,	 U.S.A)	 เป็นศิลปินที่มีความสามารถในศิลปะรอบด้าน	 มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	 และเชี่ยวชาญในสื่อแต่ละประเภท	 เช่น	 สีน้ำมัน	 สีน้ำ	 สีอะคริลิค		 
สีกวาช	วาดเส้นด้วยจุดปลายเงิน	(Silver	point)	และศิลปะจีน	ยังเป็นนักประดิษฐ์

สร้างสรรค์งานหนังสือป๊อป-อัพ	 ในระบบซับซ้อนคนแรกของไทยอีกด้วย	ปัจจุบันนี้เป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทลิมมาร์ค	
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง	จำกัด	จังหวัดภูเก็ต	และเป็นศิลปินนักวาด	และนักออกแบบอิสระ	

 ผลงานทางวิชาการ	 เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างงานศิลป์อยู่ตลอดเวลา	 ไม่ยึดติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 เพราะ
ศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ	 จึงมีอุดมการณ์อย่างแรงกล้าที่จะนำความรู้	 และประสบการณ์สู่สังคม
ปลุกเร้านำพาเยาวชนสู่การเรียนรู้งานศิลปะ	 โดยเป็นผู้บุกเบิกเขียนหนังสือศิลปะการวาด	 ในแนวพ็อกเก็ตบุ๊กหลายชุด	
เช่น	 “อ่านไปวาดไป	 ใครๆ	 ก็วาดได้”	 และหนังสือชุด	 “แต้มสีให้เป็นดอก”	 เป็นต้น	 และแต่งหนังสือศิลปะเชิงวิชาการ	
เช่น	 การพิมพ์ซิลค์สกรีน	 -	 รอบรู้เทคนิคการวาดภาพ	 -	 คัมภีร์วาดเส้น	 และคัมภีร์สีน้ำ	 ฯลฯ	 และยังอุทิศเวลา		 
เพือ่ประสาทวชิาความรูด้า้นงานศลิปแ์กน่กัเรยีน	 นกัศกึษาผา่นทางอนิเตอรเ์นต็	 อีกทั้งได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสิน
ประกวดภาพวาดและงานออกแบบ	 รวมถึงเป็นวิทยากรอยู่เป็นเนืองนิจ	 ด้วยชีวิตที่รักและคลุกคลีกับงานศิลปะ		 
การออกแบบและการพิมพ์	 จนได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะนักสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งพิมพ์ดีเด่นของภาคใต้		 
จากสมาคมผูส้ือ่ขา่วไทยรฐัในป	ีพ.ศ.	๒๕๓๔	รอบรูท้ศันศลิปท์ีห่ลากหลาย	ตัง้แตร่ปูแบบนามธรรม	ถงึอภสิจันยิม	จนได้
รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เป็นผู้วาดและช่วยสร้างสรรค์หนังสือป๊อป-อัพ	 เพียงพ่อก็พอเพียง
จนหนังสือชุดนี้	 ได้รับรางวัล	 “Asian	 Print	 Awards	 1012”	 จากประเทศสิงคโปร์	 และได้รับรางวัล	 Gold	 Award	
Best	Creativity	in	Printing	Applications	and	Designs	ในการประกวดสิ่งพิมพ์	“Thai	Print	Awards	2012”	

 ผลงานดา้นสงัคม	 เป็นศิลปินที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม	มีผลงานเป็นที่ประจักษ์	 เช่น	 ในปี	 พ.ศ.	๒๕๔๒	 ได้
มอบรายได้ทั้งหมดจากการประมูลภาพวาด	 โดยคริสตี้ประเทศไทย	 ภายใต้ชื่องานมรดกไทย	 ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย	 
และมูลนิธิชัยพัฒนาในปีเดียวกัน	 ได้บริจาคภาพวาดให้แก่กองทัพบกประมูลหารายได้ปรับปรุงสถานีรถไฟจติรลดา		 
ผลงานในระดับสากล ป	ี พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้รับเชิญให้วาดภาพลงในหนังสือ	 Thailand	 Sketchbook	 โดยสำนักพิมพ	์ 
ฝรั่งเศส	 เพื่อให้เผยแพร่ความงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก	 เป็นหนังสือภาพวาดที่จัดจำหน่ายทั่วโลก	  
ผลงานระดบัชาต	ิในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๒	ไดร้บัเชญิใหเ้ปน็ผูว้าดภาพเพือ่จดัทำหนงัสอื	“ASEAN	Portrait	of	a	community” 
โดยกระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ผู้นำอาเซียน	 ในงานประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	 ๑๕		 
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 นอกจากนั้นยังเป็นศิลปินที่บริจาคผลงานภาพวาด	 เพื่องานประชาสัมพันธ์	 และจัดทำ
หนังสือต่างๆ	เพื่อสาธารณกุศล	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ	มาเป็นเวลายาวนานกว่า	๔๐	ปี	 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในฐานะวิทยากร	 และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์	 นักศีกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์	รวมถึงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในโอกาสต่อไป	

 จากความสำเรจ็ในการประกอบอาชพี	 จนเป็นที่ยอมรับในผลงานด้านศิลปกรรม	 และออกแบบอย่างกว้างขวาง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่องานศิลป์เป็นอย่างยิ่ง	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 
ราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (ออกแบบนิเทศศิลป์)	 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป	



43ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การโรงแรม)



 นายขนัธช์ยั เกยีรตศิรธีนกร	 เกดิเมือ่วนัที	่ ๑๙	 ธนัวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐		 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (สาขาวิชา	 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปัจจุบัน	 

ดำรงตำแหน่ง	ประธาน	&	ซี	อี	โอ	บริษัทในเครือข่าย	เค	เอส	กรุ๊ป	

 ผลงานทางวิชาการและสังคม อาจารย์บัณฑิตพิเศษ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ที่ปรึกษากงสุลใหญ่	

สาธารณรัฐนาอรู	ู ประจำราชอาณาจกัรไทย	 ทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม	 สาธารณรฐักมัพชูาประชาธปิไตย	 ดำรง

ตำแหนง่ผูพ้พิากษาสมทบศาลจังหวัดสมุทรปราการ	 แผนกคดีและเยาวชน	 ครอบครัว	 ที่ปรึกษาศูนย์พระสงฆ์	 

นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม	ไวยาวัจกรณ์	วัดยานนาวา	กรุงเทพฯ		

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชา	 

การท่องเที่ยวและการโรงแรมของคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 และเป็นผู้ให้	 

ความอนุเคราะห์ในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว	 การโรงแรม	 และภาษาอังกฤษ	 

เพื่อการสื่อสารในโรงแรมเครือข่ายและบริษัทในเครือ	เค	เอส	กรุ๊ป	

 จากความสำเรจ็ในการประกอบอาชพี ให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและ

สังคมอยู่เป็นนิจ	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การโรงแรม)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	



44 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

 

 นายอาทติย์สวุรรณประเทศ	เกิดเมื่อวันที่	๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๑	

อาย	ุ ๕๕	 ป	ี สำเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	 โรงเรยีนประกาศติวทิยา 

จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและเทียบเครือ่งเสวย	

ประจำพระองค	์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และ	 

งานพิธีหลวงต่างๆ	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญงาน 

สังกัดกองมหาดเล็ก	สำนักพระราชวัง	

 หน้าที่และความรับผิดชอบ	 เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแล	 ตรวจสอบเรื่องความสะอาด	 และความปลอดภัย	 

ในการตั้งเครื่องเสวย	 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ติดตามเสด็จฯ	 ที่ทรงไปปฏิบัติ	 

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆ	 ทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน	 

กับผู้แทนพระองค์	 งานพระราชทานต่างๆ	 ตามหมายกำหนดการและส่วนพระองค์	 ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับ

บัญชา	ภายในหน่วยงานอาคารชัยพัฒนา	และเจ้าหน้าที่วังสระปทุม	

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในฐานะวิทยากร	 ที่ปรึกษา	 และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์ให้แก่

คณาจารย์	นักศึกษา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ในด้านอาหารไทยโบราณ	เครื่องเสวย	การจัดโต๊ะอาหาร

ในโอกาสพิเศษ	 งานพระราชพิธีต่างๆ	 โครงการบริการวิชาการด้านอาหารไทยโบราณ	 ตลอดจนสนับสนุนทุน

การศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง	

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ	 จนเป็นที่ยอมรับ	 ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่องานด้าน

คหกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญา	 

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	



45ปรญิญาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตม์หาบณัฑติกติตมิศกัดิ์
   

 นายไพศาล เวชพงศา	 เกิดเมื่อวันที	่ ๒๕	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 อาย	ุ ๖๓	 ป	ี

สำเรจ็การศึกษาปริญญาโทวศิวกรรมอตุสาหกรรม	 จาก	West	 Virginia	 University	

(U.S.A)	 เมื่อ	 ป	ี พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท		 

หา้งขายยาตราเสอืดาว	 จำกดั	 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	 แสงสวา่งตราคา้งคาว	 จำกดั	

และ	กรรมการบรษิทั	เวชพงศโ์อสถ	(ฮกอนัตึง๊)	จำกดั	

 ผลงานทางวชิาการ เปน็ผูม้คีวามรูใ้นกฎเกณฑต์า่งๆ	ทีม่กีารตกลงกบั	ASEAN	ในขอ้ตกลงของ	ACCSQ	

TMHS	PWG	(ASEAN	Consultative	Committee	for	Standards	and	Quality)	โดยเฉพาะ	กฎเกณฑต์า่งๆ

ของ	 ASEAN	Good	Manufacturing	 Practice	 (GMP/ASEAN)	 และ	 GMP/PIC/s	 ไดร้บัเงนิสนบัสนนุจาก	 

กรมการคา้ตา่งประเทศ	กระทรวงพาณชิย	์เพือ่ทำการศกึษาและรา่งคูม่อืการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ	์GMP	PIC/s	

โดยมตีวัแทนจากสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา	 คณาจารยจ์ากคณะเภสชัศาสตรส์ถาบนัการศกึษาตา่งๆ	

ตัวแทนจากแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบการ	 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการนำ

ไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัท	 ให้การปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงโรงงานโดยการทำ	

Plant	Layout	ใหเ้หมาะสมและถกูกฎเกณฑต์ามมาตรฐาน	GMP	

 ผลงานทางสังคม นายไพศาล	 เวชพงศา	 ได้อุทิศตนทำงานทางสังคมและทางภาครัฐ	 โดยเป็น	 นายก

สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร	 ประธานกลุ่มสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ประธานและเหรัญญิก		 

สมาพันธ์อุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพร	 อาเซียน	 ASEAN	 Alliance	 of	 Traditional	 Medicine	 Industrial	

(AATMI)	 โดยมีสมาชิกจากประเทศในอาเซียน	 ๖	 ประเทศ	 ได้แก	่ ราชอาณาจักรไทย	 สหพันธรัฐมาเลเซีย		

สาธารณรัฐสิงคโปร	์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส	์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	 โดยสมาพันธ์นี้จะเป็นตัวแทนของสมาคม	 และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม	 

ใน	ACCSQ	TMHS	PWG	ไดเ้ปน็คณะทำงาน	กรมพฒันาแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	ทำการศกึษา

โครงการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยสีมนุไพรแหง่ชาต	ิ(โรงงานกลางสมนุไพรแหง่ชาต)ิ	 	

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรนอกเหนือ	 

จาก	 เภสัชกรรม	 เวชกรรม	 และการนวดแผนไทย	 ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพรจะต้องการ	 

ผู้ที่มีความรู	้ มาตรฐานต่างๆ	 ของการผลิตยาสมุนไพรที่ทำการตกลงไว้กับ	 ASEAN	 สนับสนุนให้มีการฝึกงาน	 

ทัง้ทางดา้น	เวชกรรม	และ	เภสชักรรม	

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ทำการพัฒนาบริษัทในเครือเข้าสู่มาตรฐานร้านขายยาคุณภาพ	

โรงงานผลติยาทีไ่ดม้าตรฐาน	GMP	 เพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	 การสนบัสนนุเกษตรกรใหม้กีารปลกู

สมุนไพรอินทรีย์และการรวมกลุ่มของผู้ปลูกเพื่อจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร	 ให้การสนับสนุนนักวิจัยจาก	

มหาวทิยาลยัตา่งๆ	 เพือ่ศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการนำผลติภณัฑใ์หม่ๆ 	 เขา้สูต่ลาด	 การใหค้วามรว่มมอืและอทุศิตน

ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเสมอมา	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จึงเห็นสมควรมอบปริญญา	 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	




