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39Honorary Doctorate Degree in Arts 
(Tourism)  

   

 H.E. Dr. Thong Khon was born on November 23rd, 1951. 

He had a Diploma of Doctor of Medicine from Faculty of Medicine 

of University of Health Sciences, Phnom Penh; and followed by the 

graduation of a Diploma of post-graduate in Public Health and 

Community from Faculty of Medicine, University of Nancy in 

France in 1997. In 2011 he held a Doctor of Philosophy in Tourism 

Management (Ecotourism) from the National University of Economic, Hanoi, Vietnam.  In 2014 

he was awarded an Honorary Degree of Doctor of University of Sunshine Coast in Queensland, 

Australia in recognition of his distinguished service to develop a sustainable and responsible 

tourism especially in the CBET and the pro-poor tourism in Cambodia. He is currently Minister 

of Tourism of the Kingdom of Cambodia. 

 His academic achievement was widely recognised. He was awarded many titles and 

decorations such as a World Leadership Award, presented during the World Ecotourism 

Conference in 2011; and a Gwanghwa Medal by H.E. Roh Moo-Hyun, Ex-president of the 

Republic of Korea in 2008. Additionally, he was awarded a Cheatopaka Medal by Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.  

 His social work includes holding a wide range of chairmanship of other entities such as: 

Chairman of the Committee of ASEAN’s Most Beautiful Bay Contest, President of the National 

Olympic Committee of Cambodia (NOCC), Chairman of National Committee for Tourism 

Professional of Cambodia, Chairman of the National Committee for Clean City Assessment and 

Chairman of the Inter-ministerial Committee for facilitating the travels and transports of tourists 

and travelers at international borders check points. Besides, he has held some other positions 

as a chairman and vice-chairman of inter-ministerial commission within the Royal Government 

of Cambodia. 

 His relations with Rajamangala University of Technology Thunyaburi (RMUTT) importantly 

supported to academic cooperation in tourism with Faculty of Liberal Arts including student 

professional internship, and MOU signing for academic collaboration with the university. 

 His knowledge and capability, and career success with his strong dedication to the 

society have been widely recognised at the national and international levels. Rajamangala 

University of Technology Thunyaburi (RMUTT) conferred and awards the Honorary Doctorate 

Degree in Arts (Tourism) as his great contribution to the society. 
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40 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคนิคศึกษา)  

 Dr. Paryono Paryono สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศ
อินโดนีเซีย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 
จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน–เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาแรงงานศึกษาและการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเพนซินวาเนียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคซีมีโอ ด้านเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO VOCTECH ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม 

 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง Dr. Paryono Paryono มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจำนวนมาก 
ตั้งแต่ปี 1999 – 2015 ได้แก่ 1) Paryono. (May 2013). Mapping National and Regional TVET 
Initiatives in Southeast Asia and Beyond in Students and Labor Mobility. TVET Asia, 1. The 
Online Journal for Technical and Vocational Education in Asia. 2) Paryono. (Dec. 2013). 
Anticipating ASEAN Economic Community 2015: Regional initiatives on human resources 
development and recognition of professional qualifications. TVET Asia, 2. The Online Journal for 
Technical and Vocational Education in Asia. 3) Paryono. (June 2014). Transferable skills in 
technical and vocational education and training (TVET) in Brunei Darussalam. TVET Asia, 3. The 
Online Journal for Technical and Vocational Education in Asia. 4) Paryono. (July 2015). 
Approaches to preparing TVET teachers and instructors in ASEAN member countries. TVET 
Asia. 5. The Online Journal for Technical and Vocational Education in Asia.  

 ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง Dr. Paryono Paryono ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม UNESCO – 
UNEVOC Award จากองค์การสหประชาชาติ และรางวัลผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมาลัง 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Dr. Paryono Paryono ให้ทุนแก่คณาจารย์
ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยเชิญและให้ทุนกับคณาจารย์ที่มีความพร้อมในการรับนักเทคโนโลยีไปเข้าร่วมฝึกอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ ณ ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา องคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ หรือ SEAMEO VOCTECH ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ทั้งนี้ ได้เชิญคณาจารย์ที่มี  
ความพร้อมไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรทางอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย  
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO VOCTECH และให้เกียรติรับเชิญจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในเวทีการประชุมต่างๆ  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน  
ให้ความร่วมมือและอุทิศตนแก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควร  
มอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป   
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41ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
 

   

 นายประยงค์ ชื่นเย็น เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ปัจจุบัน
อายุ ๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนการช่าง
บุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย
ลูกทุ่ง  ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง  
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ส้มตำ” ศิลปินพุ่มพวง ดวงจันทร์  สุนารี 
ราชสีมา  “แดร็กคูล่าผู้น่ารัก” ศิลปิน ฝน ธนสุนทร “พลบค่ำ” ศิลปิน รุ่ง สุริยา “เพ็ญจันทร์” ศิลปิน คัทรียา มารศรี 
ฯลฯ รวมทั้งเรียบเรียงเสียงประสาน เพลงอีกทุกประเภทมากกว่า  ๓,๐๐๐  เพลง  ได้แก่ 
 ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง “หนุ่มนารอนาง” “ให้พี่บวชเสียก่อน” ศิลปิน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ “เอียงแก้มคอย” “แม่ยก” ศิลปิน ผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕   
“ตาแป๊ะฝัน” “อาตี๋สักมังกร” “คึกลิดคิดลึก” ศิลปิน เพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
“จดหมายจากแนวหน้า” “จำใจดู” “ทหารเรือมาแล้ว” “กำนันกำใน” ศิลปิน ยอดรัก สลักใจ “ผู้ชายในฝัน” “ห่างหน่อย
ถอยนิด” “หัวใจถวายวัด” “ธรรมชาติโหด” ศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์ “แฟนฉันไม่ต้องหล่อ” “นางฟ้ามีเบอร์” ศิลปิน 
สุนารี ราชสีมา “น้ำตานาง” “พรุ่งนี้จะทำไฉน” “อกหักซ้ำสอง” “อยากกินคนใจดำ” ศิลปิน สายัณห์  สัญญา” 
“จดหมายจากแม่” “เทพธิดาผ้าซิ่น” “คนกล่อมโลก” “หนุ่มทุ่งกระโจมทอง” ศิลปิน เสรีย์ รุ่งสว่าง “ข้อยเว้าแม่นบ่” 
ศิลปิน นันทิดา แก้วบัวสาย “อีสาวทรานซิสเตอร์” ศิลปิน อ้อยทิพย์ ปัญญาธรณ์ “ไอ้หนุ่มตังเก” ศิลปิน ไพรวัลย์   
ลูกเพชร “อ้อนจันทร์” “พายงัด” “เสียงซอสั่งสาว” ศิลปิน ศรชัย เมฆวิเชียร “รักจริงให้ติงนัง” ศิลปิน รุ่ง สุริยา ฯลฯ  
 ประเภทเพลงไทยสากล “ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก” น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย” “ปั้นดินให้เป็นดาว” “อวยพร  
วันเกิด” ศิลปิน ธานินทร์ อินทรเทพ “ส่วนเกิน” “เหยื่อรายใหม่” ศิลปิน ดาวใจ ไพจิตร “ไร้อารมย์” ศิลปิน  
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา “รำพึงถึงเจ้า” “รักที่ต้องห้าม” ศิลปิน สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓  
“รักรอบสอง” ศิลปิน รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส “ความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรัก” ศิลปิน ศรวณี โพธิเทศ   
“สาว ต.จ.ว” ศิลปิน ไพจิตร อักษรณรงค์ ฯลฯ ทั้งนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงไทยลูกทุ่งโดยการ  
ประสมประสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านกับเครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงร่วมกันจนเป็นเอกลักษณ์ของ  
เพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบัน เช่นเพลง “เทพธิดาผ้าซิ่น” “ทหารเรือมาแล้ว” “เสียงซอสั่งสาว” “พายงัด” ฯลฯ 

 ผลงานและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เพลง “ปั้นดินให้เป็นดาว” ๒ รางวัล   
“อีสาวทรานซิสเตอร์” ๒ รางวัล “รางวัลนักรบ” ๒ รางวัล และศิลปินตัวอย่างผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย  
ลูกทุ่งรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร   
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพลง “ข้อยเว้าแม่นบ่” ๓ รางวัล ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ รางวัลพระพิฆเนศทอง
พระราชทาน เพลง “เทพธิดาพยาบาล” ๑ รางวัล ใน พ.ศ.๒๕๔๓ รางวัลเสาอากาศทองคำ เพลง “แม่ยก” ๒ รางวัล   
ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ “หนุ่มนารอนาง” ๑ รางวัล “อาลัยนักรบ” ๑ รางวัล ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ รับเข็มเชิดชูเกียรติศิลปิน  
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายประยงค์ ชื่นเย็น ได้ให้คำแนะนำ และ  
ข้อคิดเห็น รวมทั้งร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนาด้านศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และเป็น
วิทยากรให้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้  
ความร่วมมือและอุทิศตนแก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญา
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป   
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42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

   
 นางนพรัตน์ กุลหิรัญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ปัจจุบัน

อายุ ๖๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระหฤทัย

คอนแวนต์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ระดับ

ปริญญาตรี ด้านการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน และด้านนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

นางนพรัตน์ กุลหิรัญ สมรสกับนายหิรัญ กุลหิรัญ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน  

บริษัท จี.เอ็ม.อินด์ จำกัด และรองประธานบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตรถเกราะ  

ล้อยาง สัญชาติไทยคนแรก  

 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นางนพรัตน์ กุลหิรัญ เป็นผู้ออกแบบและผลิตข้อต่อสายพาน ล้อกด

สายพาน โดยมีแนวคิดมาจากรถเกราะสายพานจีน T69 ที่เป็นข้อต่อเหล็กทั้งหมด ทำให้เวลาวิ่งเสียงดังมาก 

สั่นสะเทือนและทำลายพื้นถนน นำมาออกแบบใหม่ให้เป็นข้อต่อสายพาน สำหรับรถสายพานหุ้มเกราะทุกชนิด

ที่มีใช้กันทั่วโลก จึงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ส่งจำหน่ายให้กับกองทัพไทยและกองทัพต่างๆ 

รวม ๔๗ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ยังเป็นผู้ออกแบบและผลิตรถเกราะล้อยางสัญชาติไทยคนแรก ชื่อ First Win 

ผ่านการทดสอบจนได้รับรางวัลจากวุฒิสภาไทยและกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ใน

กองทัพไทย หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ 

เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่สามารถผลิตรถเกราะล้อยางสายพันธุ์ไทยที่ใช้ได้ดีเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก 

และหลายประเทศได้สั่งซื้อไปใช้งาน เป็นการผลิตรถเกราะล้อยางเพื่อการส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ   

ลดการนำเข้ารถเกราะล้อยางจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้น 

 ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นางนพรัตน์ กุลหิรัญ เป็นผู้สนับสนุนด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ   

การพัฒนาอาชีพ โดยเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ของจังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสังคม โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ

กาชาดจังหวัดปทุมธานี รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยเข้าร่วมเป็นผู้วางหลักสูตรการค้าต่างประเทศให้กับคณะการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้คณะวิศวกรรมศาตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรให้กระทรวงกลาโหม เรื่องการระดมสรรพกำลังและ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นวิทยากรให้กองทัพบกบรรยายเรื่องวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ หน่วยงาน

วิจัยพัฒนา ศวพ.ทบ. และเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในด้านการปลูกจิตสำนึกในหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน  

ให้ความร่วมมือและอุทิศตนแก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี จึงเห็นสมควรมอบ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป   
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43ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ออกแบบนิเทศศิลป์)   

 นายปราจิน  เอี่ยมลำเนา เกิดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ปัจจุบัน

อายุ ๗๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนอรุณประเสริฐ 

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

ระดับอาชีวศึกษา จากโรงเรียนเพาะช่าง (ปมช.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บลูไดมอนด์ 

กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ท คลับ จำกัด 

 ผลงานด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้อง นายปราจิน เอี่ยมลำเนา มีผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  

จำนวนมาก เริ่มตั้งแต่การเขียนการ์ตูนสั้น การบูรณะภาพฝาผนังวัดพระแก้ว การวาดภาพผนังห้องอาหาร พัทยา 

จังหวัดชลบุรี การเขียนภาพสไลด์นิทานหรือนวนิยายสมัยก่อน เขียนภาพสีโปสเตอร์สำหรับไว้ถ่ายสไลด์เป็นชิ้นๆ 

แล้วนำมาต่อกันเป็นเรื่อง เพื่อฉายให้นักเรียนได้ดู ได้เข้าสู่วงการธุรกิจโดยใช้ความสามารถด้านสาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ในการออกแบบและผลิตหนังสือหลายฉบับ ได้แก่ หนังสือ Sport Speed World หนังสือกรังด์ปรีซ์ 

นิตยสารมอเตอร์ไซด์ นิตยสาร Watch & Jewelry โดยเป็นผู้ออกแบบปก ภาพประกอบ และรูปเล่มทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดงานมอเตอร์โชว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ในการจัดงาน

มอเตอร์โชว์ โดยในแต่ละปี นายปราจิน เอี่ยมลำเนา เป็นผู้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่ใช้ในงาน ได้แก่   

สูจิบัตร โปสเตอร์ บัตรเชิญ การตกแต่งบู๊ทแสดงสินค้า การออกแบบกำหนดแผนผังงาน การกำหนดธีมงานและ

รูปแบบของงาน 

 ผลงานทางสังคมที่เกี่ยวข้อง นายปราจิน เอี่ยมลำเนา ได้รับการเรียนเชิญให้เป็นกรรมการสถาบัน  

ยานยนต์ กรรมการสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารสำนักงาน  

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรรมการด้านนิทรรศการและการสาธิตทางวิชาการของ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรรมการลูกเสือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบัน  

การเงินสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน  

การเงินวุฒิสภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ (ไทย) KAPMA   

ที่ปรึกษาราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ  

จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง (Thailand Auto Parts & 

Accessories) ฯลฯ   

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายปราจิน เอี่ยมลำเนา ร่วมเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๒ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตรการผลิตบัณฑิต การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะกับสภาพสังคมและ

ธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๖๐ เป็นประธานจัดหาทุนสร้างพระวิษณุกรรม ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร   

สูง ๒.๐๐ เมตร ประดิษฐาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้  

ความร่วมมือและอุทิศตนแก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบ

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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44 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การจัดการ)

   
 นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี 
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอรุณศิริวิทย์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
พลับพลาชัย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากกรุงเทพโปลีเทคนิค ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่ง ประธานบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยดำเนินธุรกิจทางด้านการป้องกัน
อุทกภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  

 ผลงานที่ประสบความสำเร็จ นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ เริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจ  
โดยก่อตั้งบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ๑ ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน   
๘๐๐ ล้านบาท และมีมูลค่าในการซื้อขายไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท ด้านการบริหารจัดการประเภทธุรกิจ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
สูงจากต่างประเทศ และดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้กับโครงการสถานีสูบน้ำทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นลักษณะซื้อมาขายไป ร่วมพัฒนาและออกแบบ ผลิตประตูระบายน้ำ ชุดเก็บขยะอัตโนมัติ รถติดตั้งเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า รถบรรทุกเพื่อใช้ระงับเหตุบรรเทาสาธารณภัย เรือเก็บขนขยะและวัชพืช ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจในด้านงานก่อสร้าง   
ด้าน Logistic กับรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ เทคโนโลยีต่างๆ และมีแนวโน้ม
ที่จะขยายด้านระบบสาธารณูปโภคร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปา  
ส่วนภูมิภาค และบริษัท East Water จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบบริหารจนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 ทั้งนี้ยังเป็น ๑ ใน ๕ เสือของ Vender List ของกรุงเทพมหานคร ด้านระบบป้องกันน้ำท่วมและ  
การจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานระบายน้ำ  

 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ขยายตลาดเข้าสู่วงการท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาชน) (AOT) โดยได้เป็นคู่สัญญาด้านการซื้อขายปั้นจั่น จำนวน ๒ คัด มูลค่างาน ๕๐๐ ล้านบาท และเป็นคู่สัญญากับ AOT 
ด้านการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานดอนเมือง มูลค่างาน ๔๐๐ ล้านบาท รวมทั้งร่วมทุนกับบริษัท China Rolling 
Construction Corporation Limited (CRRC) และ Changchun Railway Vehicles Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการ
จัดทำโครงการกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (แอร์พอร์ต เรลลิงก์) ในส่วนที่เกี่ยวกับหัวรถจักร การซ่อมบำรุงรักษา ทั้งนี้   
งานประมูลที่คาดว่าจะเข้าทำสัญญา จำนวน ๒ งาน ได้แก่ ๑) งานซื้อขายหัวรถไฟของ Airport Link จำนวน ๗ ขบวน เพื่อรับส่ง
คนที่สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท ๒) งานสัมปทานระยะเวลา ๓๐ ปี เป็นโครงการจ้างผู้ให้บริการระบบขนส่ง  
ทางรถไฟ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่า ๔,๖๐๐ ล้านบาท 

 ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ให้ความช่วยเหลืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น บริจาคเงิน
สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย ให้การช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ เป็นต้น ให้ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา 
เช่น ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลเกื้อการุณย์   
วชิรพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น บริจาคให้มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ใน  
ถิ่นทุรกันดารยากจน และผู้เดือนร้อนจากการประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประจำคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและสภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ  
ต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
อนุกรรมการที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ให้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร
การจัดการโลจิสติกส์ กับคณะบริหารธุรกิจ ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการ  
โลจิสติกส์ ของคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยน
ทางการศกึษาจากสาธารณรฐัประชาชนจนี และใหท้นุการศกึษาแกน่กัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิเปน็ประจำทกุป ี ปลีะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เพิ่มทุนเป็นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้ความร่วมมือและ
อุทิศตนแก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป   
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