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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 ริเริ่มโครงการนวดแบบแพทย์แผนไทยเพ่ือสุขภาพในจังหวัดสกลนคร 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 การมีจิตกุศลต่อเพ่ือนมนุษย์ 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 ได้ถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๒ เชือก ได้แก่ พลายศรีณรงค์ พลายสักสุรินทร์ เพื่อพระราชทานแด่
ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา ใช้ในพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ ถวายช้างแด่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 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
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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 จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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