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51ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล) 

 

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) อายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย  

ผู้อำนวยการมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อ

การพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) จังหวัดเชียงราย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง  

จังหวัดเชียงราย   

 ผลงานดานวิชาการ ท่านได้เขียนบทความเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการและทัศนวิจารณ์ทางพระพุทธศาสนา  

สังคม และกวีนิพนธ์ เผยแพร่ตามหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสารอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 

๑,๐๐๐ ชิ้น ท้ังผลงานภาษาไทย ผลงานแปล ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาสเปน  

ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาศรีลังกา นอกจากนี้ ท่านยังเป็นนักพูด นักเขียน และวิทยากรรับเชิญ  

ในการบรรยายวิชาการทางพุทธศาสนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและ

เอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัด และต่างประเทศ  รวมถึงเป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน ์ 

หลายรายการ  อาทิ ชุมชนนิมนต์ยิ้ม มอง CEO โลกธรรมะติดปีก เมืองไทยวาไรตี้ พุทธประทีป สยามทูเดย์ 

มหัศจรรย์แห่งปัญญา เป็นต้น  

 ผลงานดานสังคม ท่านได้ก่อตั้งและอำนวยการมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เป็น

ประธานจัดหาทุนและก่อสร้างอาคาร ๘๐ พรรษาธรรมราชาธิราช โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดครึ่งใต้ จังหวัด

เชียงราย นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา บริจาคคอมพิวเตอร์และ

สร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดเชียงรายและประเทศชาต ิ 

อีกนานัปการ จนได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” สาขา  

การประพันธ์หนังสือ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา และองค์กร          

ยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) เป็นต้น 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบรรยายหลักธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

คำสอนในการดำเนินชีวิตโดยหลักพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ลงนาม  

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มโรงเรียน  

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเชียงราย 

 จากความสำเร็จในการประพฤติและปฏิบัติท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจน

การให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตลอดมา สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารสากล) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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52 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)  

 

 นายเฉลิมพล  ปุณโณทกอายุ ๕๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

International Business Education and Research (IBAR) University  of 

Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร  บริษัท CT Asia และ บริษัท CT Asia Robotics 

 ผลงานดานวิชาการ ท่านได้พัฒนาสร้างหุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคชื่อ “หุ่นยนต์ดินสอ”  

ขึ้นมาและใช้เป็นหุ่นยนต์เพื่อบริการลูกค้าเสิร์ฟอาหารให้ร้านสุกี้ MK และผลิตหุ่นยนต์ดินสอเพื่อใช้ในงาน

ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  ออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างหุ่นยนต์ตู้ ATM  ให้ธนาคารออมสิน ติดตั้ง

ทั่วประเทศ (เป็นที่แรกของโลก) ผลิตหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ จนหุ่นยนต์ดินสอได้ส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น เป็น  

รายแรกและรายเดียวของประเทศ ฯลฯ  จากความสำเร็จในวิชาชีพทำให้ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก ่ Thailand 

Top SME Awards 2018  ด้านการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เป็นต้น 

 ผลงานดานสังคม ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานโครงการนวัตกรรมวาณิชย์ บริษัท CT Asia ร่วมกับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการบนพื้นฐาน  

ทรัพย์สินทางปัญญา เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนำงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ มาทำแผนธุรกิจ เพื่อให้เกิดขึ้นได้จริง  

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ศูนย์บ่มเพาะของ Software 

Park ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น นิด้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป็นต้น และยังสนับสนุนให้โครงการ CT Asia ให้ความช่วยเหลือด้าน ICT แก่เด็กชนบท ที่หมู่บ้านบางระจัน  

จังหวัดสิงห์บุรี ให้เข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่านรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  

ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ  

การออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง และนำเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตหุ่นยนต์ดินสอ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ  

ในโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทำให้  

นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้  

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)   

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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53ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมโยธา) 

 

 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และรองกรรมการบริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  

 ผลงานดานวิชาการ ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งงานวิศวกรรม  

งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร มากว่า ๓๐ ปี มีผลงาน โครงการต่าง ๆ อาทิ  

โครงการก่อสร้างของสถาบันวิทยสิริเมธี ระยะที่ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ โครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระยอง จังหวัดระยอง  โครงการห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมบุคลากร ช่างเทคนิค วิศวกร และสถาปนิก อีกด้วย จากผลงานเหล่านี้ทำให้

ได้รับรางวัลโล่ดีเด่น ได้แก่ โล่รางวัลพระราชทาน อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ จาก  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัทการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบโล่รางวัลการทำหน้าที่ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุม  

งานก่อสร้างโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พ้ืนที่ภาคตะวันออก   

โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงาน  เป็นจำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง เป็นต้น 

 ผลงานดานสังคม เป็นวิศวกรอาสาคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร              

หลักสูตรปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

ได้ให้การสนับสนุนการเข้าฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักเพื่อน  

ต่างสถาบัน และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา อีกด้วย 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการ

สนับสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิต การฝึกอบรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย   

การศึกษาดูงาน โครงการเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์และทักษะด้านที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงาน

ก่อสร้าง ตามกรอบและแนวทางข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี

แต่ขัดสน  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งม่ัน ตลอดจน  

การให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(วิศวกรรมโยธา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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54 ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติกติติมศกัด์ิ 
  

 

 นายสราวุธ เบญจกุล อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิต   

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย

เปรียบเทียบ (M.C.J.) จาก Howard University ประเทศสหรัฐอเมริกา             

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.) จาก American University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  

 ผลงานดานวิชาการ ได้นำความรู้และประสบการณ์มาเขียนตำราโดยรวบรวมเป็นหนังสือรวมบทกฎหมาย

ศาลหลักประกันความสุขตามพระบรมราโชวาท พ.ศ. ๒๕๕๔ และปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่

ระหวา่งศาลในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และเขยีนบทความทางวชิาการ อาท ิ มิตใิหมใ่นการคัดเลอืกผูช่้วยผูพ้พิากษา  

กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมและมัลติมีเดีย ระบบ  

การสรรหาขององค์กรอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น    

 ผลงานดานสังคม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนทำงานเพ่ือสังคมมาโดยตลอด อาทิ เป็นกรรมการบริหาร  

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม   

เป็นเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย CMKL University เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นต้น ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในฐานะเป็นกรรมการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รวมทั้งการบรรยาย  

ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ได้มอบหนังสือกฎหมายแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคคลอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายด้วย ท่านได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๖  

และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  

มหาบัณฑิตถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให ้ 

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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55ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

 

 นายบญุชยัคงปกไพศาลอาย ุ๖๙ ป ีสำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

จากสถาบัน California College of Commerce, Long Beach, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และจากสถาบัน Lynwood Community Adult School, 

Long Beach, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน  

เจ้าหน้าที่บริหาร President & CEO บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด บริษัท แอ็ปโค 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ บริษัท สยามศิวิไล จำกัด 

 ผลงานดานวิชาการ เป็นผู้มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ในด้านธุรกิจและเห็นคุณค่า  

ของการนำศิลปะแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการค้าและบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ         

ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เรียกว่า Commercial Art ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบเครื่องหมายการค้า  

การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงสินค้า และการออกแบบสื่อโฆษณา           

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล จากความสำเร็จในวิชาชีพของตนเองแล้ว ยังใช้ความรู้ความสามารถ

ทักษะประสบการณ์รับเชิญเป็นวิทยากรด้านพาณิชย์ศิลป ให้กับบริษัทชาร์ลมิชเชล และเปิดอบรมผู้บริหาร  

ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัด ด้านการจัดการการค้าปลีกและการออกแบบร้านค้าและห้างสรรพสินค้า

อีกด้วย 

 ผลงานดานสังคม เป็นผู้สนับสนุนงานด้านสังคมมาโดยตลอด อาทิ สนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม

อาชีพคนพิการให้มีอาชีพมีรายได้ด้วยการมอบสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปให้แก่ กลุ่มผู้พิการ

เพื่อให้นำไปจำหน่ายมีรายได้ในการเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ผลิตเสื้อสีดำบริจาคแก่ผู้ขาดแคลน เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

บริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก บริจาคร่างกายและดวงตา รวมถึงจัดโครงการบริจาค

โลหิตให้สภากาชาดไทย บริจาคเงินให้มูลนิธิบ้านพักพิงโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ บริจาครองเท้าในการจัดงาน  

อุ่นไอรักคลายความหนาว นอกจากนี้ยังจัดตั้งมูลนิธิเจริญ-อินทิรา คงปักไพศาล สนับสนุนและช่วยเหลือ  

การศึกษา และโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบางน้ำชนอีกด้วย 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ  

นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาอย่างต่อเนื่อง   

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจน การให้

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป 
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56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การท่องเที่ยว)  

 

 นายภาค วราธนานันทน อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๑ – ๖ จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการ บริษัท วราธนานันทน์ จำกัด บริษัท เค.อาร์.โรจนทรัพย์ จำกัด และ 

บริษัท กิจชัยออโต้เวิคส จำกัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัด

ปทุมธานี ท่านเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีผลงานมากในด้านเครื่องจักร

เครื่องยนต์ ได้ค้นคว้าทดลองดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซล เป็นเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นรายแรก   

โดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบรถบรรทุกปูนซีเมนต์ผงเป็นทรงกล้วยหอม             

เป็นรายแรกของประเทศไทย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผงสำหรับขนส่งทางเรือแบบปลอดภัย รักษาคุณภาพ

ปูนซีเมนต์ผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น นอกจากความสำเร็จในอาชีพแล้วยังใช้เวลาให้กับการศึกษาด้าน  

การท่องเที่ยววิถีไทยภาคกลาง จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จังหวัด

ปทุมธานี และประธานพื้นที่เขต ๗ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และประธาน

หอการค้าไทย จังหวัดปทุมธานี 

 ผลงานดานสังคม ท่านรณรงค์การท่องเที่ยววิถีชุมชน ฟืนฟูชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ฟืนฟูตลาดอิงน้ำสามโคก

ให้เป็นตลาดแห่งใหม่ โดยยึดหลักวิถีชุมชนและส่งเสริมเป็นตลาดกลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ใหม ่ ทำการศกึษาออกแบบพฒันาพืน้ทีลุ่ม่แมน่ำ้เจา้พระยาใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำ้เจา้พระยาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการเปิดตลาดชุมชนวัดโพธิ์เลื่อนจนสำเร็จและสร้างเสร็จเรียบร้อย  

และส่งต่อให้เทศบาลบ้านกระแซง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโครงการของดีเมืองปทุมธานีและจัดนิทรรศการ

ของดีเมืองปทุมธานี 

 การมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ  

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังให้ความร่วมมือ  

ในโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าปฏิบัติงานใน  

สถานประกอบการจริง ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงมีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให ้ 

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

สืบไป 
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