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58 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 
 

 

 นายสามารถวัฒนวิจิตร  เกิดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  ปัจจุบัน 

อายุ ๕๖ ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ระดับปริญญาตรี  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือกล จากวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม  

การจัดการอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริหาร บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

 นายสามารถ  วัฒนวิจิตร  เป็นบุคคลผู้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม 

อุตสาหการ ได้ก่อตั้งบริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จํากัด  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ดา้นการผลิตชิน้สว่นแมพ่มิพ ์ ชิน้สว่นเครือ่งจกัร เครือ่งมอืตา่ง ๆ สาํหรบักระบวนการผลติทีม่คีณุภาพสงู เหนอืความพึงพอใจ 

ของลูกค้าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ได้รับโล่รางวัล 

ผู้นําด้านการผลิตชิ้นส่วน จากบริษัท ฮอนด้าเอ็นจิเนียริ่ง เอเซี่ยน จํากัด ๓ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)   

และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบผู้บริหารและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ในระดับ SMEs 

ที่ประสบความสําเร็จ จาก นิตยสาร SMEs PLUS จึงเป็นผู้นําด้านการผลิต Machine Part, Punch Die,   

Mold Die Casting Parts ทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ และยังส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ อีกทั้งได้ใช้

ความรู้ความสามารถสร้างคุณูปการต่อประเทศ เป็นผู้ร่วมพัฒนาออกแบบและผลิตต้นแบบข้อเข่าสําหรับผู้พิการ ให้กับ

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด ซึ่งปัจจุบันมีการนําไปใช้อย่างแพร่หลาย ร่วมพัฒนาออกแบบ และสร้างเครื่องกลึง

ขนาดเล็ก สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ ์ 

และสถาบันไทยเยอรมัน เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดเล็ก (Micro Die) สําหรับการผลิตชิ้นส่วน  

ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑ มิลลิเมตรเพื่อการต่อยอดสู่งานวิจัยในวงการแพทย์ด้านการผลิตชิ้นส่วน ที่ใช้ร่วมกับอวัยวะของ

มนุษย์ได้ และเป็นวิทยากรบรรยาย 

 นายสามารถ วัฒนวิจิตร มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุน   

ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ 

ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ในรูปแบบสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนการแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและร่วมวิจัยกับบุคลากรสาขาวิศวกรรม 

เครื่องมือและแม่พิมพ ์ เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรมตามโครงการ Talent Mobility รวมทั้งให้ความร่วมมือ 

ในการบริหารจัดการคณะโดยเป็นคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒ วาระ

ติดต่อกัน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

 จากผลงานและความสําเร็จในวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย   

ในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร และงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จนปรากฏเป็นที่

ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควร   

มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  
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59ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
 
 

 

 นายธีระศักดิ์  เตรียมชัยศรี  เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ปัจจุบัน อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา  

การจัดการงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนเซ็พท์ จำกัด 

บริษัท เจ.ซี เครื่องจักรกลและโยธา จำกัด และบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด 

  นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ งในการประกอบวิชาชีพ  

ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้งบริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็พท์ จำกัด บริษัท เจ.ซี 

เครือ่งจกัรกลและโยธา จำกดั และบรษิทั ยโูร เบสท ์เทคโนโลยี จำกดั ซึง่ดำเนนิกจิการอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๒๒ 

จนถึงปัจจุบัน ปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อาทิ  ๑) ระบบงานสำเร็จรูปสำหรับสร้างโรงงาน (FAST 

FACTORY SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ได้มาตรฐานและราคาประหยัด  ๒) ชุดเครื่องจักรแปรรูป อาหาร ยา สมุนไพร เคมีภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ 

เครื่องสกัดด่วน (HI-SPEED EXTRACTOR), เครื่องระเหยข้นชนิดฟิล์มบาง (HI-NUTRITION FALLING FILM 

EVAPORATOR), เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (HI-YIELD SPRAY DRYER) และอื่น ๆ จนได้รับรางวัลมาอย่าง

ต่อเน่ือง ได้แก่รางวัล BEST OF THE BEST TECHNOLOGY ปี ๒๕๕๐ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ  

ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ รางวัล Premium Product Of Thailand   

The Pride of Thais ปี ๒๕๕๙ จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล SMEs ดีเด่น 2017 แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องจักรกล จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

ปี ๒๕๖๐ จาก SME Thailand Awards 2017  

 นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญ  

ต่อข้อบังคับพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้ง

ศนูยเ์รยีนรูเ้ทคโนโลยกีารอบแหง้แบบพน่ฝอย ใหเ้ปน็สถานทีเ่พือ่การศกึษา วจิยัพฒันา และไดจ้ดัอบรมสมัมนาเกีย่วกบั

เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สถาบันการศึกษา 

หน่วยราชการและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันรวม ๓๖ ครั้ง รวมทั้งมีคุณูปการ 

ตอ่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ  โดยใหก้ารสนับสนนุ ทัง้ดา้นการจดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิาร 

วิชาการ  แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในโครงการ  

ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้ร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี  

การแปรรูปอาหารและร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการแปรรูปอาหารและสมุนไพร รวมทั้งให้ความร่วมมือ  

ในการบริหารจัดการ โดยเป็นคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

 จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และบำเพ็ญกรณียกิจ 

ด้วยความคิดริเริ่มและได้อุทิศจนเกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ในทุกพันธกิจ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  
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