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คําประกาศเกียรติคุณ
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ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
พุทธศั กราช ๒๕๕๔ ได พิจารณาเห็ นว า พลเอกสมทั ต อัตตะนันทน เปน ผูทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเดนเปน
แบบอยางของนักบริหารผูมีสวนสําคัญ ในการสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
พลเอกสมทัต อัตตะนันทน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนตคาเบรียล จากนั้น
ไปศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายรอย จปร. นอกจากนี้ยังไดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
ระดับสูงอีกหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรจูโจม (จปร.) หลักสูตรชั้นนายรอย หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
อาวุ ธนํ าวิถี หลั กสู ตรชั้นนายพั น และหลักสูตร ปรอ. เปนต น เมื่ อสําเร็ จการศึกษาแล วไดรั บราชการ
ตําแหนงที่สําคัญๆ และตําแหนงราชการพิเศษ และความชอบพิเศษ อาทิ ผูอํานวยการกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๑ รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชองครักษพิเศษ ตุลา
การศาลทหารกรุงเทพฯ ตุลาการศาลทหารกลาง ตุลาการศาลทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก และผู
บัญชาการทหารสูงสุด ตามลําดับ นอกจากตําแหนงราชการดังกลาวแลว พลเอกสมทัต อัตตะนันทน ยังเคย
ดํารงตําแหนงหนาที่อื่นๆ อีกหลายตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองคฯ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประธานกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ประธานกรรมการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก รองประธานกรรมการธนาคารและรักษาการประธานกรรมการ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทที ไอ เอ็ม ซี จํากัด กรรมการอิสระ/กรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนตน
พลเอกสมทัต อัตตะนันทน เปนนักบริหารจัดการ มีคุณสมบัติความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพเปน
ผูมีความรอบรู รูลึกในการบริหารจัดการภายในกองทัพบกในระบบตางๆ เพื่อการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ นับเปนการสรางประโยชนและคุณคาของกองทัพบก ตลอดจนพันธกิจอื่นๆ ของกองทัพบกที่มีตอ
ประเทศชาติไดเปนอยางดี
เกียรติประวัติ อันดี งาม และความมุงมั่นในการทํางานเพื่ อความมั่นคงของประเทศดวยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริตของพลเอกสมทัต อัตตะนันทน ที่มีผลงานดานการบริหารจัดการ หนวยงานสําคัญ
ของประเทศชาติ อันเปนที่ประจักษชัดสภาวิทยาลั ยเซาธอีสทบางกอก จึงมีมติเอกฉันท มอบปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเปนเกียรติสืบไป
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ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ไดพิจารณาเห็นวา ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเดน
เปนแบบอยางของนักบริหารผูมีสวนสําคัญ ในการสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
ดร.ทองฉั ต ร หงศ ล ดารมภ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย ม
สาขาวิ ศ วกรรมโยธา จากจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง) จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง) จากมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทอรน เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส
สหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ตามลําดับ หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ดร.ทอง
ฉัต ร หงศ ล ดารมภ ได ทํางานเป น วิศวกรในหนว ยงานตางๆ ทั้ งในประเทศและตางประเทศ เปน
ผูรับผิดชอบโครงการสําคัญๆ หลายโครงการ เชน โครงการทางดวนขั้นที่ ๑ ดินแดง-ทาเรือคลองเตย
บางนา-ดาวคะนอง การทางพิเศษแหงประเทศไทย โครงการขนสงมวลชน ขั้นที่ ๑ พระโขนง-บางซื่อ
ดาวคะนอง-มักกะสัน วงเวียนใหญ-ลาดพราว การทางพิเศษแหงประเทศไทย จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร
ภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย จัดตั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดตั้งปโตรเคมีแหงชาติ
จํากัด นอกจากนี้ยังเปนผูพัฒนาคลังน้ํามันพรอมทั้งทาเรือ และระบบขนสง ศรีราชา สงขลา ภูเก็ต

๒
สุราษฎรธานี การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เจรจาซื้อ วางแผนพัฒนา และผลิตแหลงกาซธรรมชาติ
บงกชในอาวไทย พัฒนาแหลงกาซธรรมชาติ ยานาดา อาวเมาะตะมะ ประเทศพมา พัฒนาและผลิตแหลง
กาซน้ํามันสิริกิตต ต.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร และพัฒนาลงทุนกอสรางเครือขายสถานีบริการน้ํามัน
คลังน้ํามันและกาซหุงตม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทปโตรเลียมเอเซีย อินเตอรเนชั่น
แนล คอรปอเรชั่น จํากัด เปนตน
ดวยบทบาทหนาที่และผลงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานดานพลังงานธรรมชาติและงาน
ดานการทางพิเศษพรอมกับความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการจึงไดรับตําแหนงสูงสุด เปนผูวาการ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนคนแรก และเปนผูวาการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทยคนแรก
เชนเดียวกัน
ในปจจุบันนี้ ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ ดํารงตําแหนงสําคัญๆ อีกหลายตําแหนง อาทิ นายก
สภามหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และเปน กรรมการและที่ป รึกษา
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยและบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัท
โดยเหตุที่ ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ เปนผูมีความเชี่ยวชาญและไดนําความรูประสบการณ
มาบริ หารจัดการองคกรภาครัฐและภาคเอกชนใหป ระสบความสํ าเร็ จ จนเปน ที่ประจักษวาไดทํา
ชื่อเสีย งประกอบคุณงามความดี เพียบพรอมสมบูรณ และเปนประโยชนยิ่งตอประเทศชาติ สภา
วิทยาลั ย เซาธอีส ทบ างกอก จึ งมี มติเปนเอกฉัน ทมอบปริญญาศิล ปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิต ติมศั กดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเปนเกียรติสืบไป

