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รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา กลศาสตร์แม่นย�ำ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่ อ งกล จากมหาวิ ท ยาลั ย คาเนกิ เ มลอน ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
Management of Technology, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งมากมาย อาทิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) ประธานคณะกรรมการวิชาการ ABU ROBOCON (Thailand) ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน นอกจากนั้นยังท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนหลายหน่วยงานได้แก่ ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) อธิการบดี
และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นและอุทิศตน
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งจนประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพและปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นนักวิชาการ
และนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง
ดังจะเห็นได้จากเคยด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ๆ เช่น ผู้อ�ำนวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ส�ำนักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ประธานกรรมการการเงิน บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่าง ๆ
หลายบริ ษั ท เช่ น บริ ษั ท กรุ ง ไทยคอมพิ ว เตอร์ เ ซอร์ วิ ส เซส จ� ำ กั ด กรรมการสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ
ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติและบริษัทบางกอกคริสตัล จ�ำกัด

ค

ในด้านผลงานการสร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ได้รับการยกย่องว่าเป็น
“บิดาแห่งวงการหุ่นยนต์ไทย” เป็นผู้บุกเบิกวงการหุ่นยนต์ไทย ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนามหรือ “FIBO” ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับแนวหน้าของโลก ผลิตวิศวกรและนักวิจัยด้านหุ่นยนต์
ให้แก่มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย จัดตั้งสมาคมผู้ออกแบบและติดตั้งหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติของไทย (Thai Automation and Robotics Association : TARA) ศูนย์ประสานงาน
ความเป็นเลิศด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Center of Robotic Excellence : Core) เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยร่วมงานกับนักวิจัยรุ่นใหม่จาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของไทย ๑๘ แห่ง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
คนแรก ผลักดันให้เกิดการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โน้มน�ำให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทย ส่งผลให้ไทยมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และสามารถ
น�ำไปแข่งขันในระดับสากล ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
เตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัลและกรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Hard Disk Cluster ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ยังได้สละเวลาเป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถของเยาวชนมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี เช่น รายการ
“สมรภูมิไอเดีย” และ “คิดส์กระหึ่มโลก” เป็นบุคคลที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ เป็นผู้ประสานงาน โครงการน�้ำ กับ Dr. Dennis B. McLaughlin
(H.M. King Bhumibol Professor of Water Resource Management) จากสถาบันเทคโนโลยี
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีส่วนร่วมส�ำคัญในการผลักดันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รับผิดชอบด้านการพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างสถานศึกษาทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการพัฒนาบุคลากร กระทรวงแรงงาน
และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนารูปแบบการศึกษาแบบใหม่
ที่เน้นอุปสงค์น�ำ (Demand Driven Education) จนเกิดเป็นระบบการศึกษาแบบ “อีอีซีโมเดล”
ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการด้านการศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ไทย ควรแก่การสดุดีและยึดถือเป็นแบบอย่าง สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป
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