คําประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ!
ด้ วยสภาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง ที ๗๒๒ เมือวันที ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๕๓ ได้ พิจารณาเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทีเพียบพร้ อมด้ วยคุณธรรม
และจริ ยธรรม มีความเชียวชาญทางด้ านวิศวกรรมนิวเคลียร์ และวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง มีเกียรติประวัติอนั ดีงาม
ได้ อุทิศตนเพื องานวิชาการ การบริ หาร และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื องตลอดมา สมควรได้ รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคณ
ุ เพือเป็ นแบบอย่างให้ ผ้ อู ืนเจริ ญรอยตามต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร. ธั ช ชัย สุมิ ต ร สอบเข้ า เป็ นนิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเมือปี พุทธศักราช ๒๕๐๒ แต่ได้ รับทุนไปศึกษาต่อจนสําเร็ จปริ ญญาเอกด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
เน้ นด้ านพลังงานนิวเคลียร์ จากมหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลี เมือสําเร็ จการศึกษา ได้ กลับมาทํางาน
ที ก ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย เป็ นเวลา ๑ ปี จากนั น ได้ ย้ ายมาเป็ นอาจารย์ ที ภ าควิ ช า
วิ ศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย เมื อปี พุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็ นผู้มี
บทบาทสํ าคัญในโครงการฝึ กอบรมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ นิวเคลี ยร์ ให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยและสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื อสันติ เพือรองรั บโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลี ยร์ เมือมีการ
จัดตังภาควิ

ชานิวเคลี ยร์ เทคโนโลยี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๗ จึงได้ ย้ายมาเป็ น
อาจารย์ประจําภาควิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี ในขณะรับราชการ เคยดํารงตําแหน่งสําคัญๆ อาทิ หัวหน้ า
ภาควิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี ผู้อํานวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต ผู้อํานวยการ
โครงการไทย-แคนาดาเพือการพัฒนาบุคลากรด้ านนิวเคลียร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตําแหน่ง
สุดท้ ายคืออธิ การบดีจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย ตลอดระยะเวลาที บริ หารงานในตําแหน่งต่าง ๆ ได้
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนานัปการ
ในด้ านวิชาการ ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในวงวิชาการทังด้
 านวิศวกรรมไฟฟ้ากํ าลัง ด้ าน
วิศวกรรมนิ วเคลี ยร์ และเครื องปฏิ กรณ์ นิวเคลี ยร์ รวมทัง ด้ านการวิเ คราะห์ ผลกระทบต่อสิง แวดล้ อม มี
ผลงานในด้ านต่าง ๆ ดัง กล่า วกว่า ๔๐ เรื อ ง ในด้ านการเรี ยนการสอน ได้ ส อนรายวิ ช าทัง ในระดับ
ปริ ญญาตรี โท และเอก มีงานควบคุมวิทยานิพนธ์ ในระดับปริ ญญาโทและเอกกว่า ๑๐๐ เรื อง โดยเฉพาะ
อย่างยิงได้ เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริ ญญาเอกสองคนแรกทีสําเร็ จการศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมนิวเคลียร์ ซึงเป็ นหลักสูตรแรกของประเทศ ความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการของท่านทางด้ าน
วิศวกรรมนิวเคลียร์ เป็ นทียอมรับกันโดยทัว ไปในหมู่วิศวกรนิวเคลียร์ และนักวิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์ ทงใน
ั
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จนได้ รับการยกย่องให้ เป็ นนักนิวเคลียร์ เกียรติคณ
ุ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๔
และได้ รั บ เชิ ญ ให้ เ ป็ นผู้ บ รรยายในการประชุ ม ระดับ นานาชาติ อ ยู่เ ป็ นนิ จ รวมทัง เป็ นศาสตราจารย์

อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่ง หลังเกษี ยณอายุราชการก็ยงั มี
บทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศทางด้ านนิวเคลียร์
ในด้ านการบริ หาร ในส่วนของคณะ ได้ ริเริ มโครงการเงินกู้ OECF เพือพัฒนาการวิจยั ด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ และเป็ นผู้วางผังแม่บทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้ ดําเนินการ
โครงการระบบสายไฟฟ้าใต้ ดินของมหาวิทยาลัย เป็ นผู้ริเริมโครงการจัดตังศู
 นย์เชียวชาญเฉพาะทางด้ าน
การวิจยั ขึ นในคณะและสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทังพั
 ฒนาระบบประกันคุณภาพของจุฬาฯ
(CU-QA) ทีใช้ งานอยูจ่ นทุกวันนี  ด้ วยความสามารถด้ านการบริ หาร ทําให้ ได้ รับเชิญเป็ นกรรมการใน
หน่วยงานและสมาคมวิชาชีพหลายแห่ง อาทิ กรรมการบริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ
พลังงานปรมาณูเพือสันติ ประธานอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ประธานกรรมการสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรรมการบริ หารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายนิวเคลียร์ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแก้ ไข
พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพือสันติ และ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. เป็ นต้ น
นอกจากนี ยังเป็ นนายกสมาคมนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย ได้ รับการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็ นวิศวกรจุฬาฯ
ดีเด่น ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้ รับอิสริ ยาภรณ์ Grande Ufficiale จากประเทศอิตาลีในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และได้ รับอิสริ ยาภรณ์ Commandeur des Palmes Académiques จากประเทศ
ฝรังเศสในปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
ในด้ านสังคม ได้ บําเพ็ญประโยชน์เพือสังคมมาโดยตลอด ในฐานะประธานมูลนิธิอาจารย์สนัน สุ
มิตร ได้ ใ ห้ ความช่วยเหลื อด้ านการศึกษาและด้ านความเป็ นอยู่ข องผู้ยากไร้ ในชนบทเป็ นประจํ า อาทิ
อุปการะนักเรี ยนยากจน ให้ ทนุ การศึกษา สร้ างห้ องสมุดสําหรับโรงเรี ยนและชุมชน บริ จาคสิงของเครื องใช้
เพือการยังชีพ เป็ นต้ น แม้ จะมีความรอบรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนสู
ั  ง แต่ชืนชอบการใช้ ชีวิตที
เรี ยบง่ ายใกล้ ชิ ดธรรมชาติ ตามวิ ถี ไ ทย ทํ า ให้ ส ามารถผสมผสานการใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งกลมกลื น เป็ น
แบบอย่างของการใช้ ชีวิตทีพงึ เจริ ญรอยตาม
โดยเหตุทีรองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร เป็ นผู้ทีเพียบพร้ อมด้ วยความรู้ ความสามารถและ
คุณธรรม สามารถนํ าความคิดด้ านการสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมมาประสานกับคุณธรรมและ
จริ ยธรรม เพือสร้ างคุณประโยชน์และความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง ยืนต่อวงการวิศวกรรม การศึกษา และ
สังคมโดยรวม สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ได้ รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิh เพือเป็ นเกียรติสืบไป

