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53ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 

   
 นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 
อายุ ๖๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรี
วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง NIDA Wharton Executive Leadership 
Program รุ่นที่ ๓ ประกาศนียบัตร หลักสูตร รุ่น 89/2007 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification 
Program (DAP) รุ่น 49/2005 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่น 8/2003 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๐ ประกาศนียบัตร หลักสูตร  
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ ๔ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๒ ประกาศนียบัตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 
(นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Global Business Leaders โดยสถาบัน 
LEAD Business ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑ และประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ ๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการ
บริษัทเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ผลงานทางสังคม  เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการจัดหา
ประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์     
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อดีต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อดีตกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาล
เซนต์หลุยส์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ กรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง  
ประเทศไทย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาผู้ช่วย
บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาหลักสูตรโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประธานรุ่นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ ๒๒ ประธานรุ่นผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ ๑๐ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์บรรณพิภพ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเสรีสัมพันธ์ 
(สมาคมแซ่ลี้) ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการอำนวยการ 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิซาเลเซียน
แห่งประเทศไทย 

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สนับสนุนทุนการศึกษาและให้การ
สนับสนุนปรับปรุงห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 

 จากความสำเร็จด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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54 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


   
 นายจาง อีลา เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๕๓ ปี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมผู่หนิง และ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 

 ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ

อย่างสูงในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย ทั้งยังมีผลงานทางวิชาการ และ

บทความต่าง ๆ มากมาย อาทิ ตำราเรียนแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตกทางด้านการศัลยกรรมกระดูก 

บทความเรื่องโรคไขสันหลังอักเสบและวิธีการรักษาแบบการให้ยาทางหลอดเลือด บทความเรื่องการแพทย์  

แบบบูรณาการโดยแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันในการป้องกันโรคกระดูกพรุน บทความเรื่องวิธีการรักษาโรค

นรีเวชโดยแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน บทความเรื่องการรักษาผสมผสานโดยแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน 

ดูแลและรักษาการแท้งบุตร และวิทยานิพนธ์ระดับมณฑล นิตยสารมณฑลกวางโจวเรื่อง การดูแลสุขภาพ 

เป็นต้น 

 ผลงานทางสังคม อุทิศตนเพื่อสังคมและการศึกษา ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศล   

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นประจำทุกปี  

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยในด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้าน

สหกิจศึกษาต่างประเทศและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทั้งยังเป็นแหล่งงานเพื่อรองรับบัณฑิต

ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าทำงานกับบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ 

 จากความสำเร็จด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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55ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  

 นายธีรชัย ศิริรัตน์อัสดร เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕   

อายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัย

จอร์จวอชิงตัน มลรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเตียวฮงไพศาล จำกัด   

 ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านวิศวกรรม  

การสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคมและการใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านระบบดาวเทียม เป็นผู้วิจัยเรื่อง การศึกษา  

ความเป็นไปได้ในการนำระบบ DBMS ไปใช้ในบริษัทรถเช่าในประเทศไทย มีความสามารถในการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม สามารถรับรู้และถ่ายทอดแนวคิดด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

จนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทถึง ๓ ด้าน จากมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสารให้กับบริษัทในเครือ

เตียวฮงไพศาล จนเกิดความสัมฤทธิผลต่อการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลงานทางสังคม อุทิศตนเพื่อสังคมและวงการวิศวกรรมศาสตร์ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม

การกุศลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นประจำทุกปี 

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารที่พัก  

นักศึกษาต่างชาติ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกทั้ง  

ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคมและการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมให้แก่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 จากความสำเร็จด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์


   

 นางนารินรัตน์ เพชรน้อย เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุ 

๔๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ระดับ

ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและระดับปริญญาโท คณะบริหารทรัพยากรบุคคล จาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 

 ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ

โรงแรม โดยรับประกาศนียบัตร HR Pass Dimension เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผ่านการทดสอบเป็นผู้ดูแล

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงแรมในเครือ Accor Hotels ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำและมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก 

เช่น โรงแรม Novotel Sofitel ibis Pullman Mercure)  เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

โรงแรมในเครือกว่า ๓๐ โรงแรม 

  ผลงานทางสงัคม เปน็กรรมการวพิากษห์ลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม คณะศลิปศาสตร ์ เปน็ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นที่ปรึกษาให้กับสาขาวิชาการ

โรงแรม และจัดอบรมให้นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ภายใต้โครงการ Pool Casual ในหัวข้อ “ค่านิยม

องค์กร การจัดการงานแม่บ้าน และการบริการในห้องอาหาร” ทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษา” และหัวข้อ “ความคาดหวังของภาคธุรกิจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน” ให้กับ  

นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความร่วมมือกับทางวิชาการ  

คณะศิลปศาสตร์มาเป็นเวลานาน (มากกว่า ๕ ปี) ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจในแผนกต่างๆ กับทาง

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์จริง  

จากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานกับทางโรงแรมโนโวเทลและโรงแรมในเครือ 

 จากความสำเร็จด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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