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58 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์




 นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ 

๖๘ ปี  สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการ  

ตรวจสอบและติดตามการบริการงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร และกรรมการ

รับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาระบบสารสนเทศและดิจิตอล คอนเทนต์อาชีพ อีคอมเมิร์ซ 

และเว็บไซต์ 

 ผลงานด้านวิชาการ  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร ได้เคยดำรง

ตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         

(SME BANK) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร

มาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือด้วยการเขียนบทความหัวข้อต่างๆ ได้แก่  การพัฒนาสินทรัพย์ชุมชน เพื่อใช้เป็น  

หลักประกันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อสถาบันการเงินที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนา

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยอย่างยั่งยืน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ  

ผู้ประกอบการชุมชนในตลาดประชาคมอาเซียน และความสำคัญของ IT Governance ต่อระบบธนาคารไทย  

เป็นต้น 

 ผลงานด้านสังคม  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด เป็นผู้พิพากษาสมทบ      

ศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

(นายสุรพงษ์ วิจักษณ์ชัยกุล) เป็นกรรมการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา     

เป็นกรรมการของคณะกรรมการโยธาและผังเมือง เป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

ขนาดย่อม เป็นกรรมการของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน และเป็นกรรมการของ  

คณะกรรมการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ  เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒ วาระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และยังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนการให้

ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

สืบไป 
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59ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)



 นายอดลุย ์เหลอืงอรา่ม เกดิเมือ่วนัที ่๑๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๓ อาย ุ๕๘ ป ี 

สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาเขตอุเทนถวาย 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วิทยาลัยครูจันทรเกษม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพพันทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท แพพัน คอนสตรัคชั่น จำกัด  และกรรมการบริหารบริษัท ๒๓ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 

 ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ออกแบบระบบงานก่อสร้าง เสา-คาน ระบบ TRUSS เป็นระบบหล่อชิ้นส่วน

สำเร็จรูปเจ้าแรกของประเทศไทย มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

และการบริหารงานและการรับเหมาก่อสร้าง โดยเริ่มจากการทำงานในบริษัทเอกชนตำแหน่งเล็กๆ จนได้รับ

ตำแหน่งระดับผู้บริหาร นอกจากนี้ยังออกแบบและดำเนินการก่อสร้างอาคารในพระตำหนักจักรีบงกช อาทิ 

เรือนข้าหลวง อาคารที่จอดรถพระที่นั่ง อาคารข้าราชบริพาร อาคารปฏิบัติงาน และเรือนพักผ่อนริมน้ำ       

อีกทั้งยังออกแบบและประกอบติดตั้งระบบก่อสร้างอาคารข้าราชบริพาร และอาคารจอดรถพระที่นั่ง เมื่อได้

สั่งสมความรู้และประสบการณ์มามากมายจึงจัดตั้งบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ของตนเองขึ้นมา 

 ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม และหอพิพิธภัณฑ์      

พระธรรมมุนี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านดินแดง 

จังหวัดลพบุรี เป็นประธานนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และยังเป็น  

กรรมการเพื่อนอุเทนถวาย รุ่นที่ ๔๗ 

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาอย่างต่อเนื่อง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนั้นยังให้ความร่วมมือในโครงการสหกิจ

ศึกษา ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน

จริง มีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการ  

ให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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60 ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ประติมากรรมไทย)



 นายสมชาย บุญประเสริฐ เกิดเมื่อวันที ่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗   

อาย ุ ๔๔ ป ี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์การศึกษา  

นอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ วิทยากรรับเชิญ 

อาจารย์พิเศษ และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ผลงานด้านวิชาการ ถึงแม้จะมิได้เข้าเรียนวิชาทางด้านศิลปะ แต่ด้วย

ใจรักกับความมานะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองชอบและมีความถนัด เป็นผู้มีความชำนาญมีทักษะ

และประสบการณ์ จนมีความเชี่ยวชาญในงานด้านประติมากรรม มีผลงานที่โดดเด่นและสามารถส่งเข้า

ประกวดจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เป็นศิลปินปูนปั้นยอดเยี่ยมของโครงการแข่งขันปูนปั้นแห่งประเทศไทย  

จนเป็นที่ยอมรับ ได้เป็นกรรมการของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปูนปั้น ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด 

(มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะปูนปั้นทั้งในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ เป็น  

ที่ปรึกษาในเรื่องการสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทยเทคนิคปูนปั้นแห่งประเทศไทย และที่สำคัญได้รับ  

การยกย่องเป็น “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” สาขาเครื่องปูนปั้น (ปูนปั้นสด) โครงการเชิดชูทายาทช่างศิลป

หัตถกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ภายในงานเทศกาล นวัตศิลป์นานาชาติ ๒๕๕๙ 

 ผลงานด้านสังคม  เป็นหัวหน้าทีมสร้างสรรค์งานประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ประดับพระเมรุมาศ      

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙   

สร้างสรรค์งานประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จ    

พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  สร้างสรรค์งานประติมากรรมประกอบ

สถาปัตยกรรมวัดเจดีย์หอย จังหวัดปทุมธานี  สร้างสรรค์งานประติมากรรมประดับเกาะกลางถนน (เรื่อง  

รามเกียรติ์ ) จังหวัดเพชรบุรี  และร่วมสร้างสรรค์งานประติมากรรมนูนสูงประดับอาคาร ๑๐๐ ปี                

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  

 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรเทคนิคปูนปั้น

ของสาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง รับเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์

และ เทคนิคให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ

การทางทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ - ๑๒ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจน

ความมุ่งมั่น  อีกทั้งให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา   

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ประติมากรรมไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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