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คําประกาศเกียรติคุณ
นายณรงค ศรีสอาน
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ด ว ยสภาวิ ท ยาลั ย เซาธ อี ส ท บ างกอก ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดพิจารณาเห็นวา นายณรงค ศรีสอาน เปนผูมีผลงานดีเดน เปนแบบอยางของนักบริหาร
นักธุรกิจ ในการสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาองคกร พัฒนาชาติ เปนที่ยอมรับและยกยองในสังคม
นายณรงค ศรีสอาน สําเร็จการศึกษา เตรียมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปศึกษาและฝกอบรมดาน
International Banking Business ที่ Standard Charter Bank, London, UK. เมื่อสําเร็จการศึกษา
กลับมาพรอมกับความรูเต็มเปยมดานธุรกิจธนาคารตางประเทศ ไดเขาทํางานในภาคเอกชนที่หอการคาไทย
ในปพุทธศักราช ๒๔๙๐ – ๒๔๙๕ หลังจากนั้นในปพุทธศักราช ๒๔๙๗ เปนจุดเริ่มตนของการทํางานที่
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด โดยเริ่มจากตําแหนงเจาหนาที่ดาน Export – Import Financing ซึ่งนับเปนงาน
บริหารธุร กิจในการบริ หารลูกค าโดยใช กลยุทธจ ากวิชาที่ไดศึกษามา ตอมาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๐๖
เปนตนมา ไดรับการเลื่อนตําแหนงงานเปนเจาหนาที่อาวุโสสายงานธุรกิจธนาคารตางประเทศ และสินเชื่อ
ในประเทศ ผูอํานวยการฝายการธนาคารตางประเทศ กรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส ขั้น Senior Executive Vice President ที่ควบคุมบริหารนโยบาย
สายงานธุรกิจถึง ๕ สายงานคือ ธนาคารตางประเทศ บริหารเงิน พัฒนาธุรกิจ บริหารหนี้สินและหลักทรัพย
และสํานักกฎหมาย และตํ าแหนงงานสุ ดท ายคือ กรรมการรองประธานกรรมการอํานวยการ ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) รวมประสบการณในวงการธนาคารเปนเวลา ๔๔ ป สวนการทํางานในภาครัฐ
เปนคณะอนุกรรมการพิจารณาชวยเหลือดานราคาและตลาดสินคาเกษตร คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการวินิจฉัย การเปดเผยขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและการคลัง
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ของประเทศ คณะกรรมการการประปานครหลวง กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแหง ในภาคการศึกษา
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ดานการเงินการธนาคาร การบริหาร ในสถาบันการศึกษาหลายแหง ดวยความรูความสามารถ
มีเกียรติประวัติและผลงานดีเดนทําให นายณรงค ศรีสอาน ไดรับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๒๕
ในปจจุบันนี้ นายณรงค ศรีสอาน ยังคงดํารงตําแหนงหนาที่ ที่เกี่ยวของกับงานบริหารของภาคเอกชน
เปนอันมาก เชน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท รองประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และประธานบริษัทมหาชนอีกหลายแหง
โดยเหตุ ที่ น ายณรงค ศรี ส อ า น มี ผ ลงานด า นการบริ ห ารจั ด การองค กรภาคเอกชนให ป ระสบ
ความสําเร็จอยางสูง และรวมในการพัฒนาองคกรภาครัฐ ดวยการตั้งใจปฏิบัติหนาที่และทุมเทชีวิตในการ
ทํางานอยางเต็มเปยม อันทําใหเกิ ดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
จึงมีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเปนเกียรติสืบไป
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คําประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารยโสภณ รัตนากร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร
ด ว ยสภาวิ ท ยาลั ย เซาธ อี ส ท บ างกอก ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดพิจารณาเห็นวา ศาสตราจารยโสภณ รัตนากร เปนผูทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด น
เปนแบบอยางของนักวิชาการ ในการสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
ศาสตราจารยโสภณ รัตนากร สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตรุนแรก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และไดรับทุนจากรัฐบาล เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๐๙ ไปศึกษาวิชานิติศาสตร LL.B จาก King’s College
London University และในปพุทธศักราช ๒๕๑๐ ไดศึกษาดาน Barrister at Law จาก Gray’s Inn
ประเทศอังกฤษ โดยทุนรัฐบาลเชนเดียวกัน และเมื่อจบการศึกษาแลวไดรับราชการเปนผูชวยผูพิพากษา
ผู พิ พ ากษา หั ว หน า ศาล เลขานุ ก ารศาลฎี ก า ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ
ประธานศาลฎีกา และตุลาการรัฐธรรมนูญ ผูทรงคุณวุฒิฝายสภาผูแทนราษฎร ตามลําดับ
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารยโสภณ รัตนากร เปนผูริเริ่มและจัดทําแผนพัฒนาศาล
และกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการจัดใหมีการใช
เครื่องบันทึกเสียงชวยในการบันทึกคําพยาน ทําใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็ว ขึ้ นเปน อยา งมาก นอกจากนั้ น ยังเปน ผูที่นําเอาเครื่องคอมพิว เตอรมาใชทั้งในงานบริห ารทั่ว ไป
งานบริหารงานคดีและงานวิชาการ และเปนผูจัดระบบการประชาสัมพันธใหมใหเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ราชการ จนเปนผลงานดีเดน ไดรับรางวัลสังขเงินจากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย
ในดานวิชาการศาสตราจารยโสภณ รัตนากร มีผลงานทางวิชาการเปนอันมาก เชน เปนกรรมการ
ร า งกฎหมาย กรรมการประจํ า คณะนิ ติ ศ าสตร กรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
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เปนอาจารยบรรยายวิชากฎหมายในสถาบันตางๆ เปนกรรมการวิสามัญ พิจารณายกรางกฎหมายของ
รั ฐ สภา นอกจากนั้ น ยั ง ได เ ขี ย นตํ า ราและบทความทางกฎหมายเผยแพร เ ป น อั น มาก ด ว ยความรู
ความสามารถและประสบการณดานวิชาการ/วิชาชีพอันเปยมลนทําให ศาสตราจารยโสภณ รัตนากร ไดรับ
ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๓๒ และ
ไดรับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๓๓
ในป จ จุบั น นี้ ศาสตรจารยโ สภณ รัตนากร ยังคงดํารงตําแหนงหนาที่เกี่ย วของกับงานราชการ
ที่สําคัญคือเปนที่ปรึกษาในศาลฎีกา และคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยเหตุที่ ศาสตราจารยโสภณ รัตนากร เปนผูทรงคุณความรู ความสามารถ มีเกียรติคุณดีเดน
ในสาขาวิชานิติศาสตร ทั้งยังตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ จนบังเกิดผลดี
ต อประเทศชาติ อย า งต อเนื่ องและยาวนานอัน เปน ที่ป ระจักษ สภาวิท ยาลัย เซาธอีส ท บ างกอกจึงมีม ติ
เปนเอกฉันท มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร เพื่อเปนเกียรติสืบไป

