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สารจากอธิการบดี

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาปนาเมื่อวันที่	๑	เมษายน	๒๕๐๙	นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 
เกือบคร่ึงศตวรรษ	ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	สถาบันได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นแนวทางในการผลิตผู้มีความรู้	ไปปฏิบัติ	บริหารงานเพ่ือสร้างความเจริญม่ันคงและความผาสุกของประเทศชาติ	 
ผู้สำาเร็จการศึกษาของสถาบันมีบทบาทเก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนาประเทศท้ังในองค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน	 ด้วยผลงานของคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 สถาบัน 
สามารถดำารงเกียรติภูมิของสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ

 หนังสือประวัติบุคคลสำาคัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 พ.ศ.๒๕๐๙-ปัจจุบัน	 ในรูปแบบ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น	 ได้จัดทำาขึ้นในสมัยอธิการบดี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธำารงธัญวงศ์	 เพื่อ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	บุคลากร
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ศิษย์เก่าดีเด่น	 และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมดีมาก	
ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความภาคภูมิใจแก่สถาบันอย่างยิ่ง

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้อุทิศเวลา	 ทุ่มเทความคิด	 และสติปัญญาจัดทำาหนังสือให้ 
แล้วเสร็จ	 คุณความดีของทุกท่านท่ีปรากฏในหนังสือเล่มน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของบุคลากรซ่ึงได้สร้างคุณงาม 
ความดีให้แก่สถาบัน	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมนิด้าและผู้สนใจทั่วไปได้
เรียนรู้ประวัติ	และพัฒนาการของสถาบันผ่านผลงานของทุกท่าน	ณ	ที่นี้

  ( รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ )
อธิการบดี
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คำานำา

	 หนังสือประวัติบุคคลสำาคัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	พ.ศ.๒๕๐๙-ปัจจุบัน	ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-book)	 เริ่มดำาเนินการในปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 โดยดำาริของ	 ศาสตราจารย์	
ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ขณะดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	 วัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำาคัญ 
ของสถาบัน	ได้แก่	นายกสภาสถาบัน	อธิการบดี	ประธานสภาคณาจารย์	ศิษย์เก่าดีเด่น	นักศึกษาที่ได้รับ
เกียรตินิยมดีมาก	 บุคลากรของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 อาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 และคณาจารย์ผู้ได้
รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	

 สถาบันได้แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำาหนังสือประวัติบุคคลสำาคัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 
พ.ศ.	๒๕๐๙-ปัจจุบัน	และมอบหมายให้คุณกนกพร	 จิตร์มานะโรจน์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กลุ่มงาน 
ส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม	กองงานผู้บริหาร	เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลท้ังหมด	ระยะเวลา 
ในการจัดทำาหนังสือฉบับนี้ยาวนานกว่า	 ๒	 ปี	 เนื่องจากคณะผู้จัดทำาจะต้องรวบรวมประวัติบุคคลสำาคัญ
ของสถาบันตั้งแต่อดีตเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน	จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง	หลายวิธีการ	ทั้งจากสัมภาษณ์	
และสรุปจากเอกสารสิ่งพิมพ์ประวัติสถาบันในอดีต	แล้วนำามาสรุป	 เรียบเรียงเนื้อหา	ออกแบบกราฟิก	 
(Graphic)	และตรวจพิสูจน์อักษร	เพื่อให้หนังสือฉบับนี้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนถูกต้องมากที่สุด

	 บุคคลสำาคัญหลายท่านมีส่วนผลักดันการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี	ได้แก่	รศ.ดร.
ธวัชชัย	 ศุภดิษฐ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	 ประธานกรรมการจัดทำาหนังสือเป็นผู้มอบนโยบายหลักใน
การดำาเนินงาน	 ผศ.ดร.ณัฐฐา	 วินิจนัยภาค	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์ในขณะนั้น	 รับหน้าที่เป็น 
รองประธานคณะกรรมการจัดทำาหนังสือ	เป็นผู้ให้คำาปรึกษาต้ังแต่เร่ิมวางแผน	รวบรวมข้อมูล	และสังเคราะห์ 
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ข้อมูลออกมาเป็นเนื้อหาเพื่อจัดทำาเป็นรูปเล่ม	พลเอก	ไพบูลย์	กาญจนพิบูลย์	ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา	 
เป็นผู้ช่วยตรวจพิสูจน์อักษรทุกตัวในหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วน	 และในช่วงเวลาหนึ่งของการจัดทำาหนังสือ	 
มีการปรับเปลี่ยนตำาแหน่งผู้บริหาร	 โดย	 ผศ.ดร.อมรรัตน์	 อภินันท์มหกุล	 ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	 และ	 รศ.ดร.ธวัชชัย	 ศุภดิษฐ์	 ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ	ทำาให้	ผศ.ดร.อมรรัตน์	อภินันท์มหกุล	ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการช่วยพัฒนาเนื้อหา
ของหนังสือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบุคคลสำาคัญของสถาบันทุกท่านที่อนุญาตให้คณะผู้จัดทำาได้เข้าพบ และ
เปิดโอกาสให้พูดคุยสัมภาษณ์ด้วยความเป็นกันเอง ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลประกอบการจัดทำา 
หนังสือทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทำาให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะทำางานจัดทำาหนังสือประวัติบุคคลสำาคัญฯ



สารบัญ
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หมวดผู้บริหาร 
และบุคลากร

หมวดนักศึกษา
นักศึกษาเก่า

หมวดบุคคลทั่วไป

หน้า	๑

หน้า	๕๙

หน้า	๓๑๙
๑.	นายกสภาสถาบัน	 ๒

๒.	อธิการบดี		 ๒๐

๓.	ประธานสภาคณาจารย์์	 ๕๐

๔.	ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ๕๒

๑.	๑๐๐	เกียรติคุณ	
	 พัฒนบริหารศาสตร์	 ๖๐
  
๒.	นักศึกษาเก่าดีเด่น	 ๒๕๘

๓.	นักศึกษาเกียรตินิยม	 ๒๖๖
	 ดีมาก

๑.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
	 ของที่ประชุมประธานสภา	 	 	
	 คณาจารย์มหาวิทยาลัย		 	 	
	 แห่งประเทศไทย	
	 (ปอมท.)	 ๓๒๑	
 
๒.	รางวัลหม่อมงามจิตต์	
	 บุรฉัตร	 ๓๒๒

๓.	ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่นราธิป
	 พงศ์ประพันธ์	 ๓๒๓





๑
หมวดผู้บริหาร และบุคลากร

๑.	นายกสภาสถาบัน
๒.	อธิการบดี
๓.	ประธานสภาคณาจารย์์
๔.	ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
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จอมพลถนอม กิตติขจร 
ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน
พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๕  

 นอกจ�กนี้ยังได้ปรับปรุง
กองทัพให้ทันสมัย
ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
และในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ได้ส่งทหารไปร่วมรบใน
สงครามเวียดนามด้วย
เกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของทหารไทยอีกด้วย



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ท่�นได้รับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดคือ
 ปฐมจุลจอมเกล้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี

การศึกษา
 เร่ิมการศึกษาช้ันต้นท่ีโรงเรียนประชาบาลวัดโคกพลู  
จังหวัดตาก หลังจากน้ันได้เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนนายร้อย 
ทหารบก ระหว่างรับราชการทหารได้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียน 
แผนที่ทหาร กองทัพบก โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก  
และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๑)

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
 รับราชการครั้งแรกในตำาแหน่งผู้บังคับหมวดกรม
ทหารราบที่ ๘ กองพันที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ 
ร่วมก่อรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐  
ในขณะท่ีมียศเป็นพันโท ตำาแหน่งผู้บังคับการกรมทหาร 
ราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค์ ต่อมาได้เป็น รองผู้บัญชาการ 
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค ์ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑  
รักษาพระองค์ รองผู้บัญชาการภาคทหารมณฑลที่ ๑ 
และเป็นแม่ทัพภาคที่ ๑ มาโดยลำาดับ

จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงกลาโหมในรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาล นายพจน์ สารสิน ได้รับการซาวเสียงจาก 
สภาผู้แทนราษฎรให้ข้ึนดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑๐ ของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ หลังจากบริหารประเทศได้ ๙ เดือนเศษ  
ก็ลาออกจากตำาแหน่ง เพื่อเปิดทางให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นเป็น 
นายกรัฐมตรี เมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม จอมพล ถนอม 
กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นสมัยที่ ๒ 
และดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยท่ี ๓, ๔ และ ๕ ตามลำาดับ รวมระยะเวลา 
บริหารประเทศ ๑๑ ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้สร้างผลงานมากมาย ได้แก่ 
การสร้างทางหลวงสายต่างๆ ทั่วประเทศ สร้างเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนสิริกิติ์ 
เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียม 
กับนานาประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ส่งทหารไปร่วมรบในสงคราม
เวียดนามอีกด้วย
 จอมพล ถนอม กิตติขจร ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายสมัย 
ก่อนลาออกเพราะเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สูงสุดคือ ปฐมจุลจอมเกล้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี

คุณูปการต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 จอมพล ถนอม กิตติขจร ขณะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุน 
งบประมาณการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมอบหมายให้ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทำาหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาจัดตั้งสถาบันการบริหารพัฒนาการแห่งชาติจนแล้วเสร็จ ท่านยังให้ 
เกียรติดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คนแรก 
(พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๕)
 จอมพล ถนอม กิตติขจร ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สิริอายุรวม ๙๒ ปี

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน
พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๕  
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นอกจ�กนี้ยังเน้นหนัก
ในเรื่องการวิจัยปัญหาของ

ประเทศและมุ่งให้บริการ
สาธารณะโดยเฉพ�ะ

ก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร
และเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�ร

ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
๒๔๗๖ - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๘๐ - ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
  ฟิลิปปินส์
๒๔๘๕ - ปริญญาโทและปริญญาเอก (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนอาร์เบอร์
๒๕๑๗ -  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินเดียนา 
  สหรัฐอเมริกา

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n  ผู้ช่วยเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 
 กระทรวงธรรมการ 
n ข้าหลวงประจำาจังหวัดภูเก็ต 
n ผู้ช่วยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
n รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
n รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
n ดำารงตำาแหน่งคณบดีคนแรกและคนเดียวของ
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์ เป็นเวลา ๑๑ ปี 
n  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
n กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
n ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
n รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
n ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย
n รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
n รองคณะประศาสน์การขององค์การกรรมกร
 ระหว่างประเทศ 
n ประธานคณะมนตรีบริหารขององค์การรัฐประศาสน- 
 ศาสตร์แห่งภาคพื้นตะวันออก กรุงเทพมหานคร 
n สมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การ ของศูนย์พัฒนา
 บริหารแห่งเอเชีย
n คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมแห่งคณะมนตรี
 เศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ 

ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ กับนิด้า
 ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้ร่วมกับ Public Administration  
Division แห่งองค์การยูซอม จัดตั้งสถาบันเพื่อทำาการสอน การวิจัย และการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณะ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งคณะ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมัย 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ซึ่งมีลักษณะต่างจากคณะอื่นๆ กล่าวคือ เป็น 
การสอนระดับปริญญาโท  รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ  
โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในการทำางาน  เพ่ือให้มีความพร้อมในการมองปัญหา
หลายๆ ด้าน และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน  นอกจากนี้ 
ยังเน้นหนักในเร่ืองการวิจัยปัญหาของประเทศและมุ่งให้บริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
 ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ รัฐบาลภายใต้การนำาของ ฯพณฯ จอมพล 
สฤษด์ิ ธนะรัชต์ เล็งเห็นความจำาเป็นท่ีจะต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศ  ได้ประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔) ทำาให้เกิดความจำาเป็น 
ที่จะต้องใช้นักบริหารที่สามารถในวิชาการสาขาต่างๆ มาดำาเนินงานพร้อมกัน 
หลายด้าน ดังน้ันจึงได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ออกไปในสาขาท่ีจำาเป็นต่อการบริหาร  โดยขยายการสอนในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  
ด้านบริหารธุรกิจ และด้านสถิติประยุกต์ รวมท้ังขยายขอบเขตของหน่วยงานท่ี 
จำาเป็นต้องให้บริการทางการสอนทั้ง ๔ สาขา ดังนี้คือ  การวิจัย การฝึกอบรม  
และการบรรณาสาร (ห้องสมุด) ท้ังได้ปรับปรุงโครงสร้างและตัวบุคคลผู้ดำาเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสม จัดตั้งขึ้นเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจาก Midwest  
Universities Consortium for International Activities (MUCIA) และ
ทางการเงินจากมูลนิธิฟอร์ด
 ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ มีส่วนร่วมอย่างสำาคัญในการก่อต้ัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานใน 
คณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังสถาบันพัฒนาการบริหารแห่งชาติ และเม่ือสถาบัน 
ได้รับการสถาปนาและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ชุดแรก (พ.ศ.๒๕๐๙- 
๒๕๑๑) ต่อมาได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีคนท่ีสองของสถาบันและดำารงตำาแหน่ง 
อยู่ถึงสองวาระ (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔) ตลอดระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งต่างๆ  
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย แม้เมื่อ 
หมดวาระอธิการบดีแล้ว  ยังได้รับการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖) และรับเป็นที่ปรึกษาสถาบัน 
ในปีต่อมา (พ.ศ.๒๕๑๗)
 ในระหว่างดำารงตำาแหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้เจรจาขอความช่วยเหลือทางวิชาการ 
จากมูลนิธิฟอร์ดเป็นผลสำาเร็จ โดยมูลนิธิฟอร์ดเห็นชอบให้เงินช่วยเหลือสถาบัน 
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๑๔ ถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๖ 
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ  ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง 
และความก้าวหน้าทางวิชาการให้สถาบันเป็นอย่างมาก  ดังนั้นที่ประชุมคณบด ี
และผู้อำานวยการสำานัก (ทคอ.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำาชื่อของท่านมาตั้ง
เป็นชื่ออาคาร “อาคารมาลัย หุวะนันทน์” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและเป็น
เครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างทั้งในด้านความประพฤติ 
ส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน ความซ่ือสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รวมท้ังการทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่งนำาช่ือเสียงเกียรติยศและความเป็นเลิศมาสู่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ�ชื่อ
ของท่�นม�ตั้งเป็นชื่ออ�ค�ร 
“อาคารมาลัย หุวะนันทน์” 

เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและ
เป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่น

หลังได้ถือเป็นแบบอย่าง
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คงเห็นพ้องว่�
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งเป็นสถ�บัน 
ในระดับบัณฑิตศึกษ� 
และเป็นสถาบันที่มี
บทบาทอย่างสำาคัญ
ในการศึกษาและวิจัย

ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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กอปรกับได้ผู้นำ�คนแรกที่เป็นทั้งนักวิช�ก�ร นักบริห�ร 
นักพัฒน� จึงทำาให้สถาบันแห่งนี้ยืนหยัดสมชื่อ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน

การศึกษา
ปริญญาตรี เนติบัณฑิตเกียรตินิยม โรงเรียนกฎหมาย  
กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา  
สหรัฐอเมริกา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
n  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา 
 สหรัฐอเมริกา 
n  สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
n  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
 การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n  เลขานุการของพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
n  อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์ 
n  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
n  ผู้อำานวยการการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ 
 วิชาการกับต่างประเทศ 
n  อธิบดีกรมวิเทศสหการ 
n  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการ
 แห่งชาติ 
n  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n  เอกอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐอเมริกา 
n  ศาสตราจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 
n  ศาสตราจารย์พิเศษศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
n  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
n  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร กับนิด้า
 แม้ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร จะดำารงตำาแหน่งอธิการบดีไม่ครบวาระ  
เนื่องจากต้องไปรับตำาแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐอเมริกา แต่ท่าน 
ได้สร้างผลงานสำาคัญหลายประการคือ

 ๑. ด้านบุคลากร
  การสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกับสถาบัน ได้แก่
ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ดร.ศักดา สายบัว  
ดร.สวัสดิ์ สุคนธรังษี เป็นต้น และการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อ 
ต่างประเทศเพื่อกลับมาปฏิบัติงานสอนให้สถาบัน

 ๒. ด้านการคลัง
 การเจรจากับสำานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพ่ือของบประมาณ 
เพิ่มเติมไปใช้ในการก่อสร้างและใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของสถาบัน

 ๓. ด้านวิชาการ
  การเจรจากับองค์การบริหารวิเทศกิจ (ยูซอม) ให้ความช่วยเหลือทาง 
วิชาการแก่สถาบัน และได้ขออนุมัติเงินจำานวน ๑๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการ 
วิจัยของสถาบัน และเพื่อส่งเสริมการทำาวิจัยของคณาจารย์ ปัจจุบันคือกองทุน 
ส่งเสริมงานวิจัย

 ๔. ด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  การเจรจากับมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้ข้อตกลงเพื่อการร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิฟอร์ด เพื่อขยายความร่วมมือซึ่งจะสิ้นสุดปลาย
ปี ๒๕๐๙ ออกไปจนถึงปี ๒๕๑๑ ตามข้อตกลงดังกล่าวสถาบันจะได้รับความ 
ช่วยเหลือทางวิชาการท้ังในด้านผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ 
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย  รวมทั้งการส่งอาจารย์ของสถาบันไปรับการอบรม 
ในสหรัฐอเมริกาด้วย
 
 คงเห็นพ้องว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซ่ึงเป็นสถาบัน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทอย่างสำาคัญในการศึกษา 
และวิจัย กอปรกับได้ผู้นำาคนแรกท่ีเป็นท้ังนักวิชาการ นักบริหาร นักพัฒนา  
จึงทำาให้สถาบันแห่งน้ียืนหยัดสมช่ือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
จนถึงปัจจุบัน
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คนที่เข้�ม�ทำ�ง�นตรงนี้ 
ต้องทำาด้วยจิต ด้วยวิญญาณ 

ใครที่เข้�ม�เพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว 
หวังชื่อเสียงเงินทอง 

หรือเข้�ม�เพื่อที่จะได้ชื่อว่�
เป็นน�ยกสภ�ฯ แค่เริ่มต้นก็ผิดแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓ 



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ ๒) รัฐศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.P.A. มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก Ph.D. มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา

การศึกษาเพิ่มเติม
๑. การบริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย 
 University of London
๒. การบริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย 
 Wisconsin University

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
n สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
n รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
 ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
n รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด 
 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
n รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
n รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
n อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
n รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
 นายอานันท์ ปันยารชุน 
n รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
 ทบวงมหาวิทยาลัย ชุดนายอานันท์ ปันยารชุน
n ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 
n นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n วุฒิสมาชิก
 
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
n นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
n นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 พระนครเหนือ
n นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
n นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
n อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
n ประธานโครงการหลักสูตรนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต
n กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
n รองประธานมูลนิธิราชสุดา
n รองประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่ง
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 นิด้าเป็นสถาบันซึ่งค่อนข้าง โดดเด่นมาก ก่อตั้งขึ้นเป็นบัณฑิตวิทยาลัย  
ฉะนั้นการได้เป็นนายกสภาของนิด้าก็ถือว่าพิเศษกว่าที่อื่น ขณะที่ผมเป็นนายก 
สภาอยู่นั้น มีอธิการบดีหลายท่าน เช่น อ.สมศักดิ์ ชูโต, อ.ไพจิตร เอื้อทวีกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็เป็นคนเก่งๆ ทั้งนั้น รวมทั้งคุณอานันท์ ปันยารชุน  
ซึ่งก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะฉะนั้นการเป็นนายกสภาของสถาบัน 
ซึ่งทรงเกียรติ รวมทั้งเป็นสถาบันที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ที่พิเศษ ก็
นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน  
 คนที่เข้ามาทำางานตรงนี้ ต้องทำาด้วยจิต ด้วยวิญญาณ ใครที่เข้ามาเพื่อ
หวังประโยชน์ส่วนตัว หวังชื่อเสียงเงินทอง หรือเข้ามาเพื่อที่จะได้ชื่อว่าเป็น 
นายกสภาฯ แค่เร่ิมต้นก็ผิดแล้ว คนจะมาอยู่ในตำาแหน่งน้ีต้องเข้ามาเพ่ือให้หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของเราดี ต้องทำาให้ดี ต้องเริ่มจากตรงนั้น ถ้ามองตัวเอง 
ให้ดี ต้องหาคนดีมาร่วมงาน ทำางานเพื่อส่วนรวม และที่สำาคัญเราต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดี ต้องพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ทำางานเพื่อจะได้ 
เงินเดือนสูงหรือหวังผลประโยชน์แอบแฝง เราต้องมองว่าเราเป็นต้นทางของ 
คุณภาพคน แล้วคนเหล่านี้จะไปสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 เวลาน้ีนิด้าก็มีบทบาทมาก ผมคิดว่าท่านอธิการบดีคนปัจจุบัน ศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ท่านเป็นคนสมัยใหม่ที่มีความคิดก้าวไกล เมื่อนิด้า
อยู่ภายใต้ Leadership ของบุคคลเหล่านี้ ก็จะทำาให้สถาบันมีความก้าวหน้า 
และมีช่ือเสียงต่อไป สำาหรับคุณสมบัติ (อธิการบดีคนปัจจุบัน) ผมรู้จักมาต้ังแต่ 
สมัยผมเป็นรัฐมนตรีรุ่นแรก ขณะน้ันคุณสมบัติยังเป็นหัวหน้านิสิต ม.เกษตรศาสตร์  
ซึ่งเวลานั้นนิสิตเฟื่องมาก มีพลังสามารถกดดันให้รัฐบาลทำาอะไรต่ออะไรได้  
ผมอยู่ในรัฐบาลของ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ต้องทำางานใกล้ชิดกับคุณสมบัติ  
ผมได้เห็นความเก่งของเขา และได้เห็นแววตั้งแต่สมัยนั้น ฉะนั้นเมื่อเขามาเป็น 
อธิการบดีของนิด้า ก็แน่นอนว่าเขาต้องทำาอะไรให้นิด้าได้ดี ประกอบกับนิด้า 
เป็นสถาบันซ่ึงมีคนเก่งมาต้ังแต่ต้น ต้ังแต่ อ.อมร รักษาสัตย์ และอีกหลายๆ คน  
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งคนไปเรียนหนังสือเป็น 
จำานวนมาก นิด้ามีความพิถีพิถันในการเลือกอธิการบดีเป็นอย่างมาก เพราะ
ฉะนั้นนิด้าก็จะได้อธิการบดีที่ดีมาสร้างชื่อเสียงให้นิด้า

n ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
n กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ เกษม อุทยานิน
n กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
n กรรมการมูลนิธิธารน้ำาใจ
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นอกจ�กก�รเรียนก�รสอนก็
จะมีก�รฝึกอบรม ถือว่าเป็น 
niche เลยก็ว่าได้ นิด้�ค่อน
ข้�งจะเชี่ยวช�ญและชำ�น�ญ

ก�รในเรื่องนี้

การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๗ ปริญญาตรี สาขาการพาณิชย์ 
  มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
พ.ศ. ๒๕๐๐ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๔๐๔ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๒๗ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๙ พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๑ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๔ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กิตติมศักดิ์ ทางพัฒนาเศรษฐกิจ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๔๐ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n  รักษาการในตำาแหน่งผู้ชำานาญการคลัง กรมบัญชีกลาง 
n รักษาการในตำาแหน่งนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง 
n เศรษฐกรตรี ส่วนวางผังพัฒนาเศรษฐกิจ  
 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
n เศรษฐกรโท หัวหน้าหน่วยการเงินการคลังและ 
 เป้าหมายส่วนรวม 
n หัวหน้ากองเศรษฐกิจนิเทศก์ สำานักงานสภา 
 พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
n ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สำานักงานสภาพัฒนาการ
 เศรษฐกิจแห่งชาติ 
n ผู้อำานวยการกองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม 
 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
n รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
n เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ 
n ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
n นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
 บริหารธนาคาร เอเชีย จำากัด 
n นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 (พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๕)

ศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ อูนากูล 

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
 พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๗ 



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่ง
นายกสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะนิด้าเป็นสถาบัน 
การศึกษาช้ันสูงท่ีจัดการเรียนการสอนด้านการบริหาร 
พัฒนาประเทศ หลังจากที่ผมกลับไปดำารงตำาแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ผมก็ถูกสรรหาให้ไปดำารงตำาแหน่ง 
นายกสภาสถาบันของนิด้าอยู่ ๒ สมัย ผมรู้สึกเป็นเกียรติ 
และรู้สึกว่าได้ทดแทนพระคุณนิด้าที่เปิดโอกาสให้ผม 
ได้มาทำางานที่นี่ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ทำางานให ้
นิด้าบ้าง ขณะนั้นผมก็ได้เชิญคุณอานันท์ ปันยารชุน  
มาร่วมในคณะกรรมการด้วย และยังมีคนที่เก่งๆ อีก 
หลายคน เช่น คุณชนะ รุ่งแสง, คุณศักดา สายบัว และ 
อาจารย์จากนิด้า เช่น อ.อมร รักษาสัตย์ ซึ่งถือว่าเป็น
ทีมงานที่ช่วยกันทำางานดี 

n รองนายกรัฐมนตรี 
n ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 ธนาคาร เอเชีย จำากัด (มหาชน) 
n ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ 
 (พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๔๔)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
 การพัฒนาประเทศ
n รองประธานกรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุ
 พุทธทาสอินทปัญโญ
n กรรมการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
n กรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
n กรรมการบริษัท โดล (ประเทศไทย) จำากัด
n กรรมการบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำากัด
n ประธานกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด
n ประธานกรรมการบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำากัด 

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน 
 ผมพยายามจะพัฒนางานขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีการปรับปรุง
วิธีการทำางาน กำาหนดเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล พยายามดำาเนิน
การให้สำาเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย 
เพราะทุกคนมีบทบาทที่สำาคัญในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จลุล่วง 

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 นิด้าเป็นสถาบันที่ผมเห็นมาตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง ขณะนั้นคุณบุญชนะ  
พยายามปลุกป้ันสถาบันข้ึนมา โดยรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โครงการอบรมทางพัฒนาการเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ และศูนย์ฝึกอบรมสถิติของสำานักงานสถิติแห่งชาติมาเป็นคณะ สำานัก  
และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน เจตนาคือต้องการสร้างนักศึกษาวิจัย อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารราชการ  
การบริหารธุรกิจ การพัฒนาการเศรษฐกิจ การสถิติประยุกต์ การฝึกอบรม 
การวิจัยและการบรรณสารการพัฒนา 

 นอกจากการเรียนการสอนก็จะมีการฝึกอบรม ถือว่าเป็น niche เลยก็ 
ว่าได้ นิด้าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญและชำานาญการในเรื่องนี้ แต่หากจะมองถึง 
อนาคตน้ัน แม้ว่านิด้าจะเป็นสถาบันก็จริง แต่ก็ถือว่าเทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัย  
การจะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีก็จะต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ๑) การเรียน 
การสอน ๒) การฝึกอบรม สิ่งที่ผมคิดว่านิด้ายังขาดอยู่ คือ เรื่องการวิจัย  
งานวิจัยของนิด้าอาจจะยังไม่ปรากฎออกมาให้เห็นมากนัก โดยเฉพาะงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงระบบบริหาร เวลาน้ีมีท้ังการบริหารรัฐกิจระดับประเทศ  
ระดับท้องถ่ิน และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะระดับท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีเราพยายาม 
ที่จะให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น แต่ระหว่างที่พยายามพัฒนาการบริหารระบบ 
ใหญ่ทั้งประเทศ และในระดับท้องถิ่น น่าจะมีการวิจัยที่ทำาให้เห็นชัดขึ้นว่าสิ่ง
ที่เราทำาอยู่ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทำาให้ดีขึ้นบ้าง ผมอยากจะให้นิด้าให้
ความสำาคัญกับการวิจัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราก็เป็น Graduate School 
ประการที่ ๓) คือการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นิด้าควรมีบทบาทใน
การชี้นำาสังคมไปในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ อ.อดิศร์ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา ออกมาแถลงการณ์ต่อต้านโครงการรับจำานำาข้าวของ 
รัฐบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าการจำานำาข้าวเป็นนโยบายที่ควรแก้ไข
อย่างยิ่ง

อุปสรรคในก�รพัฒน� โดยต้องแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาอย่าง

ถูกต้อง และมีประสิทธิภ�พ พร้อมรักษา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยที่ยังเหม�ะสม

ต่อภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ซึ่ง
ต้องก�รก�รพัฒน�
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นายจรัส ชูโต

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๙



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
มัธยมศึกษา โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สาขาเหมืองแร่ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
 เร่ิมทำางานคร้ังแรกท่ีบริษัทแร่ยางไทย ตำาแหน่งผู้จัดการเหมืองแร่ ต่อมา 
ย้ายมาทำางานที่บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย ตำาแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกคือ  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ต่อมาได้มาทำางานที่ บริษัทค้าวัตถุก่อสร้าง ตำาแหน่ง
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (พ.ศ. 
๒๕๑๐-๒๕๑๖) และได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๑๖- 
๒๕๑๘) และรองผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๕๑๙) ตามลำาดับ  นายจรัส ชูโต ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูง  
ได้รับการเล่ือนตำาแหน่งจากกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง  
(พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๒) เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายซิเมนต์และวัสดุทนไฟ  
(ก.พ. ๒๕๒๒ - ธ.ค.๒๕๒๒)  รองผู้จัดการใหญ่และรักษาการในตำาแหน่งผู้ช่วย 
ผู้จัดการใหญ่ สายซิเมนต์และวัสดุทนไฟ และได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการใหญ่  
และรักษาการในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายซิเมนต์และวัสดุทนไฟ  
ผู้อำานวยการฝ่ายผลิต สายซิเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มี.ค. ๒๕๒๓-  
เม.ย. ๒๕๒๓) และดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด  
(๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ - ๑ ม.ค. ๒๕๒๘) หลังจากพ้นหน้าท่ีแล้ว ได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (๑ ต.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.ค.๒๕๔๐)  
นายจรัส ชูโต เป็นผู้ที่สนใจเรื่องศาสตร์การบริหาร จากประสบการณ์การ
ทำางานที่ บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย ได้เรียนรู้จากงานและการฝึกอบรมเป็น 
อย่างมาก ส่งผลให้เกิดความคิดท่ีจะก่อต้ังองค์กรท่ีให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ  
ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand  
Management Association : TMA) โดยนายจรัส ชูโตเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง

คุณูปการต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 นายจรัส ชูโต ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกสภาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ คนท่ี ๖ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ ได้ช่วยวางนโยบาย 
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เป็นผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับความ 
สนใจศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น

ว�งนโยบ�ยโครงการปริญญาโท
บริหารธุรกิจ เป็นผลให้หลักสูตร

บริหารธุรกิจได้รับความสนใจ
ศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น

จ�กประสบก�รณ์
การทำางานที่ บริษัท
เอสโซ่ ประเทศไทย 

ได้เรียนรู้จ�กง�นและก�ร
ฝึกอบรมเป็นอย่�งม�ก 
ส่งผลให้เกิดความคิด
ที่จะก่อตั้งองค์กรที่ให้

ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นที่มาของ
การจัดตั้งสมาคมการ

จัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
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นายชุมพล พรประภา

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑

นิด้�เป็นสถ�บันซึ่งจัดตั้งขึ้น
ม�ด้วยหลักก�รสำ�คัญคือ
เพื่อเสริมองค์ความรู้
ให้ข้าราชการ เพื่อชี้นำาให้
ประเทศชาติเจริญ



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐและเอกชน (รุ่นที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๒๙  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
  การศึกษา จากมหาวิทยาลัย Juniata 
  College, U.S.A. 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
  กิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ จากสถาบัน 
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
  สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏสวนสุนันทา   

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n  กงศุลกิตติมศักดิ์โบลิเวียประจำาประเทศไทย  
n นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๓ สมัย 
n อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ๕ สมัย  
n อดีตนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงานข้าราชการ
 พลเรือน (๓ สมัย)
n รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
 สังคมแห่งชาติ (คนที่ ๑)   

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n ประธานกรรมการบริษัท เอส พี 
 อินเตอร์แนชั่นแนล จำากัด และบริษัทในเครือ
n นายกก่อต้ังสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา
n กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลธัญญบุรี
n กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
n ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
n กรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการ
 ฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) 
n ประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
 การวางแผนการพัฒนากำาลังคนในระดับชาติ
n ประธานคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ด้านการกำาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากำาลัง 
 พนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
n ประธานคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำาหนดทิศทางการพัฒนา
 ระบบพนักงานราชการ

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกดีใจท่ีเคยน่ังเป็นกรรมการของนิด้า และได้รับความไว้วางใจจากกรรมการ 
สรรหาให้ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกสภาสถาบัน ตอนน้ันผมอายุยังน้อย โดยส่วนมาก 
ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งนายกสภาของนิด้าในอดีตก็จะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ อาจารย์ผู้ใหญ่  
นายทหาร เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี รู้สึกว่าผมจะเป็นผู้นำาบริษัทภาคเอกชน 
มานั่งในตำาแหน่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นองค์อำานาจสูงสุดของ
สถาบัน / มหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีควบคุม กำากับดูแล ก็พยายามทำาหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน 
 เหตุท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการสภานิด้าต้ังแต่แรก จนกระท่ังได้รับการสรรหา 
เป็นนายกสภาสถาบันนั้น ผมมองว่านิด้าเป็นสถาบันซึ่งตั้งขึ้นมาด้วยหลักการ 
สำาคัญคือ เพ่ือเสริมองค์ความรู้ให้ข้าราชการ เพ่ือช้ีนำาให้ประเทศชาติเจริญ เพราะ 
จากแนวคิดเร่ืองผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ดี ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศน้ัน คงจะอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงไม่ได้ แต่จะต้องผนึกกำาลัง 
กันระหว่างนักวิชาการซ่ึงอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และภาคเอกชน ซ่ึงปกติ 
ภาคเอกชนก็จะเป็นผู้สร้างมูลค่าเพ่ิม ก็หวังให้คนจาก ๓ ภาคน้ีมีโอกาสพบปะกัน  
ช่วงน้ันก็รู้สึกลำาบากใจนิดหน่อยท่ีแนวความคิดน้ีอาจจะล้ำาหน้าเกินไป เร็วเกินไป  
อาจารย์หลายท่านรับไม่ค่อยทัน เช่น การบริหารประเทศท่ีรัฐประศาสนศาสตร์น้ัน  
ก็รู้สึกว่ายังมองเชิงรัฐศาสตร์ค่อนข้างเพียว ซึ่งผมก็ให้ข้อคิดเห็นว่ามันควรจะ 
นำาวิธีการบริหารธุรกิจเข้ามาผสมผสาน ซึ่งก็ดีใจภายหลังในที่สุดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ก็ได้เอาหมวดความรู้ในการบริหารธุรกิจเข้ามาผสมผสานด้วย 

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 ผมอยากเห็นนิด้ายังคงความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการนำาไปสู่  
international น้ัน อย่างน้อยท่ีสุด เร่ืองภาษาควรรู้อย่างน้อย ๓ ภาษา ในบริบท 
ของไทยตอนนี้ก็จะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นหลัก ส่วนจะมี
ภาษาอื่นแทรกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย เพราะเวลาเราไป
ยุโรป เราจะสังเกตเห็นคนจำานวนไม่น้อยที่สามารถพูดและฟังได้ถึง ๕ ภาษา 
เพราะฉะนั้น ๓ ภาษานั้นเป็นเรื่องปกติ นอกจากคอนเซ็ปต์ต่างๆ แล้ว ฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนบนโลกนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน เขาเรียกว่า Education  
Divide คนที่มีการศึกษาดีกับคนที่การศึกษาไม่ดี หรือไม่มีการศึกษานั้น ฐาน
ความเป็นอยู่จะต่างกันมาก แต่ในปัจจุบันจะต้องมี IT Divide เพิ่มขึ้นนอก
เหนือจาก Education Divide  
 ผมรู้สึกว่าคุณภาพการศึกษาของไทยค่อนข้างย่ำาแย่ สังเกตได้จากคุณภาพ 
ของเด็ก ม.๖ ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่นิด้าโชคดี เพราะว่าคน
ที่เข้ามาเรียนนั้นก็ได้ผ่านกระบวนการปริญญาตรี ๔ ปี คงไม่ใช่แค่อ่านออก
เขียนได้ คงคิดเป็น และทำาให้คิดเก่งยิ่งขึ้น ก็ขอให้แนวคิดนี้สำาเร็จ แต่สิ่งที่จะ
สำาเรจ็ได้นั้น จากที่ผมมองจากบนลงล่างคือ ทุกสถาบันอุดมศึกษา องค์อำานาจ 
สูงสุดคือ สภา ควรจะเป็นสภาท่ีเข้มแข็งและก็คนต่อไปท่ีสามารถนำานโยบายของ 
สภาที่เข้มแข็งไปใช้ได้ก็คือ มีอธิการบดีที่เข้มแข็ง ส่วนผลงานของอธิการบดี 
หรือสถาบันจะดีหรือไม่ อยู่ท่ีคณาจารย์และบุคลากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน  
และ back office ให้ดี ซึ่งตอนนี้นิด้าก็มีค่อนข้างครบ แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะมีการจัดการให้ทุกอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป  
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อย�กให้นิด้�
ได้รักษ�บทบ�ทการผลิต

บัณฑิตและการวิจัย
เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนา
ในด้�นต่�งๆ ตลอดไป

รองศาสตราจารย์ 
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗ / ๒๕๔๑-๒๕๕๕



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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พร้อมรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของไทยที่ยังเหม�ะสมต่อภูมิสังคมของ

แต่ละพื้นที่ซึ่งต้องการการพัฒนา

การศึกษา
๒๕๐๓ - ปริญญาตรี King’s College School, 
  Wimbledon, United Kingdom. 
       Advanced Level (G.C.E. “A” Level)
๒๕๐๗ - ปริญญาโท London School of   
  Economics, University of 
  London. B.Sc Economics (Hons) 
๒๕๑๔ - ปริญญาเอก Australian 
  National University, Ph.D. (Econ.)

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 (พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๘)
n รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 (พ.ศ.๒๕๒๘ – พ.ศ.๒๕๒๙)
n รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 
 (พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๐)
n ประธานกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 จำากัด (มหาชน) (พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๕๐)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n ผู้อำานวยการ 
 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
n รองเลขาธิการพระราชวัง สำานักพระราชวัง
n ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
 จำากัด (มหาชน)
n นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง เน่ืองจากทราบความเป็นมาในการก่อต้ัสถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่ามาจากแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ที่ทรงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะ 
ได้นำาข้อมูลท่ีถูกต้องมาเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง 
และสมบูรณ์พูนสุขต่อไป มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นนายกสภาเพื่อที่จะ 
ได้ทำางานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำาริ

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน 
 สิ่งที่ทำาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในสถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ก็เพราะเป็นสถาบันสอนเฉพาะในวิชาความรู้เก่ียวกับการพัฒนา 
เพื่อให้บัณฑิตได้กลับไปทำางานในตำาแหน่งต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาประเทศไทย
 สำาหรับตัวผมเองน้ัน พยายามเข้าใจแนวพระราชดำาริและหลักการทรงงาน  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งมีหลักของ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข กล่าวคือ หลักของความพอประมาณ  
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันหรือลดความเส่ียง พร้อมกับความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และการมีคุณธรรมในการทำางานและดำารงชีวิต ทั้งนี้เพื่อจะได้นำา
เอาปรัชญาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีที่สุด

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 อยากให้นิด้าได้รักษาบทบาทการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเผยแพร่ 
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดไป ขณะเดียวกันต้องติดตาม 
และยอมรับ การเปล่ียนแปลงของปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา โดยต้องแสวงหา 
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษา 
ภูมิปัญญาด้ังเดิมของไทยท่ียังเหมาะสมต่อภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงต้องการ 
การพัฒนา
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นายมีชัย วีระไวทยะ

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน  
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑

น�ยมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้ที่
ประสบความสำาเร็จ

ในหน้าที่การงาน ผลง�น 
ที่ผ่�นม�เป็นที่ประจักษ์ต่อ

สังคมไทยและน�น�ช�ติ



นายกสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ได้เสียสละกำาลังกาย ความคิด และเวลา 
สนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่มห�วิทย�ลัยและ

สถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�หล�ยแห่ง

การศึกษา
n โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
n โรงเรียนจีลองแกรมมา ประเทศออสเตรเลีย 
n ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ จาก

 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

   (พ.ศ. ๒๕๐๗)

 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
n นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย

 เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
n แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย  
n พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ทางประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์ 
n สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
n ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ

 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
n วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

 สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
n โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

n สมาชิกวุฒิสภาสามสมัย 
n รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

 

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
n ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา
n ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อยกระดับชุมชน
n ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
n กรรมการมูลนิธิรางวัล รามอน แมกไซไซ
n กรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติ เพื่อป้องกันเอดส์

คุณูปการต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้ท่ีประสบความสำาเร็จในหน้าท่ีการงาน ผลงาน 

ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาชาติ ได้รับการยกย่องให้ดำารง 

ตำาแหน่งและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานทางประชากรศาสตร์ท้ังภายใน 

และต่างประเทศหลายตำาแหน่ง และได้เสียสละกำาลังกาย ความคิด และเวลา 

สนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำา

หลายแห่ง ได้แก่ อาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันการพัฒนา

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง  

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คนที่ ๙ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗-

๒๕๔๑
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ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐

คงเห็นพ้องว่�
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งเป็นสถ�บัน 
ในระดับบัณฑิตศึกษ� 
และเป็นสถาบันที่มี
บทบาทอย่างสำาคัญ
ในการศึกษาและวิจัย



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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กอปรกับได้ผู้นำ�คนแรกที่เป็นทั้งนักวิช�ก�ร นักบริห�ร 
นักพัฒน� จึงทำาให้สถาบันแห่งนี้ยืนหยัดสมชื่อ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน

การศึกษา
ปริญญาตรี เนติบัณฑิตเกียรตินิยม โรงเรียนกฎหมาย  
กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา  
สหรัฐอเมริกา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
n  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
n  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา 
 สหรัฐอเมริกา 
n  สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
n  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
 การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n  เลขานุการของพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
n  อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์ 
n  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
n  ผู้อำานวยการการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ 
 วิชาการกับต่างประเทศ 
n  อธิบดีกรมวิเทศสหการ 
n  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการ
 แห่งชาติ 
n  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n  เอกอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐอเมริกา 
n  ศาสตราจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 
n  ศาสตราจารย์พิเศษศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
n  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
n  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร กับนิด้า
 แม้ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร จะดำารงตำาแหน่งอธิการบดีไม่ครบวาระ  
เนื่องจากต้องไปรับตำาแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐอเมริกา แต่ท่าน 
ได้สร้างผลงานสำาคัญไว้หลายประการคือ

 ๑. ด้านบุคลากร
  การสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกับสถาบัน ได้แก่
ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.ศักดา สายบัว  
ดร.สวัสดิ์ สุคนธรังษี เป็นต้น และการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อ 
ต่างประเทศเพื่อกลับมาปฏิบัติงานสอนให้สถาบัน

 ๒. ด้านการคลัง
 การเจรจากับสำานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพ่ือของบประมาณ 
เพิ่มเติมไปใช้ในการก่อสร้างและใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของสถาบัน

 ๓. ด้านวิชาการ
  การเจรจากับองค์การบริหารวิเทศกิจ (ยูซอม) ให้ความช่วยเหลือทาง 
วิชาการแก่สถาบัน และได้ขออนุมัติเงินจำานวน ๑๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการ 
วิจัยของสถาบัน และเพ่ือส่งเสริมการทำาวิจัยของคณาจารย์ ปัจจุบันคือกองทุน 
ส่งเสริมงานวิจัย

 ๔. ด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  การเจรจากับมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้ข้อตกลงเพื่อการร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิฟอร์ด เพื่อขยายความร่วมมือซึ่งจะสิ้นสุดปลาย
ปี ๒๕๐๙ ออกไปจนถึงปี ๒๕๑๑ ตามข้อตกลงดังกล่าวสถาบันจะได้รับความ 
ช่วยเหลือทางวิชาการท้ังในด้านผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ 
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย  รวมทั้งการส่งอาจารย์ของสถาบันไปรับการอบรม 
ในสหรัฐอเมริกาด้วย
 
 คงเห็นพ้องว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซ่ึงเป็นสถาบัน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทอย่างสำาคัญในการศึกษา 
และวิจัย กอปรกับได้ผู้นำาคนแรกท่ีเป็นท้ังนักวิชาการ นักบริหาร นักพัฒนา  
จึงทำาให้สถาบันแห่งน้ียืนหยัดสมช่ือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
จนถึงปัจจุบัน
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นอกจ�กนี้ยังเน้นหนัก
ในเรื่องการวิจัยปัญหาของ

ประเทศและมุ่งให้บริการ
สาธารณะโดยเฉพ�ะ

ก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร
และเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�ร

ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
๒๔๗๖ - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๘๐ - ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
  ฟิลิปปินส์
๒๔๘๕ - ปริญญาโทและปริญญาเอก (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนอาร์เบอร์
๒๕๑๗ -  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินเดียนา 
  สหรัฐอเมริกา

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n  ผู้ช่วยเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 
 กระทรวงธรรมการ 
n ข้าหลวงประจำาจังหวัดภูเก็ต 
n ผู้ช่วยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
n รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
n รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
n ดำารงตำาแหน่งคณบดีคนแรกและคนเดียวของ
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์ เป็นเวลา ๑๑ ปี 
n  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
n กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
n ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
n รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
n ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย
n รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
n รองคณะประศาสน์การขององค์การกรรมกร
 ระหว่างประเทศ 
n ประธานคณะมนตรีบริหารขององค์การรัฐประศาสน- 
 ศาสตร์แห่งภาคพื้นตะวันออก กรุงเทพฯ 
n สมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การ ของศูนย์พัฒนา
 บริหารแห่งเอเชีย
n คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมแห่งคณะมนตรี
 เศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ 

ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ กับนิด้า
 ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้ร่วมกับ Public Administration  
Division แห่งองค์การยูซอม จัดตั้งสถาบันเพื่อทำาการสอน การวิจัย และการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณะ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งคณะ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมัย 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ซึ่งมีลักษณะต่างจากคณะอื่นๆ กล่าวคือ เป็น 
การสอนระดับปริญญาโท  รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ  
โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในการทำางาน  เพ่ือให้มีความพร้อมในการมองปัญหา
หลายๆ ด้าน และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน  นอกจากนี้ 
ยังเน้นหนักในเร่ืองการวิจัยปัญหาของประเทศและมุ่งให้บริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
 ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ รัฐบาลภายใต้การนำาของ ฯพณฯ จอมพล 
สฤษด์ิ ธนะรัชต์ เล็งเห็นความจำาเป็นท่ีจะต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศ  ได้ประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔) ทำาให้เกิดความจำาเป็น 
ที่จะต้องใช้นักบริหารที่สามารถในวิชาการสาขาต่างๆ มาดำาเนินงานพร้อมกัน 
หลายด้าน ดังน้ันจึงได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ออกไปในสาขาท่ีจำาเป็นต่อการบริหาร  โดยขยายการสอนในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  
ด้านบริหารธุรกิจ และด้านสถิติประยุกต์ รวมท้ังขยายขอบเขตของหน่วยงานท่ี 
จำาเป็นต้องให้บริการทางการสอนทั้ง ๔ สาขา ดังนี้คือ  การวิจัย การฝึกอบรม  
และการบรรณาสาร (ห้องสมุด) ท้ังได้ปรับปรุงโครงสร้างและตัวบุคคลผู้ดำาเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสม จัดตั้งขึ้นเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจาก Midwest  
Universities Consortium for International Activities (MUCIA) และ
ทางการเงินจากมูลนิธิฟอร์ด
 ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ มีส่วนร่วมอย่างสำาคัญในการก่อต้ัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานใน 
คณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังสถาบันพัฒนาการบริหารแห่งชาติ และเม่ือสถาบัน 
ได้รับการสถาปนาและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ชุดแรก (พ.ศ.๒๕๐๙- 
๒๕๑๑) ต่อมาได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีคนท่ีสองของสถาบันและดำารงตำาแหน่ง 
อยู่ถึงสองวาระ (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔) ตลอดระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งต่างๆ  
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย แม้เมื่อ 
หมดวาระอธิการบดีแล้ว  ยังได้รับการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖) และรับเป็นที่ปรึกษาสถาบัน 
ในปีต่อมา (พ.ศ.๒๕๑๗)
 ในระหว่างดำารงตำาแหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้เจรจาขอความช่วยเหลือทางวิชาการ 
จากมูลนิธิฟอร์ดเป็นผลสำาเร็จ โดยมูลนิธิฟอร์ดเห็นชอบให้เงินช่วยเหลือสถาบัน 
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๑๔ ถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๖ 
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ  ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง 
และความก้าวหน้าทางวิชาการให้สถาบันเป็นอย่างมาก  ดังนั้นที่ประชุมคณบด ี
และผู้อำานวยการสำานัก (ทคอ.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำาชื่อของท่านมาตั้ง
เป็นชื่ออาคาร “อาคารมาลัย หุวะนันทน์” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและเป็น
เครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างทั้งในด้านความประพฤติ 
ส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน ความซ่ือสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รวมท้ังการทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่งนำาช่ือเสียงเกียรติยศและความเป็นเลิศมาสู่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ�ชื่อ
ของท่�นม�ตั้งเป็นชื่ออ�ค�ร 
“อาคารมาลัย หุวะนันทน์” 

เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและ
เป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่น

หลังได้ถือเป็นแบบอย่าง
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ศาสตราจารย์ ดร. ชุบ กาญจนประกร 

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี 
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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กอปรกับได้ผู้นำ�คนแรกที่เป็นทั้งนักวิช�ก�ร นักบริห�ร 
นักพัฒน� จึงทำาให้สถาบันแห่งนี้ยืนหยัดสมชื่อ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ จนถึงปัจจุบัน

การศึกษา
พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๓ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
   โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม  
พ.ศ.๒๔๘๑ ชั้นเตรียมอุดมศึกษา 
   โรงเรียนศิริศาสตร์กลางคืน 
พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๕ อนุปริญญานิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.๒๔๘๖ ธรรมศาสตรบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๘๗ ประกาศนียบัตรวิชาการปกครอง  
   โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
   กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๐๒ ปริญญาโทและปริญญาเอก 
   สาขา Government 
   ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
   สหรัฐอเมริกา 
พ.ศ.๒๕๐๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
   รุ่น ๕ 

ประวัติการทำางาน 
n ปลัดอำาเภอตรี อำาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 
 พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๘๗ 
n หัวหน้าแผนกทะเบียน กองควบคุมเทศบาล 
 กรมมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๓ 
n หัวหน้าแผนกเงินทดแทนพนักงานเทศบาล 
 กองควบคุมเทศบาล กรมมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๔ 
n หัวหน้าแผนกพนักงานเทศบาล กองควบคุม
 เทศบาล กรมมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๗ 
n อาจารย์ประจำาเอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๒ 
n อาจารย์ประจำาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๔ 
n อาจารย์ประจำาพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๐๔-๒๕๐๘ 
n ศาสตราจารย์ประจำาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๘ 
n  รองอธิการบดี และรักษาการในตำาแหน่งคณบดีคณะ   
 รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๐ 
n รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔ 
n อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๑๕-๓๐ 
 พ.ย. ๒๕๑๖ 
n ศาสตราจารย์ สำานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๙ 
n รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 
 พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๓

สมาชิกและกรรมการของสมาคมต่าง ๆ 
n กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันเพื่อ
 สอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๘ 
n กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๕ 
n กรรมการอำานวยการวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๕ 
n สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖ 
n กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๕ 
n กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๕ 
n ประธานกรรมการพิจารณาจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 พ.ศ.๒๕๑๙ 
n นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑ 
n ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๒๕ 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุบ กาญจนประกร ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ สิริอายุได้ ๖๖ ปี ๒ เดือน ๑ วัน
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ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๑, ๒๕๓๐-๒๕๓๔

คงเห็นพ้องว่�
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งเป็นสถ�บัน 
ในระดับบัณฑิตศึกษ� 
และเป็นสถาบันที่มี
บทบาทอย่างสำาคัญ
ในการศึกษาและวิจัย

การศึกษา
 สมศักด์ิ ชูโต เป็นคนกรุงเทพมหานคร สำาเร็จการศึกษา 
ระดับประถม มัธยม และเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียน 
เซนตค์าเบยีล และโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ไดรั้บทนุ 
กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษ สำาเร็จ 
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนจนได้รับปริญญาเอก

ตำาแหน่งที่สำาคัญในอดีต
n อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
n หัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศและการทูต 
 (ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน)

n ศาสตราจารย์ ผู้อำานวยการสถาบันเอเชีย (สถาบันเอเชียศึกษาในปัจจุบัน)
n กรรมการสภามหาวิทยาลัย
n รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
n กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
n นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ตะวันออก-ตะวันตก ฮอนโนลูลู
n สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
n อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n รัฐมนตรีและโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 
n นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
n นายกสมาคมวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
n ประธานสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
n กรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีนิด้า
 ก่อนหน้ามารับตำาแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ในปี ๒๕๑๗ ต้องยอมรับว่าไม่รู้จัก 
นิด้า (ท่ีอาจเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลกท่ีคนท่ัวไป 
เรียกตัวย่อภาษาอังกฤษ เสียดายท่ีตัวย่อภาษาไทย สพบ.  
แม้แต่คนใน สพบ. เอง ก็ไม่ค่อยได้ใช้กัน) ผมไม่เคยมี 
โอกาสเข้าไปใน สพบ. เลย จนกระท่ังวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง 
อธิการบดี
 ยังจำาได้เม่ืออาจารย์แสง สงวนเรือง ขอนัดพบโดย 
ไม่ได้บอกว่าเร่ืองอะไร พาคนกลุ่มหน่ึงมาด้วย (ปรากฏว่า 
คือ คณะกรรมการสรรหา) เสนอให้รับตำาแหน่งอธิการบดี  
เน่ืองจากไม่รู้และมิได้คาดคิดมาก่อน จึงเป็นข้อเสนอท่ี 
ประหลาดและแปลกใจมาก  ได้ปฏิเสธโดยทันที เพราะ 
ไม่รู้จักและทราบปัญหาของ สพบ. เพียงพอ อาจารย์แสง 
ขอให้ผมเอาไปคิดก่อนตัดสินใจ สัปดาห์ต่อมา ผมได้ 
ส่งบันทึกผ่านคณะกรรมการสรรหาถึงทุกคนที่ สพบ. 
สรุปได้ว่า ทั้งๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับ สพบ. น้อยมากและ 
ถ้ายังยืนยันให้พิจารณารับตำาแหน่ง ก็ต้องเรียกร้องขอ 
ความร่วมมือจากทุกคนเป็นเง่ือนไข โดยขอให้พิจารณา 
เงื่อนไขดังกล่าวให้รอบคอบ ถ้าปฏิเสธ ผมก็จะเข้าใจ 
และโล่งอก เมื่อคณะกรรมการสรรหาตกลงยอมรับ
เงื่อนไข ผมจึงยอมให้ดำาเนินการเรื่องอธิการบดีต่อไป
 ท่ีเล่าน้ีเพ่ือจะแสดงให้เห็นว่า ท้ังๆ ท่ีสถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร์ เพิ่งเป็นมหาวิทยาลัยยังไม่ถึง ๗ ปี  
กลับมีกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ก้าวหน้ากว่า 
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ (และต่อมากลายเป็นต้นแบบท่ีนำาไป 
ใช้กันท่ัวไป) สำาหรับตัวผมเอง สพบ. ได้มีผลให้อาจารย์ 
ร่วมอาชีพคนหนึ่งกลายมาเป็นอาจารย์ร่วมสถาบัน
 ต้ังแต่วันแรกท่ีเข้ามาใน สพบ. คือวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง 
อธิการบดีถึงวันเกษียณอายุราชการอีกกว่า ๑๗ ปีต่อมา  
ทุกคนใน สพบ. ให้ความเป็นมิตรและร่วมมือกับผม 
โดยตลอด ไม่เฉพาะในวาระที่ดำารงตำาแหน่งอธิการบด ี
เท่าน้ัน นับเป็นโชคดีในอาชีพครู ๓๓ ปี ท่ีท้ังจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
สองมหาวิทยาลัยท่ีผมเร่ิมและจบอาชีพครู ได้เปิดโอกาส 
ให้เป็นครูอย่างสบายใจ ปลอดจากอุปสรรค

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 อธิการบดีถือกันว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดของ 
มหาวิทยาลัย ย่ิงมหาวิทยาลัยของเราอยู่ในระบบราชการ  
ดูจะยิ่งให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ถ้าจำาไม่ผิด 
กฎหมาย สพบ. ฉบับแรก ได้เทียบตำาแหน่งอธิการบดี 
เท่ากับอธิบดี การบริหารงานมหาวิทยาลัยจึงมักข้ึนอยู่กับ 
อธิการบดีเป็นสำาคัญ ท่ีเร่ิมเกิดเป็นปัญหาในขณะน้ันและ 
เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ก็คือ การใช้ระบบราชการบริหารงาน 
มหาวิทยาลัย คนมหาวิทยาลัยก็รู้กันดี แต่การเปล่ียนแปลง 
เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา รวมทั้งยังมีความเห็น
แตกต่างกันเรื่องการแก้ไขระบบมหาวิทยาลัย

 คนมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ น่าจะอยู่ร่วมกันได้ โดย 
มีความเท่าเทียมและนับถือกันทางวิชาการ ดังนั้น การบริหารมหาวิทยาลัยจึง 
ต้องข้ึนกับความเห็นพ้องของคนมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แม้อธิการบดีอ้างอำานาจ 
ตามกฎหมายว่าเป็นผู้บริหารสูงสุด ถ้าเช่ือว่าคนมหาวิทยาลัยน่าจะอยู่ร่วมกันได้ดี  
โดยยึดหลักความเท่าเทียมและนับถือกัน อธิการบดีคงจะต้องพยายามสร้าง 
ความเห็นพ้องให้เกิดขึ้นในเรื่องความต้องการและปัญหาของมหาวิทยาลัย
 ผมเช่ือและใช้หลักสร้างความเห็นพ้องในการบริหาร สพบ. เม่ือเร่ิมเข้ามา 
เรียนรู้ความต้องการและปัญหา ก็จะเลือกอาจารย์ผู้รู้เร่ืองดังกล่าวให้ศึกษาและ 
เสนอแนวทางแก้ไข นำาเสนอต่อชุมนุมคณาจารย์ ซ่ึงผมเรียกว่า “สัมมนาสถาบัน”  
ข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนทัศนะก็จะนำาเข้าที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา 
เมื่อตัดสินใจแล้ว อธิการบดีจึงดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป
 การบริหารตามหลักการและแนวทางท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีสุดใน 
การปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของผม คงจะอ้างไม่ได้ว่าทำาให้แก้ปัญหาและความ 
ต้องการได้ทั้งหมด ผมคงจะประเมินผลงานของตนเองไม่ได้ว่าเกิดผลอย่างไร 
กับ สพบ. อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารก็คือ เปิด 
โอกาสให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณาจารย์ ได้พบอธิการบดีโดยไม่มีพิธีรีตอง  
ไม่ว่าจะเร่ืองใดๆ ถือว่าเป็นเร่ืองสำาคัญในการส่งเสริมให้มีการคุยกันของทุกคน 
ใน สพบ. ช่วยสร้างความเข้าใจและลดการขัดแย้ง
 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ข้ึนอยู่กับผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
จากคณาจารย์ ไม่ว่าอธิการบดีจะบริหารงานดีอย่างไร ปราศจากผลงานดังกล่าว  
ก็ต้องถือว่ามหาวิทยาลัยน้ันไม่ประสบความสำาเร็จ สพบ.เป็นมหาวิทยาลัยบัณฑิต 
ศึกษาแห่งแรกของประเทศ เม่ือผมได้เข้าร่วมงาน สพบ. เพ่ิงมีอายุได้ ๗ ปี แต่ 
นิด้า ก็เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า มีชื่อเสียงและผลงานด้านการบริหาร
เป็นที่รับรองทั่วไป แม้แต่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กมาก ฉายาที่เรียกกันสมัย 
น้ันว่า “จ๋ิวแต่แจ๋ว” “ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใคร” ก็นับว่าเป็นส่วนจริงไม่น้อย 
ทีเดียว ตลอดเวลา ๑๗ ปีท่ี สพบ. (ซ่ึงผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นอธิการบดี ๘ ปี)  
ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะด้านพัฒนบริหารซ่ึงสะท้อนถึงความสามารถร่วมกัน 
ของคณาจารย์ และมิใช่ความสามารถของอธิการบดี ได้รับการยอมรับและ 
ยกย่องทั่วไป มิเพียงในหมู่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 เกือบ ๒๒ ปีแล้วท่ีผมได้ออกมาจาก สพบ. มหาวิทยาลัยของเราได้เปล่ียนแปลง 
ไปมาก ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เรื่องการศึกษาซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย 
ได้รับการสนใจและวิพากษ์วิจารณ์มากข้ึน มีผลกระทบบทบาททางวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึง สพบ. ด้วย
 เมื่อผมยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาเป็น 
นิสิตนักศึกษาเป็นเร่ืองวิชาการซ่ึงตรงกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่ประมาณ  
๓ ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจมีบทบาทมากขึ้น ทำาให้มีผลกระทบเรื่องอื่นๆ  
รวมถึงความต้องการจากการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนจากวิชาการ
หันเหไปทางวิชาชีพมากขึ้น มหาวิทยาลัยรวมทั้ง สพบ. ได้พยายามปรับปรุง
เพื่อตอบสนอง “ตลาดวิชาใหม่” ที่เป็นปัญหาก็คือ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
จากวิชาการไปสู่วิชาชีพได้อย่างมีผล
 คำาถามที่มหาวิทยาลัยรวมทั้ง สพบ. ควรคิดก็คือว่า เราจะทำาหน้าที่เพียง
สนอง “ตลาดวิชา” เท่าน้ันหรือ? อย่าลืมว่าบทบาทสำาคัญของมหาวิทยาลัย คือ  
เป็นผู้นำาด้านความรู้ ความคิดของสังคม มิใช่เป็นผู้ตามเพ่ือผลประโยชน์ของตน
 
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ จะกล้าเผชิญ

กับการท้าทายดังกล่าวหรือไม่ อย่�งไร?
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ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๓ ปริญญาตรี Diploma in Architecture 
  (London) 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ปริญญาโท Master of Regional 
  Planning (Cornell) 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ปริญญาเอก (Cornell)  

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 และสิ่งแวดล้อม 
n รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
n ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
n กรรมการบริหารธนาคารโลก
n รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
n อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
n กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (NESDB)
n กรรมการข้าราชการพลเรือน 
n กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
n ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
n สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
n กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
n ประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 
n ประธานกรรมการผู้ชำานาญการเพื่อปรับ
 โครงสร้างการบริหารจัดการและองค์กรด้าน
 สิ่งแวดล้อม 
n กรรมการปรับโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถ
 ในการแข่งขัน
n กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
n ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน (TBCSD)

โลกธรรมช�ติจะอยู่ได้หรือไม่ 
อ�รยธรรมมนุษย์จะอยู่ได้หรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับคำ�ถ�มนี้ ถ้ายั่งยืน 
เราก็รอด ถ้าไม่ยั่งยืน ทุกอย่างก็ล่ม 
นิด้�ต้องรู้และทำ�ให้ดี เร�มีศักยภ�พ



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

29

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีนิด้า 
 ตื่นเต้น เพราะการทำางานที่นิด้า ถือเป็นงานบุกเบิก เพราะเป็นงานใหญ่ 
ท่ีมีความท้าทาย และเราจะต้องเป็นผู้ค้นหาคำาตอบ เหตุผลเดียวท่ีก่อต้ังนิด้าก็คือ  
เพ่ือให้เป็นทางเลือกใหม่ เพราะการพัฒนา ไม่ใช่แค่ยกระดับรายได้เพียงอย่างเดียว  
แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ถ้าจะบริหารให้ดี  
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผนึกความรู้สาขาวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน  
เพื่อให้บริหารได้ดีที่สุด ซึ่งสมัยนั้นแนวคิดทำานองนี้ค่อนข้างจะใหม่ จึงถือว่า 
เป็นงานบุกเบิกจริงๆ เราเร่ิมท่ีธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่ไม่นานหลังจากน้ัน  
เราก็ไปสร้างสถานท่ีของเราเอง ท่ีคลองจ่ัน อาคารแรกท่ีสร้างข้ึนมาคืออาคาร ๑ 
ถนนหน้าสถาบันขณะนั้น ก็ยังเป็นดินลูกรัง ช่วงฤดูฝนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อ มี 
แต่โคลน เวลาที่ผมต้องไปสอนหนังสือ ก็จะขับรถไปจอดที่ตลาด แล้วก็ใส่
รองเท้าบู๊ทที่ยาวถึงเข่า เดินเข้าไปสอนหนังสือ กลางวันก็ออกมาทานข้าวที่
ตลาด ทานข้าวเสร็จ ก็ลุยโคลนกลับไปสอนหนังสือ ก็สนุกดี

แนวคิด / วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 เรื่องที่สำาคัญที่สุดคือ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หากขาด 
เรื่องนี้ไป วิชาความรู้จะกระจัดกระจาย ผู้เรียนเองก็จะไม่ทราบว่าจะนำาความรู ้
ไปใช้อย่างไร จึงเป็นภารกิจของผู้สอนที่จะต้องมีแนวคิด วิธีการ หรือเทคนิค 
ที่จะทำาให้นักศึกษาสามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนเอาไป
ใช้ได้จริงๆ โดยนักศึกษาจะต้องมีทักษะที่สำาคัญ ๒ ประการ คือ ๑ ทักษะใน
การวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา ๒ ทักษะในการสังเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์แล้วก็
จะต้องสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ
จะนำาไปใช้ได้ เราพยายามปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง ๒ ประการนี้ เมื่อคุณ 
วิเคราะห์ได้ คุณก็จะต้องสังเคราะห์ได้เช่นกัน นอกจากในห้องเรียนแล้ว อาจารย์ 
กับลูกศิษย์ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ในหลายๆ เรื่อง 
 ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอธิการบดี ส่ิงท่ีเราพยายามทำาก็คือ  
ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ สิ่งที ่
ต้องให้ความสำาคัญมากที่สุดก็คือ การควบคุมคุณภาพ ซึ่งเรื่องนี้ต้องเริ่มจาก 
อาจารย์ ลูกศิษย์คือผู้รับ เราเป็นคนให้ ฉะน้ันคนให้ไม่รู้เร่ืองก็ไม่มีประโยชน์อะไร  
ท่ีคิดอยู่ตอนน้ัน ท่ีจะเร่ิมต้นทดลองทำาคือจะใช้ระบบของผู้สอบภายนอก (External  
Examination) เรามีหน้าท่ีสอนก็ทำาไปให้ดีท่ีสุด ส่วนการประเมินว่าได้ผลหรือไม่  
ควรจะเป็นผู้รู้ที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เราจัดการเรียนการสอน การวิจัยใน 
ลักษณะของสหวิชา เราก็ทำาหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุด ผลออกมาเป็นอย่างไร ต้อง 
ให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน สรุปง่ายๆ คือว่า ถ้าเราจะทำางานด้านพัฒนาให้ได้ผล คน 
ที่ทำางานทางด้านนี้ จะต้องเห็นภาพรวม มิเช่นนั้นไม่มีทางเข้าใจ 

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 เรื่องนี้เรื่องใหญ่ ผมคิดว่านิด้าน่าจะกลับไปสู่ Spirit สมัยที่เราก่อตั้ง คือ 
ทำางานบุกเบิก ตอนนั้นเราบุกเบิกเพื่อสังคมไทย ตอนนี้ผมอยากจะฝากไปว่า  
ขอให้นิด้าบุกเบิกเพ่ือสังคมโลก เพราะเรากำาลังมีปัญหาใหญ่มากทางด้านการพัฒนา  
ซึ่งเป็นงานของเรา ชื่อของเราก็บอกอยู่แล้ว “พัฒนบริหาร” ถ้าผมบอกคุณว่า 
ส่ิงท่ีเราเรียกกันอย่างสบายใจว่า การพัฒนาอย่างย่ังยืน ในความเป็นจริง มันเป็น 
กระบวนการของความไม่ยั่งยืนโดยแท้ ถ้าเราทำาภาพฉายของเศรษฐกิจโลก 
เวลาน้ีออกไปจนปลายศตวรรษท่ี ๒๑ เราจะพบอะไร โดยเราไม่ต้องเปล่ียนแปลง 
อะไร ทำาอย่างที่ทำาทุกวันนี้ เศรษฐกิจโลกจะใหญ่กว่าปัจจุบัน ๑๖ เท่า แต่แค่นั้น 
ไม่พอ เพราะประเทศที่กำาลังพัฒนาก็พยายามเร่งรัดให้รวยเทียบเท่าประเทศที ่
พัฒนาแล้ว เพราะฉะน้ันอัตราการเจริญเติบโตจะต้องสูง อย่างท่ีพอรับได้ คิดว่า 
ก็จะต้องประมาณระดับเฉล่ียของประเทศท่ีพัฒนาแล้วเช่น ประเทศในกลุ่ม OECD  
ก็คือไม่จน แต่ไม่รวยมาก พออยู่ได้ เศรษฐกิจโลกจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบัน  
๔๐ เท่า คำาถามง่ายนิดเดียว คุณจะเอาอะไรมารองรับเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่เป็น  
๑๖-๔๐ เท่าของปัจจุบัน ในเม่ือปัจจุบันเราก็รับไม่ได้อยู่แล้ว ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ระบบนิเวศน์ของโลกรับเศรษฐกิจโลกขนาดน้ีไม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติประมาณ  
๖๐ เปอร์เซนต์ เร่ิมเส่ือมโทรมอย่างน่าใจหาย เราใช้ทรัพยากรเกินตัวไปประมาณ 
ครึ่งหนึ่ง เราทำาราวกับว่ามีโลกอยู่ใบครึ่ง สหประชาชาติประเมินว่าอีก ๒๐ ปี  

เราจะต้องใช้ทรัพยากร ของโลก ๒ ใบ คำาถามคือว่าคุณจะ 
เอาโลกอีกใบมาจากท่ีไหน แล้วถ้าหามาไม่ได้ อะไรจะเกิดข้ึน  
ระบบมันจะทนได้ไหม โดยเฉพาะเม่ือเราคำานึงถึงคุณสมบัติ 
ของทรัพยากรธรรมชาติสองประการแรกคือ ทรัพยากร 
ธรรมชาติมีจำากัด ประการที่สอง ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ ถ้า 
เราใช้เกินตัว คือใช้เกินความสามารถของฐานทรัพยากรท่ี 
รองรับอยู่ มันก็จะเริ่มเสื่อมถอย คือขีดความสามารถที่
รองรับก็จะลดลง เรายิ่งใช้เกินตัวเท่าไหร่ มันก็ยิ่งลดลง
เท่านั้น ทีนี้เราลองคิดดู เราใช้ทรัพยากรของโลกเกินตัว
มาตั้งแต่ประมาณทศววรษที่ ๑๙๘๐ นี่ก็เข้าไป ๓๐ ปีแล้ว 
อัตราที่ใช้เกินตัวนี้ มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจะทำายังไงกับ 
ปัญหาน้ี ถ้าหากความต้องการมันเพ่ิมข้ึน ขีดความสามารถ 
ในการรองรับลดลง ช่องว่างของทรัพยากรมันต้องขยายตัว 
ข้ึนไปเร่ือยๆ ถามว่าแล้วจุดจบคืออะไร จะเร็วจะช้า จุดจบ 
ก็คือ ระบบไม่สามารถรับได้ สุดท้ายก็ล่มสลาย เวลานี้ เรา 
ไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะ เราพูดถึงโลกทั้งโลก มันกำาลัง 
จะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากเราปล่อยให้เป็นอย่างน้ี บางคนบอกว่า  
ไม่เป็นไรหรอก กว่าจะถึงส้ินศตวรรษ แต่ท่ีจริงโอกาสท่ีเรา 
จะแก้ไขมีอย่างมากท่ีสุดไม่เกินหน่ึงช่ัวคน หลังจากน้ันแล้ว  
เราจะถึงจุดหักเห ความชั่วร้ายต่างๆ มันก็จะเสริมสร้าง 
ซ่ึงกันและกัน เม่ือถึงจุดน้ันแล้ว ผมว่ามนุษย์คงหมดปัญญา 
ที่จะดึงกลับ คือเมื่อถึงจุดนั้นแล้ว มันก็คือ River of No  
Return กลับไม่ได้ ฉะน้ันเราจึงมีเวลาอีกเพียงหน่ึงช่ัวคน  
คำาถามก็คือว่าแล้วนิด้า ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการ 
เกี่ยวกับการพัฒนา เห็นว่าควรจะทำายังไง สิ่งที่ผมฝากไว้  
ก็คือว่า อยากจะเห็นนิด้าศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนา
อย่างจริงจัง เวลานี้คนทั่วโลกก็มีคนศึกษาอยู่ แต่จะเป็น
ลักษณะต่างคนต่างทำา น้ำาหนักเลยไม่ค่อยจะมี 
 
 ผมว่านิด้าพร้อมนะ เรามีสาขาวิชาต่างๆ เรามีคน ม ี
สำานักวิจัย น่าจะหยิบยกเร่ืองน้ีไปทำา ศึกษาให้ถ่องแท้สักที  
ว่ากระบวนการท่ีเราเรียกว่า พัฒนาอย่างย่ังยืน จริงๆ แล้ว 
มันยั่งยืนจริงไหม ข้อนี้เป็นคำาถามที่สำาคัญที่สุด เพราะถ้า 
เรามีปัญหาแล้วไม่แก้ ไม่มีใครรอด ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู ่
ไม่รอด แล้วไม่เฉพาะแต่มนุษย์นะ ส่ิงมีชีวิตทุกอย่างท่ีโชคร้าย 
พอท่ีจะต้องอยู่บนโลกน้ีกับเรา ก็เอาตัวไม่รอด น่ีเป็นปัญหา 
ใหญ่มาก ที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่า ก้าวแรกที่เราจะแก้ 
ปัญหาได้ คือ เราต้องยอมรับว่าเรามีปัญหา ตราบใดท่ีผู้นำา 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชาชน 
ทัว่ไป เชือ่วา่เราอยูบ่นเสน้ทางของความยัง่ยืน เราไม่ตอ้ง 
แก้ปัญหา เราก็เป็นของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ สักวันหนึ่ง
เราก็จะเป็นชาวศิวิไลซ์ท้ังโลก น่ีก็คือความเห็น ความรู้สึก  
ตราบใดท่ีเรารู้สึกอย่างน้ี เราแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะในเม่ือ 
ไม่มีปัญหา เราก็ไม่ต้องทำาอะไร ก้าวแรกที่เราจะต้องรู้ 
ก็คือว่า ที่ว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่น ยั่งยืนจริงหรือไม่ นิด้า 
ต้องรู้ เพราะเราเป็นผู้ชำานาญการทางด้านการพัฒนา เราต้อง 
ชี้แจงว่ามันไม่ยั่งยืน เราจะต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 
วินาทีนี้ เพราะเราไม่มีเวลาอีกแล้ว เราจะต้องบุกเบิกใหม่  
ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่เราก่อตั้งนิด้าขึ้นมา ลองคิดดูว่ามัน 
น่าตื่นเต้นแค่ไหน ที่นิด้าจะเป็นศูนย์กลาง ระดับชาติที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตมนุษย์ ที่เราทำานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ  
โลกธรรมชาติจะอยู่ได้หรือไม่ อารยธรรมมนุษย์จะอยู่ได้ 
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำาถามนี้ ถ้ายั่งยืน เราก็รอด ถ้าไม่ยั่งยืน  
ทุกอย่างก็ล่ม นิด้าต้องรู้และทำาให้ดี เรามีศักยภาพ
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฑิตยา สุวรรณชฎ

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๘

รองศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ฑิตย� สุวรรณชฎ อธิก�รบดี

ท่�นที่ ๖ แห่งสถ�บันบัณฑิต
พัฒนบริห�รศ�สตร์ ผู้ริเริ่มจัดตั้ง 

NIDA POLL โพลแห่งแรกของ
ประเทศไทย ด้วยคว�มส�ม�รถ
ท�งวิช�ก�รและมีคว�มเป็นเลิศ

ด้�นก�รวิจัยทำ�ให้ท่�นได้รับก�ร
แต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักวิจัย ต่อม�ก็ได้รับก�ร
สรรห�เป็นอธิก�รบดีของสถ�บัน

บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
ระหว่�ง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๘



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๘  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๗  ปริญญาโท M.SC. (Rural Sociology) 
   Cornell University, สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๑๖  ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology) 
   University of Missouri-Columbia, 
   สหรัฐอเมริกา

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต 
n รองผู้อำานวยการสำานักวิจัย สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), (๒๕๑๘ – ๒๕๒๐) 
n Asian Specialilst in Rural Sociology of the  
 Asian Development Bank’s Working Group 
 for the Integrated Agricultural Development 
 Program for the Vientiane Plain, (๒๕๑๒)
n ผู้อำานวยการสำานักวิจัย สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), (๒๕๑๙ – ๒๕๒๓)  
n นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก, (๒๕๓๒ – ๒๕๓๕)
n ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการ
 จัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
n คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
 สถาบัน “หอการค้า” หอการค้าไทย, 
 (๒๕๓๙ - ๒๕๔๐) 
n ประธานชมรมบุคลากรอาวุโส สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), (๒๕๔๓) 

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n อาจารย์พิเศษคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
n กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผลงานที่สำาคัญ
n ริเริ่มการจัดตั้ง NIDA POLL ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
n ริเริ่มและจัดตั้งการศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขา
 พัฒนาสังคม ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
n ริเริ่มจัดการประชุมประเทศอาเซียน การประชุม 
 The Asian Economic and Corporate 
 Governance, (๒๕๔๒)

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีนิด้า
 เป็นความภาคภูมิใจ เพราะนิด้าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่มีการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอกในขณะนั้น แม้แต่จุฬาฯ ที่ผมศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท ก็ยังเปิดทำาการเรียนการสอนหลังนิด้า เมื่อตอนที่ผมได้รับ 
การสรรหาเป็นอธิการบดี ขณะน้ันถือว่านิด้าเป็นโมเดลของประชาธิปไตย เลือก 
ผู้บริหารโดยระบบประชาธิปไตย  เราเลือกคณะกรรมการสรรหาไปสรรหาอธิการบดี  
แล้วจึงเอาผลของกรรมการสรรหาออกมาทำาประชามติว่า รับ หรือ ไม่รับ บุคคลน้ัน  
ถือได้ว่าอธิการบดีในสมัยนั้นเกิดจากการสรรหาของคนในทั้งหมด เพราะ 
บุคลากรทุกคนในนิด้ามีส่วนร่วม ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการสรรหา  มีส่วนร่วม 
ในฐานะที่เป็นคนทำาประชามติ ว่ารับหรือไม่รับ ผู้ที่กรรมการสรรหาไปสรรหา  
ซ่ึงเท่ากับว่าชุมชนท้ังชุมชนได้มีส่วนร่วมในการยอมรับผู้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี  
และคิดว่าอธิการบดีจะทำาให้นิด้าเดินหน้าต่อไป  

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 หน่ึงคือเราต้องถือว่านิด้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง เม่ือ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๑๖ 
คือจุดเปลี่ยนของนิด้าโดยใช้วิธีการประชาธิปไตยในการเลือกผู้บริหารสถาบัน  
เพราะก่อนหน้าน้ันอธิการบดีของนิด้า คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ใครเป็นอธิการบดี 
ก็มาจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ ดังนั้นจึงถือเป็นครั้งแรกที่นิด้าใช ้
การสรรหาอธิการบดีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนภายในสถาบัน 
 สองคือการมีส่วนร่วมของคณะ/สำานัก จะทำาให้นิด้าสามารถใช้ความรู้ 
ที่เป็นสหวิทยาการ เข้ามาทำาการสอนนักศึกษา นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ 
นักศึกษาในการขับเคล่ือน พัฒนางานวิจัยของนิด้าก็เป็นส่ิงสำาคัญ เพราะนักศึกษา 
จะสามารถฝึกตัวเอง สามารถท่ีจะเรียนรู้เทคนิคและสามารถทำางานวิจัยได้จริงๆ  
ในอดีตนั้นผมเสนอว่านิด้าจะทำาโพล ซึ่งมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ศ.ดร.ไพจิตร 
รศ.ดร.อนุมงคล เข้ามาช่วยในการใช้สถิติ นักศึกษาก็เข้ามาร่วมด้วย เพราะ
เราถือว่านักศึกษาเมื่อมีความสามารถ ไม่ใช่ในห้องเรียนอย่างเดียว ต้องม ี
ความสามารถในการดำาเนินการด้วย 

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 ผมอยากเห็นความสามัคคี เห็นความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่ายของ 
สถาบันตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบัน 
 ประการแรก เราจะต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนางานวิจัยและการฝึก 
อบรม เพราะเมื่อมีการทำาวิจัย อาจารย์ก็จะต้องทำางานร่วมกัน ซึ่งจะทำาให้เกิด 
ความสนิทสนม รักใคร่ สามัคคีกัน โดยอาจจะดึงนักศึกษามามีส่วนร่วมใน
การทำาวิจัยด้วย เพราะการศึกษาไม่จำาเป็นต้องมีในเฉพาะห้องเรียน ตรงนี้จะ 
ทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการทำางานภาคสนาม  สุดท้ายแล้วงาน 
วิจัยจะกลายเป็น Input สำาหรับการสอน เพราะงั้นที่ผมสอนปริญญาเอกตอนนี้  
ก็คือสอนให้เค้าสามารถทำาวิจัย เข้าใจทฤษฎี และลงไปปฏิบัติเอง
 ประการท่ีสอง นิด้าจะต้องเป็น International ต้องมีการขยายการศึกษา 
ออกไปในทุกแห่ง ซ่ึงตอนน้ีผมคิดกระท่ังว่าเราจะไปทำางานสร้างกำาลังคนให้ลาว  
เขมร อินโดนีเซีย และพม่า เราใช้ความรู้ความสามารถไปพัฒนากำาลังคนให้เขา  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เขาจะได้เข้าใจเรา เราจะได้เข้าใจเขา เพราะว่า  
AEC ที่จะเกิดขึ้นนั้น ในช่วงแรกการแข่งขันในทางธุรกิจจะมีความเข้มข้นมาก  
ถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน การแข่งขันในทางธุรกิจจะทำาให้เกิดปัญหาและ
ความขัดแย้ง นิด้าจะต้องมีส่วนบริการวิชาการในชาติอาเซียน ต้องมีความเป็น 
สหวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิก  
 และประการสุดท้ายนิด้าจะต้องสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษา
ไปแล้วเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ 

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี 
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๐



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา
เรียนชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หลังวังจันทร์เกษม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ปีที่ ๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  
คณะรัฐศาสตร์การทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สำาเร็จการศึกษา เกียรตินิยม ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ในปีเดียวดังกล่าว ได้สอบชิงทุนของ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา และในเวลา
เดียวกัน ได้เป็นนักเรียนพิเศษของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓

ประวัติการทำางาน 
n ว่าที่ร้อยตรี กรมการรักษาดินแดน 
 กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๓ 
n อาจารย์หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายวิจัย 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๙ 
n อาจารย์ชั้นพิเศษ, ผู้อำานวยการ สำานักวิจัย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๑๐ 
n ศาสตราจารย์, ผู้อำานวยการ สำานักฝึกอบรม 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๒ 
n คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๗ 
n ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ ณ ศูนย์พัฒนาการ
 บริหารแห่งเอเชียและแปซิฟิก กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 ประเทศ มาเลเซีย พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๑ 
n ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกียรติคุณ 
 ระดับ ๑๑ จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๓๗ 
n กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๓๙
n ที่ปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี 
 (คณะกรรมการปฏิรูปฯ) พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๙ 
n ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ 
 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๘ 
n ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัย ฯพณฯ 
 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๙ 
n สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๒ 
n อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ๙ ก.พ. ๒๕๒๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๓๐ 
n สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และประธาน
 คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและ
 ประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

n นายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ 
n ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖
n ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ อมร รักษาสัตย์ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 

สมาชิกและกรรมการของสมาคมต่าง ๆ 
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ สำานักงาน ณ กรุงบรัสเซลส์ 
n กรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๒๒), (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๕) 
n รองประธาน (พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๒) สมาคมวิทยาลัยและสถาบัน
 รัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ สำานักงาน ณ กรุงบรัสเซลส์ 
n กรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๗) องค์การรัฐประศาสนศาสตร์
 แห่งภาคตะวันออก สำานักงาน ณ กรุงมนิลา 
n กรรมการในกลุ่มพัฒนบริหาร (พ.ศ.๒๕๑๑) 
n กรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๖) 
n ผู้ตรวจบัญชี (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๘) 
n  ประธานกรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๐) 
 มูลนิธิพัฒนาชุมชน – กรรมการบริหาร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑) 
 สมาคมไทย-อเมริกัน สมาชิกตลอดชีพ 
 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอินเดียนา 
n นายกชมรม (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๓), อุปนายก (พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๔), 
 นายก (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๘) 
 International Editorial Advisory Board, 
 SAGE Public Administration Abstracts, 
n Board of Advisor (ค.ศ.1972-2000) 
 สมาคมพัฒนบริหารศาสตร์แห่งประเทศไทย - สมาชิก (พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๔๘) 
 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ 
 สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาชิก 
 (พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๔๘) 
 สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ 
 สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา (ฟาย เดลต้า แคปปา) - สมาชิก 
 (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๔๘), 
n รองประธาน (๒๕๒๗-๒๕๒๙), ที่ปรึกษา (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๖) 
 สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ 
 สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา - สมาชิกตลอดชีพ 
 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ, นายกสมาคม 
 (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) 
 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ, ท่ีปรึกษา 
 สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน - นายกสมาคม พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓, 
n ที่ปรึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๘

ผลงานวิชาการ
หนังสือภาษาไทย ๗๖ เรื่อง 
บทความภาษาไทย ๕๓๔ เรื่อง 
แนวคำาบรรยายภาษาไทย ๒๙๓ เรื่อง 
หนังสือและรายงานภาษาอังกฤษ ๑๙ เรื่อง 
บทความภาษาอังกฤษ ๗๑ เรื่อง 
แนวคำาบรรยายภาษาอังกฤษ ๔๕ เรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ ถึงแก่อนิจกรรม 
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ สิริรวมอายุ ๗๑ ปี ๗ เดือน ๒๙ วัน
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การศึกษา
๒๕๑๕ ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  รร.นายร้อยตำารวจ
๒๕๑๘ ปริญญาโท (บริหารงานยุติธรรม) 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (ทุน ก.พ.)
๒๕๒๒ ปริญญาเอก (อาชญาวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท (ทุน ก.พ.)
  
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
n ผู้บังคับหมวดตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๐๓ 
 กรมตำารวจ (๒๕๑๕-๒๕๑๖)
n นายกสมาคมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย
 ฟลอริดาสเตท (๒๕๒๑-๒๕๒๒)
n ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ 
 (๒๕๒๓-๒๕๒๔)
n อาจารย์ (๒๕๒๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (๒๕๒๕-
 ๒๕๒๗) รองศาสตราจารย์ (๒๕๒๘-๒๕๓๑) และ
 ศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (๒๕๓๑-๒๕๓๙)
n คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๐-๒๕๓๒)
n รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๒-๒๕๓๔)
n อธิการบดี (๒ วาระ) สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๔-๒๕๓๘) 
n นายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 (๒๕๓๘-๒๕๔๐)
n ประธานโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร และ
 อธิการบดี (๒๕๔๐-๒๕๔๔)
n เลขาธิการพรรคไทยรักไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง
 พรรคไทยรักไทย (๒๕๔๑-๒๕๔๔)
n สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 
 พรรคไทยรักไทย (๒๕๔๔)
n รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 (๒๕๔๔-๒๕๔๕)
n รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 (๒๕๔๕-๒๕๔๖)

ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ 

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘

นิด้าเป็นสถาบันการศึกษา
ขนาดเล็ก จึงต้องหา 
นวัตกรรมอยู่เรื่อยๆ 
ต้องแสวงหาสิ่งที่
ตอบสนองต่อชุมชน   
ต่อประชาคม



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีนิด้า
 ผมเองต้องขอพูดว่านิด้าเป็นสถาบันที่ให้โอกาสผม  เพราะเดิมทีเดียวผม 
ได้ทุนรัฐบาล คือทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อจะ 
กลับมาเป็นอาจารย์ประจำาโรงเรียนนายร้อยตำารวจที่สามพราน แต่แม้จะม ี
ตำาแหน่งอาจารย์ว่าง ทางผู้บริหารโรงเรียนขณะน้ันก็ไม่ยอมแต่งต้ังให้ผมได้รับ 
ตำาแหน่งอาจารย์ ผมจึงขอโอนจากกรมตำารวจมาที่นิด้า  ตอนนั้นท่านที่เป็น 
อธิการบดีอยู่คือ  รศ.ดร.ฑิตยา  สุวรรณชฎ  ผมยังจำาวันที่ผมมารายงานตัวได้   
ผมใส่เครื่องแบบตำารวจชุดกากี รายงานตัวออกต่ออธิบดีกรมตำารวจ แล้วมา 
เปลี่ยนชุดสากลระหว่างทางมาเป็นสูท มารายงานตัวกับท่าน อ.ฑิตยา ที่นี่คือ 
ท่ีท่ีให้โอกาสผม  และผมใช้เวลาแค่ ๖ ปีกว่าๆ ข้ึนมาเป็นศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐   
ผมใช้เวลาเพียงไม่ก่ีปี มาเป็นคณบดี เป็นรองอธิการบดี  และอธิการบดี  ตลอดเวลา 
ท่ีอยู่ท่ีน่ี ผมก็ได้เติบโตข้ึนมาด้วยระบบคุณธรรม ชาวนิด้ามองเห็นว่าผมมีศักยภาพ  
เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ก็ให้ผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารนิด้า โดยที่ผมไม่ใช่ 
ศิษย์เก่าของที่นี่  นี่คือจุดเด่นของนิด้า จะศิษย์เก่าหรือไม่ ไม่สำาคัญ  ถ้าคุณเป็น 
คนเก่ง  ถ้าคุณเป็นคนดี  คุณได้ขึ้น และผมตอบสนองที่นี่ด้วยผลงาน ด้วยความ 
ซื่อตรง คนเก่าๆ ของนิด้าที่ทำางานร่วมกับผม จะทราบดีว่าสิ่งที่เราทำา มันเป็น 
ประโยชน์ต่อทั้งนิด้าและประเทศชาติ 

ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ หรือ
อีกตำ�แหน่งหนึ่งที่สังคมรู้จักคือ 

ร้อยตำ�รวจเอก ปุระชัย ผู้มีลักษณะเฉพ�ะจน
ได้รับฉ�ย� “มิสเตอร์ไม้บรรทัด” อันเกิดจ�ก
อุปนิสัยคว�มเที่ยงตรง และมีจริยธรรมในก�ร

ทำ�ง�น นอกจ�กบทบ�ทท�งก�รเมืองที่เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม ท่�นยังเป็นอ�จ�รย์ นัก
วิช�ก�ร และมีตำ�แหน่งท�งก�รบริห�รของ
นิด้�หล�ยตำ�แหน่งเริ่มต้นจ�กคณบดีคณะ

รัฐประศ�สนศ�สตร์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผน 
และอธิก�รบดีท่�นที่ ๘ ของนิด้�

n รองนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๖-๒๕๔๘)
n นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 (๒๕๔๗-๒๕๔๙)
n ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ 
 (ก.ตร.) (๒๕๔๗-๒๕๔๘) และกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตร. (๒๕๔๙-๒๕๕๓)
n สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๔๙-๒๕๕๑)
n ประธานคณะกรรมาธิการสามัญการยุติธรรม 
 การตำารวจ และสิทธิมนุษยชน
n ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาบันบัณฑิต  
 พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๙-ปัจจุบัน)
n ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 
 ศาสตร์ (๒๕๔๘-๒๕๕๔)
n นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำารวจ
 คนแรก ภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำารวจ 
 พ.ศ.๒๕๕๑ (๒๕๕๑-๒๕๕๔)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n ประธานพรรครักษ์สันติ และผู้ร่วมก่อตั้ง
 พรรครักษ์สันติ
n สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 
 พรรครักษ์สันติ 

ผลงานที่สำาคัญ
n ริเริ่มจัดตั้งโครงการภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิต-
 พัฒนบริหารศาสตร์
n ริเริ่มจัดตั้งโครงการภูมิภาค สถาบันบัณฑิต-
 พัฒนบริหารศาสตร์
n ริเริ่มจัดตั้งโครงการนานาชาติ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์
n ริเริ่มจัดตั้งวิทยาเขต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 
 ศาสตร์ที่จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง) และ
 นครราชสีมา (สีคิ้ว)
n ปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันและริเริ่มการวางผัง
 แม่บทภูมิสถาปัตย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
 บริหารศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ชลบุรี (บ้านบึง) และ
 นครราชสีมา (สีคิ้ว)
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แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน 
 ครอบครัวผมสอนกันมาต้ังแต่ไหนแต่ไร  คุณธรรมในครอบครัวผม คือ  ขยัน  
ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  เงินทั้งหลายที่สกปรกเราไม่รับ  ผมเติบโตมาด้วยเงิน 
ท่ีสะอาดของแม่และพ่อ คุณพ่อผมรับราชการและเป็นตัวอย่างของคนท่ีซ่ือสัตย์ 
มากๆ ครอบครัวผมเป็นข้าราชการต้ังแต่สมัยทวด สมัยปู่ ค่านิยมท่ีดีของข้าราชการ  
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความทุ่มเทเสียสละ ไม่กินสินบาทค่าสินบน  สิ่งเหล่านี้ 
ตลอดระยะเวลาท่ีผมทำางานมา ไม่ว่าตำาแหน่งไหน แม้กระท่ังทุกวันน้ีผมเป็น ส.ส.   
ผมก็ไม่เคยรับเงินใคร  แล้วก็ไม่เคยซ้ือเสียงด้วย  เราได้เงินสะอาดแค่ไหนก็พอใจ 
แค่นั้น นั่นก็คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์  อดทน  หลักในการทำางานผมใช้คำาภาษา 
อังกฤษเข้ามาคือ  IDEAL 
 
 I ก็คือ Innovation (นวัตกรรม) เราต้องคิดริเริ่มหาการกระทำาใหม่ๆ 
หาทางออกใหม่ๆ ยกตัวอย่าง ในอดีตเราสอนแต่ภาคปกติ ต่อมาเราก็พัฒนา 
ให้มีภาคพิเศษ มีภูมิภาค และต้องมีนานาชาติ ก็ไปทีละข้ันๆ แทนท่ีจะมี Campus  
เดียว เราหา Campus อื่นด้วย แทนที่จะของบประมาณแผ่นดินอย่างเดียว เรา 
ก็ไปกราบนมัสการจากหลวงพ่อวิริยัง เพื่อขอกราบเมตตาให้ท่านสร้างอาคาร 
ให้นิด้า สีคิ้ว นี้ก็คือส่วนของนวัตกรรม
 
 D – Dedication คนเราจะทำาอะไรต้องทุ่มเท ต้องให้หมดใจ ผมอยู่ที่นี่
ผมทำางานเกินเวลา เสาร์ – อาทิตย์เกือบจะไม่มี เพราะเสาร์ – อาทิตย์ คือ จะ 
ไปภูมิภาค นอกจากจะไปสอน ก็ไปเปิดหลักสูตร ไปดูแล เดินทางไปตามที่ต่างๆ 
และบางทีก็ขับรถไปสองคนกับลูก ช่วงนั้นลูกผมก็ยังเล็ก บางทีก็พาครอบครัว 
ไปเที่ยวด้วย  
 
 E – Experimentation เมื่อเราค้นพบนวัตกรรม เราจะทำาอะไร ของใหม่ๆ  
เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดี ทำาให้มันเล็กก่อน เหมือนทำาการทดลอง 
Experimentation คือ การทดลองทำาโครงการขนาดเล็ก ก่อนจะทำาโครงการ 
ภาคพิเศษ เราเริ่มจากสองห้อง ก่อนที่จะเริ่มที่คณะอื่น เริ่มทดลองที่คณะ 
รัฐประศาสนศาสตร์ โครงการภูมิภาคเริ่มจากที่อุตรดิตถ์ก่อน จากนั้นก็ขยาย 
มาลำาปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภูเก็ตหรือแม้แต่โครงการ 
นานาชาติ ก็เริ่มที่ลาว เวียดนามก่อน ถ้าประสบความสำาเร็จก็ค่อยขยายต่อไป
 
 A – Adaptation พอเราได้ประสบการณ์ต่างๆ เราก็เอามาปรับให้มัน 
ดียิ่งขึ้น ให้มันลดต้นทุน ลดคน ลดค่าใช้จ่าย แทนที่อาจารย์จะต้องบินไปสอน  
ก็อาจจะใช้ระบบ SKYPE, ระบบ VDO Conference เข้ามาแทนท่ี ลดการเดินทาง  
ลดความเสี่ยงภัย ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 

 L – Leadership ภาวะผู้นำา การที่จะเป็นผู้นำาได้  
ต้องมีความกล้าหาญ กล้าท่ีจะคิด กล้าจะทำา กล้าจะนำา  
และกล้าท่ีจะรับผิดชอบ ผิดเราก็บอกผิด แต่มันไม่ได้ผิด 
เพราะเราประพฤติไม่ดีหรือคิดร้าย แต่ผิด เพราะบางที 
เราลองผิดลองถูก เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ มันก็มีพลาด  
มีอะไรหลายอย่างท่ีเราทำางานไป เราก็เรียนรู้ ในการทำา 
อะไรใหม่ๆ แน่นอนงานใหม่ไม่ได้เร่ิมจากเสียงเชียร์เสมอไป  
บ่อยครั้งที่เราเจอคนที่เป็นอุปสรรค บางทีผมก็ต้องสู้  
ต้องทน ต้องชี้แจงด้วยความใจเย็นและก็หนักแน่น 

 ตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าข้ามไปก็คือ  ตอนที่ผม 
เป็นคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในขณะนั้นคณะ 
ไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ ห้องสมุดของคณะก็ไม่มีแอร์- 
คอนดิชั่นสำาหรับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มี ในที่สุดผมก็ไปขอเงิน 
จากคุณพ่อผม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมัยน้ัน  (ปี ๒๕๓๔) ขณะน้ัน 
ทองคำาบาทละ ๓,๐๐๐ ขอมาเพื่อจะปรับปรุงคณะ  รศ.   
นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนจะมีภาคพิเศษ  ก่อนจะมีภูมิภาค   
คุณพ่อผมท่านเป็นข้าราชการมายาวนาน  ท่านบอกว่า 
ลูกอย่าให้เป็นเงินนะ เพราะถ้าให้เป็นเงินน่ะเบิกยาก  
ให้เป็นของ ท่านให้เงินผมมาแสนหนึ่ง แล้วผมจะซื้อ 

ครุภัณฑ์มีใบเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นผมก็เอาของ 

เมื่อเราค้นพบนวัตกรรม 
เร�จะทำ�อะไร ของใหม่ๆ  

เร�ไม่มีท�งรู้ว่�มันจะดีหรือจะไม่ดี 
ทำ�ให้มันเล็กก่อน เหมือนทำ�ก�ร

ทดลอง Experimentation 
คือ การทดลองทำาโครงการ

ขนาดเล็ก ก่อนจะทำ�
โครงก�รภ�คพิเศษ
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และใบเสร็จส่งให้นิด้า  จนกระท่ังครบวงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
บอกว่าคนท่ีบริจาคคือ พลตำารวจตรี ชวน เป่ียมสมบูรณ์   
บิดาผม พอท่านอธิการบดีได้รับแล้ว  ท่านก็ทำาหนังสือ 
ตอบขอบคุณ แล้วก็ทำาเป็นโล่มอบให้ 

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก จึงต้องหา 
นวัตกรรมอยู่เร่ือยๆ ต้องแสวงหาส่ิงท่ีตอบสนองต่อชุมชน   
ต่อประชาคม ในขณะนี้เราจะเป็นอาเซียน ASEAN  
Economic Community (AEC) สิ่งที่นิด้าเคยโดดเด่น 
มากๆ คืออาจารย์ส่วนใหญ่จบจากอเมริกา หรือจบจาก 
อังกฤษ ตอนท่ีผมเป็นอธิการบดีน้ัน อาจารย์นิด้า ๘๐%    
จบปริญญาเอก จากต่างประเทศ ภาษาอังกฤษใช้ได้เลย   
แต่วันนี้เราพบว่าอาจารย์ของเรานั้น ส่วนใหญ่ภาษา 
อังกฤษน่าจะด้อยกว่าในอดีต  ทั้งที่เรากำาลังจะต้องใช้ 
ภาษาอังกฤษ  ฉะน้ันหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เป็นหลักสูตร 
ที่สำาคัญมากที่ทำาให้เรากลายเป็นอาจารย์ของอาเซียน  
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาจารย์ของคนไทย  แล้ววันนี้เราจะ 
พบว่าประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเก่งๆ  สิงคโปร์  มาเลเซีย   
ฟิลิปปินส์  กำาลังเริ่มมาเป็นอาจารย์เรา  แทนที่เราจะ 
เป็นอาจารย์เขา  ขณะเดียวกันเขาก็รุกเข้าไปในประเทศ 
ที่เราเคยเป็นคนช่วยพัฒนาระบบการศึกษา  เป็นต้นว่า   
ลาว  เขมร  เวียดนาม  ตรงน้ีคือส่ิงท่ีเราต้องมองให้ออกว่า   
เราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้  เราต้องปรับตัวและต้องก้าวไป 
ข้างหน้าอย่างเร็วพอสมควร ด้วยความรอบคอบ  นวัตกรรม 
สำาคัญมาก  ตอนนี้วัตถุรวมถึงอาคารสถานที่ดีแล้ว  แต ่
หลักสูตรการสอน ความพร้อมของอาจารย์ งานวิจัยต่างๆ  
เป็นเร่ืองท่ีต้องทำาอีกมาก ผมต้องหันกลับมาถามว่า ใน 
ขณะท่ีอาคารและสถานท่ีสวยกว่าสมัยก่อน แต่คุณภาพ 
คนเท่าสมัยก่อนมั้ย งานวิจัยเป็นยังไง ลูกศิษย์ใช้ภาษา 
อังกฤษได้ดีขึ้นมั้ย เพราะอีก ๒ ปี ข้างหน้า ภาษากลาง  
ก็คือ ภาษาอังกฤษ และเราก็เป็นสถาบันที่ถือว่าเป็น 
ระดับท็อปของประเทศ ตรงน้ีคือเร่ืองหน่ึงท่ีสำาคัญมากๆ 

 ประการที่สอง นิด้าควรจะเป็นผู้นำาทางปัญญา ความที่จะเป็นผู้นำาทาง
ปัญญาได้ ก็เหมือนกับที่ในหลวงท่านรับสั่ง การทำาอะไรต้องลดละอคติ อย่า 
ไปติดยึด เราเป็นนักวิชาการเราจะต้องมีความเป็นกลาง  น่ีขณะน้ีประเทศแตกแยก  
นิด้าต้องมีความเป็นกลาง ใครทำาไม่ถูก บอกไม่ถูก ชี้ทางสว่างให้ประเทศว่า 
จะออกจากความขัดแย้งอย่างไร  ประเทศจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อ 
แข่งขันในอาเซียนได้ยังไง  ประเทศจะกลับไปเป็นผู้นำาอาเซียนได้ยังไง  เพราะ 
เมื่อปี  ๒๕๑๐  ประเทศไทยคือประเทศที่ริเริ่มผลักดันการเกิดประชาคมอาเซียน   
เราคือ ๑ ใน ๕ ชาติ ถือว่าเราเป็นผู้นำาสูงสุดเพราะอาเซียนมาเริ่มลงนามที ่
กรุงเทพฯ แต่วันนี้อาเซียนมี ๑๐ ชาติ ซึ่งเรากลับมีบทบาทลดลง คำาถามที่ผม 
ต้องถามคือ ทำาไมเราถอยหลังลงไปขนาดนั้น ภายในประเทศก็เต็มไปด้วย 
ความแตกแยก ความร้าวฉาน การที่มองกันด้วยสายตาที่เป็นศัตรู สร้างแต่ 
ความเกลียดชังซึ่งกันและกัน แทนที่จะสร้างความรักความสามัคคี สิ่งที่สำาคัญ 
โดยเฉพาะเราสอนวิชาบริหาร เราต้องเป็นแบบอย่างของการบริหาร เป็นตัวอย่าง 
ของความซ่ือสัตย์ เป็นตัวอย่างของคนท่ีแสวงหานวัตกรรม เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและอาจารย์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ ม ี
ความจริงใจ ซื่อสัตย์ เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง มีวิสัยทัศน์ มีวิชาการ 
เป็นปัญญาให้กับประเทศชาติ เป็นแบบอย่างให้กับสังคม

เราต้องเป็นแบบอย่างของการบริหาร 
เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ เป็นตัวอย่าง

ของคนที่แสวงหานวัตกรรม 
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ผู้บริห�รและอ�จ�รย์  ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดี
ของลูกศิษย์ มีคว�มจริงใจ ซื่อสัตย์ เป็นบุคคล

ซึ่งมีคว�มเป็นกล�ง มีวิสัยทัศน์  มีวิช�ก�ร 
เป็นปัญญ�ให้กับประเทศช�ติ  

เป็นแบบอย่างให้กับสังคม
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รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒

ผมได้ยึดหลักตามพระบรม
ราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง
การทำางานคือ จะต้อง
มีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ
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 แห่งชาติ, (๒๕๔๑) 
n กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.), (๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
n ประธานกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ, (๒๕๔๐) 
n ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, (๒๕๓๔-๒๕๓๕) 
n ที่ปรึกษาประจำาสำานักงานที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงวอชิงตัน ดี.ซี., (๒๕๓๓-๒๕๓๕) 
n สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ, (๒๕๑๖) 
n นักวิจัย สำานักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (DSIR), 
 นิวซีแลนด์, (๒๕๐๙ - ๒๕๑๐) 
n ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย ที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษา ให้กับองค์การต่างๆ  
 ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
 n กรมสรรพากร 
 n สำานักงบประมาณ 
 n สำานักนายกรัฐมนตรี 
        ฯลฯ

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
n กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด 
 (มหาชน) ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
n ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพร็พ  ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
n กรรมการอำานวยการ วชิราวุธวิทยาลัย ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
n กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
n กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน

 ผมเติบโตก้าวหน้าในราชการ มีหน้าที่การงานที่ดี 
ได้มีโอกาสไปช่วยและเรียนรู้งานราชการ

นับสิบกระทรวงและประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะนิด้�
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ผลงานที่สำาคัญขณะดำารงตำาแหน่ง : 
 ประการแรก ผมคิดว่าอะไรสำาคัญอะไรไม่สำาคัญน่าจะเป็นคนอื่นบอกมาก 
กว่าตัวผมเอง และวันนี้ก็เกือบสิบแปดปีจากวันที่ผมเข้ารับตำาแหน่ง ซึ่งก็นาน 
มากแล้วจำาไม่ค่อยได้แล้วว่าทำาอะไรไปบ้าง ที่พอนึกออกก็คือการที่นิด้าได้
จัดการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  
สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในการสัมมนา และ 
ทรงพระราชทานโอกาสให้บุคคลสำาคัญท่ีมาร่วมงานได้ร่วมโต๊ะเสวยม้ือกลางวัน  
ผลจากการสัมมนาในวันนั้นก็เป็นจุดเร่ิมต้นที่ทำาให้อาจารย์ของสถาบันฯ 
หลายท่านทำาวิจัยในหัวข้อนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ 
 อีกคร้ังหน่ึงก็ได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพฯ ตามท่ีพระองค์ท่านโปรด 
ที่จะทรงพาลูกศิษย์นักเรียนนายร้อยของท่าน โดยเสด็จจากเขาชะโงกไป 
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่นิด้าสีคิ้ว ซึ่งเป็นสถานที่ที่เห็นสุริยุปราคา 
คร้ังน้ันได้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก นอกจาก พวกเราจะได้โอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน 
อย่างใกล้ชิดแล้ว ก็เป็นโอกาสดีท่ีหน่วยราชการท้องถ่ินหลายแห่งได้เข้ามาร่วมมือ 
พัฒนาวิทยาเขตสีคิ้วทางกายภาพให้เจริญขึ้นอย่างทันตาเห็น อีกเรื่องหนึ่งที่ 
นึกออกก็คือการหาข้อมูลและปรับปรุงจนการจัดการศึกษาภาคพิเศษของนิด้า 
ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนในเรื่องคุณภาพว่าทัดเทียมกับภาคปกติ
 
 อีกเรื่องหนึ่งที่พอจำาได้เป็นเรื่องการเงิน เมื่อผมเข้ารับตำาแหน่งนั้นนิด้าเปิด 
สอนภาคพิเศษมาสักหกหรือเจ็ดปีแล้ว คณะที่เปิดสอนมาแต่แรกก็มีฐานะ 
การเงินดีแต่นิด้าเองยังจนอยู่ กองทุนส่วนกลางท่ีเรียกว่ากองทุนพัฒนาทรัพย์สิน 
มีอยู่ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเท่านั้น ไม่พอที่จะพัฒนาอย่างจริงจังและไม่พอ 
ท่ีจะอุดหนุนคณะ/สำานักท่ีไม่ได้เปิดสอนภาคพิเศษ จึงได้วางระบบการเงินใหม่ 
เสียใหม่ เมื่อพ้นจากตำาแหน่งจำาได้ราวๆ ว่าภายในเวลาสี่ปี กองทุนส่วนกลาง
เพิ่มขึ้นหลายเท่า และแข็งแรงพอที่จะพัฒนาต่อไปได้ตามความจำาเป็น
 
 

ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการดำารง
ตำาแหน่งเป็นอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่อธิการบดี 
ของนิด้า ผมเติบโตก้าวหน้าในราชการ มีหน้าท่ีการงาน 
ที่ดี ได้มีโอกาสไปช่วยและเรียนรู้งานราชการนับสิบ 
กระทรวงและประสบความสำาเร็จในชีวิตส่วนหน่ึงเป็น 
เพราะนิด้า ซ่ึงได้ให้ทุนผมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก การได้มาทำาหน้าท่ีอธิการบดีจึงเปรียบ 
เสมือนการได้รับโอกาสมาทดแทนพระคุณนิด้า 

แนวคิด / วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 ผมได้ยึดหลักตามพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเร่ืองการทำางานคือ จะต้องมีความ 
ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ 
ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต 
เที่ยงตรง เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง    
 ผู้บริหารของนิด้าจะต้องมีความเป็นผู้นำา มีความคิด 
เป็นของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องบริหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส รับฟังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได ้
แสดงความคิดเห็นตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน  
แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะแตกต่างไปจากความเห็นของ 
อธิการบดีก็ตาม เพราะนั่นหมายถึงการเปิดโอกาสให้

นิด้�มีคณ�จ�รย์และบุคล�กรที่มีคุณวุฒิและคุณภ�พสูงที่สุดในประเทศ 
ทุกคนจึงมีสิทธิและควรมีส่วนในการเสนอวิสัยทัศน์ด้วย 

ผมให้คว�มสำ�คัญกับก�รมองให้ออกอย่�งถูกต้องว่�วิสัยทัศน์ที่มีผู้เสนอม�นั้น 
เรื่องใดควรนำาไปคิดต่อหรือนำาไปใช้ เรื่องใดยังไม่เหมาะสมไม่ควร 

มากกว่าที่จะพยายามทำาวิสัยทัศน์ส่วนตัวให้เป็นจริง



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ประชาคมนิด้าได้มีบทบาทในการร่วมบริหารสถาบัน
อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าสามารถทำาได้จะทำาให้บุคลากรทุก
คนเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผลงานส่วนรวมก็จะดีตามไปด้วย       
 
 ผมพยายามท่ีจะสร้างบรรยากาศของการร่วมคิด  
ร่วมทำาของประชาคมนิด้าในการกำาหนดทิศทางและ 
แนวทางปฏิบัติของสถาบันให้ขับเคลื่อนไปอย่างมี
คุณภาพ ด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจของบุคลากร 
ทุกคน เป้าหมายสูงสุดคือทุกคนจะต้องมองไปในแนวทาง 
เดียวกัน เพื่อประโยชน์ของนิด้าเป็นหลัก
 
 สำาหรับวิสัยทัศน์น้ัน ผมมีบ้าง แต่ผมไม่ถือวิสัยทัศน์ 
ส่วนตัวเป็นสรณะ นิด้ามีคณาจารย์และบุคลากรที่ม ี
คุณวุฒิและคุณภาพสูงท่ีสุดในประเทศ ทุกคนจึงมีสิทธิ 
และควรมีส่วนในการเสนอวิสัยทัศน์ด้วย ผมให้ความ 
สำาคัญกับการมองให้ออกอย่างถูกต้องว่าวิสัยทัศน์ท่ี 
มีผู้เสนอมาน้ัน เร่ืองใดควรนำาไปคิดต่อหรือนำาไปใช้ เร่ือง 
ใดยังไม่เหมาะสมไม่ควร มากกว่าที่จะพยายามทำา 
วิสัยทัศน์ส่วนตัวให้เป็นจริง

ท่านต้องการให้นิด้าเป็นอย่างไรในอนาคต 
 บทบาทหน้าที่สำาคัญของนิด้า ก็คือ การเป็นกระจกเงา สะท้อนปัญหาของ 
สังคมในระดับประเทศ เม่ือระบุปัญหาแล้ว เราก็ควรเป็นผู้ให้สติและช้ีแนวทาง 
ออกให้กับสังคมด้วย โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าส่ิงท่ีเรานำาเสนอไปน้ันเป็นประโยชน์ 
กับประเทศชาติ และนิด้าจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อนิด้าเป็นทางเลือกแรกของ 
กลุ่มผู้จบปริญญาตรีท่ีเก่งท่ีสุดของไทย หรืออย่างน้อยก็เป็นทางเลือกต้นๆ และ 
เมื่อคณาจารย์ของนิด้าทำาวิจัยคุณภาพสูงเพื่อตอบคำาถามของประเทศอย่าง
สม่ำาเสมอ  

บทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญของนิด้� ก็คือ การเป็นกระจกเงา สะท้อนปัญหาของสังคม
ในระดับประเทศ เมื่อระบุปัญห�แล้ว เราก็ควรเป็นผู้ให้สติและชี้แนวทางออก
ให้กับสังคมด้วย โดยพิจ�รณ�ให้แน่ใจว่�สิ่งที่เร�นำ�เสนอไปนั้นเป็นประโยชน์ 
กับประเทศช�ติ และนิด้าจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อนิด้าเป็นทางเลือกแรกของ 
กลุ่มผู้จบปริญญาตรีที่เก่งที่สุดของไทย
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การศึกษา
ปริญญาตรี  
Political Science, Asian Studies and Anthropology  
จาก University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท 
Political Science, Asian Studies and Anthropology  
จาก University of California at  Berkeley สหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก 
Political Science, Asian Studies and Anthropology  
จาก University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา 

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต 
n ประธานที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างจริยธรรม  
 ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบ
n ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการว่าด้วย 
 สถานภาพสตรี แห่งสหประชาชาติ (Commission  on  
 the Status of Women-CSW) พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐
n ประธานอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาสตรีใน 
 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 
 ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
n ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง 
 การเมืองและการบริหารในคณะกรรมการส่งเสริม 
 และประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ
n ประธาน Gender Focal Point Network ใน
 กรอบเอเปก (พ.ศ.๒๕๔๖)
n ประธาน Women Leaders’ Network ในกรอบ
 เอเปก (พ.ศ.๒๕๔๖) 
n ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลโครงการพัฒนา 
 ระบบราชการเพื่อการบริหารราชการที่ดีและ 
 ปรับปรุงบริหารภาครัฐ
n ประธานคณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการ 
 จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ 
 ทุจริตคร้ังท่ี ๑๔ (14th IACC Host Committee คำาส่ัง 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ท่ี ๕/๒๕๕๒ ลว. ๒ มิ.ย. ๕๒)
n อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
n รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ๒ วาระ สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร์ 
n คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร์
n รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ 
ดร.จุรี   วิจิตรวาทการ
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔

ในอนาคตนิด้าจะ
ต้องมีบทบาทมากขึ้น

ในแง่เป็นที่พึ่งของสังคม 
ทั้งทางด้านวิชาการ

และเป็นผู้นำาทางความคิด
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ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n รองศาสตราจารยค์ณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนั 
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 
 ศาสตร์

ผลงานที่สำาคัญ 
(ขณะดำารงตำาแหน่งอธิการบดี)
 ๑. ริเริ่มให้มีศูนย์ดูแลบุตรหลานของพนักงานและ 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นคร้ังแรก  
ในช่วงปิดเทอมที่พ่อแม่ / ผู้ปกครองต้องนำามาดูแลใน 
สถานที่ทำางาน ด้วยความเอาใจใส่ถึงความสำาคัญของ 
ครอบครัว จึงจัดให้มีศูนย์ฯ ทำาหน้าที่และจ้างบุคลากร
ดูแลเป็นการเฉพาะ โดยให้เป็นศูนย์ฯ ที่เด็กสามารถมี 
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และ 
เป็นการปฏิบัติการทางสังคมในส่วนสำาคัญที่องค์กร
สามารถมีส่วนในการพัฒนาเด็ก / เยาวชนได้อีกด้วย
 
 ๒. การรณรงค์ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในกรณีที่
สถาบันจะต้องดำาเนินการเกี่ยวกับการออกนอกระบบ
ราชการ
 
 ๓. ปรับแก้ปัญหาหลายเร่ืองในเชิงบริหารท่ีค้างคาอยู่
 
 ๔. กระชับสัมพันธภาพระหว่างภาคประชาสังคม 
กับสถาบันฯ มีการจัดประชุมใหญ่ของภาคประชาสังคม 
ในสถาบันเป็นครั้งแรก 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อธิการบดี

หญิงท่านแรกของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ท่�นเป็นสตรีที่มีบทบ�ทท�งสังคม
ม�กม�ย ทั้งท�งด้�นกฎหม�ย 

สิทธิสตรี ก�รขับเคลื่อนต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น, ฯลฯ และ

ด้วยความอุทิศตนทำางานเพื่อสังคมด้วย
ความอุตสาหะ หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน

ต่างๆ จึงได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
แด่ท่านมากมาย ได้แก่ ร�งวัลสตรีดีเด่น

กรุงเทพมห�นคร ส�ข�ก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ 
ต่อส�ธ�รณะ, ร�งวัลหม่อมง�มจิตต์ บุรฉัตร  

ประเภทอ�จ�รย์ระดับอุดมศึกษ�ที่มีผลง�น 
ดีเด่นในก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรมของ 
นักศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�, ร�งวัลยอดหญิง  

จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรี, ฯลฯ จวบจน 
ปัจจุบันท่�นยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธ�นศูนย์

ส�ธ�รณประโยชน์และประช�สังคม ขับเคลื่อน
ก�รจัดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้กับโรงเรียนต่�งๆ 

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีนิด้า
 ดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่ประชาคมนิด้าให้เกียรติทำาหน้าที่นี้ เพราะที่ผ่านมา 
นิด้าไม่เคยมีอธิการบดีเป็นผู้หญิง เป็นเรื่องที่ดีที่นิด้าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ม ี
บทบาททางสังคม 
  
แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ขณะท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่น้ัน ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาท่ีหมักหมมอยู่ จนกระท่ัง 
คลี่คลาย ขณะเดียวกันก็ได้พยายามสร้างงานใหม่ให้กับนิด้า เพราะรู้สึกว่าเรา 
มีศักยภาพสูง แต่ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี เราให้ความสำาคัญกับเร่ืองคุณภาพ 
และการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะนิด้าไม่สามารถพึ่งงบประมาณ 
แผ่นดินได้ทั้งหมด 
  
ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 ในอนาคตนิด้าจะต้องมีบทบาทมากข้ึนในแง่เป็นท่ีพ่ึงของสังคม ท้ังทางด้าน 
วิชาการและเป็นผู้นำาทางความคิด เพราะว่าสังคมในปัจจุบันอาจจะเรียกว่าแตกแยก 
มากพอสมควร ทำาอย่างไรท่ีจะให้แง่คิดแก่คนในสังคม ให้หันหน้ามาพูดคุยกันได้  
ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มองสังคมเป็นตัวตั้ง ปลูกฝังเรื่องจิต 
สาธารณะ ความมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างองค์ความรู้เพ่ือสังคม เพ่ือส่วนรวม  
นี่เป็นหัวใจที่นิด้าต้องเป็นผู้นำาในด้านนี้ มิใช่แต่เพียงว่าส่งเสริมพัฒนาคนให ้
ก้าวหน้าเพื่อตัวเอง แต่ทำาอย่างไรให้คนที่มีความก้าวหน้าเหลียวหลังไปดูแล 
คนอื่นๆ ด้วย ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับโลกภายนอกมากขึ้น เช่น การเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เราจะต้องพัฒนาคน ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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การศึกษา
ปริญญาตรี  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การธนาคาร), 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท  M.A. (ECONOMICS : PUBLIC 
   FINANCE), California State 
   University, Long Beach,  U.S.A.

ปริญญาเอก  Ph.D. (ECONOMICS : MONETARY 
   THEORY) University of 
   Missouri-Columbia, U.S.A.

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต 
n อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (๒ สมัย)    
n ผู้เชี่ยวชาญประจำาคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
n กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำากัด 
n ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
n รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
n EXECUTIVVE DIRECTOR คนแรกของโครงการ
 ปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 
 ASEAN-CANADA 
n คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒ สมัย) 
n อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
n อาจารย์ผู้ช่วยสอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 แห่งรัฐมิตซูรี่ โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 
n ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะ
 บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
 และกำากับหนี้สาธารณะ 
n คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบ
 ราชการ (ก.พ.ร.)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง 
 (ประเทศไทย) จำากัด
n กรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำากัด

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๐

นิด้�จะพัฒน�
คุณภาพของบัณฑิต, 

ผลงานวิจัย 
และความเป็นผู้นำา 

ด้�นก�รศึกษ�
อย่�งต่อเนื่องและจริงจัง
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n กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  
 (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
n กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำาสูง (ประเทศไทย) 
 จำากัด (มหาชน)
n กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
n อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำาคัญ
n ขณะที่ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
 ได้ริเริ่มและสนับสนุนให้เปิดโครงการ XMBA ขึ้น 
 ในคณะ
n ขณะท่ีดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 ได้ขอท่ีดินในบริเวณอำาเภอบ้านบึง จากนายประโยชน์   
 เนื่องจำานง และนายสุภร ปราชญ์เปรื่อง จำานวน  
 ๓๐๐ ไร่ เพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่ใช้ใน 
 การเปิดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและ 
 เอกชนท่ีทำางานอยู่ในบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
n ขณะที่ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี ได้สร้างผลงาน 
 ร่วมกับผู้บริหารในยุคนั้นดังต่อไปนี้ คือ
 ๑. ออกระเบียบให้คณาจารย์ต้องส่งผลสอบปลาย 
  ภาคของนักศึกษาภายในเวลา ๑ เดือนหลัง  
  สอบเสร็จ
 ๒. กำาหนดภาระงานของคณาจารย์ โดยกำาหนดให้ 
  มีภาระการสอน การทำาวิจัยและภารกิจอื่นๆ  
  ในสัดส่วน ๔๐ : ๔๐ : ๒๐
 ๓. ได้ของบประมาณสร้างอาคารนันทนาการ และ 
  อาคารสยามบรมราชกุมารี และสร้างเสร็จใน 
  เวลาต่อมา
 ๔. ได้กำาหนดให้คุณวุฒิของอาจารย์ที่จะรับเข้ามา 
  ใหม่ต้องจบปริญญาเอก เว้นแต่ผู้สมัครรายใด 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มีโครงการ 
  จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 
  สองปี
 ๕. เน่ืองจากคณาจารย์บางคณะมีภาระงานสอน 
  ไม่ครบท่ีระเบียบกำาหนด จึงกำาหนดให้นับภาระ 
  งานสอนภาคพิเศษเป็นภาระงานได้ เมื่อสอน 
  ครบภาระงานแล้ว ส่วนเกินจึงจะถือเป็นภาระ 
  งานสอนที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษได้
 ๖. ริเร่ิมให้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงาน  
  สาย ข. และสาย ค. เพื่อพัฒนาให้พนักงานมี 
  ความรู้และความสามารถในการสนับสนุน 
  การพัฒนาสถาบันมากยิ่งขึ้น

 ๗. เสนอให้สภาอนุมัติเปล่ียนสีประจำาสถาบัน จากสีน้ำาเงินเป็นสีเหลือง ซ่ึง 
  เป็นสีของวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ๘. เสนอสภาฯ ให้อนุมัติใช้ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำาสถาบัน 
 ๙. ติดตั้งระบบ Internet ไร้สาย (WI-FI) ทั้งสถาบัน
 ๑๐. ติดต่อและนำาหลักสูตร Micro Economic Competitiveness จาก 
  มหาวิทยาลัย Harvard และหลักสูตร Executive Leadership Program  
  จาก Wharton School of Business มหาวิทยาลัย Pennsylvania  
  มาเปิดสอนที่สถาบัน
 ๑๑. ได้รวมโครงการส่ิงแวดล้อมเข้ากับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  และรวมโครงการบริหารเทคโนโลยีกับโครงการทรัพยากรมนุษย์  
  ตามนโยบายของสถาบัน
 ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะต่างๆ ที่มีความพร้อมเปิดสอนในระดับ 
  ปริญญาเอกมากขึ้น
 ๑๓. มีนโยบายที่ให้ทุกคณะเน้นคุณภาพของการเรียนการสอนมากกว่า 
  ปริมาณ ลดโครงการเรียนการสอนภาคพิเศษให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม  
  เพื่อรักษาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยมากขึ้น

ความรู้สึกต่อการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีนิด้า
 รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ 

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
๑. ต้องทำางานโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของสถาบันเป็นประการสำาคัญ  
 โดยเน้นความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เป็นผลงานของสถาบัน
๒. ต้องรับฟังความคิดเห้นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเน้นการทำางานเป็นทีม
๓. สรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่งและคนดีเข้ามาทำางานในสถาบัน
๔. มุ่งพัฒนาสถาบันให้ก้าวหน้าไปในทางที่เหมาะสมอยู่เสมอ
๕. กล้าตัดสินใจทำาสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต
 ผมหวังว่านิด้าจะพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต, ผลงานวิจัย และความเป็นผู้นำา 
ด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง เพราะความสำาเร็จ ความก้าวหน้า ความ 
คาดหวัง และการยอมรับของสังคมที่มีต่อนิด้า คือ คุณภาพ ไม่ใช่ ปริมาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อธิการบดีท่านที่ ๑๑ แห่ง
รั้วร�ชพฤกษ์ ท่�นเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดต่อสภ�สถ�บันขออนุมัติให้

ดอกร�ชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ�สถ�บันและเปลี่ยนสีประจำาสถาบัน จาก
สีน้ำาเงินเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั่นจึงกล�ยเป็นที่ม�
ของดอกไม้และสีประจำ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ที่ใช้สืบเนื่องกันม�จนกระทั่งปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิก�รบดี  
พ.ศ. ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๓ / พ.ศ. ๒๕๕๓ –  ๒๕๕๖

ที่ภ�คภูมิใจม�กและถือว่�เป็น
คว�มโดดเด่น ก็คือ ก�รปรับปรุง 

กระบวนก�รในก�รขอตำ�แหน่ง
ท�งวิช�ก�รให้กับอ�จ�รย์ 

เพร�ะที่ผ่�นม�ในอดีต 
ทุกมห�วิทย�ลัยเรื่องก�รขอ

ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รใช้เวล�น�นม�ก



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๑ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย
   อินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๓๒ ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตร-
   ดุษฎีบัณฑิต 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต : 
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อะไรคือสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดในการทำางานให้กับนิด้า
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา “มีความภาคภูมิใจกับความเป็นนิด้า” นิด้าถือเป็น 
สถาบันการศึกษาระดับสูง คือ เป็นบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ 
ของคนในประเทศอย่างกว้างขวาง แล้วนิด้าก็เป็นสถาบันท่ีมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพัฒนามาจนได้ถึงร้อยละ ๙๐ 
ของอาจารย์ทั้งหมด ก่อนผมมาเป็นอธิการบดีก็ยังไม่ถึงระดับนี้ แต่เราก็ตั้ง
เป้าหมายว่าเราอยากเห็นที่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวันนี้เราก็สามารถทำาได้ สิ่งนี้เป็น 
ความภาคภูมิใจ
 
 เร่ืองท่ีสอง ท่ีภาคภูมิใจมากและถือว่าเป็นความโดดเด่น ก็คือ การปรับปรุง 
กระบวนการในการขอตำาแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ เพราะที่ผ่านมาใน 
อดีต ทุกมหาวิทยาลัยเรื่องการขอตำาแหน่งทางวิชาการใช้เวลานานมาก ถ้า
ใครทำาได้ใน ๑ ปี ถือว่าเร็ว แต่ถ้า ๑ ปีครึ่ง หรือ ๒ ปี หรือ ๒ ปีกว่า ถือว่า 
เป็นเรื่องปกติ ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปรับปรุงได้ เราก็มาดำาเนินการ 
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ จนกระท้ังวันน้ี ถือว่ามีความโดดเด่นท่ีสุด เพราะว่า 
ใช้เวลาเฉล่ีย ๕ เดือนเศษ เท่าน้ันเอง มีอาจารย์บางท่านใช้เวลาเพียง ๓ เดือนเศษ  
ก็รู้ผลและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำาเรื่องนี้ได้สำาเร็จ สิ่งนี้ก็จะ 
เป็นความสำาเร็จที่ทำาให้คณาจารย์มีกำาลังใจ เป็นการพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก
 

นิด้�ถือเป็นสถ�บันก�รศึกษ�ระดับสูง คือ เป็นบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศอย่างกว้างขวาง แล้วนิด้�ก็เป็นสถ�บัน

ที่มีอ�จ�รย์ที่มีคุณวุฒิปริญญ�เอกสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถ
พัฒนามาจนได้ถึงร้อยละ ๙๐ ของอาจารย์ทั้งหมด
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แนวคิด / วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 เป้าหมายสำาคัญของการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีของผม ตั้งแต่วันแรกที ่
เข้ามาเป็นอธิการบดี สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือ ต้องการเห็นนิด้าเป็น World 
Class University ซึ่งการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลหรือระดับโลกได้
จะต้องมีอย่างน้อย ๘ ประการ และขณะนี้นิด้ามี ๕ ประการ ประการแรก 
คือ การมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ นั่นหมายถึง อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความ
สามารถสูงทั้งในเรื่องวิชาการ งานวิจัย สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ ประการท่ีสอง 
คือ เรื่องนักศึกษา ต้องมีความโดดเด่นเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถดึงดูด
นักศึกษาที่เก่งให้มาเรียนนิด้าให้ได้ ผมอยากจะเห็นว่า วันหนึ่งข้างหน้าทำา
อย่างไรให้คนในประเทศไทยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์มีความเชื่อว่า “ถ้า
เค้าเก่งแล้วต้องมาเรียนที่นิด้า” สิ่งนี้เป็นเป้าหมายที่อยากเห็นนิด้าในอนาคต
เป็นอย่างนี้

 

 “วันนี้นิด้�...เราก็มีคนเก่งพอสมควรที่
เข้ามาเรียน แต่ว่�ยังไม่โดดเด่นม�กนักเท่�ที่ควร

จะเป็น เพร�ะว่�บ�งส�ข� บ�งหลักสูตร เร�ก็ไม่
ส�ม�รถดงึดูดคนเก่งม�เรียนได้เท�่ทีเ่ร�ตอ้งก�ร 

แต่ในอน�คต นิด้าอยากให้เป็นที่ประจักษ์ว่า 
สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ ใครรู้ตัวเองว่าเก่ง

แล้ว ควรจะต้องมาเรียนที่นิด้าเท่านั้น”

 
 ประการที่สาม คือ เรื่องของ Infrastructure และ Facilities สำาหรับการ
เรียนการสอนจะต้องทันสมัยได้มาตรฐานสากล ซึ่งผมได้ให้ความสำาคัญมาก
กับห้องสมุด ห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่พักสำาหรับนักศึกษาได้นั่งพัก
ระหว่างรอเรียน ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ

 ประการที่สี่ คือ การเป็น Green University เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว คำาว่า  
สีเขียว มีทั้ง ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ เป็น Working Place ที่มีสุขภาพ สถานที่
ทำางานของบุคลากรทุกหน่วยงานมีสถานที่ทำางานที่ทันสมัย น่าทำางานสำาหรับ

ทุกหน่วยงาน แล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน ก็ควร 
จะมทีัง้ไมย้นืตน้ทีร่ม่รืน่ ไมด้อกไมป้ระดับ มสีวนหยอ่ม 
ที่ดูสวยงามทั้งสถาบัน ผมให้ความสำาคัญกับความ 
สวยงาม ความร่มรื่น ความเป็นระเบียบ ความสะอาด 
และความเรียบร้อยทั้งสถาบัน...นี่คือเรื่องของ GU ที่
นิด้าต้องการอยากจะเป็น

 ประการท่ีห้า ท่ีถือเป็นเร่ืองสมัยใหม่และจำาเป็นมาก  
ก็คือ ระบบสารสนเทศ ระบบ IT ว่านิด้านั้นจะต้องมี
ความก้าวหน้าหรือล้ำาหน้าในการใช้ระบบ IT สำาหรับ
ส่งเสริมการศึกษา ซึ่งระบบ IT นิด้าใช้ทั้งสนับสนุน 
เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ระบบ QAIS  
ระบบ IT สำาหรับห้องสมุด ต้องเป็นห้องสมุดท่ีสามารถ 
เข้าถึงได้โดยระบบ IT ไม่ว่าจะเป็น Journal หรือ Text  
ก็ตาม และนิด้าท้ังนิด้าก็ควรจะต้องเป็น Wi-Fi ท่ีนักศึกษา 
หรือบุคลากรอยู่ตรงไหนก็สามารถใช้ IT ได้ การบริหาร 
จัดการก็ควรใช้ IT มาเป็นส่วนประกอบในการบริหาร
กิจการให้มากขึ้น

ท่านต้องการให้นิด้าเป็นอย่างไร
ในอนาคต 
 สิ่งที่ผมอยากเห็นนิด้าในอนาคต ก็คือ ดำาเนินงาน
ตามเป้าหมายที่เรามีร่วมกันอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ก ็
คือการเป็น World Class University เน่ืองจากเป้าหมาย 
นี้บรรจุไว้ในแผน ๑๕ ปี ผมคาดหวังว่า “ท่านที่มาเป็น 
อธิการบดีท่านต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ผมอยาก
ให้มุ่งม่ันกับเป้าหมายน้ี แล้วก็ขับเคล่ือนต่อไปให้บรรลุ 
ความสำาเร็จ ถ้าเรามุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง วันหนึ่งเราก็
จะประสบความสำาเร็จ” ผมเชื่อว่าภายใน ๑๕ ปี เราจะ 
สามารถยกระดับ ยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 
สากลได้ ถ้าเราทำางานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง เพราะ 
ว่าวันนี้ ปัจจัยสำาหรับการเป็น World Class หลาย



อธิการบดี
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์๑
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ปัจจัยนิด้าทำาสำาเร็จแล้ว จะเหลืออีกเพียงบางปัจจัย 
เท่านั้น เช่น เรื่องของการวิจัยที่โดดเด่น เรายังไม่ถึง 
ระดับ นิด้ายังมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
น้อย แต่ถ้าเรามุ่งมั่นทำาต่อไป เราก็จะมีโอกาสประสบ 
ความสำาเร็จ อีกหนึ่งเรื่อง คือ การมีนักศึกษานานาชาติ  
โดยในอดีตที่ผ่านมา นิด้ามีหลักสูตรนานาชาติเฉพาะ 
หลักสูตรปริญญาเอก ผมได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
ข้ึนมา ซ่ึงจะมีนักศึกษาปริญญาโทด้วย ต่อไปในอนาคต  
เราก็เช่ือว่าปัจจัยน้ี เราก็น่าจะทำาให้ประสบความสำาเร็จ 
ได้ และปัจจัยสุดท้ายก็คือ การคัดเลือกคนเก่งเข้ามา
เรียนนิด้า ถ้าหากว่าเราทำาให้นิด้ามีชื่อเสียงโดดเด่น  
สามารถจัดทุนให้คนเก่งมาเรียนได้มากขึ้น ผมก็เชื่อว่า  
เราก็จะคัดสรรคนเก่งมาเรียนได้มาก ก็จะบรรลุเป้าหมาย 
ของการเป็น World Class

 ...แต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความมุ่งมั่น  
ต้องเอาจริงเอาจัง ต้องกระตุ้นให้อาจารย์ของเราต่ืนตัว 
กับการพัฒนาทางวิชาการของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ 

ตนเองมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีสอนอย่างจริงจัง ต้องพัฒนาความรู้ 
ใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะทำาให้ประชาคมโลกรู้จักนิด้า การสอนเก่งคงไม่
พอ เพราะการสอนเก่งก็จะรู้จักเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือในประเทศเท่านั้น 
แต่ถ้าจะให้ประชาคมโลกรู้จักต้อง “วิจัยเก่ง” ผลงานวิจัยต้องวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ทำาให้ประชาคมวิชาการในสาขาของเรา เค้าตระหนักว่าเรามีผลงาน
โดดเด่น อย่างนี้ก็จะทำาให้เป็นที่ประจักษ์และก้าวสู่การเป็น World Class ได้

 
 สำาหรับปัจจัยอื่นๆ ในการเป็น World Class University ผมไม่เป็นห่วง 
Infrastructure ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องงบลงทุน เนื่องจากในช่วงที่ผมมา
เป็นอธิการบดีสามารถแสวงหางบลงทุนมาเพิ่มเติมได้กว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
ก็ทราบว่างบประมาณของเราจำากัด บางเรื่องเงินไม่เพียงพอ ผมก็พยายามที่
จะไปขอบริจาคจากท่านที่มีจิตศรัทธาในเรื่องการศึกษาและได้รับเงินบริจาค
รวมกันเกือบ ๙๐ ล้านบาท ซึ่งก็นำามาใช้จ่ายสนับสนุนเรื่องการพัฒนานิด้า
ของเราให้มีความก้าวหน้า และมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ดังนั้น เรื่องการ
แสวงหางบลงทุนเพื่อลงทุนระยะยาวก็ไม่เป็นภาระอีกต่อไป อธิการบดีที่มา
ใหม่ก็มาต่อยอดความเป็นเลิศทางวิชาการและไปให้เวลากับการพัฒนาทาง
วิชาการมากขึ้น

ก�รคัดเลือกคนเก่งเข้�ม�เรียนนิด้� 
ถ้�ห�กว่�เร�ทำ�ให้นิด้�มีชื่อเสียงโดดเด่น  

ส�ม�รถจัดทุนให้คนเก่งม�เรียนได้ม�กขึ้น ผมก็เชื่อว่า  
เราก็จะคัดสรรคนเก่งมาเรียนได้มาก ก็จะบรรลุเป้าหมาย 

ของการเป็น World Class
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ประธานสภาคณาจารย์
พ.ศ.๒๕๑๙-ปัจจุบัน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัศวิน	จินตกานนท์
	 รองศาสตราจารย์	ทองศรี	กำาภู	ณ	อยุธยา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฑิตยา	สุวรรณชฎ

๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ถวัลย์	วรเทพพุฒิพงษ์
	 รองศาสตราจารย์	อาชวัน	วายวานนท์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นรีวรรณ	จินตกานนท์

๖	มิถุนายน	๒๕๒๖	–	๒๔	มิถุนายน	๒๕๒๘	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กฤช	เพิ่มทันจิตต์

๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	

๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒	 อาจารย์	ดร.วิศาล	บุปผเวส

๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กรองทอง	ชวลิตธำารง

๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลัยพร	อมรวัฒนา

๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐	 รองศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	สุขเกษม
	 อาจารย์	ดร.ชัยพร	พิบูลศิริ
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หมวดผู้บริหารและบุคลากร

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๐ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิทย์	สัตยารักษ์วิทย์

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗	 รองศาสตราจารย์	ดร.จินดาลักษณ์	วัฒนสินธุ์
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุจิตรา	บุณยรัตนพันธุ์

๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุจิตรา	บุณยรัตนพันธุ์
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เจริญ	คุวินทร์พันธุ์
	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุดม	ทุมโฆษิต

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เจริญ	คุวินทร์พันธุ์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓	 รองศาสตราจารย์	ดร.พาชิตชนัต	ศิริพานิช

๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖	 รองศาสตราจารย์	ทวีศักดิ์	สูทกวาทิน

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	 รองศาสตราจารย์	ทวีศักดิ์	สูทกวาทิน



N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

52

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายวรเทพ จันทกนกากร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  สังกัด 
 คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
อุดมคติในการทำางาน   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่ พัฒนางาน ทำางานอย่าง
 เต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ

กลุ่ม ๒. นายพีระ ศรีสองเมือง
วุฒิการศึกษาสูงสุด   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำาแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัด คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
อุดมคติในการทำางาน   ทำางานด้วยความตั้งใจ มีความเพียร ซื่อสัตย์ 
 ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ ไม่ประมาท

กลุ่ม ๓. นายทองมา พรมกูล  
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ประถมปีที่สี่ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว
ตำาแหน่ง  พนักงานบริการอัดสำาเนา สังกัด คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)
อุดมคติในการทำางาน   จงทำางานทุกอย่างให้ดีที่สุด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นางวรรณา ชมเชย
วุฒิการศึกษาสูงสุด  บธ.บ. (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖  สังกัด 
 สำานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
อุดมคติในการทำางาน  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

กลุ่ม ๒. นางสำารวย ดีสุข
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) 
 โรงเรียนสามเสนพาณิชยการบัณฑิต
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๔ สังกัด สำานักบรรณสารการพัฒนา (บส.)
อุดมคติในการทำางาน  ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ

กลุ่ม ๓. นางประนอม กวางษี  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษมโปลีเทคนิค
ตำาแหน่ง นักการ-ภารโรง สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.)
อุดมคติในการทำางาน  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ และมี  
 ประสิทธิภาพสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๔
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖  สังกัด 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.)
อุดมคติในการทำางาน  มุ่งมั่น อุทิศตนทำางาน เพื่อความสำาเร็จและประโยชน์ 
 ของส่วนรวม

กลุ่ม ๓. นายกุหลาบ บัวสุวรรณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  
ตำาแหน่ง  คนสวน สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  ทำาให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นางชนิดาพร สุจริตวรางกูร
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ (เลขานุการ) 
 สังกัด คณะพัฒนาการสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.)
อุดมคติในการทำางาน  ทำางานด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ และ
 อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม 
 เป็นที่ตั้ง

กลุ่ม ๒. นางประทีป อินทร์อ่ำา
วุฒิการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำารุง ๓  
 จังหวัดปทุมธานี
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๕ สังกัด คณะสถิติประยุกต์
อุดมคติในการทำางาน  ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร เสียสละ 
 และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

กลุ่ม ๓. นายบุญเลิศ สุมานิต
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบันได
ตำาแหน่ง  ช่างปูน สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  มีความรับผิดชอบต่องาน เอาใจใส่ 
 ตั้งใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ 
 ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๖
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๒. นางสมศรี บุญสิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัฒโนทัยศึกษา
ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๕ สังกัด 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.)
อุดมคติในการทำางาน  ทำางานในหน้าที่ด้วยความอดทน มีการเรียนรู้และ 
 เพิ่มทักษะในการทำางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการทำางานให้ทันสมัย และก้าวหน้าอยู่เสมอ

กลุ่ม ๓. นายสมศักดิ์ ศรีโมรา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ตำาแหน่ง  ลูกมือช่าง  สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
 งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  สามัคคีคือพลัง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายทะนันชัย มีสุข
วุฒิการศึกษาสูงสุด  คอ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำาแหน่ง  วิศวกร ๖ สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
 งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร อุทิศตนปฏิบัติงาน 
 นอกเหนือจากหน้าที่หลักของตนและนอกเหนือเวลา 
 ราชการ ทำาให้ราชการได้รับประโยชน์จากผลงาน
 ที่ปฏิบัติอย่างมากมาย

กลุ่ม ๒. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔ สังกัด สำานักงานอธิการบดี  
 สภาคณาจารย์ (สอธ.สค.)
อุดมคติในการทำางาน

กลุ่ม ๓. นายวีระโชติ คำาสินธุ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตบึงกุ่ม
ตำาแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ สังกัด คณะพัฒนาสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม (พค.)
อุดมคติในการทำางาน  การปฏิบัติงานยึดประโยชน์ของส่วนรวม เสียสละและ  
 อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ศึกษาหาความรู้ที่จำาเป็นต้องใช้ 
 ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๓. นายดิเรก โซ๊ะประสิทธิ์
การศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบางกะปิ
ตำาแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๑ สังกัด 
 สำานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
อุดมคติในการทำางาน  ปฏิบัติงานด้วยตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และเสียสละ

กลุ่ม ๓. นายไพบูลย์ ยิ้มกัน
การศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตร
ตำาแหน่ง  ยาม สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน วิริยะ   
 อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับราชการตลอดเวลา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๓. นายจรัส กวางษี
การศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๗
ตำาแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ สังกัด 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.)
อุดมคติในการทำางาน  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิด 
 ริเริ่มสร้างสรรค์ระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
 ความรวดเร็วถูกต้อง ลุล่วงไปด้วยดี เสียสละ 
 อุทิศให้การทำางานเพื่อความสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กลุ่ม ๓. นายศรีคำารณ ปาณาพงษ์ 
การศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ตำาแหน่ง  คนสวน สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบ 
 มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร เสียสละ 
 โดยคำานึงถึงหลักผลประโยชน์ของทางราชการ
 เป็นสำาคัญ

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายสงคราม ไชยแก้ว
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำาแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ สังกัด สำานักงานอธิการบดี 
  กองคลังและพัสดุ (สอธ.กค.)
อุดมคติในการทำางาน  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ เอาใจใส ต่อการปฏิบัติ 
  งานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้

กลุ่ม ๓. นายวิโรจน์ ใจจินดา
การศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนคลองกุ่ม
ตำาแหน่ง   นักการ-ภารโรง สังกัด 
  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ (สศท.)
อุดมคติในการทำางาน  ตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำาเร็จ 
  พยายามแก้ไขปัญหาและใช้ปฏิภาณไหวพริบ
  ในการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๓. นายลำาเจียก บำารุงศิลป์ 
การศึกษาสูงสุด   ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดลาดพร้าว
ตำาแหน่ง   ช่างไม้ สังกัด สำานักงานอธิการบดี กองกลาง 
  งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำางาน  ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายสุระ ขันทีท้าว
การศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำาแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สังกัด 
 คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
อุดมคติในการทำางาน  ตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำาเร็จ พยายาม
 แก้ไขปัญหาและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน

กลุ่ม ๓. นางละเอียด สอนเขียว
การศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ตำาแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัด 
 สำานักงานอธิการบดี กองแผนงาน (สอธ.กผ.)
อุดมคติในการทำางาน  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบ 
 มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร เสียสละและ
 อุทิศเวลาให้กับราชการ โดยคำานึงถึงหลักผลประโยชน์
 ของทางราชการเป็นสำาคัญ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กกลุ่ม ๑. นางสาวนราวรรณ พลทรัพย์ 
การศึกษาขั้นสูงสุด  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำานาญการ สังกัด 
 สำานักบรรณสารการพัฒนา (บส.)
อุดมคติในการทำางาน  ขยันหมั่นเพียร สนใจและเอาใจใส่งานในหน้าที่ 
 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโดย
 คำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

กลุ่ม ๒. นางสาวพิไลวรรณ์ เจนดง
การศึกษาขั้นสูงสุด  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำาแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.)
อุดมคติในการทำางาน  ขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ ใฝ่หาความรู้ในงาน 
 ของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 มีความรอบคอบ ติดตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย
 อย่างสม่ำาเสมอ

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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๒
หมวดนักศึกษ� นักศึกษ�เก่�

๑.	นักศึกษาเก่า	ที่ได้รับพระราชทานรางวัล	๑๐๐	เกียรติคุณ	 	
	 พัฒนบริหารศาสตร์	ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๕๔	
๒.	นักศึกษาเก่าดีเด่น
๓.	นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
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ในเรื่องของการทำางาน จะยึดปรัชญาเรื่องการรู้จริง ทำาจริง
หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม จากการฝึกอบรมและจากบุคคลรอบข้าง
ลงมือทำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถเสมือนผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนกำาหนดความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวให้กับองค์กรนั้น

เกศสุดา ศาลิคุปต
ประธานบริษัท
บริษัท	ไทยโฮยาเลนซ์	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล เกศสุดา ศาลิคุปต
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานบริษัท
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ The Swatch Group
 Trading (Thailand) Ltd

• Business Development & Product
 Manager / ICC International Ltd.

• Loan Officer , Bangkok Bank PCL,
 New York Branch

• ผู้ร่วมบุกเบิกแบรนด์ผลิตภัณฑ์
 Arrow Excellency (เครื่องแต่งกายชาย)
 สู่ตลาดประเทศไทย

• พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ นาฬิกา Rado
 โดยใช้การประชาสัมพันธ์ และวางระบบบริหาร์



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

61

 เคร่ืองแต่งกายชายภายใต้แบรนด์ Arrow และ นาฬิกา  
Rado ที่คนไทยรู้จักกันดี บางคนอาจจะไม่ทราบว่า 
“เกศสุดา ศาลิคุปต” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจคนน้ีคือผู้ 
หน่ึงในทีมผู้บุกเบิกในการทำาตลาดในประเทศไทย จากงาน 
บริหารการขายและการตลาด รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
จนก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่ง Business Development & Product 
Manager ให้กับค่าย ICC International ปัจจุบันเธอ
คือกำาลังสำาคัญของบริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำากัด บริษัท 
ผู้จำาหน่ายเลนส์แว่นตาชั้นนำาของประเทศ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีส่วนสำาคัญในการสร้าง 
ผู้บริหารให้กับประเทศ ต้ังแต่เรียนจบจากนิด้าจนถึงปัจจุบัน  
ได้เห็นศักยภาพและการพัฒนาของสถาบัน ที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาโดยตลอด และที่สำาคัญ
นิด้าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีส่วนขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศเป็นจำานวนมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ประทับใจในสองส่วน ส่วนแรกคือทางด้านวิชาการ 
ที่ทั้งอาจารย์ประจำา และอาจารย์พิเศษ ล้วนเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์และม ี 
ทักษะทางการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ 
ที่ได้มาต่อยอดได้ด้วยตนเอง ส่วนที่สองคือทางด้าน
เครือข่าย การเรียนท่ีนิด้า ทำาให้มีโอกาสได้พบเพ่ือนท้ัง 
ในและนอกวงการของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำาให้สามารถ 
สร้างเครือข่ายธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ได้พัฒนากรอบแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็น
รากฐานที่ดีในการบริหารงานแต่ละโครงการ และช่วย 
เปิดโอกาสให้มีมุมมองที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
ได้อย่างยืดหยุ่น และเข้าใจประเด็นของปัญหาท่ีแตกต่าง 
อีกท้ังยังขยายผลไปถึงการถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในทุกๆ ระดับได้อีกด้วย 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 จะคำานึงถึงผลลัพธ์ขององค์กรมาเป็นอันดับแรกการมองภาพรวม จะต้อง
ละเอียดรอบคอบและทั่วถึง เพื่อให้เป้าหมายการบริหารที่วางไว้มีความชัดเจน 
และต้องสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักบริหาร ในการตัดสินใจ หรือคิดในเรื่องใด  
ก็ตามจะยึดปรัชญาส่วนตัวที่เน้นเรื่องการรู้จริงทำาริง ในบางเรื่องที่ยังต้องการ 
ความรู้เพ่ิมเติม ก็จะไปหาสถานท่ีฝึกอบรม หรือแสวงหาจากประสบการณ์ของ
บุคคลรอบข้าง เพื่อนำามาช่วยเพิ่มพูนความรู้ และเมื่อได้ลงมือทำาในสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดแล้ว ก็จะทำาทุกอย่างเต็มท่ี โดยใส่ความคิดเสมือนเป็นผู้ประกอบการท่ีมีส่วน
กำาหนดความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวให้กับองค์กรนั้น และที่สำาคัญที่สุด คือ
การรักษาความสมดุลของชีวิต ในเรื่องการงาน ครอบครัวและสังคม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 มีความภูมิใจท่ีได้ทราบว่า ผลงานของตนเองมีประโยชน์ และสมควรท่ีจะได้รับ
พระราชทานรางวัลในคร้ังน้ี การท่ีได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือก
ทำาให้มีกำาลังใจการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่ดีและคู่ควรกับรางวัลหนึ่ง
ร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศ
ทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารทุกๆ คน ให้มุ่งที่จะพัฒนา
ศักยภาพความรู้ความสามารถ และผลงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การศึกษาไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะความรู้ในหนังสือที่สถาบันการศึกษามอบ
ให้เท่านั้น สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือการที่นิด้าได้สร้างกรอบและแนวคิดที่จะทำาให้
ผู้เรียนสามารถนำาไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในอนาคต การจบการศึกษา
จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำางาน ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมา
เป็นเพียงแค่ตัวแปรตัวหน่ึงท่ีทำาให้เราประสบความสำาเร็จ แต่ในชีวิตการทำางานจริง
ยังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีนักศึกษารุ่นน้อง ควรใช้วิจารณญาณในการใตร่ตรอง
ตัดสินใจ เพื่อนำามาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำาวัน
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ความขยัน อดทน และ การทำางานหนัก
เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการประสบความสำาเร็จ

และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนิด้า
ถือเป็นความโชคดีและมีคุณค่า

โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
กรรมการผู้อำานวยการ
บริษัท	แอ๊ดวานซ์	สเตนเลสสตีล	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้อำานวยการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท แอ๊ดวานซ์ 
  สเตนเลสสตีล จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• รองประธาน สมาคมผู้ผลิตและส่งออกไทย 
 กรมส่งเสริมการส่งออก

• กรรมการสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน

• อุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำาปี ๒๕๕๒  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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 ตลอดอายุการทำางาน ๓๐ กว่าปี คุณโกศิลป์  
ภัทรธีรานนท์ ในฐานะพนักงานบริษัท ได้ทำางานด้วย
ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ศึกษาอย่างรู้จริงกับการเป็น 
ผู้จัดการท่ัวไปให้บริษัทตราเพชรถึง ๑๖ ปี จนได้มีโอกาส 
สร้างและบริหารธุรกิจของตัวเองในตำาแหน่ง Managing  
Director บริษัท แอ๊ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จำากัด จนถึง 
ปัจจุบัน จากการที่ได้เข้าศึกษาที่นิด้าทำาให้คุณโกศิลป์
รู้ว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นหอมหวนกว่ายิ่งนัก

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ผมภูมิใจท่ีได้เข้ามาศึกษาท่ี “นิด้า” เพราะเป็นสถาบัน 
ท่ีจุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเกิดความรู้สึก 
ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าผมไม่ได้เข้ามาศึกษาท่ีน่ี  
คงไม่มีวันนี้สำาหรับผม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นอกจากการได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้ว  
ยังได้รู้จักและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ จากเพ่ือนๆ ท่ีเรียนด้วยกัน 
ทำาให้มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น และได้รับคำาแนะนำาดีดี 
จากเพ่ือนรุ่นเดียวกันในการก่อต้ังบริษัทของตนเองทำาให้ 
เกิดความผูกพันและประทับใจจนถึงปัจจุบัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้ทำาให้กล้าท่ีจะลงทุนทำากิจการของตนเองและนำามาประยุกต์ 
ใช้กับกิจการโดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
อย่างต่อเน่ือง โดยมีเพื่อนๆ ที่นิด้า คอยให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ความขยัน อดทนและการทำางานหนัก เป็นคุณสมบัติของผู้ท่ีต้องการประสบ 
ความสำาเร็จ โดยได้ใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางในการทำางานอยู่เสมอ และแนวคิดอีก 
ส่วนหนึ่งได้มาจาก อาจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือ ไม่ว่าจะทำาอะไร
จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนหรือ Direction

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา หม่ันคิดวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่อง 
ทั้งในตัวงานและในตัวเราอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจของเราให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภูมิใจและดีใจมาก ถือเป็นเกียรติประวัติท้ังต่อตนเองและครอบครัว ถือเป็น 
ความสำาเร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิตการทำางานที่เกิดมาครั้งหนึ่งเราสามารถ
ทำาได้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในนิด้า ถือเป็นความโชคดีและมีคุณค่าขอให้ตักตวง 
ความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้ไปพัฒนาวิชาชีพของเราตลอดไป
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ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่
ความสำาเร็จของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า

คนอีกจำานวนมาก ขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่า พร้อมกับ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	นันประเสริฐ	จำากัด	และ	หจก.	สหะขนส่งอุทัยธานี

ชื่อ-นามสกุล ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท นันประเสริฐ จำากัด
  และ หจก. สหะขนส่ง  
  อุทัยธานี

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้อำานวยการฝ่ายสินเชื่อ ๒ 
 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต 
 จำากัด (มหาชน)

• ผู้จัดการเฉพาะกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ 
 พูนพิพัฒน์ จำากัด (มหาชน)

• รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม ๓, ๖ 
 ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและสินเช่ือ 
ทำาให้คุณขวัญมิตรได้เป็นท่ีปรึกษาให้กับสถาบันธุรกิจ 
ชั้นนำามากมาย อาทิ กลุ่มบริษัทมาบุญครอง บริษัท  
เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำากัด (มหาชน) และตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการฝ่ายสินเชื่อ ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
นครหลวงเครดิต จำากัด (มหาชน) ได้ท้าทายความ
สามารถให้ก้าวสู่การเป็นผู้จัดการเฉพาะกิจให้กับ
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พูนพิพัฒน์ จำากัด (มหาชน) 
และรองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม ๓, ๖ ธนาคาร
นครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) จากการที่ได้ทำางาน
ในระดับมหาชนจนทำาให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณ 
ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ ได้กล่าวไว้ว่านิด้าคือส่วนหน่ึง 
ที่ช่วยเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในการบริหารไว้อย่าง
มีคุณภาพ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบุคลากรที่
มีความสามารถทางการบริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน 
อีกทั้งยังมีบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศทั้งทาง
ด้านการเมือง การปกครอง ที่ได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจจากสังคมโดยทั่วไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ปี ๒๕๒๖ ท่ีได้มาเรียนท่ีนิด้า สถาบันต้ังอยู่ไกลจาก 
ชุมชน ดังน้ันผู้ท่ีจะเดินทางมาเรียนจะต้องมีความมุ่งม่ัน 
เป็นอย่างมาก ในส่วนของอาจารย์ก็มีความมุ่งม่ันเช่นกัน 
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเสียสละเวลา 
ค่อนข้างมากเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบและขอคำาปรึกษา 
นักศึกษาเองก็มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เพื่อนๆ นักศึกษาก็ม ี

น้ำาใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้แก่กัน ทำาให้ทั้งอาจารย์และศิษย์มี 
ความสนิทสนมและผูกพันกันมาจนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายการติดต่อระหว่าง
เพื่อนๆ ที่ต่อเนื่องในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ในช่วงต้นของการทำางาน ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะด้าน  
ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
และเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยไม่ปิดกั้นตัวเองจากความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เม่ือมีประสบการณ์มากข้ึน ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ 
ทางด้านการบริหารได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ มาประกอบในการ 
กำาหนดบทบาทของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไป 
ข้างหน้าไปอย่างราบรื่น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยให้มีผลกระทบต่อผู้อื่นและ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ ความตั้งใจทำางาน 
และความปรารถนาดี มีน้ำาใจต่อคนรอบข้างและหากมีโอกาสปันน้ำาใจให้สังคม 
และผู้ด้อยโอกาสก็อย่าละโอกาสนั้น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภูมิใจมาก ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม แต่ก็ยังได้รับการยอมรับ 
ถึงความสำาเร็จในหน้าท่ีการงาน การมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
และความตั้งใจทำางานเพื่อส่วนรวม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่ความสำาเร็จ 
ของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าคนอีกจำานวนมาก ขอให้ใช ้
โอกาสน้ีอย่างคุ้มค่า เก็บเกี่ยวความรู้นอกห้องเรียนและประสบการณ์รอบด้าน 
มาพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงในชีวิตพร้อมกับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
และทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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ขยันหมั่นเพียรในการทำางาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำาเร็จตาม
แผนงานที่กำาหนดไว้ โดยจัดลำาดับความสำาคัญของงาน 

พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา และ คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ

จงเจตน์ บุญเกิด
กรรมการกำากับกิจการพลังงาน
สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิิจการพลังงาน

ชื่อ-นามสกุล จงเจตน์ บุญเกิด
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๖
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการกำากับกิจการ 
  พลังงาน
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานคณะกรรมการ 
  กำากับกิิจการพลังงาน

ผลงานที่สำาคัญ
• รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
 บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

• รองกรรมการผู้จัดการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
 ขนาดย่อม (บอย.)

• เลขานุการโท ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำานักงาน
 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำา
 สหราชอาณาจักรและยุโรป

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๔๙
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 คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าคุณจงเจตน์ บุญเกิด คือ 
ขุนพล ท่ีสำาคัญคนหน่ึงท่ีได้มีโอกาสดูแลและรับผิดชอบ 
งานทางด้านเศรษฐกิจมหภาคและการคลังของประเทศ  
ความชำานาญและความเช่ียวชาญในแวดวงการเงินทำาให้ 
คุณจงเจตน์ได้รับมอบหมายให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ  
ในองค์กรระดับประเทศมาโดยตลอด การเป็นผู้รักษาการ 
หัวหน้าฝ่ายประสานเงินกู้กับรัฐบาลต่างประเทศและ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ผาแดง พุงซานเมททัลส์ จำากัด เป็นเคร่ืองพิสูจน์ 
ว่าคุณจงเจตน์สามารถนำาความรู้ที่ได้จากนิด้าไปใช้ 
บริหารจัดการในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้เป็นผลสำาเร็จ 
อย่างดียิ่ง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันทรงคุณค่าท่ีปลูกฝังและส่งเสริมความรู้ 
ด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ  
ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี ที่ก่อตั้ง นิด้าได้ช่วยยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำา 
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย และคาดหวัง 
ว่านิด้าจะดำารงบทบาทดังกล่าวสืบต่อไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้นำาความรู้จากการเรียนไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้เป็นผลสำาเร็จดีย่ิง โดยเฉพาะ 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอด
ในการทำางานได้อย่างไร
 จากความรู้ในหลายหมวดวิชา สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการ แก้ปัญหา 
ขององค์กรที่รับผิดชอบโดยมีเป้าหมายมุ่งผลสำาเร็จในรูปของ Outcome ได้
ผลสำาเร็จเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ขยันหมั่นเพียรในการทำางาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำาเร็จตามแผนงาน
ท่ีกำาหนดไว้ โดยจัดลำาดับความสำาคัญของงาน พร้อมท้ังเปิดรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและคำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ความสำาเร็จเกิดจากการทำางานเป็นทีม โดยมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
แก่ผู้ร่วมงานในภารกิจนั้นๆ อย่างชัดเจน และในฐานะผู้บริหารก็จะช่วยกำากับ 
ดูแลให้ข้อเสนอแนะ ให้ขวัญกำาลังใจและแสดงความยินดีต่อผู้ร่วมงานเมื่อ 
ภาระกิจนั้นได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเองและครอบครัว และขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดคุณธรรม ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ความเจริญของประเทศชาติสืบไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาและนำาความรู้ที่ได้ไปบูรณาการด้านการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้ง 
ต่อตนเองและองค์กร
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ทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต

จรินทร์ จักกะพาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล จรินทร์ จักกะพาก
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๖
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานปลัดกระทรวง
  มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, สมุทรสงคราม,
 สมุทรสาคร

• รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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 “จรินทร์ จักกะพาก” เป็นข้าราชการที่ทำางาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดย
บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำาแหน่ง ปลัดอำาเภอ 
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จนกระทั่งดำารงตำาแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน ถึงแม้เวลาจะผ่านไป  
สิ่งเดียวที่ ไม่เปลี่ยนแปลงคือจุดยืนในการทำางานที่
ต้องการนำาความรู้มาเพ่ือรับใช้สังคม และชาติบ้านเมือง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าของนิด้า ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคมในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความหลากหลายของนักศึกษา ซึ่งมีทั้งผู้ที่เพิ่งจบ 
ใหม่ๆ และผู้ที่ทำางานแล้วลาศึกษาต่อ ทำาให้บรรยากาศ 
ทางวิชาการมีความกว้างขวางและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันได้อย่างลงตัว

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 “ความรู้ เพื่อการรับใช้สังคม ชาติบ้านเมือง” หากมีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่
ตรงนี้ ย่อมนำาไปสู่การต่อยอดในการทำางานได้อย่างดีที่สำาคัญคือ “จุดยืน” นี้
ก็เป็นจุดยืนที่นิด้าได้ให้ไว้กับนักศึกษาทุกคนเช่นกัน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 “การบริหารจัดการ” ต้องมีการบูรณาการ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ทำาหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด ด้วยความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
มีความรู้ เพื่อรับใช้สังคมและชาติบ้านเมือง
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อดทนตั้งใจในการทำางานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำานาจ

โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านการบริการ
ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม

และที่สำาคัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

จริยา สกุลสุทธวงศ์
เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท	ดวงกมลเชียงใหม่	และบริษัทในเครือ	ดวงกมล	ลำาปาง	เชียงราย

ชื่อ-นามสกุล จริยา สกุลสุทธวงศ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๙
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ดวงกมลเชียงใหม่ และ
  บริษัทในเครือ ดวงกมล   
  ลำาปาง เชียงราย

ผลงานที่สำาคัญ
• ร้านหนังสือดีเด่นประเภท ร้านหนังสือทรงคุณค่า 
 ปี ๒๕๔๕

• ร้านหนังสือในดวงใจ ปี ค.ศ.๒๐๐๐

• ร้านหนังสือมาตรฐานดีเด่น ปี ๒๕๔๒ 
 ประเภทร้านหนังสือขนาดใหญ่

• ร้านหนังสือยอดเยี่ยมในรอบทศวรรษ ปี ๒๕๔๗
**ทุกรางวัลได้รับจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำาหน่ายแห่งประเทศไทย**
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 งานสายหนังสือ ที่เป็นทั้งนักเขียน อาจารย์ และ 
เจ้าของธุรกิจร้านหนังสือ ทำาให้คุณจริยา เป็นผู้เช่ียวชาญ 
ด้านหนังสือท่ีมีความครบเคร่ืองอย่างไม่ต้องสงสัย เสน่ห์ 
แห่งตัวอักษร ได้ส่องประกายให้คุณจริยาทุ่มเทกับทุก 
งานท่ีทำาจนได้รับรางวัลอย่างมากมาย ซ่ึงล้วนเป็นเคร่ือง 
พิสูจน์ได้ดีถึงความสำาเร็จจากการท่ีได้ทำาในส่ิงท่ีตนเองรัก  
นิด้าได้มีส่วนสนับสนุนให้คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น และ 
ช่วยให้คุณจริยา สกุลสุทธวงศ์ นำามาใช้ในการเป็นผู้บริหาร 
มืออาชีพได้เป็นอย่างดี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ เป็นสถาบันที่ผลิต 
ผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถนำาความรู้ 
ความสามารถไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความรู้ท่ีหลากหลาย  
และฝึกให้เราคิดและแก้ปัญหาเป็น

สิ่งที่ได้รับ และความประทับใจ
ในการเรียนที่นิด้า
 รู้สึกประทับใจกับการเรียนการสอนของนิด้า อาจารย์ 
ที่นี่ทุกท่านมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ  
สิ่งที่สอนสามารถนำาเอามาใช้งานได้เป็นอย่างดี และ 
ทำาให้มีโอกาสได้เจอเพ่ือนท่ีดีท้ังเพ่ือนร่วมรุ่นและต่างรุ่น  
ในขณะท่ีการเรียนท่ีน่ีต้องใช้ความมุมานะและความ
ตั้งใจสูง ทำาให้รู้สึกได้ว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากนิด้า 
เป็นส่ิงท่ีสมศักด์ิศรีสำาหรับผู้เรียนทุกคน มีความภาคภูมิใจ 
และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จบจากสถาบันแห่งนี้

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 สิ่งที่ได้เรียนรู้มาช่วยให้สามารถเป็น CEO ที่ม ี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
และคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ 

เรียนรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ทำาให้งานทุกส่วนท่ีบริหารได้รับการต่อยอด 
อย่างมีระบบและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ต้องมีความอดทนตั้งใจในการทำางานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และมี
คุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำานาจ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ใน 
องค์กรทั้งด้านการบริการ ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และ 
ที่สำาคัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด เน้นการเป็นพันธมิตรมากกว่าการสร้างคู่แข่ง  
สร้างงานสร้างเงินได้โดยให้มีคู่แข่งขันน้อยที่สุด การทำาธุรกิจต้องทำาก่อนเพื่อ 
ให้ได้รับโอกาสก่อนให้ความใส่ใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ พยายามสร้าง 
ความแตกต่างโดยการหาจุดเด่นท่ีคนอ่ืนไม่มี ไม่ตามผู้อ่ืน โดยไร้ทิศทางท่ีชัดเจน  
ต้องรู้จุดอ่อนของคู่แข่งแล้วนำามาเสริมเป็นจุดแข็งของตนเอง ผนวกกับการ 
สร้างแบรนด์ของตัวเองให้แข็งแกร่งและมีจุดยืนที่เข้มแข็ง ในการทำาธุรกิจ 
ทุกอย่างที่ทำาต้องมีกำาไร หรือมีจุดสมดุลที่อยู่ได้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
และโอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่ และสิ่งที่สำาคัญคือต้องรู้จริง ใส่ใจในงานที่ทำา 
และเงินทุนก็เป็นสิ่งที่สำาคัญไม่แพ้กัน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ถ้าพิจารณาถึงส่ิงที่ได้ทำามาทั้งหมดก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้มีโอกาส
ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้หนึ่งที่รัก 
และให้ความเคารพในอาจารย์ผู้สอน และได้ช่วยเหลือสถาบันบ้างตามสมควร  
จึงรู้สึกภูมิใจและดีใจ ที่ได้มีโอกาสช่วยสถาบันที่ถือเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ 
แห่งนี้ รวมถึงได้ช่วยประเทศชาติบ้างในบางครั้ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 คุณธรรมเป็นสิ่งที่สำาคัญ ขอให้รักครอบครัว รักสถาบัน อย่าทำางาน 
เพื่อเอาหน้า เพื่อตำาแหน่งหรือเพื่อความโด่งดัง อย่าใช้สถาบันเพื่อกอบโกย 
ผลประโยชน์ และขอให้มีความรัก ความสามัคคี สนับสนุนและช่วยเหลือ 
สถาบันเมื่อมีโอกาส
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การเป็นผู้นำาต้องใช้การสื่อสารให้เข้าถึงทุกฝ่ายให้เห็นภาพใหญ่
ตรงกันแล้วใช้หลักคุณธรรมเป็นแกนนำา ใช้เหตุผลมากว่า

อารมณ์ กล้าทำาในสิ่งที่คิดแล้วว่าดี มองทุกเรื่องให้รอบด้าน
ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุและผล

จุมพฏ ตัณมณี
กรรมการผู้จัดการ,	กรรมการบริษัท
บริษัท	สยามฟอเรสทรี	จำากัด,	บริษัท	สหกรีน	ฟอเรส	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล จุมพฏ ตัณมณี
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๓
คณะที่จบ  พัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล กรรมการผู้จัดการ, 
  กรรมการบริษัท
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท สยามฟอเรสทรี จำากัด, 
  บริษัท สหกรีน ฟอเรส จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• คณะกรรมการพัฒนาพนักงานด้านเทคโนโลยี – 
 SCG Paper พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

• คณะกรรมการพัฒนาพนักงานด้าน
 การจัดการธุรกิจ – SCG Paper 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน – SCG 
 Paper พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

• กรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา – 
 สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
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 Communicate…Communicate…Communicate  
เป็นเคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จของ คุณจุมพฏ 
ตัณมณี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ของบริษัท สยามฟอเรส 
ทรี จำากัด ในเครือของเอสซีจี เปเปอร์ ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ทางด้านการบริหารจัดการป่าไม้ และเล็งเห็นความสำาคัญ 
ของการสื่อสารที่มีความจำาเป็นและสามารถส่งผลต่อ
ความสำาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ ในยุคที่ 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนมากข้ึน จึงจำาเป็น 
ต้องใช้การส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน 
ในองค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมและแนวทางของบริษัท 
ที่ชัดเจน แล้วประสานงานให้ทุกหน่วยเห็นทิศทางใน 
ภาพใหญ่ที่ตรงกัน แม้อาจมีความขัดแย้งกันบ้างใน
ส่วนย่อยของการทำางาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เล็กแต่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านวิชาการและสัมพันธภาพ 
ระหว่างกันของศิษย์กับอาจารย์ และสัมพันธภาพระหว่าง 
ศิษย์ด้วยกันเอง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 เพราะนิด้าเป็นสถาบันท่ีไม่ใหญ่เกินไป จึงทำาให้ศิษย์ 
กับอาจารย์ใกล้ชิดกันได้มาก และการท่ีนิด้า เน้นการเรียน 
ที่เข้มข้นก็ยิ่งทำาให้ทั้งสองฝ่ายได้ใกล้ชิดกันมาก และ 
มีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นไปด้วย ถึงแม้อาจารย ์
บางท่านก็อายุน้อยกว่าลูกศิษย์แต่ก็เป็นผู้ท่ีมีความรู้และ 
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เป็นอย่างดี ผมเองก็มีโอกาส
ได้ไปปรึกษาอาจารย์อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ทำาให้วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
สถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้งองค์ประกอบทาง 
เศรษฐกิจและธุรกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ 
ที่ได้รับสามารถทำาให้การตัดสินใจต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำายิ่งขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เน้นการใช้คุณธรรมเป็นหลักนำา ดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  
สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจภาพรวมและแนวทางของบริษัทที่ชัดเจน  
แล้วประสานงานให้ทุกหน่วยเห็นทิศทางในภาพใหญ่ที่ตรงกัน แม้อาจมีความ
ขัดแย้งกันในส่วนย่อยของการทำางาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 Communicate… Communicate… Communicate คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก  
กล้าเส่ียงในเร่ืองท่ีพิจารณามาแล้วเป็นอย่างดี อดทน ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 
ศึกษาเรื่องที่เราได้รับมอบหมายทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ขอบคุณทุกฝ่ายท่ีให้เกียรติกับผมในคร้ังน้ี ผมจะนำาความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท สังคม และประเทศชาติให้มากที่สุด

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ถ่อมตัวและรับฟังคนอื่นให้มากๆ อย่าคิดว่าเราเป็นมหาบัณฑิตแล้วเราจะ
คิดถูกเสมอ และอยากให้น้องๆ ต้องลงไปดูหน้างาน ประกอบการตัดสินใจ อย่า 
เพียงแต่อยู่ในห้องแล้วตัดสินใจ เราต้องรู้ให้จริงก่อนจะดำาเนินการใดๆ โดยเฉพาะ 
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
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การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรง การมองและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำาคัญ
ผู้บริหารควรมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

และสามารถนำาองค์กรฝ่าวิกฤติไปได้

ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	และกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลรามคำาแหง

ชื่อ-นามสกุล ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร และ
  กรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  โรงพยาบาลรามคำาแหง

ผลงานที่สำาคัญ
• นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาคเอกชน ปี ๒๕๔๙ 
 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล แห่งประเทศไทย

• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ประจำาปี ๒๕๔๙



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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 จากวิชาชีพทันตแพทย์สู่การเป็นนักบริหารโรงพยาบาล 
เอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง ถือเป็นเร่ืองท่ีท้าทายสำาหรับ 
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล แต่ด้วยพื้นฐานความรู้ที่ 
เข้มข้นด้านการบริหารจัดการจากนิด้า ผนวกกับความ 
สามารถทางด้านวิชาชีพ ทำาให้สามารถนำาพาโรงพยาบาล 
ก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโต และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
อย่างกว้างขวาง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ผมเร่ิมเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ นิด้า เม่ือปี ๒๕๓๕ 
ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าเรียนในสถาบันที่มีความพร้อม 
ทั้งคณาจารย์และสถานที่ ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นิด้า 
อาจารย์ทุกท่านได้ใช้เวลาและถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจัง 
และทุ่มเทเวลาให้นักศึกษาอย่างมาก เม่ือจบและได้ทำางาน 
ในฐานะฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลรามคำาแหง ผมได ้
ใช้ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะวิชาการท่ีคณาจารย์ 
ได้ให้ไว้กับผมมาใช้ประโยชน์ในการทำางานอย่างมาก  
และสามารถต่อยอดเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และนำาไป 
ใช้ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตการทำางาน 
ได้อย่างดี โดยเฉพาะในเร่ืองจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ 
ที่คณาจารย์ได้ย้ำาเน้นในขณะนั้นทำาให้ผมรู้สึกเป็นหนี้
บุญคุณและภูมิใจมากครับที่เป็นศิษย์เก่านิด้า

สิ่งที่ได้รับและความประทับใจใน
การเรียนที่นิด้า
 ความรู้ทางวิชาการท่ีใช้ในชีวิตการทำางานจนถึงปัจจุบัน  
แต่ส่ิงท่ีประทับใจจากนิด้ามากกว่าน้ัน คือการสอนท่ีฝึก 
ให้มองทิศทางของการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากการ 
เปล่ียนแปลงในอนาคต การปรับตัวกับความเปล่ียนแปลง  
ตลอดจนการทุ่มเทเวลาของคณาจารย์ ในการเอาจริง 
เอาจังกับนักศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพอย่างจริงจัง ก่อนท่ี 
จะจบจากนิด้าวิชาสุดท้ายก่อนจบวิชาสอบปากเปล่า 
(Oral Examination) ของอาจารย์ นิกร วัฒนพนม 
พวกเราใช้เวลาและทุ่มเทกันอย่างมาก อาจารย์เกือบ
ทั้งคณะได้ใช้เวลากับการวิจารณ์และแก้ไขงานของ
พวกเรา และได้พูดว่า “ขอให้ใช้เวลาและจริงจังกับงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย ผมกำาลังทำาให้พวกคุณ เป็น Finished  
Product ที่มี Value ก่อนจบจากนิด้า” นอกจากนี้ใน

ด้านสังคม ยังเกิดเครือข่ายที่ดีที่ได้รับจากเพื่อนๆ ที่มาจากหลากหลายอาชีพ
และมาจากองค์กรที่ดีและประสบความสำาเร็จในชีวิตการทำางาน ทำาให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนความรู้ในวิชาชีพ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้น  
ที่ทำาให้ผมประทับใจในกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่มีคุณภาพ

แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำางาน
 การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง  
การมองและคาดการณ์การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองสำาคัญผู้บริหารควรมีความไว 
ต่อการเปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการแข่งขันท่ีเปล่ียนไป 
ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถนำาองค์กรฝ่าวิกฤติไปได้ แนวคิดใน 
การทำางาน ผมให้ความสำาคัญกับการทำางานหนักและการทุ่มเทให้กับงานท่ีเรา 
รับผิดชอบและองค์กรที่เราดูแล เราต้องมีความรักและมีความชอบในงานที่ทำา 
อย่างแท้จริง เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีและมีความสม่ำาเสมอ และต้องมีความซ่ือสัตย์ 
ในการทำางานร่วมด้วย เพราะความซ่ือสัตย์ไม่เพียงแต่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม 
เท่านั้นแต่ยังช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยสรุป  
แนวคิดในการทำางานของผมก็คือต้องมีการพัฒนาตนเอง ทำางานหนัก ซื่อสัตย์  
และทุ่มเทให้กับองค์กรและงานที่เรารับผิดชอบอย่างสม่ำาเสมอ ถ้าทำาได้ตามนี ้
ก็จะนำามาซึ่งความสำาเร็จในการทำางานได้ในที่สุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมและคัดเลือก 
ผมเข้าพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้จะเป็นกำาลังใจให้ผมทำางาน สร้าง 
งานเพื่อให้ประสบความสำาเร็จต่อไปในอนาคต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน 
 นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ ที่ได้ 
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสถาบันที่
ใหค้วามรู ้แต่ในชวีติการทำางานสิง่ทีย่ากทีส่ดุ คือการนำาเอาความรูไ้ปประยกุต ์
ใช้ให้เกิดผลสำาเร็จ น่ันก็คือ การสร้างทีมงานท่ีดีี และมีการบริหารความสัมพันธ์ 
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญและ 
มีความละเอียดอ่อน การบริหารคนจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของ 
วัฒนธรรม ต้องสร้างความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ความสำาเร็จ 
ของงานไม่ได้อยู่เพียงมีความรู้มากรู้เยอะ แต่ต้องสร้างความไว้วางใจระหว่าง 
ทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี และเมื่อทุกท่านจบออกไปอยู่ในสังคม อย่าลืม
กลับมาช่วยกันสร้างและพัฒนานิด้า ของเราให้มีความแข็งแกร่ง และช่วยกัน
ผลักดันให้ก้าวหน้าต่อไป
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ต้องมีเป้าหมายในการทำางานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินงาน

ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่นลูกค้า ลูกน้อง ผู้ถือหุ้นและสังคม

ฉัตรแก้ว คชเสนี
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง	พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ-นามสกุล ฉัตรแก้ว คชเสนี
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๓
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง 
  พร็อพเพอร์ตี้

ผลงานที่สำาคัญ
• นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพ
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

• คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาและ  
 ประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน 
 สมัยที่ ๑๒ ประจำาปีบริหาร ๒๕๕๐-๒๕๕๑

• ปฏิบัติหน้าที่บริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาในฐานะ
 กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและภาคเอกชน
 ปีบริหาร ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จนได้รับรางวัล
 หอการค้ายอดเยี่ยมประจำาปี ๒๕๕๐ และได้รับ
 การประกาศเกียรติคุณหอการค้าจังหวัดสงขลา

• “สตรีไทยดีเด่น” ประจำาปี ๒๕๕๐ 
 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
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 จากความประทับใจที่ “นิด้า” ได้เปิดโอกาสให้คน
ที่อยู่ในท้องถิ่นได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
จึงทำาให้ คุณฉัตรแก้ว คชเสนี ผู้หญิงที่มีความสามารถ 
อีกคนในแวดวงธุรกิจของจังหวัดสงขลาได้นำาความรู้
ที่ได้มาพัฒนาเมืองเกิดของตัวเอง โดยการอุทิศตนใน
การทำางานให้กับสังคม และส่วนรวมมาโดยตลอด จน 
ได้รับความไว้วางใจให้ทำางานมากมาย ท้ังการเป็นสมาชิก 
ของสมาคม และองค์กรต่างๆ ด้วยความรักท่ีและความ 
ต้องการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญ จึงทำาให ้
ได้รับรางวัล “คนดีศรีสงขลา” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้กับบุคคลท่ัวไป ผลงานและรางวัลท่ีเคยได้รับ จึงเป็น 
เครื่องยืนยันความสามารถของผู้หญิงเก่งคนนี้ได้เป็น
อย่างดี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ดิฉันมีความตั้งใจจะศึกษาที่นิด้า (กรุงเทพ) ตั้งแต่ 
จบปริญญาตรีใหม่ๆ แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน 
จึงไม่ได้เรียน เม่ือนิด้ามาเปิดสอนท่ีหาดใหญ่รู้สึกดีใจมาก  
และก็ไม่ผิดหวังเลย ดิฉันได้ความรู้ได้เพ่ือน ได้เครือข่าย  
และได้นำาวิชาความรู้มาใช้ประกอบอาชีพ คิดว่าการที่
นิด้ามาเปิดสอนท่ีหาดใหญ่เป็นการให้โอกาสคนท้องถ่ิน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การเรียนที่นิด้าได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ การเรียนเป็นทีม การได้จัดงานสัมมนา 

ใหญ่ๆ ทำาให้รู้วิธีที่จะทำางานใหญ่ให้สำาเร็จ ระหว่างเรียนก็ได้พบกับเพื่อนบาง
คนซึ่งปัจจุบันก็ยังคบหาพึ่งพากันอยู่ 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ส่วนใหญ่เป็นการนำาความรู้ท่ีได้มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้นำา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 แนวคิดในการทำางานใช้หลักการคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมุ่งม่ัน 
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินงาน ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่น 
ลูกค้า ลูกน้อง ผู้ถือหุ้นและสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ทำาทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ไม่เอาเปรียบใครและต้องเดินนำาหน้าคนอื่น 
หนึ่งก้าวเสมอ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ตัวเองได้รับโอกาสดังกล่าว

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และนำาความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้มากอย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่
เพียงอย่างเดียว และอย่าคิดว่าประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวโดยเด็ดขาด  
ถ้าทุกคนคิดได้และช่วยกันสร้างประเทศเราก็คงไม่ถอยหลังแน่นอน
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การเป็นนักบริหารหรือผู้นำา ต้องฝึกตนเป็นผู้ให้
ตามแต่ความสามารถที่ตนจะทำาได้

โดยไม่หวังถึงผลที่จะได้

เฉลิมพล ชัยวรพงศา
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท	วงศ์สมุทธนาวี	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท วงศ์สมุทธนาวี จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

• ผู้ริเริ่มจัดการแข่งขัน Golf ประเพณี 
 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สมาคมศิษย์เก่า ฯ

• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ๒ ปี จากการเป็นพนักงานฝ่ายจัดซ้ือ บริษัท เบทาโกร  

จำากัด ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธุรกิจและแง่มุม 

ของชีวิตการทำางาน หลังจากนั้นเขาได้เบนเข็มสู่งาน 

บริหารกองเรือให้กับ บริษัท วงศ์สมุทรนาวี จำากัด ใน 

ตำาแหน่งพนักงานฝ่ายบริหาร ด้วยความมุ่งม่ันในการศึกษา 

อย่างต่อเน่ือง ใช้หลักการวิเคราะห์ธุรกิจท้ังในแง่กลยุทธ์ 

และการบริหารที่ได้เรียนรู้จากนิด้าทำาให้วันน้ีเขาคือ 

รองกรรมการผู้จัดการท่ีมีความมุ่งม่ันในการนำาพาบริษัท 

สู่นวัตกรรมใหม่ๆ และความรู้จากสถาบันแห่งนี้ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ คุณเฉลิมพล ชัยวรพงศา มี 

วิสัยทัศน์ในการทำางานท่ีกว้างไกล ในการสร้างนวัตกรรม 

การบริหารท่ีจะรองรับเปล่ียนแปลงไปในอนาคตข้างหน้า

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 สมัยเรียนระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสผ่านสถาบัน 

แห่งนี้ แล้วเกิดความรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องเข้ามาศึกษา 

ท่ี “นิด้า” ให้ได้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 สังคม เพื่อน และการมีเครือข่ายหรือ Networking 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ทำาให้มีความเข้าใจในการจัดองค์กรมากยิ่งขึ้น ได้ 

เรียนรู้วิธีการปรับแผนองค์กรและนำามาปฏิบัติทำาให้ 

เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีการกระจายอำานาจมากขึ้นจาก 

ระบบครอบครัว และทำาให้ได้ทบทวนความรู้เก่า สมัย 

ที่เคยเรียนในระดับปริญญาตรี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 คิดและวิเคราะห์ นวัตกรรมใหม่ในการบริหารที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 

๑๐ ปีข้างหน้า เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารใหม่ๆ ออกมา

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ซื่อสัตย์และเสียสละแก่ส่วนรวม มีความอดทน และไม่ย่อท้อ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติ ท่ีสถาบันให้เป็นบุคคลหน่ึงในร้อยของศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล 

และเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การเป็นนักบริหารหรือผู้นำา ต้องฝึกตนเป็นผู้ให้ ตามแต่ความสามารถท่ีตน 

จะทำาได้ โดยไม่หวังถึงผลท่ีจะได้ ต้องบำาเพ็ญตนให้เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบสูง  

ไม่ใช่มีแต่แก้ต่างให้ตนเอง และควรดำารงตนให้อยู่อย่างพอเพียง
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การเดินไปสู่ความสำาเร็จนั้นอย่างแรกต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน
แล้วต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ

ที่จะร่วมกันผลักดันงานนั้นๆ ให้สำาเร็จให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท อดทน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ

ชนิกา เชาวนปรีชา
กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified	Public	Accountant	(Thailand))
บริษัท	ซี.เค.เอ	การบัญชีและกฎหมาย	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ชนิกา เชาวนปรีชา
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล กรรมการผู้จัดการ 
  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  (Certified Public 
  Accountant (Thailand))
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและ 
  กฎหมาย จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• บริหารบริษัท จนทำาให้มีลูกค้ามาใช้บริการทางด้าน 
 บัญชี ตรวจสอบบัญชีและจดทะเบียนธุรกิจ
 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งัในปัจจุบันบริษัท
 มีลูกค้าที่ใช้บริการนับพันราย
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 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการทำางานในวิชาชีพที ่
เชี่ยวชาญจนเดินมาสู่การสร้างธุรกิจแบบผู้ชำานาญการ 
ของคุณชนิกา เชาวนปรีชา ซึ่งได้ผ่านทั้งอุปสรรคและ 
ปัญหามากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ก็มิได้บั่นทอนความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทของเธอลงแม้แต่น้อย ทั้งนี้เพราะการมีพื้นฐาน 
ความรู้จากนิด้า ได้สร้างแนวทางในการบริหารอย่าง 
รอบด้านไว้ให้แล้วอย่างสมบูรณ์ จึงทำาให้วันน้ีเธอมีความ 
ภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในศิษย์เก่านิด้าที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกรักและผูกพันกับนิด้ามาก นิด้าเป็นสถาบันท่ีให้ 
ความรู้โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานที่ดีเยี่ยม ซึ่งได้
ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนที่นิด้ามาใช้ 
ในการบริหารทุกด้านขององค์กรจนทำาให้ บริษัท ซี.เค.เอ  
การบัญชีและกฎหมาย จำากัด เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 หลักสูตร Young Executive MBA ของนิด้าเป็น 
หลักสูตรการเรียนบริหารธุรกิจท่ีดีมาก ซ่ึงจะเน้นการเรียน 
การสอนในการประยุกต์ไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้จริง  
ทำาให้สามารถนำามาปรับปรุงและใช้ในการบริหารองค์กร 
ได้อย่างดีเย่ียม และในการเรียน ๒ ปีท่ีนิด้า เป็นช่วงชีวิต 
ท่ีมีความสุขท่ีสุดช่วงหน่ึงเพราะเพ่ือนๆ ร่วมรุ่นน่ารักมาก  

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ได้นำาความรู้ที่ ได้ศึกษามาจากการเรียนบริหาร 
ธุรกิจที่นิด้ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานทุกด้าน

ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวางแผนงาน การตลาด การเงิน การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันน้ี

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีและภาษี 
ครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจและขอใบอนุญาต ทำางานและ
ต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เน้นคุณภาพ ความสำาเร็จ 
และรวดเร็วของการให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์และม ี
ความชำานาญในงานน้ันจริงๆ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเสมอ 
เพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อลูกค้า คุ้มค่ากับค่าบริการอย่างแท้จริง

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปได้ วัดผลได้และต้องเสร็จได้ในระยะเวลา 
ที่กำาหนด ส่วนวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ต้องมีการวางแผนการทำางานเพื่อให้ 
บรรลุผลสำาเร็จ และทำาอย่างมุ่งม่ันแม้จะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เข้ามา  
ต้องสร้างพลังเพื่อฝ่าฟันปัญหา ที่สำาคัญคือ ต้องขยัน อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท  
พยายามเต็มท่ี เพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายส่ิงสำาคัญอีกอย่างคือทีมงาน 
ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้งานนั้นสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รูส้กึดีใจและเปน็เกยีรตติอ่ตวัเองและวงศต์ระกลู โดยเฉพาะการได้เขา้รับ 
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน 
ครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ในการท่ีเราจะทำางาน หรือทำาอะไรสักอย่างให้สำาเร็จน้ัน ส่ิงท่ีสำาคัญคือ ต้อง 
มีความพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน ไม่ย่อท้อแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามา
ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำาสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำาเร็จให้ได้ ถ้าทุกคนทำา 
ได้แบบนี้ความสำาเร็จจะรออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน



N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

82

ความสามารถในการนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์กรและสภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่สำาคัญของการบริหารเพื่อให้
ท้ายที่สุดแล้วจะได้เป็นประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

ชวน ศิรินันท์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล ชวน ศิรินันท์พร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานปลัดกระทรวง
  มหาดไทย กระทรวง  
  มหาดไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย 
 ในฐานะจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 
 จำานวนมากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 โดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
 นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคลระดับดีเด่น
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก 
 ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
 (เป็นปีที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

• โล่เกียรติคุณ “คนดีศรีอีสาน” ด้านบริหาร
 การปกครอง ประจำาปี ๒๕๕๑ จากสมาคมผู้สื่อข่าว
 จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำานาจเจริญ

• รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
 มีส่วนร่วม” ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
 มีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำาปี 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสำานักงาน ก.พ.ร.



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำางานเพื่อเป็น
ข้าราชการตัวอย่างที่ประชาชนพึ่งพาได้ และคู่ควรกับ 
คำาว่าข้าราชการที่ดีอย่างสมเกียรติส่งผลให้ คุณชวน  
ศิรินันท์พร ที่เติบโตและก้าวหน้าในอาชีพราชการมา 
อย่างต่อเนื่อง ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ประเทศชาติ จนได้รับรางวัลทรงเกียรติมากมาย ในหลาย 
จังหวัดที่ ได้มีโอกาสไปนั่งบริหารในฐานะพ่อเมือง  
ความเป็นศิษย์เก่านิด้า ทำาให้ทุกมิติการทำางานของท่าน 
ได้ใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
ซับซ้อนแต่สามารถส่งผลในทางบวกให้กับงานทุกงาน
ได้อย่างน่าชื่นชม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ในขณะท่ีกำาลังศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจุฬา มีความ 
ต้ังใจอยากทำาอยู่  ๒ เร่ือง คือ อยากรับราชการท่ีกระทรวง 
มหาดไทย และอยากศึกษาต่อปริญญาโทท่ีนิด้า เน่ืองจาก 
นิด้าได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท 
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ 
ทางด้านการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 
เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาที่นิด้าได้จึงเป็นความภาคภูมูิใจจนถึง
ทุกวันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ประทับใจในการเรียนที่นิด้า เพราะหลักสูตรการ 
เรียนการสอนของนิด้าเน้นความเป็นสหวิทยาการ  
และมีกรณีศึกษาที่ต้องนำามาทบทวนวิเคราะห์ เพื่อให้ 
สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระหว่างเรียนอยู่นั้นได ้
รับราชการไปด้วยจึงสามารถทำาความเข้าใจถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างความรู้ในภาคทฤษฎีและการนำาความ
รู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นิด้าได้สอนให้ 
คนมีความรู้ทางวิชาการและสามารถนำาความรู้ไปปรับใช้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การบริหารราชการไทยที่ผ่านมา จะยึดการบริหาร 
งานโดยรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง อำานาจการตัดสินใจอยู่ที่  

กรม หรือ กระทรวง ส่วนราชการที่ต้องทำางานในต่างจังหวัดจึงไม่สามารถ 
แก้ไขปัญหาของชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้ส่วนหนึ่งเพราะขาดอำานาจในการตัดสินใจ 
หรือขาดทรัพยากร และส่วนหน่ึงกลายเป็นความเคยชิน มองไม่เห็นความสำาคัญ 
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน นอกจากการสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
ในส่วนกลางเป็นสำาคัญ การบริหารงานราชการไทยสมัยใหม่ต้องการข้าราชการ 
ท่ีเข้าใจในปัญหาของชาวบ้าน มองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาเชิงลึก  
คือ แก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหา หรือปัจจัยท่ีทำาให้เกิดปัญหาไม่ใช่แก้ไขท่ีปลายเหตุ  
ที่ทำาให้เกิดปัญหาไม่จบสิ้น ดังพระราชดำารัสของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ที่ได้ตรัสไว้ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” นอกจากนี้ต้องดึงชาวบ้านให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพราะปัญหาชุมชน ต้องให้ชุมชนเข้ามี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ในฐานะข้าราชการ ซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง  
จะต้องพิจารณาเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง เป็นความสำาคัญลำาดับ 
ต้นๆ ท่ีต้องเร่งดำาเนินการ และการท่ีจะดำาเนินการในเร่ืองใดให้ประสบผลสำาเร็จ  
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนด จะต้องระดมการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ันๆ  
ให้ร่วมรับทราบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา กำาหนดแนวทางแก้ไข และ 
ร่วมบรูณาการอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง  
เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให ้
เห็นถึงความคืบหน้าปัญหาอุปสรรค และ/หรือความสำาเร็จในการแก้ปัญหา และ 
เกิดความเข้าใจร่วมกันเกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติการอย่างมีพลังและ
เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเอง และวงศ์ตระกลู  
และจะเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและประเทศชาติตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นักศึกษาทุกท่านซึ่งึเป็นผู้มีโอกาสที่ดีที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้ใส่ใจ ใฝ่รู้ในสหวิชาการที่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได ้
ถ่ายทอด และนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานให้เหมาะสมกับองค์กร พ้ืนท่ี และ 
ประชาชนให้ดีท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติเป็นประการ 
สำาคัญ
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ปัจจุบันองค์กรที่มีความเข้มแข็งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอด
และอยู่ในแถวหน้าของวงการธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การพัฒนา

บุคลากรและการสร้างความสามัคคีในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำาคัญ
มากกว่า เงินทุน / เครื่องจักร ซึ่งสามารถจัดหาซื้อมาได้

ชวลิต นิ่มละออ
ประธานกรรมการและผู้อำานวยการใหญ่
บริษัท	โอเรียนตอล	การ์เมนท์	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ชวลิต นิ่มละออ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๔
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานกรรมการและ
  ผู้อำานวยการใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โอเรียนตอล 
  การ์เมนท์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• Prime Minister Export Award 
 ประธานคณะทำางานโครงการจัดตั้งสถาบันแฟชั่น
 ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น

• ประธานคณะกรรมการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
 พานิชกรรม และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง
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 การเป็นประธานให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย ได้เป็นเคร่ืองพิสูจน์ 
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความสามารถแห่งการเป็นผู้นำา 
ของคุณชวลิต ได้เป็นอย่างดี และกับตำาแหน่งประธาน 
กรรมการและผู้อำานวยการใหญ่ บริษัทโอเรียนตอล-  
การ์เมนท์ จำากัด ในปัจจุบันเป็นอีกบทบาทหน่ึงในหลายๆ  
ส่วนที่รับผิดชอบ และบทบาทที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง 
คือการทำางานให้กับสังคมและส่วนรวมได้อย่างน่าช่ืนชม 
มาโดยตลอด

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกภาคภูมิใจนิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ทำา 
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก 
ที่เก่าแก่ของประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้รับ 
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีช่ือเสียงท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 จากการท่ีได้มีโอกาสเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจ สำาหรับผู้บริหารรุ่นที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วยเพื่อน
นักศึกษาที่มีประสบการณ์และความรู้จากองค์กรภาค 
ธุรกิจและการธนาคาร ทำาให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งนับว่ามีประโยชน์กับ 
การเรียนและการทำางานอย่างมากนอกเหนือจากความรู้ 
ในเชิงวิชาการที่ได้รับจากคณาจารย์แล้ว ทุกท่านยังได ้
ให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเราทุกคนในช่วงของ
การเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อนและคณาจารย์ได้เป็น 
แรงผลักดันให้ผมสามารถทำางานให้กับสังคมและภาค 
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 เนื่องจากในขณะที่เข้ารับการศึกษาในสถาบัน เป็น 
ช่วงที่ธุรกิจกำาลังเจริญเติบโตและขยายสู่ธุรกิจการ 
ส่งออกในระดับโลก ทำาให้ผมได้นำาความรู้ท่ีได้จากการ 
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปรับองค์กรและบริหารงาน 
ในขณะเดียวกันก็พยายามผลักดันผู้บริหารของบริษัท 
ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือยกระดับ 

การทำางานของทีมงานภายในองค์กร จึงทำาให้ผมมีเวลามากขึ้นที่จะทำางาน 
เพื่อสังคมในภาคธุรกิจ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสมาคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งผลักดันการพัฒนาบุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม เช่น มูลนิธิเคร่ืองนุ่งห่มและตำาแหน่งต่างๆ ในภาคการศึกษา  
เช่น อาชีวะศึกษาและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 บุคลากรในองค์กรคือส่วนสำาคัญที่สุดที่จะผลักดันองค์กรให้สามารถเจริญ 
ก้าวหน้าและแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันองค์กรที่มีความ
เข้มแข็งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดและอยู่ในแถวหน้าของวงการธุรกิจ 
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบุคลากรและการสร้างความสามัคคีในองค์กรจึงเป็น
เรื่องสำาคัญมากกว่าเงินทุน/เครื่องจักร ซึ่งสามารถจัดหาซื้อมาได้

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การทำางานที่จะให้บรรลุความสำาเร็จต้องสร้างภาวะผู้นำาที่แสดงออกถึง
ความจริงจังในการทำางาน ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอโดยจะต้อง 
สรรหา เลือกใช้ บุคลากรที่เหมาะสมกับการทำางานในหน้าที่ต่างๆ ภายใต ้
บรรยากาศการทำางานอย่างเป็นทีมโดยคนทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานปฏิบัติการในทุกระดับชั้นของการทำางานรวมถึง 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ไม่มีวันสิ้นสุด (Continuous Improvement)

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนหน่ึง 
จากบรรดาศิษย์เก่าท่ีประสบความสำาเร็จในหน้าท่ีการงานท้ังในส่วนของตนเอง 
และการทำาคุณความดีเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ และจะดำารงตนเพื่อให้เป็น 
ส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของนิด้า

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะพัฒนาเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพที่ตนทำาอยู่ และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น 
จำาเป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนและเก็บเก่ียวความรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ 
ทำาได้ ให้สมกับท่ีได้รับเลือกให้มาศึกษาในสถาบันท่ีทรงเกียรติแห่งน้ี แต่ความ 
สำาเร็จในชีวิตของพวกเราทุกคนคงไม่ได้อยู่เพียงการศึกษาในชั้นเรียนหรือ 
ตามตำาราเท่าน้ันหากแต่การได้เรียนรู้จากการทำากิจกรรมหรือสนับสนุนงานของ 
มหาวิทยาลัยและคณาจารย์น่าจะเป็นโอกาสท่ีดีของพวกเราท่ีจะประสบความสำาเร็จ 
หลังจากก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
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ผู้นำาองค์กรต้องเป็นผู้นำาความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำา
กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้อง

กระจายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์
งานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสำาเร็จและ

สร้างความภาคภูมิใจสู่บุคลากรทุกระดับ

ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
“ก่อนเกษียณราชการ”	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

ชื่อ-นามสกุล ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๓
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ก่อนเกษียณราชการ 
  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานที่สังกัด  กรมการขนส่งทางบก

ผลงานที่สำาคัญ
• การพัฒนาระบบงานบริการของกรมการขนส่ง
 ทางบก ด้วยการนำาระบบ IT เข้ามาใช้ในงานและ
 ยกระดับพัฒนางานบริการของหน่วยงาน

• จัดทำาโครงการยกระดับสำานักงานขนส่งจังหวัดให้มี
 มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการทำางานที่มี
 ประสิทธิภาพ และงานบริการที่เป็นที่พึงพอใจ
 โดยทั่วกัน

• รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจาก กพร. 
 ต่อเนื่อง ๘ ปี (๒๕๔๖-๒๕๕๓)
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 จากตำาแหน่งนายสถานีขนส่งจัตวา เมื่อปี ๒๕๑๓  
สู่ตำาแหน่งผู้อำานวยการส่วนกิจการสถานีขนส่ง 
ผู้อำานวยการส่วนทะเบียนขนส่งและภาษีรถและ 
ผู้อำานวยการสำานักจัดระบบการขนส่งทางบก ด้วยความ 
มุ่งม่ันในการทำางานอย่างต่อเน่ือง และปรารถนาท่ีจะให้ 
ระบบขนส่งในประเทศไทยมีพัฒนาและยกระดับ 
สำานักงานขนส่งจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
เดียวกันท่ัวประเทศ ได้ผลักดันให้คุณชัยรัตน์ สงวนช่ือ  
ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารสูงสุดของกรมการขนส่งทางบก ที่มี 
หน้าท่ีความรับผิดชอบดูแลระบบการขนส่งทั้งประเทศ  
ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 สถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนา 
นักบริหารในระดับแนวหน้าของประเทศ และผลิตมหา-
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมถือเป็นสถาบันที่ได้ช่วย 
สร้างประโยชน์ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติโดยตรง 
ด้วยการหล่อหลอมทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้
อย่างเต็มเปี่ยม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ความเป็น 
กันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา มีการฝึกสอนให ้
นักศึกษารักในการพัฒนาตนเองและกระตุ้นให้รู้จักนำา 
ทฤษฎีที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน ์
อย่างแท้จริง มิใช่เพียงการศึกษาเพื่อปริญญาเท่านั้น

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีสำาเร็จมา มีทฤษฎี 
และแผนงานโครงการมากมายที่ตรงกับลักษณะงานที่ 
ต้องรับผิดชอบในการดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในกรมการ 
ขนส่งทางบก ซึ่งเป็นยุคที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง 
ระบบงานเพื่อพัฒนาสู่รูปแบบงานบริการรูปแบบใหม่  
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน ทำาให้ได้นำา 

ทฤษฎีและแผนงานโครงการต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับงานในหน้าที่จนประสบความสำาเร็จได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ผู้นำาองค์กรต้องเป็นผู้นำาความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำากล้าตัดสินใจ  
กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้องกระจายงาน ให้กับบุคลากรตาม 
ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุ 
ผลสำาเร็จและสร้างความภาคภูมิใจสู่บุคลากรทุกระดับ ควรมีวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวและร่วมกันปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กรที่กำาหนดขึ้น  
คือ S (Service Mind) M (Morality) D (Development) คือบริการดี มี 
คุณธรรม นำาสู่การพัฒนา โดยมุ่งหวังใหบุคลากรในองค์กร ใส่ใจกับการปฏิบัติงาน 
ให้ได้ความพึงพอใจจากประชาชน ภายใต้ความถูกต้องเป็นธรรม พร้อมกับการ 
ใฝ่รู้พัฒนาองค์กรด้วยความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเน่ืองให้ทันยุคสมัย
โดยอยู่ภายใต้ความถูกต้องและถูกใจประชาชน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ตั้งใจทำางานอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด โดยมุ่งหวังให้เกิดความสำาเร็จแก่องค์กร  
ด้วยความเช่ือม่ัน มุ่งม่ันศึกษาแนวทางโดยไม่หว่ันเกรงต่อปัญหาอุปสรรค ด้วย 
ตระหนักว่า ปัญหามีไว้ให้แก้ เมื่อแก้ปัญหาแล้วความสำาเร็จก็จะบังเกิดขึ้นและ 
จะได้ความรู้เพ่ิมข้ึนจากการแก้ปัญหาแต่ละคร้ัง โดยนำามาเพ่ิมพูนเป็นประสบการณ์ 
เพื่อสั่งสมความรู้และพัฒนาขีดความสามารถต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภาคภมูิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตการทำางาน เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล 
โดยตลอดระยะเวลาที่มุ่งมั่นปฏิบัติงาน มุ่งหวังเพียงความสำาเร็จของงาน โดย 
ไม่ได้คาดหวังรางวัลเป็นส่ิงตอบแทน เม่ือได้รับรางวัลจึงถือเป็นกำาลังใจย่ิงใหญ่  
ที่จะสอนให้ผู้อื่นยึดมั่นในความตั้งใจ มุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ทฤษฎีที่ได้รับจากสถาบัน เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และต้องนำาไปประยุกต์ใช้ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
ความสำาเร็จที่จะเกิดขึ้น ล้วนมาจากการนำาความรู้และแนวการสอนด้านทฤษฎ ี
ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ขอให้นักศึกษาทุกท่านภาคภูมิใจ 
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้นำาความรู้ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  
สังคม และประเทศชาติต่อไป
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การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และ สิ่งนี้เองที่จะนำามาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืนของ
บ้านเมือง และหัวใจของการทำางานด้านการเมืองคือการเข้าถึง
ประชาชน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำาอย่างไรจะให้

คนในชาติอยู่ดีกินดี มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชำานิ ศักดิเศรษฐ์
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์,	กรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง,	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่	๘,	
ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์

ชื่อ-นามสกุล ชำานิ ศักดิเศรษฐ์ 
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๖
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองเลขาธิการพรรค  
  ประชาธิปัตย์, กรรมการ
  คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง, 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ระบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่ 
  ๘, ประธานที่ปรึกษา
  กรรมาธิการการปกครอง
  สภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงานที่สังกัด  พรรคประชาธิปัตย์

ผลงานที่สำาคัญ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๐



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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 “ชำานิ ศักดิเศรษฐ์” นักการเมืองอาชีพน้ำาดีอีกคนหน่ึง 
ของสภาผู้แทนราษฎรไทย ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หลายสมัย เคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ๒ สมัย ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริหาร 
พรรคประชาธิปัตย์ คุณชำานิถือเป็นต้นคิด “ยุทธศาสตร์”  
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่สำาคัญคนหนึ่ง 
และยังเป็นกำาลังสำาคัญของพรรคในพื้นที่ภาคใต้ ใน 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ 
จัดต้ังคณะรัฐมนตรีเงา หรือ ครม.เงา ข้ึนเป็นคร้ังแรก  
คุณชำานิ ได้รับเลือกจากท่ีประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ให้ 
ทำาหน้าท่ีรองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบกระทรวง 
กลาโหม กระทรวงมหาดไทยและสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
และจากการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปีของพรรค
ประชาธิปัตย์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ 
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตาม 
ข้อบังคับพรรค คุณชำานิ ศักดิเศรษฐ์ ได้รับเลือกให้ดำารง 
ตำาแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อันเนื่องมา 
จากคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในหมู ่
นักการเมืองในพรรคเดียวกัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม  
ท่ีผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคำานึงถึงประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ศิษย์เก่าจากสถาบันแห่งน้ี  
ล้วนเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้บริหารอยู่ในองค์กรช้ันนำาทั้ง
ภาครัฐแลเอกชน นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันที่มีความ
เป็นกลางทางการเมืองและดำารงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ผมประทับใจกับคณาจารย์ทุกท่านที่มีเมตตาและ
ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มกำาลัง 
ความรู้ ความสามารถรวมถึงเพ่ือนๆ ทุกท่านต่างมีน้ำาใจ 
และช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับงานบริหารในปัจจุบันได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในแง่ของงานบริหารด้านการเมืองและการปกครอง  
ในสภาพการณ์ที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งจำาเป็น ต้องใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียน
มาในหลากหลายด้าน นำามาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้จัดการแก้ไขปัญหา
แต่ละอย่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างกัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และ
สิ่งนี้เองที่จะนำามาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืน และการเป็นผู้นำาต้องมีวิสัยทัศน์ 
ที่แหลมคมและชัดเจน สร้างสรรค์งานทุกอย่างอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และต้องกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าจะ 
นำาพาประเทศและประชาชนไปในทิศทางใด

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 หัวใจของการทำางานด้านการเมืองคือการเข้าถึงประชาชน เห็นประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นที่ตั้งทำาอย่างไรจะให้คนในชาติอยู่ดีกินดีมีรายได้และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการทำางานต้องให้ให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคน เป็นกลาง  
ให้โอกาสและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละฝ่าย เพ่ือลดข้อขัดแย้งและ 
สร้างบรรยากาศกับบ้านเมือง และต้องพัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให ้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกภาคภูมิใจ และ เป็นเกียรติอย่างสูง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นำาความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนเอง องค์กร สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ  
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอทั้งในและ 
นอกตำาราเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือนำาพาให้ประเทศ 
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ทำาอย่างไรที่จะทำาให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งเพื่อน
ร่วมงานมีความศรัทธา ประทับใจในตัวเรา และมีความสุขที่ได้

ทำางานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะนำาไปสู่ความสามัคคีและ
บรรยากาศที่ดีในการทำางานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลสำาเร็จของงาน

ตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด

ณรงค์ศักดิ์ กำามเลศ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-นามสกุล ณรงค์ศักดิ์ กำามเลศ 
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๑
คณะที่จบ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าการการไฟฟ้า
  ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่สังกัด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลงานที่สำาคัญ
• ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถึงชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 (ต.ม.)

• กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า    
 วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

• นายกสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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 ด้วยบทบาทการเป็นเบอร์ ๑ ขององค์กร ที่คุณ 
ณรงค์ศักด์ิ กำามเลศ เร่ิมต้นจากการเป็นวิศวกร ประจำา 
แผนกพัสดุเครื่องมือก่อสร้าง เมื่อ ๒๗ ปีที่ผ่านมา จน
ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้นำาสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้เป็นองค์กรที่ 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ ใน ๗๔ จังหวัด 
ทั่วประเทศ การเรียน MPPM ที่นิด้า มีส่วนช่วยให ้
คุณณรงค์ศักดิ์สามารถผลักดันองค์กรให้ประสบ
ความสำาเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไร ซึ่ง 
คุณณรงค์ศักดิ์ให้ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ผมภูมิใจที่ได้เรียนที่ “นิด้า” ซึ่งถือเป็นสถาบันอัน
ทรงเกียรติท่ีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในหลายๆ ด้าน นับเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่
ได้มีโอกาสศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร 
การจัดการภาครัฐและเอกชนหรือหลักสูตร MPPM รุ่น 
ที่ ๑ ซึ่งเป็นรุ่นแรกของคณะการเรียนที่ นิด้า ไม่เพียง
แค่การได้รับความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
มากไปด้วยประสบการณ์เท่าน้ัน ส่ิงท่ีประทับใจกว่าน้ัน 
ก็คือการท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนๆ ในวงการต่างๆ  
ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ที่ดีและมีการ
เชื่อมโยงถึงกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน ทำาให้ 
ได้รับความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมสร้าง 
ประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใ์ช้และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้รับจากนิด้าโดยเฉพาะการเรียนในหลักสูตร  
MPPM ได้มีการผสมผสานองค์ความรู้หลายๆ ด้าน 
ไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนำามา 
ประยุกต์ใช้กับการทำางานได้เป็นอย่างดี ทำาให้การทำางาน 
สัมฤทธิ์ผลท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กรท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 

การเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก 
และเป็นระบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะครอบคลุม 
ในทุกๆ ด้าน ทั้งการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปรับ 
โครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถรองรับภารกิจในอนาคต  
รวมท้ังมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีการ 
กระจายอำานาจ มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ามีความ 
พึงพอใจมากขึ้นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการแก้ไขปัญหาในการ
ใช้ไฟฟ้า มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และเน้นคุณภาพชีวิตในการทำางาน เพื่อ
ให้พนักงานมีความสุขกับการทำางาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล 
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครั้งนี้  
ถือเป็นความความภาคภูมิใจ และเป็นมงคลสูงสุดในการทำางานต่อผมและครอบครัว  
ถือเป็นรางวัลท่ีผมได้ทำางานอย่างเต็มกำาลังความรู้ความสามารถ เพ่ือท่ีจะพัฒนา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นองค์กรช้ันนำาในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความตั้งใจในการทำางาน
เพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี  
และข้อมูลข่าวสาร ในฐานะผู้นำาจะต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความคุ้มค่า 
ในการลงทุน และเหมาะสมกับองค์กรของเรามากที่สุด สิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับ 
ผมคือ การสร้างทักษะในการเป็นผู้บริหารที่ดีให้กับตัวเอง นั่นคือทำาอย่างไร
ที่จะทำาให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานมีความศรัทธา  
ประทับใจในตัวเราและมีความสุขท่ีได้ทำางานร่วมกันภายในองค์กร ซ่ึงจะนำาไป 
สู่ความสามัคคีและบรรยากาศท่ีดีในการทำางานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลสำาเร็จของ 
งานตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด
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สถาบันของเรานี้ กำาเนิดมาจากพระราชดำาริ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้

พวกเราเหล่ามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำาเร็จจากสถาบันแห่งนี้ได้
นำาความรู้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ มิใช่เพียง

เพื่อยศตำาแหน่ง หน้าที่การงาน และความร่ำารวยแต่เพียงอย่างเดียว

ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	อัลติม่าโพลิเมอร์	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ 
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท อัลติม่าโพลิเมอร์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์
 มงกุฎไทย, เบญจมาภรณ์ช้างเผือก, และ
 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

• รางวัลโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• รางวัลองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ อาทิ 
 Lion Clubs International President Award
 “Challenge to Change” President 
 Mahendra Amarasuriya 2007-2008 
 Srilanka

• อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ๒๕๔๘-๒๕๕๐
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 คุณณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ คือนักธุรกิจท่ีมากด้วย 
ประสบการณ์ท้ังเป็นผู้ท่ีอุทิศตนเพ่ือทำาประโยชน์ให้กับ 
สังคมมาโดยตลอด การได้รับรางวัลต่างๆ จากหลากหลาย 
องค์กร จึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ 
ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และการทำางานที่ไม่ได้คำานึงถึง 
ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องนึกถึง 
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมด้วยการศึกษาท่ีนิด้าจึงเป็น 
ความภาคภูมิใจของคุณณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ ท่ีได้มี 
โอกาสน้อมนำาแนวพระราชดำาริในองค์พระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การทำางาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ศึกษาใน 
สถาบันที่ถือกำาเนิดมาจากแนวพระราชดำาริขององค์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้มีพระ- 
ราชดำาริให้สร้างข้ึนเพ่ือสร้างผู้นำาในทุกๆ สาขาอาชีพเพ่ือ 
มาช่วยกันบริหารประเทศ และมีความประทับใจเป็น 
อย่างย่ิงท่ีได้ศึกษากับคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในระดับชั้นนำาของประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ประทับใจในความเป็นทั้งครูและเพื่อนของอาจารย ์
ทุกท่านทำาให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุก 
สนานไม่กดดัน และสามารถนำาเอาประสบการณ์จริงใน 
ธุรกิจมาปรึกษาเป็นกรณีศึกษาในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้ในทุกเรื่อง สามารถนำามาประยุกต์และใช้ 
อธิบายถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และนำาไปปรับใช้กับ 
ธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้กับธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความ
เสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทำาให้รู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความพร้อม
ในการแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติ และบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การทำาธุรกิจในปัจจุบันต้องมีความรู้รอบด้านและหม่ันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  
อนาคตคือผลของการกระทำาในปัจจุบัน และปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับหนึ่งสมอง 
สองมือและสองเท้าที่เราจะก้าวไป

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยัน มานะ อดทน ค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา  
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ ถ้าอยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติกับเราอย่างไร  
ก็จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้น ฉันใดก็ฉันนั้นเปรียบเสมือนกับการปลูกแอ๊ปเปิ้ล  
ก็ต้องหม่ันพรวนดินใส่ปุ๋ย แล้วเราจะได้รับประทานผลแอ๊บเป้ิลน้ันอย่างแน่นอน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอันสูงสุดท่ีผมได้รับจากสถาบัน ถือได้ว่าเป็นรางวัล 
ท่ีผมได้ทำาคุณประโยชน์แก่สถาบันและส่วนรวมมาตลอดเวลายาวนานถึง ๓๓ ปี  
โดยได้ยึดถือแนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสท่ีต้องการความช่วยเหลือท่ีมีอยู่มากมายท้ังในสังคมเมือง 
และชนบทให้ได้มีโอกาส และมีความสุขตามอัตภาพ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าสถาบันน้ีก่อกำาเนิดจากพระราชดำาริขององค์พระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้พวกเราเหล่ามหาบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านได้นำาความรู้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
มิใช่เป็นไปเพ่ือยศ ตำาแหน่งหน้าท่ีการงาน และความร่ำารวยแต่เพียงอย่างเดียว
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เราจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา
“หากเราจะให้ใครเขารักเรา เราต้องรักเขาก่อน” นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูด

หล่อหลอมให้ทำางานร่วมกันได้อย่างดี และการสร้างความสำาเร็จนั้นมาจาก
ความตั้งใจก่อนแล้ววิเคราะห์ว่าเป้าหมายเป็นไปได้หรือไม่

หากเป้าหมายเกินคาดก็ต้องลดลง..อย่าทำาเกินตัว

ดร. ดุสิต เจริญควนิช

ชื่อ-นามสกุล ดร. ดุสิต เจริญควนิช 
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๕
คณะที่จบ  สถิติประยุกต์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   -
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสอง

• พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับพิมพ์ในนิตยสาร 
 “Communication in Statistics : Theory 
 and Methods, Volume 13, Issue 7, 
 pages 843 – 857, 1984”

• พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของ   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลผู้บริหารประจำาปีของ
 เมืองฮันสวิล รัฐอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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 ด้วยความเป็นนักสถิติ ผู้มีความแม่นยำา ทำาให้ 
ดร.ดุสิต เจริญควนิช อดีตอาจารย์ประจำาคณะสถิติ 
ประยุกต์นิด้า และนักวิจัยในราชการของกระทรวงกลาโหม  
สหรัฐอเมริกา ได้เดินไปสู่จุดหมายแห่งความสำาเร็จที ่
ย่ีงใหญ่ท้ังในด้านการธุรกิจและการเป็นนักวิชาการท่ีสร้าง 
ช่ือเสียงให้กับประเทศชาติในฐานะผู้ก่อต้ังและประธาน 
บริษัทควอลิต้ีรีเสิรช เมืองฮันสวีล รัฐอลาบาม่าท่ีทำาให้ 
บริษัทเจริญรุ่งเรืองจนได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล 
บริษัท เทคโนโลยีดีเด่นประจำาปี รางวัลบริษัทประมูล 
ดีเด่นในกรุงวอชิงตันดีซี ของตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น  
เส้นทางแห่งความสำาเร็จเหล่านี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ 
กับนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไป

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างข้ึนเพ่ือ 
ส่งเสริมศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรของประเทศ  
คณะสถิติประยุกต์ที่ผมเรียนถือว่ามีมาตรฐานสูงมาก  
ทำาให้ผมไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศได้อย่าง 
ราบร่ืน นิด้าสร้างนักวิชาการท่ีสามารถพัฒนาประเทศได้  
คณาจารย์มีคุณภาพและอุทิศชีวิตให้ลูกศิษย์ทุกคน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ปี ๒๕๑๓ นิด้ายังเป็นทุ่งบางกะปิ มีรถเมล์ขาวผ่าน 
ชั่วโมงละหนึ่งคัน ทุ่งบางกะปิได้กลายเป็นทุ่งแห่งพลัง 
ปัญญาของชาติ ตอนท่ีเรียนตำาราส่วนใหญ่ท่ีใช้เป็นภาษา 
อังกฤษ การเรียนจะสอนให้เรารู้ถึงความเป็นมาของ 
คนไทย สังคมไทย การบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองและสถิติ และเนื้อหา วิชาเฉพาะตามคณะที่ 
เข้าเรียน ผมภูมิใจในการเป็นนักศึกษาและเป็นอาจารย์ 
ที่นิด้า และศิษย์เก่าของนิด้าได้ทำาประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ ตลอดจนรักและสามัคคีกัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้ด้านการบริหารท้ังราชการและธุรกิจการเมือง 
การพัฒนาประเทศและสถิติประยุกต์ทำาให้ผมเข้าใจ 
โลกมนุษย์มากข้ึน มีทัศนคติท่ีกว้างไกล คิดเป็น ฟังเป็น 
ฝึกตนเองอยู่เสมอ เคยมีเพื่อนชาวอเมริกัน ถามผมว่า 

จะตั้งบริษัทหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าผมมีคนรักมากมาย เนื่องจากผมเป็น 
นักวิชาการไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักบริหาร ในที่สุดผมก็ตั้งบริษัทและเริ่มธุรกิจ 
ในปี ๑๙๙๐ ทำาได้ ๑๒ ปี ก็ขาย โดยใช้ความรัก ความห่วงใย ความสงบ 
ความสุขและความสำาเร็จมาสร้างงาน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา “หาก 
เราจะให้ใครเขารักเรา เราต้องรักเขาก่อน” น่ีเป็นส่ิงท่ีดึงดูดหล่อหลอมให้ทำางาน 
ร่วมกันได้อย่างดี หากเราปล่อยวางทิฐิ การงานก็จะทำางานสำาเร็จได้ง่ายข้ึน การให้ 
อย่างไม่หวังผลตอบแทน เราจะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาล และต้องเข้าใจ 
ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน หากเราทำาให้เขารักเราเช่ือม่ันในตัวเรา ทำาให้เขา 
หันมาทำางานด้วยความรักและความห่วงใย ได้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเขา 
ก็จะไม่ไปทำางานที่อื่นหากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ผมใช้หลักของ Sam Walton คือ “CCCCLe SSAM” เริ่มจาก Commit 
ตั้งใจแน่วแน่ Control ควบคุมให้ถึงเส้นชัย Communicate สื่อสารกับทุกคน
อย่างเปิดเผย Celebrate ฉลองร่วมกันในความสำาเร็จ Listen ฟังกันเสมอ  
Exceed Expectation ทำาให้เกินความคาดหมายของลูกค้า Share Profit แบ่ง 
กำาไรกันอย่างเป็นธรรม Swim Upstream ทำางานหนักให้ลูกค้า และเพื่อน 
ร่วมงานแบบว่ายทวนน้ำา Appreciate ขอบคุณทุกคนท่ีทำางานดีเด่น และ Motivate  
ทุกคนต้องจูงใจตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและหน่วยงานแบบเป็นทีม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 การได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นความภูมิใจ 
สูงสุดส่วนท่ีสองคือความภูมิใจท่ีได้มาเป็นนักศึกษานิด้าท่ีคณาจารย์และข้าราชการ 
อุทิศตนทำางานด้วยความรักและความห่วงใย ทำาให้ภูมิใจในส่ิงท่ีนิด้าสร้างเรามา  
ขอขอบคุณคณาจารย์ ข้าราชการ และชาวนิด้าทุกคน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 มนุษย์ควรพัฒนา “ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา” ก่อนทำาอะไร 
ต้องเตรียมตัวให้พร้อม หากสำาเร็จก็จะมีกำาลังใจและฝึกฝนตนเองให้เก่งเพื่อ
ให้มีโอกาสประสบความสำาเร็จมากที่สุด ซึ่งสามารถนำามาใช้ได้กับทุกส่วนจง 
เรียนรู้และทำางานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย และเรียนรู้ความสำาเร็จของคนอ่ืนๆ  
แล้วนำามาดัดแปลงใช้ หากมีโอกาสควรทำาธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นระดับ
ประเทศหรือระดับโลก อย่ากลัวและอย่ากังวล และทำาตนเองให้ก้าวหน้าอย่าง 
ไม่หยุดยั้งอย่าใช้กิเลสและความโลภ ขอให้ใช้ความรักและรู้จักให้โดยไม่หวัง 
ผลตอบแทน สังคมและประเทศก็จะมีคนดีมากมาย
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ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แข่งขันกันสูง เราต้องมองตัวเองให้ชัด
รู้ว่าอยู่ตรงไหน จะไปที่ใด แล้วเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ขยัน

อดทน กล้าคิด กล้าทำา ใส่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อมุมมอง
ให้ธุรกิจอย่างแตกต่างและมีศักยภาพ

ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	เอส.พี.ซี	พรีเชียส	เมททอล	จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์ 
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๙
คณะที่จบ  คณะบริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส 
  เมททอล จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ของเทคนิค
ในการชุบโลหะมีค่า โดยร่วมกับบริษัทชั้นนำาของโลก 
และจัดให้มีการสัมมนาทองคำา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
เพื่อให้ทิศทางและแนวทางในการทำาธุรกิจทองคำา
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 ในมุมมองของนักทำางานสู่ผู้บริหารสูงสุดองค์กร  
หลายประสบการณ์ได้หล่อหลอมทำาให้ คุณทรงเกียรติ  
วัฒนวิทย์ ได้เห็นช่องทางของการสร้างความสำาเร็จใน 
ธุรกิจ จนสามารถผลักดันให้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ 
นำาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในวงการค้า การได้ 
เข้ามาสู่รั้วนิด้าเป็นอีกสิ่งที่คุณทรงเกียรติ ตั้งใจมา 
ศึกษาเพื่อนำาไปสร้างศักยภาพในการบริหารให้แกร่ง
ยิ่งขึ้น

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันท่ีมีความแตกต่างจากสถาบันอื่น  
เพราะเปิดรับเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทและเอกเท่าน้ัน  
นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีจากท่ีอ่ืน มุ่งท่ีจะเข้ามาศึกษาหา 
ความรู้จากสถาบันแห่งน้ี เพ่ือนำาความรู้และประสบการณ์ 
ไปพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า หลังจากที่ได้เข้ามา 
ศึกษา ก็ไม่ได้ทำาให้ผิดหวัง เพราะเป็นสถาบันท่ีให้ความรู้ 
เป็นอย่างดีจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้ 
ประสบการณ์มากมายจากเพื่อนๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาก 
กว่าความรู้ก็คือ การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดย 
การนำาความรู้ ความสามารถที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ไป 
ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญ 
ก้าวหน้าและความมั่นคง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความรู้ท่ีได้รับสามารถนำาไปพัฒนาทำาให้บริษัทมี 
ความม่ันคงและเจริญก้าวหน้า คณาจารย์ทุกท่านนอกจาก 
ให้ความรู้ในขณะท่ีเรียนแล้ว เม่ือเรียนจบก็ยังสอบถาม 
และให้มุมมองใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำาให้รู้สึกอบอุ่น  
เพราะยังมีคณาจารย์เป็นท่ีปรึกษาให้เราได้ตลอดเวลา  
ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้า ให้รุ่นพ่ีรุ่นน้องได้พบ 
ปะแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองซึ่งกันและกัน ถือเป็น
สถาบันที่มีความเข้มแข็งจริง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 นิด้าไม่เพียงแต่สอนให้เรามีความรู้ด้านบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเน้นให้
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือที่สามารถนำาไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
ได้อย่างยั่งยืน ในการทำาธุรกิจควรมองว่า จุดยืนของเราอยู่ที่ใด หากต้องการ
เดินต่อไปจะไปได้ถึงจุดไหน และจะต้องมีสิ่งใดบ้างที่ทำาให้เราไปถึงจุดหมาย
ที่วางเอาไว้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การทำาธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงควรต้องวิเคราะห์ตนเอง 
เป็นอันดับแรก และควรมองว่าธุรกิจท่ีเราทำา เร่ิมต้นท่ีจุดใด วางแผนการเติบโต 
ไปในทิศทางใด โดยพยายามหาจุดท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้า 
มาประยุกต์ใช้ และควรหาแนวคิดในการทำาธุรกิจให้ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขัน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 มี ๖ ข้อคือ ซื่อสัตย์, ตั้งใจ, ขยัน, อดทน, กล้าคิด, กล้าทำา จุดเริ่มต้นของ
ความสำาเร็จที่สำาคัญก็คือ ตัวเราเอง หากมีเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับ ๖ ข้อ  
โอกาสที่จะประสบความสำาเร็จมีมาก อย่าล้มเลิกก่อนที่จะถึงจุดหมายปลาย
ทาง ทุกข้อจึงมีความสำาคัญเท่ากัน ส่วนการที่จะประสบความสำาเร็จเร็วหรือ
ช้านั้นขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราสามารถมองเห็นหรือเปล่า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติจากทางสถาบัน ให้เป็นหน่ึงในผู้ท่ีได้รับ 
รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ จะขอใช้ความรู้ ความคิด และสติปัญญาอย่างเต็ม 
ความสามารถในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะนำาพาประเทศชาติ ให้ก้าวไปสู่ความม่ันคง  
และสมบูรณ์พูนสุข ขอน้อมรับรางวัลอันมีเกียรติน้ีด้วยความต้ังใจและบริสุทธ์ิใจ  
และเป็นข้อเตือนใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ลุล่วง ด้วยความขยันหมั่นเพียร  
และความสุจริตเที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้ต้ังใจศึกษา เพราะเป็นช่วงท่ีท่านสามารถเก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ 
จากเพื่อนและคณาจารย์ ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีพี่ๆ อีกมากที่อยู่ในหลาก
หลายอาชีพ คอยให้คำาปรึกษาและให้กำาลังใจน้องๆ ขอให้ประสบความสำาเร็จ
ตามที่ตั้งใจ และหากมีเวลาขอให้เข้ามาช่วยสถาบันด้วย
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ทำางานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ด้วยความรอบคอบและมีสติอยู่เสมอ

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๙
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้ว่าการการทางพิเศษ
  แห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่สังกัด  การทางพิเศษแห่ง   
  ประเทศไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• เลขานุการ และวิศวกรโครงการวางผังแม่บท
 ออกแบบและก่อสร้างโรงเรียนนายร้อย จปร. (เขาชะโงก)

• ผู้อำานวยการโครงการก่อสร้างทางพิเศษ ศรีรัช, 
 ฉลองรัช, บูรพาวิถี, กาญจนาภิเษก

• กรรมการดำาเนินการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่
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 คุณประโยชน์ที่ท่านผู้นี้ “พันโท ทวีสิน รักกตัญัญู”  
ได้สร้างไว้ให้กับประเทศนอกจากหน้าท่ีการงานในฐานะ 
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้ว ท่านยังมี 
โอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ด้วยการเป็น
อาจารย์ให้กับโรงเรียนนายร้อย จปร. และโรงเรียน 
เสนาธิการทหารบก การทำางานโดยยึดหลักประโยชน์ 
ส่วนรวมและประเทศชาติ ทำาให้ท่านได้รับความไว้วางใจ 
ให้เป็นที่ปรึกษาของประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ)  
ในการทำางานเพื่อสังคมร่วมด้วย และอดีตที่ปรึกษา 
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ธรรมรักษ์  
อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานของการศึกษาเป็นที่ 
ยอมรับท้ังในระดับประเทศ และระดับสากล การได้รับ 
การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ทำาให้เกิดความเข้าใจและ 
การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารและการพัฒนา 
ท่ีสามารถนำาไปปรับใช้ร่วมกับประสบการณ์ในการทำางาน  
และทำาให้เกิดการพัฒนาแนวคิด รวมท้ังเสริมสร้างและ 
เพิ่มเติมศักยภาพในการทำางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ของการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้าทำาให้เกิดการเรียนรู้ในองค์รวมของศาสตร์ 
ทางด้านการบริหารและการพัฒนา ซึ่งสามารถนำาไป 
บรูณาการร่วมกับศาสตร์ทางด้านอ่ืน รวมท้ังประสบการณ์ 
ในการทำางาน ช่วยให้พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน 
เพื่อให้มีความพร้อมสำาหรับการดำาเนินภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบาย 
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 สามารถนำาความรู้ในเชิงการบริหารและการพัฒนา 
ที่ได้ไปบรูณาการและปรับใช้ร่วมกับศาสตร์ที่ได้รับ 

จากการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพโดยตรง ร่วมกับประสบการณ์ในการทำางาน โดย 
การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขและปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการ 
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ต่อองค์กร และสังคมโดยส่วนรวม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ในการทำางาน โดยมุ่งเน้นให้การทางพิเศษแห่งประเทศ 
ไทย เป็นองค์กรท่ีให้บริการทางพิเศษอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยบนรากฐาน 
ของการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ คำานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นหลักรวมทั้งสร้างสมดุลระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท้ัง ๔ กลุ่ม ได้แก่ รัฐบาล  
ผู้ใช้ทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ทำางานด้วยความรักและพอใจกับงานท่ีรับผิดชอบด้วยความศรัทธาและเช่ือม่ัน 
ในหน้าท่ี ท่ีมีอยู่ทำางานด้วยความขยันหม่ันเพียร และมุ่งม่ันทุ่มเทในการทำางาน 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึ้ึนทำางานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบและมีสติอยู่เสมอ ทำางานด้วยการพินิจ 
พิเคราะห์ โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจสำาหรับตนเองและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง 
รางวัลนี้จะเป็นพลังและกำาลังใจให้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำางานเพ่ือ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมต่อไปดังเช่นท่ีเคย 
ปฏิบัติมาแล้ว และจะต้องทำาให้มากขึ้นกว่าเดิม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต ต้องมีการเรียนรู้และ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู ้
ให้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้นำาไปใช้เป็นหลักในการทำางาน และเพ่ิมพูนศักยภาพของ 
ตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ให้กับท้ังตนเอง สังคม และ 
ประเทศชาติ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
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เกียรติยศที่ตามมาจะได้จากผลแห่งการกระทำาความดีอย่างไม่ย่อท้อ 
แนวคิดของการเป็นผู้ให้สมควรมีติดตัวในหมู่นักศึกษานิด้าทุกคน 

ซึ่งจะส่งผลให้สังคมส่วนตัวและสังคมส่วนรวม
ได้อานิสงค์จากแนวทางนี้ตลอดไป

ธนากร เกษตรสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทอินเตอร์สเปคกรุ๊ป	จำากัด	และในเครือ

ชื่อ-นามสกุล ธนากร เกษตรสุวรรณ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  กลุ่มบริษัทอินเตอร์สเปค  
  กรุ๊ป จำากัด และในเครือ

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ๔๐ เพชรน้ำาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 บริษัท อินเตอร์สเปคกรุ๊ป จำากัด สหรัฐอเมริกา บริษัท  
เอช เค ที เวิลด์ิไวด์เซลส์ จำากัด-มาเลเซีย บริษัท อเมริกัน 
คอมฟอร์ด-จีน และ บริษัท เลซี่บอย เอเซีย จำากัด- 
ประเทศไทย เป็นตัวอย่างการบริหารธุรกิจในบริษัทข้าม 
ชาติช้ันนำาท่ีถือเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความสามารถของผู้ชาย  
สัญชาติไทย “ธนากร เกษตรสุวรรณ” ที่มีศักยภาพ
และวิสัยทัศน์ ในการทำางานแบบสากล ทำาให้ปัจจุบัน 
เขาได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
บริหารของกลุ่มบริษัท อินเตอร์สเปค กรุ๊ป จำากัด และ 
ในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำาที่มีลูกค้าใช ้
ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ความรู้ที่ดีเยี่ยม การมองโลกในมุม 
กว้าง และการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง คือส่ิงท่ีเขา 
ได้รับจากการศึกษาท่ีนิด้าและได้เป็นพื้นฐานที่สำาคัญ
ในการเป็นนักคิดและนักพัฒนาที่ได้ติดตัวมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาคนหน่ึงของ
สถาบันการศึกษาที่ทรงเกียรติ ที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การเรียนที่นิด้า ทำาให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ 
มองโลกในมุมกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  
และรู้จักการประสานหรือบูรณาการส่ิงต่างๆ เข้าด้วยกัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้ทางวิชาการขั้นสูงของนิด้า ได้ช่วยสร้าง 
รากฐานของการเป็นนักคิดและนักพัฒนาที่ได้ติดตัว
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 แนวคิดในการทำางานได้ใช้หลักการที่จะทำาในส่ิงที่ตัวเองถนัดและมีความ
เชี่ยวชาญ และต้องพยายามขยายธุรกิจออกไป และที่สำาคัญผมเชื่อมั่นเรื่อง
การเป็นคนดีที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละบทบาทที่ได้ 
รับมอบหมาย รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้อ่ืนกระทำาในส่ิงท่ีถูกต้องโดยใช้ตนเองเป็นผู้นำา 
ในการกระทำาสิ่งที่ถูกต้องเหล่านั้นเพื่อเป็นแบบอย่างต่อองค์กรโดยรวม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้คนรอบข้างถือเป็นสิ่งสำาคัญ และเป็นเกราะ 
กำาบังอันยอดเย่ียม อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีสำาคัญอันจะทำาให้ผู้ร่วมงานได้ยึดถือ 
และปฏิบัติตาม อีกประการหนึ่งที่ได้ใช้มาโดยตลอดคือเมื่อจะทำาสิ่งใดก็ตาม  
จะตั้งใจและมุมานะกระทำาในสิ่งที่ได้กำาหนดไว้อย่างแน่วแน่ และไม่ท้อถอย 
จนกระทั่งสำาเร็จ และเมื่อสำาเร็จแล้วก็แนะนำาผู้คนรอบข้างเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ปฏิบัติต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และต้ังใจม่ันว่าจะรักษาความดีงามและมีความมุมานะ 
ในการกระทำาสิ่งใดๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตน ชีวิต
การงาน และที่สำาคัญต้องมีการตอบแทนกลับสู่สังคม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ความรู้ที่สูงเยี่ยมที่ได้รับจากนิด้าถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ต้องไขว่คว้า 
และเก็บรักษาเอาไว้ เกียรติยศที่ตามมาจะได้จากผลแห่งการกระทำาความด ี
อย่างไม่ย่อท้อ แนวคิดของการเป็นผู้ให้สมควรมีติดตัวในหมู่นักศึกษานิด้าทุกคน  
ซ่ึงจะส่งผลให้สังคมส่วนตัวและสังคมส่วนรวมได้อานิสงส์จากแนวทางน้ีตลอดไป
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การนำาทางให้เกิดการทำางานร่วมกันสู่ความสำาเร็จ ต้องมีปัจจัย
ของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งทัศนคตินับเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด

ความรู้ต่อให้มีมากแค่ไหน แต่ทัศนคติกับเรื่องงานเป็นลบแล้ว
อย่างไรก็ทำาสำาเร็จยาก และเมื่อทุกคนคิดในมุมเดียวกัน
ย่อมประสานความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์งานที่ถูกต้องได้

พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร
แม่ทัพภาคที่	๒
กองทัพภาคที่	๒

ชื่อ-นามสกุล พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๘
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   แม่ทัพภาคที่ ๒
หน่วยงานที่สังกัด  กองทัพภาคที่ ๒

ผลงานที่สำาคัญ
• ปี ๒๕๒๕ จากผลการปฏิบัติการรบที่กล้าหาญ 
 เสียสละ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์
 รามาธิบดี ชั้นอัศวิน

• ปี ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่า
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ผู้ปฏิบัติงาน
 ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 สยามบรมราชกุมารี

• ปี ๒๕๓๐ ได้รับการประกาศชมเชยหน่วยปฏิบัติงาน 
 ดีเด่น, บุคคลดีเด่น จากกองทัพภาคที่ ๒ โดยพลโท 
 อิสระพงศ์ หนุนภักดี ผลจากการปฏิบัติงานผลักดัน  
 ขับไล่ ทำาลาย กองกำาลังต่างชาติ ที่รุกล้ำาอธิปไตย  
 ช่องบก อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี

• ปี ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
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 ในบทบาทของผู้นำากองทัพท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ 

ประเทศชาติและประชาชน พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร  

ได้ใช้สรรพความรู้และประสบการณ์ในการสร้างผลงาน  

สร้างความรัก สามัคคี และความสงบสุขให้กับบ้านเมือง 

ซ่ึงนับเป็นคุณต่อประเทศชาติมากมาย การได้มาศึกษา 

ท่ีนิด้า เปรียบเสมือนการได้ต่อเติมความรอบรู้โดยนำามา 

ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของทหาร ซึ่งถือเป็นการ 

บริหารจัดการภาครัฐมาในอีกมิติหน่ึง ผลงานท่ีผ่านมา 

ของพลโท ธวัชชัย จึงไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบทางด้าน 

การทหารเพียงอย่างเดียว แต่ได้นำาความรู้มาใช้โดย 

รอบด้านท้ังในมิติทางการทหาร การปกครอง และสังคม 

โดยรวม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ที่สามารถผลิต 

ผู้บริหารสมัยใหม่ให้มีความสามารถในการบูรณาการ 

องค์ความรู้เชิงวิทยาการนำามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้เรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะในส่ิงใหม่ๆ สามารถนำาไปใช้ 

ในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ และได้มิตรภาพที่ด ี

ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและบุคลากรของนิด้า

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ถึงจะมีความรู้และประสบการณ์ทางการทหารอยู่แล้ว  

แต่นิด้าได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

ซึ่งผมได้นำาทั้ง ๒ สิ่งนี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้

เกิดเป็นความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่สมบูรณ์ เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติ 

ได้จริง และวัดผลได้ จะเห็นได้ว่ากองทัพภาคที่ ๒ ได้นำากรอบแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบท 

ของทหารเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกกองทัพได้เป็นอย่างดี

แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำางาน
 ผมได้น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ 

ไม่ประมาท และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกหน่วยงาน ต่อกำาลังพลทุกระดับ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การวัดความสำาเร็จในการทำางานต้องมีเกณฑ์ เกณฑ์ที่จะใช้ในแต่ละคนก็ 

ไม่เหมือนกัน แต่ละงานก็มีความแตกต่างกัน แต่ในหลักการบริหารจัดการบุคคล  

มักจะใช้ ๓ ปัจจัยรวมกันในการจัดการความสามารถของคน เพ่ือให้การทำางาน 

สำาเร็จน่ันคือความรู้ ทักษะ และทัศนคติรวมกัน ซ่ึงแต่ละปัจจัยก็สำาคัญท้ังหมด  

ผู้ท่ีประสบความสำาเร็จท้ังหลาย จะต้องเกิดจากการสามารถจัดการบริหารทัศนคติ 

ให้ถูกต้องก่อน อย่างอื่นก็ไม่น่ากังวล ความรู้ต่อให้มีมากแค่ไหน แต่ทัศนคติ

กับเรื่องงานเป็นลบแล้ว อย่างไรก็ทำาสำาเร็จยาก

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 หากมีอุปสรรค ข้อขัดข้อง จะต้องมีสติให้รู้เท่าทันปัญหาอย่างจริงจัง และ 

ร่วมกันแก้ไข จะต้องยึดมั่นในประโยชน์ของชาติ และแผ่นดินเป็นใหญ่
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ในยุคสมัยที่ประเทศชาติเกิดปัญหารุมเร้า และสังคม
เกิดความขัดแย้งกันอย่างมากอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ สิ่งที่จะช่วยให้

สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 
การที่ประชาชนในบ้านเมืองซึ่งนอกจากต้องมีความรู้เท่าทัน

กับสถานการณ์ของโลกแล้ว ยังจำาเป็นต้องมีคุณธรรมประจำาใจด้วย

พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
รองผู้บัญชาการทหารบก
กองทัพบก

ชื่อ-นามสกุล พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๗
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองผู้บัญชาการทหารบก
หน่วยงานที่สังกัด  กองทัพบก

ผลงานที่สำาคัญ
• ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก (พลตรี)

•  ปี พ.ศ.๒๕๔๘ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก (พลตรี)

•  ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก (พลโท)

• ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก)

• ปี พ.ศ.๒๕๕๐ รองผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก)



๑๐๐ เกียรติคุณ
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 ด้วยบทบาทการเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก ของ 
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะประดับ ทหารอาชีพที่ปฏิบัติ 
หน้าท่ีดูแลความม่ันคงของประเทศชาติจากสถานการณ์ 
ของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดมาจากความ 
ขัดแย้งของบ้านเมือง ทหารในวันน้ีจึงต้องมีองค์ความรู้ 
ที่ทันสมัยและหลากหลายรวมทั้งสามารถประเมิน 
สถานการณ์และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของตน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม 
และการมีจิตสำานึกที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ 
ทำางานเพื่อชาติและประชาชนมากที่สุด

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำาของประเทศใน 
ด้านการบริหารและการพัฒนาท่ีต้ังข้ึนตามพระราชดำาริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับการยอมรับ 
จากทุกฝ่ายในด้านประสิทธิภาพเชิงวิชาการ ที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษา 
จากสถาบันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จ 
ในสาขาอาชีพของตน ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ 
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้ามีระบบการเรียนการสอน และบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา มีสังคมเครือข่ายที่กว้างขวาง  
สามารถสนับสนุนช่วยเหลือ และให้คำาปรึกษาในด้าน 
ต่างๆ ทำาให้ผู้ท่ีได้เคยเข้ารับการศึกษาจากสถาบันแห่งน้ี  
นอกจากจะสามารถเพิ่มพูนความรู้จากองค์ความรู้ที่ 
ทันสมัยแล้ว ยังทำาให้มีประสบการณ์วิสัยทัศน์ และมีกลุ่ม 
สังคมที่หลากหลายขึ้นได้รับความรู้และประสบการณ์ 
ผ่านเพ่ือนนักศึกษา ซ่ึงทำางานอยู่ในสาขาอาชีพอ่ืนรวมท้ัง 
ยังสามารถให้หรือรับคำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้เป็น 
อย่างดี ทำาให้มีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

นำาความรู้ไปประยุกต์ให้ในการทำางาน
อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ทำาให้เกิดมุมมองต่อการ 
ทำางานในมิติท่ีหลากหลายมากข้ึนจากองค์ความรู้
ด้านการบริหารที่รอบด้านและทันสมัยและมีเหตุมีผล 

ในการประมวลความคิดเพื่อการกำาหนดนโยบายสำาหรับหน่วยต่างๆ หรือเพื่อ 
การตัดสินใจในการพิจารณาดำาเนินการ บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและการ 
มีจิตสำานึกที่ดี ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำางานมากที่สุด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ปัญหาในเร่ืองความม่ันคงของชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ การเมืองและ 
ความมั่นคง รวมทั้งสภาวะของโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำาให้ปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนต่อประเทศรวมท้ังกองทัพมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน และ 
มีความเก่ียวโยงกับปัญหาหรือเหตุผลอ่ืนๆ มากมาย ทำาให้การกำาหนดแนวทาง 
ในการทำางานจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ ์
มีองค์ความรู้ท่ีทันสมัยและหลากหลาย รวมท้ังสามารถประเมินสถานการณ์ และ 
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดโดยที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ยึดหลักการมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการใฝ่หาความรู้ทั้ง ในสาขางาน 
ของตน หรือในสาขาอื่นๆ การมีจิตใจที่มีความเป็นธรรม รวมทั้งการมีมนษุย์ 
สัมพันธ์ท่ีดีท้ังต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เป็นส่ิง 
ที่นำามาใช้ในการทำางานมาโดยตลอด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ถือเป็นรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ที่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ทาง 
คณะกรรมการมีความเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีได้ 
มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนี้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ทำาให้เกิดความปลาบปลื้ม และรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งทั้ง 
กับตนเองและครอบครัว

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ในยุคสมัยที่ประเทศชาติเกิดปัญหารุมเร้า และสังคมเกิดความขัดแย้งกัน 
อย่างมากในปัจจุบันนี้ สิ่งที่จะช่วยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพคือการที่ประชาชนต้องมีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก  
และยังจำาเป็นต้องมีคุณธรรมประจำาใจด้วย และมีความมานะอดทนท่ีจะปฏิบัติ 
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนและสังคมรอบข้าง มีเหต ุ
มีผลยอมรับในความคิดของผู้อ่ืนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการน้อมนำาเอาพระราช 
ดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของความพอเพียง ซึ่งจะเป็น 
หลักปฏิบัติที่มีความยั่งยืน อันจะทำาให้นักศึกษาสามารถประสบความสำาเร็จ
ในหน้าที่การงานต่อไป
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ต้องทำางานด้วยความถูกต้อง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความคิดในเชิงบวก

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันจะทำาให้ชีวิตการทำางาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำาเร็จ

พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ข้าราชการบำานาญ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๔
คณะที่จบ  สถิติประยุกต์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ข้าราชการบำานาญ
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ผลงานที่สำาคัญ
• ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding 
 ในการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
 จากหน่วยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา 
 (D.E.A)

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะนักศึกษาที่มี
 ผลงานกิจกรรมศึกษาดีเด่นจากวิทยาลัย
 การทัพบก หลักสูตรประจำาชุดที่ ๓๗
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 นอกจากการเป็นตำารวจ ท่ีประสบความสำาเร็จสูงสุด 

ในการรับราชการกับตำาแหน่งสุดท้าย ท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการประจำาสำานักงานผู้บัญชาการ 

ตำารวจแห่งชาติ (ทำาหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)  

พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ยังสามารถนำาความรู ้

ด้านสถิติประยุกต์ ที่ได้ศึกษาจากนิด้า นำาไปใช้ในการ 

สืบสวนปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและถึงแม้ว่าจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

มากมายเพียงใด พลตำารวจเอกนิพจน์ ยังสละเวลาทำางาน 

ให้กับสังคม โดยมีแนวคิดในการทำางานท่ีทำาอะไรแล้วต้อง 

ทำาจริง และต้องทำาให้ดีที่สุด โดยถือประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียง และ 

โดดเด่นในการผลิตผู้นำาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ผู้ที่จบจากสถาบันนี้ส่วนใหญ่จึงประสบความ 

สำาเร็จในหน้าที่การงาน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้ามีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอุดม 

ศึกษาอื่นของรัฐ ตรงที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู ้

ในเชิงปฏิบัติผสมผสานกับทฤษฎี ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษา 

รู้แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ประกอบกับคณาจารย์ที ่

คัดสรรมาถ่ายทอดความรู้ ก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  

มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อนักศึกษาจบจาก 

สถาบันนี้ จึงสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ

ได้ทันที

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นสุดท้าย (รุ่นที่ ๖) ท่ีจบการศึกษาจาก 

ท่ีน่ี เม่ือจบแล้วได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าพนักงานตำารวจมีโอกาสได้นำาความรู้ 

ด้านสถิติประยุกต์ผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับใหม่ นำาไปใช้ในการสืบสวน 

ปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมาย ถือเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ 

ด้วยดีและมีความก้าวหน้าในการรับราชการมาโดยตลอด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทำาอะไรแล้วต้องทำาจริง และต้องทำาให้ดีที่สุด โดยถือประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม กตัญญูรู้คุณ ปฏิบัติในกรอบระเบียบ 

และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นความปลาบปล้ืมและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  

ถือเป็นเกียรติประวัติท่ีมีค่าในชีวิตและครอบครัว เป็นแรงผลักดันให้เกิดกำาลังใจ 

ในการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 จากโลกการศึกษาสู่โลกการทำางาน ถือเป็นความสำาเร็จท่ีก้าวไปสู่จุดเร่ิมต้น 

ใหม่ สถาบันเป็นผู้บ่มเพาะความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ เมื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่ง 

การทำางาน จำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และนำาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ 

ในทางปฏิบัติ เม่ือเรียนจบทุกคนต่างต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกัน  

ส่ิงสำาคัญสุดในชีวิตการทำางาน คือ ต้องมีสติ เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับตัว 

รับกับปัญหาที่อาจพบได้เสมอ ต้องทำางานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต มี 

คุณธรรม มีความคิดในเชิงบวก และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันจะทำาให้

ชีวิตการทำางานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำาเร็จ
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นิด้าสอนให้เป็นลูกจ้างมืออาชีพได้ดี
แต่สอนให้เป็นเถ้าแก่ได้ดีกว่า หากไม่ได้เรียนที่นี่

คงไม่มีผมและบริษัทอินโฟแชดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้

นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	อินโฟแชด	จำากัด	และบริษัทในเครือ

ชื่อ-นามสกุล นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท อินโฟแชด จำากัด และ 
  บริษัทในเครือ

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้จัดการขาย-ตลาดอุตสาหกรร บมจ.น้ำามันพืชไทย

• ผู้อำานวยการอาวุโส-การตลาด บมจ.สามารถวิศวกรรม

• ผู้อำานวยการอาวุโส บริษัท วิไลลักษณ์ 
 อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำากัด

• นักศึกษาเก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๕๓
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 ผู้จัดการฝ่ายขาย คือตำาแหน่งเร่ิมต้นของการทำางาน 

ท่ีมีส่วนผลักดันให้คุณนิรันดร์ ต้ังพิรุฬห์ธรรม เจริญเติบโต 

ในหน้าที่การงานอย่างสม่ำาเสมอ ด้วยความสามารถใน 

การวิเคราะห์ตลาดอย่างแยบยลและการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ ทำาให ้

ก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่งผู้อำานวยการอาวุโส ด้านการตลาดใน 

เวลาอันรวดเร็ว ด้วยความมุ่งม่ันในหน้าท่ีและความเป็น 

นักพัฒนา ทำาให้ปัจจุบันคุณนิรันดร์ได้รับความไว้วางใจ  

ให้ดำารงตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟแชท  

จำากัด และบริษัทในเครือได้อย่างสง่างาม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันที่ทรงพลังและมีศักยภาพเปี่ยมล้น 

ในการส่ังสอนและถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

และเฉพาะเจาะจง นิด้ามิใช่เป็นเพียงสถาบันที่ใหญ่โต  

หากแต่เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้างนักบริหารและ 

นักพัฒนาไว้อย่างมากมาย

สิ่งที่ได้รับและความประทับใจ
 สิ่งสำาคัญที่สุดคือคำาสั่งสอนของอาจารย์ และความ 

จริงใจ ของเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ท่ียังคงเป็นความประทับใจ 

อยู่เสมอจนถึงวันนี้ 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ แต่ต่อยอดอย่างไร
 นิด้าสอนให้ผมเป็นลูกจ้างอย่างมืออาชีพที่ดี แต่สอนให้เป็นเถ้าแก่ได้ดีกว่า  

หากไม่ได้เรียนท่ีน่ี คงไม่มีผมและบริษัทอินโฟแชดท่ีเจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันน้ี

แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำางาน
 คิดและทำาในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นให้ดีที่สุด

เคล็ดลับให้ประสบความสำาเร็จ
 จริงใจกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานก็ตาม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ในการเป็นหนึ่งในร้อยคนที ่

ได้รับการคัดเลือก

ฝากข้อคิดถึงนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีจิตใจที่ซื่อตรงต่ออาชีพของตน หมั่นศึกษาเรียนรู้

โลกกว้าง และเห็นหนทางถูกผิด
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งานจะออกมาดีได้ต้องมองภาพใหญ่ก่อน ทำาให้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน ยิ่งจะทำาให้ล้มเหลว เหมือนเราไม่เข้าใจแก่นแท้ของเนื้องาน 

พร้อมๆ กับใส่ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นหนทางสู่ความสำาเร็จ

นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า	(Value	Investor)

ชื่อ-นามสกุล ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๓
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
  (Value Investor)
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ในปี ๒๕๔๒

• Who is who in the world (Professional) 2541

• กรรมการและอุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ๒๕๔๔-๒๕๕๐

• ผู้เขียนคอลัมน์ “โลกในมุมมองของ Value Investor” 
 ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
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 ถ้าจะเอ่ยถึงนักลงทุนท่ีเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า  

หรือท่ีเรียกว่า Value Investor ในบ้านเรา คงไม่มีใคร 

ไม่รู้จัก ดร.นิเวศน์ แนวทางการลงทุนท่ีไม่ประมาท เน้น 

การลงทุนท่ีความเส่ียงต่ำา แต่สามารถสร้างผลตอบแทน 

ให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีของ ดร.นิเวศน์ จึงถือเป็น 

แบบอย่างท่ีดีให้กับนักลงทุน ผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

หนังสือ การจัดรายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ หรือ 

การปรากฏตัวบนเวทีสัมมนา จึงได้รับความสนใจจาก

ผู้ติดตามอยู่เสมอ นอกจากแนวทางในการลงทุนแล้ว 

วิถีการดำารงชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่ายของผู้ชาย

คนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันท่ีให้ความรู้ในระดับสูงที่สามารถนำา 

ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง คณาจารย์มีความรู้และ 

ประสบการณ์จริงจำานวนมากซึ่งต่างมีบทบาทและได้

รับการยอมรับอย่างสูงจากสังคมภายนอก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 เป็นสถาบันท่ีเปิดโลกทรรศน์ทางธุรกิจทำาให้ 

สามารถมองโลกในมุมกว้างได้ ประทับใจในตัวอาจารย์ 

ที่มีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้สึกอบอุ่น

ในขณะท่ีเรียนด้วยขนาดของสถาบันที่ไม่ใหญ่หรือ

เล็กเกินไป ได้มีโอกาสพบเพื่อนที่มีน้ำาใจที่ดีต่อกัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้จากนิด้าช่วยให้สามารถนำาความรู้จากหลายๆ ด้าน มาประกอบ 

ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งทำาให้การตัดสินใจทำาได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 พยายามคิดถึงพื้นฐานจริงๆ ของทุกสิ่งทุกอย่าง มองภาพใหญ่พยายามทำา 

อะไรให้ง่ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะทำาให้เกิดความสำาเร็จในสิ่งที่ทำา ความซับซ้อน 

มักแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆ และการปฏิบัติในสิ่งที่ซับซ้อน 

นั้นมักนำาไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความสำาเร็จ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ทำาสิ่งที่เราชอบและเข้าใจดีจริงๆ เพียงอย่างเดียว แต่ก่อนที่จะทำาสิ่งนั้น

ต้องดูว่าเรามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเพียงพอและเหมาะสมกับ

สิ่งนั้นก่อน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือก เพราะการเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่านั้น  

เป็นอาชีพหรือสถานะใหม่ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือรับรองโดยสังคมมาก่อน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 จงพยายามคิดสร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่ทำา ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำาให้

เราแตกต่างจากคนอื่น นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าในโลกยุคใหม่
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ในการทำางานต้องพิจารณาผลประโยชน์ระยะยาว
และผลประโยชน์ระยะสั้นต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาว

และทุกครั้งที่ริเริ่มงานหรือโครงการจะคิดถึงผลกระทบในภาพ
รวมเป็นลำาดับแรกและดำาเนินการทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อ

บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ข้าราชการบำานาญ, ผู้ช่วยอธิการบดี/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา
ม.สงขลานครินทร์/บ.สหประกันชีวิต จำากัด, สหกรณ์บริการ
ม.สงขลาฯ, สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ-นามสกุล บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๙
คณะที่จบ  สถิติประยุกต์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล ข้าราชการบำานาญ, 
  ผู้ช่วยอธิการบดี/ กรรมการ/ 
  ที่ปรึกษา
หน่วยงานที่สังกัด  ม.สงขลานครินทร์/
  บ.สหประกันชีวิต จำากัด, 
  สหกรณ์บริการ ม.สงขลาฯ, 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานที่สำาคัญ
• ๒๕๔๐ ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของประเทศ 
 ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๐

• ๒๕๔๔ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ๒๕๔๖ นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสหกรณ์ดีเด่นของประเทศ

• ๒๕๕๑ ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 “บรรเจิด พฤฒิกิตติ” ศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์  
เป็นอีกผู้หน่ึงท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
จากการเรียนท่ีนิด้าเพ่ือนำาไปพัฒนางานท่ีอยู่ภายใต้ความ 
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นผู้ริเริ่มทำาระบบ 
คอมพิวเตอร์ใช้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และริเร่ิมการผลิตซอฟแวร์ระบบบริหาร 
และบริการสหกรณ์ข้ึนใช้เองและได้แบ่งปันให้สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ใช้ถึง ๖๐ แห่ง รวมท้ังพัฒนาการบริหารสหกรณ์ 
จนได้รับรางวัลผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ
ประเทศ ในปี ๒๕๔๐

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าสอนให้เกิดจิตสำานึกในการเป็นผู้นำาการ 
เปลี่ยนแปลง และต้องมองภาพรวมก่อนเสมอ รวมทั้ง 
ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ วิชาพ้ืนฐานท่ีเรียน ๔ รายวิชา  
(การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคม และสถิติ) นับว่ามี
ประโยชน์มาก สามารถสร้างความเป็นคน ควบคู่กับ
ความรู้ได้เป็นอย่างดี

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 คณาจารย์ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้รับผิดชอบสูง  
ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำางานให้ลูกศิษย์เห็นเป็นแบบอย่าง  
มีสปิริต เกิดบรรยากาศที่จะรับฟัง และการมีส่วนร่วม 
ซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะบรรยากาศของการประชุมของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ สามารถถกเถียงโต้แย้งกัน 
เต็มท่ี แต่เม่ือส้ินสุดการประชุมต่างพูดคุยหลอกล้อสนุก 
สนานเป็นกันเอง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ทุกคร้ังท่ีริเร่ิมงานหรือโครงการจะคิดถึงผลกระทบในภาพรวมเป็นลำาดับแรก  
เร่ิมต้นจากการออกแบบโครงสร้าง กำาหนดข้ันตอนในการดำาเนินงาน มอบหมาย 
งาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน สรุป และวางแผน 
ทุกครั้งในการทำางาน และเสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 พิจารณาผลประโยชน์ระยะยาว โดยผลประโยชน์ระยะส้ันต้องสอดคล้องกับ 
ผลประโยชน์ระยะยาว มีการจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วมกำาหนดผู้รับผิดชอบ พร้อม 
อำานาจดำาเนินการ มีการวัดประเมินอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ และนำา  
IT มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน และบริการ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 มองหาประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนรวมให้พอเป็นอันดับแรกดำาเนินการ 
ทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อในระหว่างการเดินทาง 
ไปสู่ความสำาเร็จก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางมาสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกยินดีกับเส้นทางของนิด้า ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของนิด้า และได้ทำาให้
ฝันเล็กๆ ส่วนหนึ่งของผม ที่มีส่วนสนับสนุนนิด้าให้กลายเป็นจริง และการมี 
โอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในทุกคร้ัง 
ถือเป็นมงคลของชีวิต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การศึกษาท่ีสำาคัญย่ิง คือ ศึกษาท่ีจะพัฒนาจิตให้อยู่กับเรา ณ ปัจจุบัน ตัดขาด 
จากอารมณ์ความรู้สึกที่รับจากภายนอก คำาพูดข้อความ หรือภาพสะสมที่มีมา 
แต่อดีต เราจะเรียนรู้ และแยกแยะได้ตามภาวะที่เป็นจริง จิตในสภาวะที่มี
สมาธิจะทำาให้เกิดแสงแห่งปัญญาที่สุกสกาว และมีอานุภาพเป็นอย่างยิ่งยวด
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Listen to your customer and make it better
รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

แล้วนำามามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม

บุษบา พิบูลชล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด

ชื่อ-นามสกุล บุษบา พิบูลชล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ศูนย์ประมวลผล   
  จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

• ๑ มกราคม ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท Processing Center จำากัด

• ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท PCC Capital จำากัด์



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 Listen to your customer and make it better 
หรือการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
แล้วนำามามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
คือแนวทางท่ีสำาคัญท่ี “บุษบา พิบูลชน” ใช้เป็นแนวทาง 
ในการสร้างความสำาเร็จของตัวเธอ ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด บริษัทที่ให้ 
บริการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับธนาคาร 
พาณิชย์ไทย ธนาคารของภาครัฐบาล และสาขาของ 
ธนาคารต่างประเทศ รวมท้ังสถาบันการเงินช้ันนำาต่างๆ  
ในเมืองไทย โดยให้บริการเป็นศูนย์กลางการประมวลผล 
ระบบชำาระเงินระหว่างธนาคาร (Inter-Bank Payment)  
และเธอถือเป็นผลผลิตอีกคนที่นิด้าภาคภูมิใจ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกผูกพัน และต้องการส่งต่อ Connection ไปสู่ 
รุ่นต่อๆ ไป เพ่ือช่วยกันสร้างเครือข่ายหรือ Networking  
ที่แข็งแรงให้กับนิด้า

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การเรียนท่ีนิด้าทำาให้เกิดความประทับใจในสามเร่ือง 
หลักคือการฝึกให้ทำางานร่วมกันเป็นทีม การปลูกฝัง 

แนวคิดในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพ และอาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ที่ได้สามารถนำาไปช่วยในการกำาหนดเป้าหมายของการทำาธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทุ่มเทให้กับการทำางาน องค์กร และจริงใจต่อลูกค้าสร้างทีมงานท่ีมีศักยภาพ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ต้องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ แล้วนำามาปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Listen to your customer and make it better)

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 อยากให้ทุกคนเห็นความสำาคัญของการสร้างเครือข่ายหรือ Networking 
ของนิด้า และช่วยกันรักษาไว้



N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

116

สถาบันนี้มีส่วนร่วมในการคัดค้านความคิดอ่านหรือพฤติการณ์ 
ที่เป็นอันตราย ตลอดจนการสนับสนุนหรือผลักดันความคิด
หรือมาตรการที่ชอบ เพื่อทิศทางหรือจุดยืนที่คิดว่าถูกต้อง 

ชอบธรรมและเป็นธรรมในบ้านเมือง หวังว่าความรู้สึกนี้
คงไม่ใช่ของผมคนเดียว น่าจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของนักศึกษาเก่า

และน่าจะเป็นของนักศึกษาปัจจุบันด้วย

ดร. ปฐม มณีโรจน์
รองศาสตราจารย์และคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ-นามสกุล ดร. ปฐม มณีโรจน์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองศาสตราจารย์และคณบดี
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้ร่วมก่อตั้ง สมาชิกภาพ และกรรมการสมาคม
 นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• สมาชิกภาพตลอดชีพ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
 แห่งประเทศไทย (Public Administration
 Society of Thailand – PAST)

• โล่เชิดชูเกียรติของสภาวิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร ในฐานะผู้บรรยายในหลักสูตร
 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรติดต่อกันครบ 
 ๑๐ ปีการศึกษา



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 การได้เป็นทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่นิด้า ทำาให้  
ดร. ปฐม มณีโรจน์ รู้สึกรักและผูกพันกับสถาบันแห่งน้ี 
เป็นอย่างมาก การศึกษาอย่างมุ่งม่ันและต่อเน่ือง ทำาให้ 
มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสุดในทุกก้าวย่างของการ 
ศึกษาจนได้รับทุน FORD/MUCIA/NIDA Fellowship  
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ณ The Maxwell School of  
Citizenship and Public Affairs, Syracuse University,  
Syracuse, New York, U.S.A. และได้กลับมาสร้าง 
ประโยชน์ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะรัฐประศาสน-
ศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากมาย รวมถึงได้ใช้ 
ความรู้ที่มีในการพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงสังคมและแวดวงการศึกษา

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ในฐานะนักเรียนทุนกระทรวงมหาดไทยและศึกษา 
จบด้วยปริญญาเกียรตินิยม “ดี” ด้วยคะแนนสูงสุดของ 
รุ่น ส่วนสำาคัญที่สุดคือความผูกพันระหว่างศิษย์และ 
อาจารย์ ตัวผมเองเคยเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอน ณ  
สถาบันแห่งนี้ จึงมีความผูกพัน ทั้งต่อชีวิตวิชาการและ 
ต่อชีวิตความเป็นครู เม่ือเรียนจบกลับมาทำางานและครบ 
กำาหนดใช้ทุนไปหมดแล้วแต่ด้วยความผูกพันที่มีจึงทำา
ให้ทำางานต่อจนเกษียณอายุราชการ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้ที่เคยศึกษา สาระสำาคัญอยู่ที่ความท้าทาย 
และ scholarship ที่ได้รับถ่ายทอดจนเป็นโปรแกรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณูปการมหาศาลต่อชีวิตครูและชีวิตของผม 
โดยส่วนรวมเมื่อผมเรียนจบแล้วได้มาทำางานวิชาการต่อในสาขาที่เรียน คือ 
รัฐประศาสนศาสตร์ จึงไม่มีปัญหาในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีกับชีวิตจริง  
ถึงแม้ขอบข่ายสถานภาพและเนื้อหาของสาขาวิชานี้จะเปล่ียนแปลงห่างไกล 
จากสภาพเมื่อกว่าสี่สิบปีมาแล้วรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ใช่สาขาย่อยของวิชา 
รัฐศาสตร์อีกต่อไป แต่กลายมาเป็นสหวิทยาการท่ีเน้นบทบาทด้านการประยุกต์ 
ยิ่งกว่าการสร้างองค์ทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์กลายสภาพจากเนื้อหาที่เน้น 
การบริหารนโยบายท่ีนักการเมืองเป็นผู้กำาหนดมาให้จากเบ้ืองบนมาเป็นเน้ือหา 
ของ “นโยบายศาสตร์” ท่ีเน้นการเป็นพันธมิตรท่ีร่วมจัดทำาและวิเคราะห์นโยบาย 
สาธารณะควบคู่ไปกับผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะระดับสูงเพื่อนำาไปใช้งาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงในชีวิตที่สถาบัน และสมาคมนักศึกษาเก่าของ 
สถาบันยังระลึกถึงผลงาน และคัดเลือกเข้ารับเกียรติอันสูงส่งในการเข้ารับ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ความทรงจำาและความรู้สึกที่ดีที่มีต่อสถาบัน และทำาให้ติดตามด้วยความ 
ชื่นชมในความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ก็คือการที่สถาบัน
แห่งนี้มีส่วนร่วมในการคัดค้านความคิดอ่านหรือพฤติการณ์ที่เป็นอันตราย 
ตลอดจนการสนับสนุนหรือผลักดันความคิดหรือมาตรการที่ชอบเพ่ือทิศทาง 
หรือจุดยืนท่ีคิดว่าถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรมในบ้านเมือง หวังว่าความรู้สึก 
นี้คงไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่หากจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของทั้งนักศึกษาเก่า 
และนักศึกษาปัจจุบัน
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“อยู่ที่ไหน ก็ต้องทำาที่นั่นให้ดี”
“รักที่ในที่ที่ตนเองอยู่ และทำาในสิ่งที่ดีที่สุด”

ชื่อ-นามสกุล ประพันธ์ เย็นท่าเรือ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  -
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘

• เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• นายกสมาคมกอล์ฟทักษิณ ในอุปถัมภ์ของ
 สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ตัวแทนองค์กร หอการค้าไทย - สวีเดน 
 ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

• ตัวแทนองศ์กร หอการค้าไทย - เดนมาร์ก 
 ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

• ตัวแทนองศ์กร หอการค้าไทย – ฟินแลนด์ 
 ปี ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน

• เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการ   
 พาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

ประพันธ์ เย็นท่าเรือ



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 คุณประพันธ์ เย็นท่าเรือ ถือเป็นผู้คร่ำาหวอดอีกคน 
ในแวดวงยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์จากค่ายยุโรป 
แบรนด์ชั้นนำาระดับโลกอย่าง “วอลโว่” จนได้รับการ 
ขนานนามในหมู่ผู้ใกล้ชิดว่าเป็น ตัวจริงของวอลโว่ ท่ีมีความ 
รู้ ความเช่ียวชาญมากท่ีสุดคนหน่ึงของประเทศ ในฐานะ 
ผู้อำานวยการฝ่ายยานยนต์ของบริษัทเวิร์นส์ออโตโมทีพ  
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Wearnes International  
Group กลุ่มธุรกิจข้ามชาติท่ีมีอายุกว่า ๑๐๒ ปี ดูแลธุรกิจ 
หลายสาขา อาทิ อสังหาริมทรัพย์, การเงินการธนาคาร,  
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจค้าปลีกและผู้แทน 
จำาหน่ายสินค้าส่ือสารและไอที, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ 
ธุรกิจยานยนต์ ฯลฯ โดยธุรกิจรถยนต์นั้น เป็นผู้นำาเข้า 
และจัดจำาหน่ายรถยนต์วอลโว่ ในประเทศฮ่องกง และ 
สิงคโปร์ สำาหรับในประเทศไทยเป็นผู้จัดจำาหน่ายรถยนต์ 
วอลโว่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
 การเป็นคนไทยที่ต้องรับบทบาทการเป็นผู้บริหาร
ในองค์กรข้ามชาติ ที่เป็นบริษัทรถยนต์ค่ายใหญ่ และ 
ได้รับการยอมรับในสายตาของคนไทยและชาวต่างชาติ 
คงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลากหลาย 
ด้าน ซึ่งคุณประพันธ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้ง 

มาโดยตลอด ด้วยความรู้จริงอย่างครบถ้วนในทุกด้านทั้งในส่วนของการตลาด  
การขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับด้านยานยนต์ จึง 
ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล  
จริงจังกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ใส่ใจในงานโดยการเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ รวมท้ัง 
พยายามผลักดันให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที ่
ผ่านการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ด้วยความจริงใจและเห็นความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร
 ส่วนบทบาทที่สำาคัญอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดของคุณประพันธ์ก็คือความรัก 
และผูกพันในนิด้า สถาบันท่ีบ่มเพาะความรู้ให้กับตนเอง ถึงแม้จะจบการศึกษา 
ไปแล้ว ก็ยังเสียสละเวลามาช่วยพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ด้วยระลึกอยู่เสมอว่าทำา 
อย่างไร ท่ีจะทำาให้เครือข่ายของนิด้า ผนึกกันได้อย่างกลมเกลียวและเหนียวแน่น 
มีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกัน
 ด้วยบทบาททางด้านหน้าท่ีการงานท่ีโดดเด่น ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทข้ามชาติที่มีความสามารถอย่างหาตัวจับได้ยากคนหนึ่ง ด้วยบทบาททาง 
ด้านสังคมที่อุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับสถาบัน 
การศึกษาท่ีตนเองรักและมีความผูกพัน และด้วยบทบาทการเป็นหัวหน้าครอบครัว 
ที่ดี ดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวอย่างดียิ่ง คุณประพันธ์จึงเป็นศิษย์เก่านิด้า
อีกคนที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจและระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา
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ที่สำาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ “ความกล้า”
ที่จะช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน

หากเห็นว่าผิดก็ต้องชี้ผิด หากเห็นว่าถูกก็ต้องชี้ถูก
แล้วเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะ

โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำานาจอิทธิพลใดๆ

ประสิทธิ์ ดำารงชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (ธนาคารสินเอเชียเดิม)

ชื่อ-นามสกุล ประสิทธิ์ ดำารงชัย
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
หน่วยงานที่สังกัด  ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 
  (ธนาคารสินเอเชียเดิม)

ผลงานที่สำาคัญ
• ทำาวิจัยในขณะเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับ
 การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ๒ เรื่อง

• เขียนบทความที่เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม
 ทุจริต และเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไป
 ลงในวารสาร หนังสือพิมพ์ และประกอบการ
 สัมมนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เรื่อง

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๔๒
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 จากจุดเริ่มต้นในการเข้ารับราชการเพื่อใช้ทุน
รัฐบาลไทย ที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และ 
ได้ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดโดยได้รับมอบหมาย 
ให้ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญมากมายในระดับประเทศใน 
ฐานะข้าราชการที่ทำางานเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม  
คุณประสิทธ์ิ ดำารงชัย ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ 
รอบด้านจากตำาแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ สร้างคุณูปการ 
ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
คนอื่นๆ ผ่านผลงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลโดย
ทั่วไป

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ผมเป็นนักศึกษารุ่นแรกสุดท่ีสำาเร็จสาขารัฐประศาสน- 
ศาสตร์และได้รับ “เกียรตินิยมดี” ผมมีความภูมิใจ ท่ีได้ 
เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งของสถาบันภูมิใจในตัวผู้บริหาร  
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยกันรักษาเจตนารมณ์ 
ของการก่อต้ังสถาบันมาต้ังแต่ต้นตราบเท่าทุกวันน้ี และ 
ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนา 
ประเทศท่ีสมบูรณ์แบบท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคม การ 
เมือง และการบริหาร

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ตลอดระยะเวลาสองปีที่ได้ศึกษา ผมได้รับความรู้ 
และประสบการณท์ลึกซ้ึงและกว้างขวางเพ่ิมข้ึน มีเพ่ือน 
ที่มีพื้นฐานมาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ใน 
การทำางานที่แตกต่างกัน มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ ใน
หลากหลายสาขาวิชา ที่นอกจากให้ความรู้ทางวิชาการ 
แล้วยังให้ความใกล้ชิดตลอดเวลาต้ังแต่ยังเรียนอยู่ จนจบ 
ออกไปทำางานก็ยังห่วงใยลูกศิษย์อยู่เสมอส่ิงท่ีได้รับจาก 
นิด้าจึงมีคุณค่ามหาศาล ยากที่จะหาได้จากสถาบันอื่น

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 การเป็น “สหวทิ ยาการ” ของสถาบันในการให้
ความรอบรู้ในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้ลูกศิษย์ที่จบจาก 
สถาบันมีความคิดกว้าง คิดไกล ไม่ว่าจะไปทำางานใน 
องค์กรใด ตำาแหน่งใด ก็สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ได้เป็นอย่างดี นิด้าไม่ได้สอนให้รู้และไม่ได้สอนให้คิดเท่าน้ัน แต่สอนให้นำาความรู้  
และความคิดไปปฏิบัติให้เกิดผล

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ในด้านท่ีเป็นนักบริหารขององค์กร คือเป็นปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีแนวคิด 
ในการบริหาร ผมเน้นการใช้คนอ่ืนทำางานแทนเราให้มากท่ีสุด งานใดท่ีผู้ใต้บังคับ 
บัญชาทำาไม่ได้ เราต้องทำาได้ โดยต้องมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ และขยัน 
หมั่นเพียร เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และในด้านที่เป็นผู้ตรวจสอบการ 
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐคือต้องช่วยทุกคนที่เข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบ  
เพ่ือให้เขาได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา  
พยานบุคคล รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่สำาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ 
“ความกล้า” ที่จะช่วยให้เขาได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน หากเห็นว่า 
ผิดก็ต้องชี้ผิดหากเห็นว่าถูกก็ต้องชี้ถูกแล้วเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะ  
โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำานาจอิทธิพลใดๆ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ถ้าเราทำาตัวเองให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ความสำาเร็จของงานก็จะเกิดขึ้นได้
ง่าย แต่ถ้าตัวเราไม่มีคุณภาพ ไม่พร้อมก็จะมีแต่ความล้มเหลว ผมยึดหลัก ๖ 
ประการ คือ ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในวินัย จะช่วยให้เราเป็นคนมีคุณธรรม
การสู้งาน คือทำางานหนัก โดยไม่เลือกงาน ไม่เลือกเวลา และสถานท่ี และไม่ 
กลัวว่าใครจะเห็นผลงานของเราหรือไม่ ส่วนเช่ียวชาญจริง ถ้าเราเป็นคนสู้งาน 
และมีความเชี่ยวชาญจริงๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว โอกาสที่จะทำางาน 
ให้สำาเร็จได้ย่อมมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัวสุดท้ายคือไม่น่ิงดูดาย เป็นหัวใจสำาคัญ 
ท่ีจะประสบความสำาเร็จในการทำางาน ซ่ึงหมายถึงการมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ช่วย 
ใครได้ก็ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกว่าจะเป็นคนระดับใด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 นับเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจอย่างสูงสุดผมภูมิใจท่ีได้เป็นศิษย์เก่าของนิด้า 
ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับในสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติที่ได้ทำาคุณประโยชน์ 
ให้แก่สังคมและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การเรียนเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นเพียงความสำาเร็จส่วนหนึ่งของชีวิต แต่
อีกส่วนหน่ึงคือการนำาความรู้ท่ีได้ร่ำาเรียนมาไปปฏิบัติให้เกิดผล อยากให้นักศึกษา 
ปัจจุบัน ทำาตัวครบสามบุคลิกในคนเดียวกัน คือฝึกฝนให้มีความรู้พื้นฐานทาง 
วิชาการที่ดีมีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลมเป็นคนสู้งานหนักเพื่อใช้ความรู้ และ 
เชาวน์ปัญญาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และใช้หลักหกประการในการดำารงชีวิต 
คือซื่อสัตย์ มั่นวินัยใฝ่ความรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญจริงไม่นิ่งดูดายแล้วความสำาเร็จ 
ทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงานก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก
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การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น 
ชีวิตยังคงต้องเรียนรู้ ค้นคว้า และแสวงหาต่อไป 

เพื่อให้ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง 
และคนที่ให้การเรียนรู้มาเป็นอันดับหนึ่ง จะเป็นคนชั้นหนึ่งเสมอ

ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ
Director, Head of Private Wealth Department
บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๙
คณะที่จบ  สถิติประยุกต์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   Director, Head of Private 
  Wealth Department
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส 
  วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• 1999 Series 7 NASD for financial consultant 
 The Falcon Club, Merrill Lynch & Co, New York 
 City USA.

•  2000 The Chairman Club, Merrill Lynch & Co, 
 Alaska USA.

•  2001 The Director Club, Merrill Lynch & Co, 
 Brisbane Australia
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 ความช่ำาชองในฐานะนักบริหารทางการเงินของ
คุณประสิทธิ์ อ้วนเจริญ ที่ผ่านประสบการณ์ในบริษัท
ข้ามชาติมากว่า ๒๐ ปี จึงไม่ใช่เร่ืองธรรมดา และถือเป็น 
คุณสมบัติอันโดดเด่นที่ผู้คนในวงการการเงินต่างให้ 
การยอมรับ คู่ขนานไปกับความเช่ือถือจากลูกค้า นับเป็น 
แบบอย่างท่ีน่าจับตามองของศิษย์เก่านิด้าอีกคนหนึ่ง 
ท่ีได้นำาพ้ืนฐานทางการเรียนรู้ไปปรับใช้ เพ่ือสร้างสรรค์ 
ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างลึกซึ้ง จริงจัง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่า 
ต่อประเทศชาติมากมาย คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง ตั้งใจ
ให้ความรู้แก่นิสิตอย่างดี

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ปริญญาโทของนิด้า ได้สร้างความท้าทายให้กับตัวเอง  
ที่ต้องค้นหาความรู้เพิ่มเติมมากมาย ทำาให้ได้เรียนรู้ว่า  
“ทุกอย่างหากชีวิต ต้องการเรียนรู้ สามารถค้นหาได้
ด้วยตัวเอง” 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 การทำางานเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้มาก่อนเสมอ การ 
ท่ีนิด้าสอนให้รู้จักการค้นหา และการค้นคว้า จึงส่งผลให้ 
สามารถทำางานทุกๆ งาน อย่างไม่เคยรู้สึกกลัว เพราะ 
ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากการเรียนที่ได้มีโอกาส
เรียนที่นิด้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การทำางานในชีวิตจริง เกี่ยวข้องกับผู้คนเสมอ ดังนั้นการดูแลคนรอบข้าง 
ให้ทุกคนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผลงานที่ได้จะออกมาดีเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 “ให้ความสำาคัญกับคนอื่นก่อนเสมอ แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีภายหลัง” ใน  
๕ ปีแรกที่ทำางานด้าน  IT ออกแบบระบบให้บริษัทมากกว่า ๕ แห่ง ได้ชวนให้ 
บริษัทเหล่าน้ันใช้เทคโนโลยี ทำาให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือเขาได้รับส่ิงดี  
เขาก็ให้ผลตอบแทนเราดีเช่นกัน ส่วนในปัจจุบันรับผิดชอบดูแลตระกูลเศรษฐี  
๒๐ ตระกูล ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ เรามีความตั้งใจทำาให้ลูกค้าได้ผลตอบแทน
ที่ดีก่อนเสมอและต้องการให้ลูกค้ามีความสุขทุกวัน สิ่งที่ได้รับคือรายได้ที่ดีที่
เกิดมาจากการสร้างความสุขให้กับของลูกค้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ขอบคุณสำาหรับโอกาสท่ีดีท่ีได้เป็นตัวแทนเพ่ือนๆ ในการรับมอบรางวัล อยาก 
ตอบแทนสถาบันมาโดยตลอด และถือโอกาสนี้ตอบแทนเล็กน้อยต่อสถาบัน 
การศึกษาที่ได้เรียนมา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การเรียนรู้ระดับปริญญาโทก็เป็นเพียงการเร่ิมต้นการศึกษา ชีวิตต้องเรียนรู้  
ค้นคว้าแสวงหาเพื่อประสบความสำาเร็จต่อเนื่อง “คนที่ให้การเรียนรู้มาเป็น 
อันดับหนึ่ง จะเป็นคนชั้นหนึ่งเสมอ”
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ทำาในสิ่งที่ตนเองรัก หาจุดเด่นของตัวเองนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
พัฒนาปรับปรุงส่วนที่ขาด และอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ผู้นำายุคใหม่เก่งงาน

อย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่งเรื่องคนด้วย และต้องเป็นคนดีด้วย 
เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ในการทำางานต้องซื่อสัตย์กับงานที่ทำา กับองค์กร กับสังคม 
และประเทศชาติ เพื่อช่วยกันพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งในปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๕๑
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ 
  (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานเจ้าที่บริหารและ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รางวัล “CEO of the Year” ในงาน Platts Global 
 Energy Awards 2008 (เป็นรางวัลที่สำาคัญและ
 มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมพลังงาน 
 ของโลก ปตท. เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่
 ผู้บริหารสูงสุดได้รับรางวัลนี้)

• รางวัลสุดยอดผู้นำาธุรกิจแห่งปี (Thailand 
 Business Leader of the Year) โดย
 สถานีโทรทัศน์ CNBC



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ในฐานะผู้นำาสูงสุดขององค์กร คุณประเสริฐ บุญ-
สัมพันธ์ สามารถพลิกบทบาทของ ปตท. จากบริษัท 
พลังงานแห่งชาติสู่บริษัทพลังงานข้ามชาติ ติดลำาดับ 
บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกลำาดับท่ี ๑๑๘ ในปี ๒๕๕๑  
ควบคู่ไปกับการสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับ 
ประเทศเพ่ิมมากข้ึนทำาให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง 
เพียงพอ ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตพร้อมกับ 
ทำาให้ตลาดทุนไทยเข้มแข็ง คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง 
พลังงานทางเลือกที่มีราคาถูก สังคมไทยเข้มแข็งจาก 
การดำาเนินกิจกรรม CSR ครอบคลุมรอบด้าน ด้วย 
ผลงานท่ีโดดเด่นและรางวัลท่ีได้รับจากองค์กรต่างๆ ล้วน 
สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรของ 
คุณประเสริฐ ได้เป็นอย่างดี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า และ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ผมภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวนิด้าเพราะ 
เป็นสถาบันการศึกษาช้ันนำาของประเทศท่ีพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างผู้นำาและองค์ความรู้เพื่อ 
การเปล่ียนแปลงในระดับสากล ซ่ึงผมสามารถนำาความรู้ 
ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี และ 
การที่่ ได้มาเรียนท่ีนิด้าทำาให้ผมได้มีโอกาสพบปะ 
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาหลายๆ  
ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และบริษัท
เอกชนชั้นนำา ซึ่งมีคุณค่าและสามารถนำาไปปรับใช้กับ
การบริหารงานองค์กรได้เป็นอย่างดี

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้นำา และ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนำามาประยุกต์ 
ใช้กับการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ปตท. เป็นบริษัท 
ขนาดใหญ่ เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มอยู่ 
ในอุตสาหกรรมท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ เป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและ 
ภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านพลังงานของ 
ภาครัฐปัจจัยทางการเมือง สภาพภูมิอากาศ หรือแม้กระท่ัง 
ภัยพิบัติต่างๆ ผู้นำาจึงต้องมีทักษะ สามารถกำาหนดกลยุทธ์ 
ต้ังรับได้ทันท่วงทีเม่ือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปล่ียนแปลง  

ในขณะเดียวกันต้องฉกฉวยโอกาสเมื่อองค์กรของเรามีความได้เปรียบใน 
สถานการณ์น้ันๆ และต้องมีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เพ่ือสร้างสมดุลระหว่าง 
ส่ิงต่างๆ ได้อย่างลงตัว พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการเติบโตให้กับองค์กร 
อย่างยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทิศทางท่ีผมได้วางไว้ในอนาคตก็คือการสร้าง ปตท. ให้เป็นบริษัท พลังงาน 
ไทยข้ามชาติชั้นนำา “Thai premier multinational energy company” ที่มี
ขนาดใหญ่ ติดลำาดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลก ภายใน 
ปี ๒๕๖๓ เป็นบริษัทท่ีมีการเติบโตอย่างย่ังยืนติดอันดับดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ 
ภายในปี ๒๕๕๖ รวมท้ังมีผลการดำาเนินงานติดระดับบริษัทช้ันนำา ในแต่ละธุรกิจ  
เพ่ือสะท้อนผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง โดยได้นำาปรัชญาการเติบโตอย่างย่ังยืน 
มาใช้ในการบริหารองค์กร ได้แก่ การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
การยึดม่ันหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้นำา

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ผมรักงาน ทุ่มเทเพ่ืองาน อยากให้งานออกมาดี อยากเห็นองค์กรเติบโตช่วย 
เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดย 
กระตุ้นจูงใจให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาพนักงานให้เป็นท้ังคนเก่ง และคนดี  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำาคัญ และเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันและต้องทำา 
ให้เกิดการส่ือสารในทุกระดับในแบบสองทาง เพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จผู้นำายุคใหม่  
ต้องเก่งเร่ืองงานเร่ืองคนและต้องเป็นคนดีด้วย ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม  
มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ซ่ือสัตย์กับงานท่ีทำาองค์กร สังคมและประเทศชาติ  
เพื่อช่วยกันพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบัน และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความรู้สึกที่ได้รับเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่ีได้รับเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลใน 
ครั้งนี้ รางวัลที่ได้มีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกำาลังใจในการทำางาน 
อย่างเต็มกำาลังและสุดความสามารถ เพื่อองค์กร และประเทศชาติต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 หนึ่ง ต้องรักในงานที่ทำา มี Passion ในการทำางาน ทุ่มเทกับงาน สอง คือ
Learning เป็น Lifetime การเรียนรู้ไม่ได้หยุดที่วันที่จบการศึกษา ปริญญา 
เป็นเพียงใบเบิกทาง แต่การทำางานต้องใช้เวลา ใช้ความพยายามมุ่งม่ัน ปรับปรุง 
และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำาเร็จ ตัดสินใจโดยยึดหลักของความจริงใช ้
ประสบการณ์ ใช้ความรู้ที่เรียนมาควบคู่กับการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ทำาตัวเราให้เปิดกว้าง ใฝ่รู้เรียนรู้ พยายามขวนขวาย และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา  
เร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อให้แข่งขันได้กับคนทั่วโลก
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การบริหารงานจะให้สำาเร็จจะต้องบริหารคน โดยในการทำางานจะ
ต้องจัดการคนให้ทำางานให้บังเกิดผลสำาเร็จ “การจัดการ” 
จึงมีความสำาคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงาน

เปรมจิต เสาวคนธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อ-นามสกุล เปรมจิต เสาวคนธ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๗
คณะที่จบ  พัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
  การบริการวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานที่สำาคัญ
• พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับมอบเกียรติบัตรร่วมกับอาจารย์
 ที่มีผลงานดีเด่น จำานวนหนึ่งจากสมเด็จ
 พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
 อัครราชกุมารี

• พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
 เพื่อนำาเสนอหลักสูตรและการจัดตั้ง
 คณะเศรษฐศาสตร์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ
 ดำารงตำาแหน่งคณบดีคนแรกของ
 คณะเศรษฐศาสตร์ใน ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
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 อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ เป็นศิษย์เก่านิด้าอีกคน 
ท่ีมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันท่ีเป็นแหล่งเพาะบ่ม 
และหลอ่หลอมตนเองใหเ้ปน็บคุลากรทีม่คีณุภาพ ดว้ย 
ภาระหน้าท่ีท้ังทางด้านการสอน และทางด้านบริหารใน 
ฐานะผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ ของ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำาความรู้ท่ีได้จากการเรียนท่ีนิด้า 
ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  
เพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม 
มากที่สุด

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 มีความรู้สึกรักภาคภูมิใจ และยินดีกับสถาบันในฐานะ 
เป็นสถาบันการศึกษาท่ีสำาคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย ท่ี 
ผลิตผู้บริหารท่ีมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและมี 
คุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง  
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้านอย่างสม่ำาเสมอ  
และเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนๆ ควรศึกษาเป็นตัวอย่าง ท้ังด้านการบริหาร 
และด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหาร
วิทยาเขตหรือวิทยาคารและการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ประทับใจหลายด้านโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเป็น 
ส่ิงท่ีประทับใจมากท่ีสุด คณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการถ่ายทอด 
ความรู้แก่นักศึกษาและด้านการบริหาร รวมถึงให้คำา- 
ปรึกษาในทุกด้านอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษา ทำาให้การ 
ใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาได้รับท้ังความรู้ ความอบอุ่นและ 
ความประทับใจ เม่ือจบออกไปแล้วยังได้จดจำาประสบการณ์ 
เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตการทำางาน บุคลากรของคณะและ 
สถาบัน ก็เต็มใจให้บริการในการดำาเนินการติดต่อและ 
ประสานงานเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ 
ในสถาบันก็มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นที่่พอใจ 
ทั้งของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเป็น 
อย่างยิ่ง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่นิด้าได้นำาไปประยุกต์ใช้และต่อยอด ทั้งในด้าน 
การสอนและทางด้านการบริหาร ด้านการสอนได้นำาความรู้ท่ีได้มาเป็นหลักคิด 
ในการสอนในหลายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมิน 
โครงการและการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนในด้านการบริหารงาน ได้นำาความรู้ที่ 
ได้มาประยุกต์และปรับใช้โดยนำาแนวคิดและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ 
และประเมินโครงการรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในการบริหารและ 
การตัดสินใจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
และสังคมส่วนรวม และยังติดตามข่าวสารการพัฒนา การเปล่ียนแปลง การเพ่ิม 
ศักยภาพของสถาบัน เพื่อนำามาเป็นข้อคิดในการปฏิบัติงานตลอดมาตราบจน 
ปัจจุบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การบริหารงานจะให้สำาเร็จจะต้องบริหารคน โดยจะต้องจัดการคนให้ทำางาน 
ให้บังเกิดผลสำาเร็จ “การจัดการ” จึงมีความสำาคัญและมีบทบาทมากที่สุดใน 
การบริหารงาน และการทำางานต้องคำานึงถึงผลสำาเร็จของงานผนวกกับช่ือเสียง 
ของสถาบันทั้งสถาบันเก่าและสถาบันที่ประกอบหน้าที่การงานอยู่

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จคือ ขยันหม่ันเพียร ทำางานโดยไม่เลือกงาน  
ทำางานเป็นทีม โดยให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเหมือนๆ กัน การจัดการที่ดีจะ 
ช่วยทำาให้งานสำาเร็จ อาศัยหลักรู้เขา รู้เรา นำาชัยสู่ความสำาเร็จและต้องเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตที่สำาคัญต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งบุคคลและองค์กร

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในคร้ังน้ี  
และขอให้คำาม่ันสัญญาต่อสถาบันว่าจะผดุงเกียรติท่ีได้รับและต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำาเร็จการศึกษา และให้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษา 
เล่าเรียนจากสถาบันด้วยปัญญา ด้วยสติ ด้วยความคิด อย่างฉลาดเฉียบคมและ 
ซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใส ให้เป็นท่ีพ่ึงได้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
ตลอดไปอีก ๔ ปีข้างหน้าน้ีประเทศของเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
อยากให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญและนำามาเป็นประเด็นศึกษาให้เข้าใจ 
อย่างแจ่มแจ้งด้วย เพื่อประโยชน์ในการดำารงตนให้ประสบความสำาเร็จต่อไป
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การทำางานให้สำาเร็จไม่สามารถทำาได้คนเดียว
ทีมเวิร์คเป็นสิ่งสำาคัญ

พจนา พะเนียงเวทย์
Export Manager
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล พจนา พะเนียงเวทย์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  Export Manager
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ 
  จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• อนุกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล 
 PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD
 ประเภท THAI-OWNED BRAND

• EXPORT MANAGER บริษัท THAI PRESIDENT 
 FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

• MANAGING DIRECTOR 
 บริษัท PRESIDENT INTERFOOD จำากัด
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 งาน PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD ที่เป็น

ที่รู้จักกันดีในแวดวงนำาเข้า-ส่งออก เธอผู้นี้คือหนึ่งใน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ด้วยประสบการณ์ 

และความสามารถในด้านการส่งออก ปัจจุบันเธอคือหน่ึง 

ในขุนพลแห่งค่ายไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์บริษัทรายใหญ่

ของประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจและเป็นผู้นำาด้าน

การผลิตบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า “มาม่า”  

ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงขนมปังกรอบ  

และเวเฟอร์ ตรา “นิสชิน” และ “โฮมมี” ที่คุ้นเคยกันดี 

พจนา พะเนียงเวทย์ ยังเคยฝากผลงานด้าน Computer  

Graphic ให้กับ FAREAST ADVERTISING นิด้าจึงถือ

เป็นแหล่งบ่มความคิดให้เธอได้ก้าวต่อไปในโลกของ

การทำางาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิด้า

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้จากคณาจารย์ 

เป็นส่ิงมีค่าท่ีได้รับ นอกจากน้ีแล้ว ยังมีความประทับใจ 

ในเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีได้เรียนด้วยกัน มีความสุขท่ีได้เรียน 

ร่วมกับเพ่ือนๆ ท่ีมีความสามารถและมีความหลากหลาย 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ที่ได้มาสามารถนำามาใช้กับงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมให้

งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การทำางานเป็นทีม หรือทีมเวิร์ค เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เรา

ไม่สามารถทำางานให้สำาเร็จได้เพียงลำาพัง ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่

เราร่วมมือกัน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 “ตั้งใจทำางาน และยึดมั่นในคุณธรรม”

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกภาคภูมิและเป็นเกียรติอย่างสูงกับการที่ได้เป็นหน่ึงในร้อยศิษย์เก่าที่

ได้รับคัดเลือก

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 “ไม่มีสิ่งใดได้มา โดยปราศจากความพยายาม”
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บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
เพื่อความยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โพรโมชั่น จำากัด

ชื่อ-นามสกุล พนมเทียน สวันตรัจฉ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์ 
  โพรโมชั่น จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ โพรโมชั่น 
 เซอร์วิสเชส จำากัด

• ประธานที่ปรึกษา บริษัท อาร์ แอนด์ เอส เซลส์ 
 โพรโมชั่น จำากัด

• ประธานที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมคเกอร์-เซลส์ 
 โพรโมชั่น จำากัด

พนมเทียน สวันตรัจฉ์
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 ตลอดการทำางานในฐานะกรรมการผู้จัดการ และ 
ประธานที่ปรึกษาของบริษัท อาร์ แอนด์ เอส เซลส์  
โพรโมช่ัน และบริษัทมาร์เก็ตเมคเกอร์-เซลส์ โพรโมช่ัน  
คุณพนมเทียน สวันตรัจฉ์ ตั้งปณิธานในการทำางานไว้ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืน และทำางานด้วยความโปร่งใส  
ซื่อสัตย์ จวบจนวันนี้ที่คุณพนมเทียน ได้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด ์
โพรโมชั่น จำากัด ได้มีการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และได้ใช้ส่ิงน้ีเป็นวิสัยทัศน์หลัก 
ในการบริหารเพ่ือความเจริญอย่างม่ันคงและย่ังยืนของ 
องค์กรตลอดไป

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ก่อนเข้ามาศึกษาที่นิด้า รู้สึกถึงความเป็นสถาบันที ่
มีความยิ่งใหญ่, น่าเชื่อถือ และอยากเข้ามาศึกษาและ 
เม่ือได้เข้ามาศึกษา ความรู้สึกท่ีมีต่อนิด้าย่ิงมีความรู้สึก 
ที่ดีมากยิ่งขึ้น ผูกพัน และศรัทธาในความเป็นนิด้าเป็น 
อย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 วิชาต่างๆ ที่ได้เรียนในคณะบริหารธุรกิจ ทำาให้ได้ 
เรียนรู้ในหลายๆ สิ่ง และในหลายๆ ด้าน จากสิ่งที่ไม่ 
เคยรู้ ก็ได้เรียนรู้ ส่ิงท่ีรู้อยู่แล้วก็ย่ิงเพ่ิมพูนมากข้ึนทำาให้ 
รู้จักคำาว่า “พาราดาม” (Paradigm) และได้นำาส่ิงท่ีรู้น้ัน 
มาปรับใช้ในการบริหาร การวางแผน และการเตรียมตัว 
รับส่ิงใหม่ๆ และประทับใจกับส่ิงท่ีอาจารย์สอนโดยเน้น 
ให้รู้จักความยั่งยืน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ก่อนเข้ามาเรียน ในการดำาเนินธุรกิจผมจะคำานึงถึงผลกำาไรเพียงด้านเดียว  
ทำาอย่างไรถึงจะมีผลกำาไรมากขึ้น หลังจากได้นำาความรู้ที่ได้จากการเรียนที ่
นิด้ามาประยุกต์ใช้ ทำาให้แนวทางการดำาเนินงานธุรกิจเปล่ียนไปโดยจะคำานึงถึง 
การคืนประโยชน์ให้สังคม การตอบแทนสังคม และการดำาเนินการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อทำาให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 หลังจากสำาเร็จการศึกษาแล้วได้นำากรณีศึกษาต่างๆ มาทบทวนและทำาให้
เกิดแนวคิด และวิสัยทัศน์ ในการทำางานคือต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย 
กำาหนดการดูแลพนักงานในองค์กร โดยการเอาใจใส่และนึกถึงใจเขาให้เรา  
ความตรงต่อเวลา ของระบบการจ่ายเงิน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และจะ
รักษาคุณงามความดีในครั้งนี้ไว้ตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้น้องๆ นักศึกษา ต้ังใจศึกษา และเก็บเก่ียวประสบการณ์ในนิด้าให้มาก 
ที่สุดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทุกท่าน เพราะไม่สามารถย้อนเวลากลับมา 
ได้แล้ว และเม่ือสำาเร็จไปทำางาน ขอให้ทำางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส  
และตอบแทนสังคม ตามกำาลังความสามารถ ต้องมองในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่มอง เห็น 
ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ที่สำาคัญต้อง “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง”
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คำาว่า “นักบริหาร” นั้นมองภาพไว้อย่างกว้างๆ ก็คือ การบริหารงาน
การบริหารคน และการบริหารองค์กร ซึ่งสามสิ่งนี้จะใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการงาน โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทำาแผนงานต่างๆ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำาเร็จ

พฤกษ์ พัฒโน
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, ประธานศูนย์ประสานงาน
พรรคประชาธิปัตย์เทศบาลนครหาดใหญ่่
สำานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

ชื่อ-นามสกุล พฤกษ์ พัฒโน
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองนายกเทศมนตรี
  นครหาดใหญ่, ประธานศูนย์
  ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์
  เทศบาลนครหาดใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานเทศบาลนคร  
  หาดใหญ่

ผลงานที่สำาคัญ
• นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 จากวิศวกรโทรคมนาคม พฤกษ์ พัฒโน ได้ก้าวเข้ามา 
สู่วงการการเมืองท้องถ่ิน กับตำาแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
นครหาดใหญ่ ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนงาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นนักการเมืองท้องถ่ินไฟแรง 
อีกคนหนึ่งที่เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนนคร 
หาดใหญ่ นครการค้าท่ีสำาคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย  
ด้วยบุคลิกท่ีเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือ 
ทำา และนำาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำางานและ 
สามารถนำาความรู้ที่ได้มาต่อยอด จนทำาให้โครงการ  
“หาดใหญ่เมืองไอซีที” ท่ีรับผิดชอบ ได้รับรางวัลนวัตกรรม 
ทางแยกอัจฉริยะ ทำาให้วันน้ี คุณพฤกษ์ พัฒโน ศิษย์เก่า 
นิด้า จากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young Executive 
รุ่นแรก จึงฉายแววและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 การที่ได้มาเรียนหลักสูตร Young executive ของ 
คณะบริหารธุรกิจเป็นรุ่นแรกของนิด้า ทำาให้ผมรู้สึก 
ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆ และดีใจ 
ท่ีนิด้าได้เล็งเห็นและเปิดโอกาสให้นักบริหารรุ่นจูเนียร ์
ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ รวมถึง 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่ละท่านก็ได้คัดเลือกมาจาก 
นักบริหารรุ่นใหม่เช่นเดียวกันกับผม อาจารย์ผู้สอนก ็
มีความรู้ความชำานาญในด้านวิชาการ อีกท้ังยังมีนักธุรกิจ 
ท่ีมีความสามารถและประสบความสำาเร็จในสาขาอาชีพ 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ที่ร่วมปลูกฝัง  
ความรู้ ความคิด และจิตวิญญาณของนักบริหาร และ 
อีกสิ่งหนึ่งที่นิด้าไม่เคยมองข้าม คือ การเรียนการสอน 

ที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมักจะถูกละเลยไปจากสังคมไทยใน
ปัจจุบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ผลที่ได้รับ คือความภูมิใจและไม่รู้สึกผิดหวังที่เลือกที่นี่เป็นสถานที่ต่อยอด 
ทางความคิด ซ่ึงผมก็ได้รับในส่ิงท่ีต้องการอย่างครบถ้วนและสามารถนำาไปปรับ 
ใช้ประโยชน์ในการทำางานได้จริง และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทราบมาก็คือ นิด้ายัง 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่ง เดียวในประเทศไทยท่ีทำาการสอนเฉพาะระดับ 
บัณฑิตศึกษา ที่เน้นหนักในสาขาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยัง 
มีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านวิชาการด้านอื่นๆ
แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งทำาให้
ผมเห็นว่าสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ทางการศึกษาแล้ว 
ยังเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการก่อให้เกิดการพัฒนา
ของประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 จากเดิมผมมีพื้นฐานในด้านวิศวกร แต่หลังจากที่ได้มีโอกาสศึกษาที่นิด้า  
ทำาให้ผมได้นำาสิ่งที่ได้รับมาปรับแนวความคิดจากช่างสู่แนวคิดของนักบริหาร  
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีผมได้รับอยู่ในขณะน้ี คำาว่า “นักบริหาร”  
สำาหรับผมนั้นได้มองภาพไว้อย่างกว้างๆ ก็คือ การบริหารงาน การบริหารคน  
และการบริหารองค์กร ซึ่งผมจะนำา ๓ สิ่งนี้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
งานของผมโดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการจัดทำาแผนงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำาเร็จ

แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำางาน
 ผมจะเป็นคนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำา ในการวางแผนงาน 
แต่ละคร้ังผมจะมองภาพในมุมกว้างก่อน คือลองวางมโนภาพการทำางานต้ังแต่ 
เริ่มต้นจนจบงาน และหลังจากนั้นก็จะเริ่มจัดสรรการทำางาน โดยการเน้นภาพ 
ของการทำางานแบบทีมเวิร์คและมีความคิดสร้างสรรค์
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นิด้าได้สร้างปัญญาให้เกิดความคิดที่ชัดเจน
สร้างจิตสำานึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

นิด้าจึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ได้จากนิด้า
จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำาหรับการต่อยอดความรู้

และสร้างสรรค์ความดีงามในอนาคต

พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๔
คณะที่จบ  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานปลัดกระทรวง
  มหาดไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี ๒๕๒๗

• รางวัลสุภาพบุรุษต้นแบบลดความรุนแรงใน
 ครอบครัว ประจำาปี ๒๕๕๒

• โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
 และภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี เป็น
 โครงการต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
 สังคมและเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดสวัสดิการ
 สังคมที่มีการริเริ่มเป็นแห่งแรกในประเทศ และ
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
 มนุษย์ได้นำาไปขยายผลโดยกำาหนดเป็นนโยบายให้
 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอีก ๑๑ 
 แห่งทั่วประเทศนำาหลักสูตรของโครงการนี้ไปเป็น
 ต้นแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
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 พ่อเมืองสิงห์บุรีคนปัจจุบัน “พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ” ได้ 
พยายามสร้างและพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี เมืองอันย่ิงใหญ่ 
ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยด้วยวีรกรรมการสู้รบ 
ของชาวบ้านบางระจัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลปัจจุบันทรงมีพระราชดำารัสไว้ว่า “วีรกรรมใน 
คร้ังน้ันเป็นของผู้ท่ีรักแผ่นดินไทย เป็นส่ิงท่ีคนไทยท้ังมวล  
ท้ังในอดีตและปัจจุบันมีกำ�ลังใจและเตือนสติให้มีคว�ม 
ส�มัคคีและรักษ�จิตใจให้เข้มแข็ง เพ่ือรักษ�ประเทศไทย 
ให้ตนเองและเพ่ือคว�มม่ันคงของแผ่นดิน” พ่อเมืองสิงห์บุรี 
คนปัจจุบัน ได้รวมพลังใจ พลังศรัทธาของชาวสิงห์บุรี
ร่วมสร้าง “ไกรสรราชสีห์” ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคคีกลมเกลียวของชาวสิงห์บุรี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้าน 
วิชาการและการมีธรรมาภิบาล มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ 
ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจาก 
ความรู้สึกรักและผูกพันกับนิด้าแล้ว ผมมีความภาคภูมิใจ 
มากท่ีสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียงช้ันแนวหน้า 
ของประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้าได้สร้างปัญญาให้เกิดความคิดที่ชัดเจน สร้าง 
จิตสำานึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บรรยากาศ 
การเรียนที่นิด้าเข้มข้น ทุกคนต้องตั้งใจขวนขวายและ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนิด้าจึงเป็นโลกแห่ง 
การเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงและมีเทคนิควิธี 
การถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกรักและสนุก 
กับการเรียนมากข้ึน มีความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน 
การสอน และความเป็นมิตรของเพื่อนร่วมสถาบันนิด้า 
ได้สร้างความทรงจำาที่เป็นความประทับใจที่ดีนับแต่
วันแรกของการเรียนจนถึงวันนี้

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อย
อดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้สาขาวิชาการพัฒนาสังคมได้สร้างรากฐาน 
ทางปัญญาให้เข้าใจถึงโครงสร้างและบริบทของสังคมไทย 
มากข้ึน ความรู้จากนิด้าได้นำาไปปรับใช้ในกระบวนการ 

ทำางาน การวิเคราะห์ การวางแผน และการปฏิบัติจริงในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด ท้องถ่ิน  
และชุมชน ผมได้เริ่มต้นจัดทำาโครงการด้านการพัฒนาสังคมขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และต่อเนื่องไปในอีก ๔ จังหวัด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเป็นเยาวชนและผู้สูงวัย ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มเส่ียงในสังคมไทย ในขณะน้ีได้กำาหนด 
กรอบแนวคิดในเร่ืองการสร้างความสามัคคีและความปรองดองของประชาชนใน 
จังหวัดสิงห์บุรี โดยมุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะดี ครอบครัว 
อบอุ่นชุมชนท้องถิ่นมีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีทรัพยากรและระบบ 
นิเวศที่สมดุล และอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ความรู้จากนิด้า 
จึงได้สร้างคุณูปการอย่างมากสำาหรับการเป็นนักปกครองท่ีดีี โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในบทบาทการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบสำาคัญ คือบำาบัด 
ทุกข์ บำารุงสุข ให้บังเกิดแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เน้นการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดเพ่ือให้ประชาชนมีความสุขกาย 
สบายใจ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขโดยยึดหลักกระบวนการทำางานแบบ 
ทีมเวิร์ค คือร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบ และที่สำาคัญต้องมีธรรมาภิบาล

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตมี 
การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ใช้การบริหารเชิงรุก มุ่งเน้นเป้าหมาย 
ท่ีโอกาสไม่ใช่ท่ีปัญหา สร้างทีมงาน และทำางานแบบมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมรับมือ 
กับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเพื่อให้สามารถตัดสินใจและปรับแผนได้ทันที 
ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 การได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์  
ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิติรางวัลนี้จะเป็นส่ิงย้ำาเตือน
ให้ผมมีกำาลังใจและมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลสำาเร็จเพิ่ม
มากขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้เข้ารับพระราชทาน 
รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 องค์ความรู้ที่ได้จากนิด้าจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำาหรับการต่อยอดความรู้ 
และสร้างสรรค์ความดีงามในอนาคต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ขอให้สร้างพลังใน
การเรียนรู้ เพื่อเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณธรรม พร้อมที่จะทำาคุณประโยชน์
และร่วมกันสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมแห่งความพอเพียงและ 
ดีงามอย่างยั่งยืน
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ความรู้ที่กว้างขวางเพียงอย่างเดียวอาจนำามาใช้ในงานบริหาร
ได้อย่างสำาเร็จผล แต่เราต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ไพฑูรย์ จำาแนกสาร

บริษัท ป. การช่างและเคมีภัณฑ์ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ไพฑูรย์ จำาแนกสาร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๘
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ป. การช่างและ
  เคมีภัณฑ์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• กรรมการผู้จัดการบริษัท ป. การช่างและเคมีภัณฑ์ จำากัด

• ประธานบริหาร บริษัท แสงวิทย์ซายน์ จำากัด

• ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไทยยูนีค จำากัด
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 คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

เป็นส่ิงสำาคัญท่ีคุณไพฑูรย์ จำาแนกสาร ยึดถือมาตลอด 

ทั้งในการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัว ถือเป็นเป็น 

แบบอย่างท่ีดี ให้กับผู้บริหารในการนำาองค์ความรู้ไปใช้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยหลักความรู้คู่คุณธรรม  

และจริยธรรม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคุณไพฑูรย์ได้รับการปลูกฝัง 

มาโดยตลอด ต้ังแต่การเรียนในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ที่นิด้า ที่สอนให้นักศึกษาทุกคน ใช้หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกภาคภูมิใจท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทาง 

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากนิด้า ซึ่งเป็นสถาบันที่ถือ 

กำาเนิดจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

โดยนำาความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิต 

สำานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติเพื่อ 

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษา 

ของประเทศ ท่ีมีศักยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ 

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้า คือแหล่งขององค์ความรู้ ที่สอนให้ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อองค์กร 

สังคม และประเทศชาติ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 จากการท่ีได้ศึกษาและสำาเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำาให้ 

สามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานด้วยหลักความรู้คู่คุณธรรม 

และจริยธรรม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เป็นผู้นำาในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร พร้อมด้วยทักษะในการ 

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และมีความภาคภูมิใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน ต้ังใจศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่า และ 

ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ
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เมื่อได้เป็นนักศึกษานิด้า ถือว่าโชคดีและเป็นกำาไรชีวิต จึงควรจะ
ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับไปแสวง
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อสำาเร็จการศึกษาจากนิด้าไปแล้ว

และประสบความสำาเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ก็ควรจะ
ตอบแทนบุญคุณให้แก่สถาบันบ้างตามสมควร

พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์
ข้าราชการบำานาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม, 
ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ข้าราชการบำานาญ, ผู้จัดการ 
  กองทุนนิด้าพัฒนา
หน่วยงานที่สังกัด  กระทรวงกลาโหม, สถาบัน  
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัล “เกียรติยศจักรดาว” (ศิษย์เก่าเตรียม
 ทหารดีเด่น) ประจำาปี ๒๕๔๐ สาขาพัฒนาสังคม 
 ของมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร

• โล่เกียรติยศ นักศึกษาเก่าดีเด่น จากสถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๔๑

• นักบริหารดีเด่น ประจำาปี ๒๕๔๒ สาขานักบริหาร-
 พัฒนาด้านสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

• ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็น
 นายทหารพิเศษประจำากรมนักเรียนนายร้อยรักษา
 พระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 
 ๑๔ ก.ค ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

• รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” 
 ประจำาปี ๒๕๔๐



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ผลงานในอดีตและรางวัลต่างๆ	ท่ีได้รับเป็นจำานวนมาก 
นอกจากจะเป็นเคร่ืองยืนยันถึงความสามารถแล้วยังแสดง 
ให้เห็นถึงการใช้ความรู้คู่คุณธรรมของพลเอกไพบูลย์ 
กาญจนพิบูลย์ ได้เป็นอย่างดี	 เกียรติประวัติท่ีได้รับส่วน 
หน่ึงเกิดจากการประยุกต์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาท่ีนิด้า	 
โดยบูรณาการจากทุกวิชาท่ีเรียนมา	จนทำาให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ	 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเป็น 
อย่างย่ิงอีกส่วนหนึ่งที่ทำาให้ท่านผู้นี้ประสบความสำาเร็จ	 
คือการนำาหลักศาสนามาใช้พัฒนาตนเอง	รวมถึงการน้อม 
นำาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต	พลเอก	ไพบูลย์	จึง
ถือเป็นเป็นทหารอาชีพที่ยึดมั่นในสามสถาบันหลักคือ	
ชาติ	ศาสน์	กษัตริย์อย่างแท้จริง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติอย่างสูงย่ิง	เน่ืองจาก 
ก่อต้ังโดย	พระราชดำาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัวผมรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 เน่ืองจากเรียนท่ีนิด้า	เป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นสหวิทยาการ	 
มีความหลากหลายที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งสิ้น	 
และคณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความต้ังใจใน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่าง 
จริงจัง	ทำาให้มีความประทับใจ	และเม่ือจบการศึกษาได้ 
รับเกียรตินิยมดีมากเพียงคนเดียวในรุ่น	(ใน	๑๔๘	คน)	 
และได้รับรางวัลพระราชทานเข็มทองลงยา	จึงมีความ 
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 ใช้หลักศาสนาในการพัฒนาตนเอง	เพราะสังคม 
ต้องการคนเก่งท่ีเป็นคนดีมีคุณธรรม	รวมถึงการน้อมนำา 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต	ตลอดจนนำาทฤษฏีใหม่ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน	และยึดถือองค์ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน 
ทุกหลักสูตร	ท้ังท่ีได้รับโดยตรงหรือจากการศึกษาค้นคว้า 

เพ่ิมเติม	ตลอดจนคำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์จากผู้ท่ีมีประสบการณ์และประสบ 
ความสำาเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและดำาเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมาแล้ว
ต้องรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของตนเองให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา	
ที่สำาคัญจะต้องเป็นผู้ที่มี	“ภาวะผู้นำา”	อย่างแท้จริง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากนิด้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงานอย่างกว้างขวาง	 
ด้วยการริเร่ิมจัดทำาโครงการในการพัฒนาหน่วยงานในทุกๆ	ด้านมากมายหลาย 
โครงการ	โดยบูรณาการจากทุกวิชาที่เรียนมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลที่ดีเป็นอย่างยิ่ง	จนกระทั่งได้รับรางวัลและชื่อเสียงมากมาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ใช้	“อิทธิบาทส่ี”	เป็นหลักสำาคัญในการทำางาน	การเรียนท่ีนิด้า	เม่ือเทียบเคียง 
แล้วก็คือ	อิทธิบาทสี่นั่นเอง	เช่นวิชาการประเมินผลโครงการก็คือการใช้หลัก	 
“วิมังสา”	ประกอบกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง	จนทำาให้ประสบความสำาเร็จในชีวิตทุกด้านตลอดมา 
และได้รับรางวัลช่ือเสียงเกียรติคุณมาแล้วอย่างมากมาย	รวมท้ังก่อนเป็นนายพล 
ก็ได้รับบำาเหน็จสองชั้นมากครั้งที่สุดในรุ่นอีกด้วย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 ผมได้น้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก 
ของสถาบัน	มาเป็นแนวทางปฏิบัติภารกิจต่างๆ	ด้วยความมุ่งม่ัน	จนประสบความ 
สำาเร็จตลอดมา	ฉะน้ันเม่ือได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ 
พัฒนบริหารศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 ในคร้ังน้ี	 จึงมีความรู้สึก 
ที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต	และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นสิริมงคล	และถือเป็น
อมตะนิรันดร์กาลแก่ชาวนิด้าทั้งมวล

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 เม่ือได้เป็นนักศึกษานิด้า	ถือว่าโชคดีและเป็นกำาไรชีวิต	จึงควรจะต้ังใจเรียน 
ให้มากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะได้นำาองค์ความรู้ท่ีได้รับไปแสวงประโยชน์อย่างเต็มท่ี	ฉะน้ัน 
เมื่อสำาเร็จการศึกษาจากนิด้าไปแล้วและประสบความสำาเร็จในการประกอบ
สัมมาชีพ	ก็ควรจะตอบแทนบุญคุณให้แก่สถาบันบ้างตามสมควร	โดยส่วนตัว 
ได้กำาหนดปรัชญาในการดำาเนินชีวิตไว้ว่า	“มองโลกในแง่ดี	มีมนุษยสัมพันธ์	หม่ัน 
ใช้ธรรมะ	ชีวิตจะมีสุข	”ซึ่งประสบผลดีตลอดมา
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ในการทำางานไม่ควรมองแต่ความเจริญทางเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองแก่นแท้ขององค์กรความมุ่งผล

ประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติ
ต้องมาก่อนผลประโยชน์อื่นใด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ไม่เอาเปรียบสังคม ส่งเสริมคนดี

พลเอก ไพศาล กตัญญู

ชื่อ-นามสกุล พลเอก ไพศาล กตัญญู
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   -
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• นายกสมาคมศิษย์นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๗

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม 
 จากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร

• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ : 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

• รองผู้บัญชาการทหารบก



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ด้วยบทบาทของการเป็นทหารของชาติ	ที่	พลเอก  
ไพศาล กตัญญู	เริ่มต้นหลังจบการศึกษาจากโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นท่ี	๑๘	เข้ารับราชการคร้ังแรก 
ในตำาแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกรมผสมที่	๕	กองพัน
ทหารราบที่	๓	จังหวัดสงขลา	ได้เข้ารับตำาแหน่งผู้บังคับ 
หน่วยสำาคัญๆ	ในกองทัพบก	จนได้รับตำาแหน่งรองผู้บัญชา 
การทหารบก	 ซ่ึงถือว่าเป็นตำาแหน่งท่ีสำาคัญ	 “กองทัพบก”	 
ถือเป็นองค์กร	หน่ึงท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อประเทศ 
ในด้านความมั่นคง	การพัฒนาประเทศชาติ	ตลอดจน 
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 
ดังคำาปฏิญาณตนของทหารตอนหนึ่งว่า	“จักยอมตาย 
เพ่ืออิสรภาพและความสงบสุขแห่งประเทศชาติ	จะเทิดทูน 
และรักษาไว้ซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ 
เจ้า”	การท่ีได้เข้ามารับการศึกษาหลักสูตร	MPA	ท่ีนิด้า 
พลเอก	ไพศาล	กตัญญู	ได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับนำาไป 
ต่อยอดในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยทหาร 
กับหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ต้องทำางานร่วมกันให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ผมภูมิใจท่ีได้เข้ารับการศึกษาในนิด้า	ซ่ึงเป็นสถาบัน 
ช้ันนำาและเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป	และเป็นสถาบัน 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงก่อกำาเนิด	ผม 
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร	MPA	ภาคพิเศษ	กทม.รุ่น 
ที่	๙	ถึงแม้ผมจะมีภารกิจ	และความรับผิดชอบในฐานะ 
ผู้บังคับหน่วยผมไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค	ผมถือว่าการ 
ได้รับองค์ความรู้จากท่านอาจารย์ท่ีต้ังใจถ่ายทอดให้กับ 
ผมนั้นเป็นเร่ืองสำาคัญและมีประโยชน์ในการนำาความรู้ 

ที่ได้รับไปต่อยอดและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของผมและ
ประเทศชาติต่อไป

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 แนวทางในบริหารจัดการขององค์กรโดยใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภาพ	คุณภาพของบุคลากรภายในองค์การจะ	ต้องมีทักษะ 
ในการทำางาน	ตลอดจนมีความเสียสละ	มีความอดทนโดยมุ่งประโยชน์ของ 
ประเทศชาติเป็นสำาคัญ	ในด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา 
เพ่ิมเติมเพ่ือนำาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าท่ีการงาน	 ด้านสวัสดิการ 
มุ่งเน้นความเป็นอยู่ของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยยึดหลัก	 “เศรษฐกิจ 
พอเพียง”	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้	 นำานวัตกรรมใน 
ด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมาปรับใช้ในการทำางานเพื่อให้เกิประสิทธิภาพ
สูงสุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 รางวัล	 “เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”	 เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติในรอบ	 
๔๕	ปีของชาวนิด้า	ซ่ึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า	จำานวนมากคัดเลือกให้ 
เหลือ	๑๐๐	ท่าน	ผมก็เป็นหนึ่งในจำานวนนั้นผมมีรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ 
ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้	และยิ่งได้รับทราบว่า	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 รับเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
ก็ยิ่งภาคภูมิใจ

ฝากข้อคิดเห็นให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ทุกท่านท่ีเข้ามารับการศึกษาในนิด้าน้ันมาจากหลากหลายอาชีพ	 หลายท่าน 
มีศักยภาพ	มีความสามารถในการบริหาร	และเป็นกำาลังสำาคัญขององค์กร	แม้ว่า 
จะมีอายุแตกต่างกันก็เป็นเพ่ือนต่างวัยกันได้	และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ในการสร้างและรวม	Network	 ให้เป็นแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในด้าน 
การศึกษาและการทำางาน
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หากทำาทุกอย่างด้วยใจ ย่อมไม่มีคำาว่าไม่ได้ และพร้อมเสมอ
สำาหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราต่อยอดสู่การทำางาน
ที่กว้างยิ่งขึ้น บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้าและ

บุคลากรในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ผู้อำานวยการสายงานลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท สำานักบริหาร / บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๔
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้อำานวยการสายงานลูกค้าสัมพันธ์
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท สำานักบริหาร / 
  บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว.
 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ๒ วาระ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓

• กรรมการหาทุนสร้างอาคารเรียนต้นแบบ “รวมใจสาธิต ๔๐ ปี” 
 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

143

 ถึงแม้จะจบเภสัชกร	และไม่เคยทำางานด้านการตลาด 

มาก่อนแต่ด้วยใจที่รักการเรียนรู้	และความรู้ที่ได้จาก 

การเรียนในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดท่ีนิด้า	ทำาให้ 

วันน้ี	เภสัชกรหญิง	ภัทราวดี	ก้าวสู่การเป็นนักการตลาด 

มืออาชีพ	โดยเฉพาะความเช่ียวชาญทางด้านการบริหาร 

ลูกค้าสัมพันธ์	 ในตำาแหน่งผู้อำานวยการสายงานลูกค้า

สัมพันธ์ของ	บริษัท	โตโยต้า	ชัยรัชการ	นิด้าจึงเปรียบ 

เสมือนพลังที่จุดประกายให้เกิดความสำาเร็จที่มากมาย 

ให้กับเธอคนนี้

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ภูมิใจมากที่ได้จบปริญญาโท	สาขาการตลาด	จาก 

นิด้า	ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง	และได้สร้างบุคลากร

ที่มีคุณภาพ	 ในขณะที่สถาบันก็ได้เติบโตและพัฒนาใน 

ทุกๆ	ด้าน	มาโดยตลอด

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ทำาให้ได้เปิดมุมมองความรู้ในอีกด้านหน่ึงท่ีแตกต่าง 

จากสาขาท่ีเรียนมา	และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
	 วันน้ีสามารถนำาไปใช้ในการทำางานโดยตรง	โดยเฉพาะด้านงานบริหาร	การ 

ทำาธุรกิจ	 แล้วยังเป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญสำาหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำางาน 

จริง	และให้แนวคิดเพื่อการบริหารยุคใหม่

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทำางานด้วยความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	จริงใจ	ต่อลูกค้าและบุคลากรในองค์กร	 

เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ลูกค้าและบุคลากรในองค์กร	 ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	 

(Customers	Satisfaction	&	Employees	Satisfaction)

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 ทุกอย่างอยู่ที่ใจ	ไม่มีคำาว่าไม่ได้

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
	 ขอให้มีความภูมิใจในสถาบันตั้งใจเรียน	หาความรู้	ประสบการณ์เพิ่มเติม

ตลอดเวลา	ตั้งเป้าหมายของชีวิต	คิดหาแนวทางที่จะไปให้ถึง	โดยคำานึงถึง

จริยธรรม	นำาประโยชน์กลับสู่สถาบันและสังคม
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ทำาให้ดีที่สุด เมื่อโอกาสเป็นของคุณ
…Do Your Best when Opportunities be Yours

ดร. ภูวนิดา คุณผลิน

ชื่อ-นามสกุล ดร. ภูวนิดา คุณผลิน
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  เรือเจ้าพระยาครุยส์

ผลงานที่สำาคัญ
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๔๔ 
 ปี ๒๕๔๘

• รางวัลลูกกตัญญู ปี ๒๕๔๗

• ประธานสตรีนักธุรกิจวัยก้าวหน้า สหพันธ์สมาคมสตรี
 นักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 (Young Career Women) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนแรกของ 
 ประเทศไทยให้รับทุนการศึกษาของ Caltex International 
 ซึ่งมี ๒ ทุนจากทั่วโลก

รองประธานกรรมการบริหาร
เรือเจ้าพระยาครุยส์
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	 Do	Your	Best	when	Opportunities	be	Yours	คือ

แนวทางในการทำางานของ	ดร. ภูวนิดา คุณผลิน และ 

ได้พิสูจน์ให้เห็นด้วยหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย	 

แต่ก็สามารถประสบความสำาเร็จได้ในทุกส่ิงท่ีทำา	ไม่เพียง 

ในแง่ธุรกิจเท่านั้น	 ผลงานทางด้านสังคมที่ทำาก็มีความ 

โดดเด่นไม่แพ้กัน	รวมไปถึงงานทางด้านการเมือง	ที่มี 

โอกาสได้รับผิดชอบงานท่ีสำาคัญ	 ท้ังการเป็นเลขานุการ 

รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 

“นิด้า”	 จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำาให้	 ดร.ภูวนิดา	 ได้ใช้ความรู้ 

ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ	สังคม	และประเทศ 

ชาติ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
	 มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำา

ความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ของสถาบัน

ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ	 นิด้า

เป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่มีส่วนในการพัฒนา 

ผู้บริหารชั้นนำา	ในด้านสังคม	ธุรกิจ	และการเมือง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
	 มีความประทับใจในองค์รวม	ทั้งการศึกษา	 เพื่อน	

และเครือข่ายสัมพันธ์ที่ได้เก้ือหนุนในการทำางานได้

เป็นอย่างดี	 ทำาให้เกิดการประสานงานและมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
	 สามารถนำามาประยุกต์และต่อยอดได้ในทุกด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร 

ธุรกิจของครอบครัว	งานทางการเมือง	งานในตำาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	และ 

ในงานทางด้านการศึกษา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 “ทำาให้ดีท่ีสุด	เม่ือโอกาสเป็นของคุณ…Do	Your	Best	when	Opportunities	 

be	Yours”

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 เรียนรู้	พัฒนา	รับฟัง	จริงจัง	สร้างสรรค์	และร่วมรับผิดชอบ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติจากทางสถาบัน	และจะมุ่งมั่น 

ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
	 ขอให้ทุกคนนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากสถาบันไปพัฒนาตนเอง	

องค์กร	สังคม	และประเทศชาติให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
อยู่ที่ความเข้าใจเชิงทฤษฎีและสามารถนำาหลักวิชาความรู้

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำางานได้อย่างแท้จริง
หาใช่อยู่ที่การท่องจำาเนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว

มงคล สุระสัจจะ
อธิบดีกรมการปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล มงคล สุระสัจจะ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  อธิบดีกรมการปกครอง
หน่วยงานที่สังกัด  กรมการปกครอง 
  กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• ได้รับโล่ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหา
 ข้อพิพาทไทย-ลาว จากกองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี  
 (กอ.รมน. ภาค ๒ สย.๑) พ.ศ.๒๕๔๐

• ได้รับโล่เกียรติคุณในการดำาเนินงานแก้ไขปัญหา
 ยาเสพติดดียิ่ง จากประธานคณะกรรมการป้องกันและ
 ปราบปรามยาเสพติด สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๒

• ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการนายอำาเภอแหวนเพชร 
 กรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓

• ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำาคุณประโยชน์
 ต่อพระพุทธศาสนา ประจำาปี ๒๕๔๓ จาก
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมการปกครอง	 ซ่ึงเป็น 

หน่วยงานสำาคัญของประเทศท่ีมีความเก่ียวข้องกับหลาย 

ฝ่าย	 และต้องตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

จากรัฐบาลและกระทรวง	ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาที่ 

เกิดจากการนำาวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 

การทำางานได้อย่างแท้จริง	คือแนวทางปฏิบัติงานของ

นายอำาเภอ	มงคลเมื่อเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา	ตลอด 

ระยะเวลาของการทำางานคุณมงคล	สุระสัจจะ	ได้พัฒนา 

แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม	 

สร้างประโยชน์ไว้ต่อประเทศชาติจนได้รับรางวัลต่างๆ	 

มากมาย	การยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำางานและ 

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ได้พิสูจน์ให้เห็น 

แล้วว่า	คุณมงคล	เหมาะสมและคู่ควรกับตำาแหน่งอธิบดี 

กรมการปกครอง	ที่มีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของ 

ประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นญาติของตัวเอง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า และ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ตลอดระยะเวลาท่ีผมได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาใน 

นิด้า	ถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดช่วงหน่ึงในชีวิต 

ของผม	สถาบันไม่เพียงแต่ให้การศึกษาและความรู้	แต่ 

ผมยังได้รับความรัก	ความเมตตาจากคณาจารย์	เพ่ือน 

ร่วมรุ่นการศึกษา	ตลอดจนบุคลากรในสถาบันท่ีอยู่ร่วมกัน 

ด้วยความเอ้ืออาทร	ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	ท้ังในเร่ือง 

การเรียน	การทำากิจกรรม	และการพึ่งพาอาศัยกันใน 

เร่ืองส่วนตัวและการทำางาน	 ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความรัก 

ความผูกพันต่อสถาบันเป็นอย่างมาก	ความประทับใจ 

ในทุกสิ่งที่เป็น	“นิด้า”	ยังคงอยู่ในความทรงจำาเสมอ	 

ผมรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ ได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการณ์การได้เป็น 

ส่วนหน่ึงของสถาบัน	ให้บุคคลรอบข้างฟังและม่ันใจว่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

ของ	“นิด้า”	คงมีความรู้สึกไม่ต่างไปจากผมเช่นเดียวกัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้จะนำามาใช้ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร	เพ่ือให้ตอบสนอง 

ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวง	โดยเฉพาะวิธีการนำานโยบาย 

ไปปฏิบัติ	หรือ	Implementation	ซึ่งเป็นบทบาทที่สำาคัญในระบบราชการ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 วิสัยทัศน์กว้างไกล	หัวใจกว้างขวาง	เป็นแนวคิดหลักที่ใช้มาโดยตลอดใน

การทำางาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การอ่อนน้อมถ่อมตนกับเพื่อนร่วมงาน	การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 

และดูแลทุกข์สุขของประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นญาติของเรา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 ความรู้สึกของผม	คงไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของทุกท่านที่ได้รับการ 

คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้	 ผมมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็น 

เกียรติอย่างสูงย่ิง	และจะจดจำาช่วงเวลาอันมีค่าและทรงเกียรติน้ีไปตราบเท่าชีวิต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาในปัจจุบัน
	 ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต	 อยู่ที่ความเข้าใจเชิงทฤษฎี

และสามารถนำาหลักวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำางานได้อย่าง

แท้จริง	หาใช่อยู่ที่การท่องจำาเนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว
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ไม่ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไร สำาคัญที่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และความสามารถในนำาความรู้เหล่านั้นไปต่อยอด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการทำางาน และสร้างให้เป็นผลสำาเร็จ

ในขณะที่ตัวเราต้องรู้จักสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้อื่น
และสังคมโดยรวม

มณฑา ประณุทนรพาล
ผู้ว่าการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล มณฑา ประณุทนรพาล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้ว่าการ
หน่วยงานที่สังกัด  การนิคมอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๓ รางวลั การรายงาน
 และเปิดเผยข้อมูลดีเด่นจัดโดย กระทรวงการคลัง

• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๒ รางวัลคณะกรรมการ
 รัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง

• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๑ รางวัลคณะกรรมการ
 รัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

149

	 ในสมัย	๒๐	ปีก่อนอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำาหรับ 

ผู้หญิงกับการก้าวขึ้นสู่การเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร

ระดับใหญ่ที่สร้างคุณค่ามหาศาลในระดับประเทศ	 

แต่ด้วยความมุ่งมั่นและฝีมือในการบริหารที่โดดเด่น

ส่งให้	คุณมณฑา ประณุทนรพาล	ได้ก้าวข้ึนสู่แถวหน้าของ 

ผู้บริหารองค์กรระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 และ 

การได้ศึกษาในนิด้า	ถือเป็นจุดกำาเนิดแห่งองค์ความรู้

ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ประทับใจในสามส่วนคือ	หลักสูตรวิชาการท่ีจัดการ 

เรียนการสอน	คณาจารย์	และเครือข่ายเพื่อนร่วมรุ่น	

ที่ยังติดต่อกันอยู่จนถึงปัจจุบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
	 ประทับใจในคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นปรมาจารย์

ด้านการบริหารจัดการท่าน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 พ้ืนฐานการศึกษาจากนิด้า	นำามาใช้ในการทำางานและ 

การบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี	 ในการทำางาน 

ของตนเองที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 สร้างสมดุลในการบริหารจัดการ	ด้วยการบริหารและการพัฒนา	เพ่ือนำาพา 

องค์กรสู่ความสำาเร็จ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 มุ่งมั่นทำางาน	ด้วยวิชาการที่ได้เรียนรู้และนำามาต่อยอดเพิ่มเติม	เป้าหมาย 

ท่ีสำาคัญคือความสำาเร็จขององค์กร	และการยอมรับจากภายในและภายอก	และ 

ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันให้สังคม	และผู้คนที่ด้อยโอกาส

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นเกียรติยศที่สูงยิ่งที่ได้รับคัดเลือก	สำาหรับตัวเอง	และองค์กรในฐานะที่ 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็น

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การศึกษาต้องมุ่งม่ันนำาวิชาการท่ีเรียนรู้	นำาไปก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง	 

และองค์กร	ตลอดจนสังคมโดยรวม	จึงจะทำาให้การศึกษามีคุณค่าและคุณประโยชน์ 

ต่อชาติบ้านเมือง
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โลกปัจจุบันอยู่ในสนามรบทางเศรษฐกิจ มิได้ใช้อาวุธ 
มิได้ใช้กำาลัง แต่เป็นการใช้สติปัญญาในการต่อสู้ จงสร้างร่างกาย

ให้แข็งแรง สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างศักยภาพในองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาความคิด สติปัญญา มุ่งสู่ความสำาเร็จ นั่นคือชัยชนะ

ของชีวิตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล

ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ
ประธานผู้บริหาร
บริษัท สหฟาร์ม จำากัด และบริษัทในเครือ

ชื่อ-นามสกุล ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๖
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งปัจจุบัน  ประธานผู้บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท สหฟาร์ม จำากัด 
  และบริษัทในเครือ

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัลนักบริหารดีเด่น โดยนิตยสารเส้นทางไทย

• รางวัลนักธุรกิจสตรีแห่งปี ประเภทนักบริหาร
 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการ
 อำานวยการจัดงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
 และหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

• สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

• รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 ด้วยบทบาทของความเป็นแม่และนักบริหารทำาให้	 
ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ	มีความห่วงใยต่อการบริโภค 
ของคนในประเทศและคนทั่วโลกว่าต้องได้มาตรฐาน 
และกินดีอยู่ดีมีความสุข	การทำางานด้วยสติปัญญาและ 
ความพร้อมจากท้ังร่างกายและจิตใจ	ทำาให้วันน้ี	สหฟาร์ม 
ติดอยู่ใน	๑	ใน	๒๐	ของโลก	ซ่ึงมีส่วนสำาคัญมาจากองค์ 
ความรู้ท่ีได้รับจากนิด้าการยึดหลักธรรมาภิบาลใน 
การดูแลครอบครัวและธุรกิจ	ทำาให้เธอเป็นท้ังแม่ดีเด่น 
และสตรีนักบริหารดีเด่นของประเทศ	ทั้งนี้ไม่ง่ายนักที ่
จะเห็นผู้ท่ีประสบความสำาเร็จท้ังสองด้านในเวลาเดียวกัน	 
รวมไปถึงการได้รับรางวัลท่ีเป็นผลตอบแทนในการ
ทำางานเพื่อสังคมอีกมากมาย

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
	 ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ	ประทับใจ	และถือเป็นเกียรติ 
อันสูงย่ิงท่ีได้ศึกษา	ณ	สถาบันอันทรงเกียรติท่ีมีช่ือเสียง	 
เป็นสถาบันชั้นนำาแห่งชาติที่สร้างผู้นำา	และองค์ความรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความรู้มากมายจากท่ีน่ี	 ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดกรอบ 
ความคิดในการกำาหนดนโยบายในการวินิจฉัยสั่งการ	
การจัดการระบบ	การควบคุม	และการประเมินผลเพ่ือ 
การพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้ปัจจุบัน	 
“สหฟาร์ม”	ประสบความสำาเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับ 
สากล	 คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีรวมท้ังเพ่ือนร่วมรุ่นทุกท่าน 
มีน้ำาใจ	เอ้ือเฟ้ือ	ช่วยเหลือแลกเปล่ียนแนวความคิด	และ 
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน	 เราเป็นเครือข่ายนิด้าท่ีดีต่อกัน	 
ทำาให้ดิฉันประทับใจและยากที่จะลืม	 รู้สึกขอบคุณจาก 
ใจจริง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	ความรู้ต่างๆ	สามารถนำามาประยุกต์	พัฒนา 
บูรณาการกับการบริหารงาน	สามารถต่อยอดความรู้เดิม	ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนด 
ทิศทางการบริหารสู่ระดับโลก	การจัดการคุณภาพองค์การ	ภาวะผู้นำาและจริยธรรม	 
คุณธรรม	ความซ่ือสัตย์สุจริต	ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ	การสร้าง	 
นวัตกรรมใหม่ๆ	การจัดการผลการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ของงาน	ดิฉันบริหารโดยใช้นโยบายเชิงรุกอยู่ตลอดเวลาทุกบริบทมีผลซึ่งกัน
และกัน	ทำาให้ปัจจุบันธุรกิจของดิฉันอยู่ในระดับนานาชาติ	๑	ใน	๒๐	ของโลก	
ส่วนสำาคัญมาจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากนิด้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 วิสัยทัศน์ของสหฟาร์มคือ	การเป็นผู้นำาของโลกในธุรกิจผลิตอาหารจาก 
เนื้อไก่ที่มีคุณภาพระดับสากล	สำาหรับมวลมนุษยชาติทั่วโลก	พร้อมทั้งเป็นนัก 
บริหารจัดการในทุกๆ	บริบท	เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	คุณค่าทางอาหาร	 
และมีความปลอดภัยสูงสุด	ได้มาตรฐานสากล	และสามารถรองรับต่อการเพ่ิม 
ขึ้นของประชากรโลกในอนาคต	ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ 
มีประสิทธิภาพ	“ทุกคนมีความสำาคัญเท่าเทียมกัน”	หล่อหลอมเป็นพลังมหัศจรรย์ 
ท่ีขับเคล่ือนสหฟาร์มสู่ช้ันแนวหน้าระดับโลก	ภายใต้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ในการทำางานท่ีดี	อยู่ดี	กินดี	มีความสุขและการบริหารมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล	 
รับผิดชอบต่อสังคมประชาชน	สิ่งแวดล้อม	และเหนือสิ่งใดคือ	ประเทศชาติ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 นับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของดิฉัน	ครอบครัว	วงศ์ตระกูล	และกลุ่มบริษัท 
สหฟาร์ม	ขอขอบคุณท่านผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนในคร้ังน้ี	นับเป็น 
ขวัญเป็นกำาลังใจที่ดีมากต่อการที่จะบริหารธุรกิจ	“สหฟาร์ม”	ให้เป็นองค์กร
ชั้นนำาระดับ	๑	ใน	๑๐	ของโลก

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 โลกทุกวันน้ีเป็นโลกของการแข่งขัน	ใช้สติปัญญาในการต่อสู้	จงสร้างร่างกาย 
ให้แข็งแรง	สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง	สร้างศักยภาพในองค์ความรู้	 เพื่อพัฒนา
ความคิด	สติปัญญา	มุ่งสู่ความสำาเร็จ	นั่นคือชัยชนะของชีวิตบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาล
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ความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันต้อง
จัดการเรื่องข้อมูลให้ดี ให้สามารถแข่งขันได้ โดยผู้บริหาร

ต้องมีความรับผิดชอบในเชิงกว้างขึ้นและลึกขึ้น 
เพราะสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นตลอดเวลา

มะลิ แสงนิล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำากัด

ชื่อ-นามสกุล มะลิ แสงนิล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท บริหารสินทรัพย์
  สุขุมวิท จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางปะกง
 เทอร์มินอล จำากัด (มหาชน) ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์
 ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 
 ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมบริษัทเงินทุน 
 ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖

• กรรมการและอุปนายก / เหรัญญิกสมาคม
 ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘

• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมนักศึกษาเก่า 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
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 คุณมะลิ แสงนิล	เป็นผู้หญิงเก่งอีกคน	ของแวดวง 

การเงิน	การลงทุน	ที่เคยฝากฝีมือครั้งสำาคัญในการมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระยะก่อต้ังบริษัทเงินทุน	 

รัตนทุน	จำากัด	(มหาชน)	ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี	 

ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบ

เศรษฐกิจ	เพื่อเข้าประมูล	Port	เช่าซื้อจาก	ปรส.	โดย 

การวางแผนพัฒนาระบบ	พัฒนากระบวนการภายใน	 

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล	จนสามารถประมูล 

Port	เช่าซ้ือจาก	ปรส.	มาบริหารจัดการจนเกิดผลกำาไร 

ต่อองค์กรความรู้ท่ีได้รับจากนิด้าสามารถนำามาประยุกต์ 

ใช้และต่อยอดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะ 

ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	บริหารสินทรัพย์ 

สุขุมวิท	จำากัด	ทำาให้คุณมะลิ	มีแนวคิดและมุมมองที่

แตกต่าง	หลากหลาย	สามารถประเมินสถานการณ์

ล่วงหน้าและกำาหนดแนวทางบริหารจัดการได้จนเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเด่นชัด

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ	มีอาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทำาให้ตัดสินใจเลือกสอบเข้าและศึกษาที ่

นิด้า	และถือเป็นสถาบันท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด	(Institute	 

of	Choice)	โดยไม่ได้คิดเลือกสถาบันอื่นเลย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้รับมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนๆ	ท่ียากจะลืม	จากการ 

ท่ีเพ่ือนๆ	มีความจริงใจและคอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง	จากอาจารย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมากด้วยประสบการณ์ในด้านวิชาการ 

ต่างๆ	ของประเทศ	ประทับใจสถาบันที่พัฒนาและ

รักษามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 เป็นที่ยอมรับ 

ถึงปัจจุบัน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้รับจากนิด้า	สามารถนำามาประยุกต์ใช้และต่อยอดใน	การปฏิบัติ 

งานได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงทำาให้มีแนวคิดและ 

มุมมองท่ีแตกต่าง	หลากหลาย	สามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและกำาหนด 

แนวทางบริหารจัดการได้จนเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเด่นชัด	นอกจากน้ัน 

ยังมองความเช่ือมโยงในองค์กรและในธุรกิจ	นำาไปสู่การตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผล

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 ความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันต้องจัดการเรื่องข้อมูล	 ให้ดี	

ให้สามารถแข่งขันได้	 โดยผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในเชิงกว้างขึ้นและ

ลึกขึ้น	เพราะสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นตลอดเวลา	การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด	ดังนั้นองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น	(Flexibility)	ในการ

บริหารจัดการทุกเรื่องและตลอดเวลา

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ให้ความสำาคัญเร่ืองบุคลากรเป็นอันดับแรก	 เพราะถือว่าคนเป็นหัวใจสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำาเร็จ	ต้องมั่นใจยกย่อง	และให้เกียรติ

การทำางานเป็นทีม	มีความคล่องตัวในการปรับตัวเองสูงต่อความซับซ้อนของ

ธุรกิจ	และทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 รู้สึกภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณ

พัฒนบริหารศาสตร์	ถือว่าเป็นเกียรติต่อตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
	 การได้รับปริญญาบัตรไม่ใช่คำาตอบทั้งหมดของการเรียนในนิด้า	 แต่สิ่งที่ 

สำาคัญก็คือมิตรภาพและความสัมพันธ์รวมทั้งเครือข่ายที่ได้รับจากเพ่ือนในรุ่น	 

รุ่นพ่ี	และรุ่นน้อง	ความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน	ท่ีได้รับการถ่ายทอด 

มาจากอาจารย์	รวมถึงการทำากิจกรรมในคณะและสถาบัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

อยากให้เข้ามาช่วยกันผลักดันงานของสมาคม	 ซึ่งจะนำามาซึ่งการมีส่วนร่วมใน 

การสร้างสังคมที่มีคุณภาพที่เราอยากจะเห็นในอนาคตต่อไป
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ในการทำางาน ผู้นำาและผู้บริหาร ควรจะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน

โดยต้องไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกัน
กับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ

ชื่อ-นามสกุล มานะ ศรีพิทักษ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๒
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์  
  จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• งานวิจัยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๑
 เรื่อง: การศึกษาความความคิดเห็นของบุคคล
 บางกลุ่มต่อการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย
 ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

• เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเสนอวิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
 เรื่อง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนานาชาติ
 สงขลา – หาดใหญ่ ในปี ค.ศ. 2000 – 2004

มานะ ศรีพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำากัด
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 การเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทช้ันนำาในอุตสาหกรรม 
อาหารทะเล	และประมงอย่างครบวงจรของประเทศ	 
คุณมานะ ศรีพิทักษ์	ในฐานะทายาทรุ่นท่ี	๒	ได้มีส่วนช่วย 
ในการขยายกิจการของบริษัทในหลายสายการผลิตท้ังใน 
และนอกประเทศ	อาทิ	โรงงานผลิตน้ำาแข็ง	โรงงานปลาป่น	 
ฟาร์มเล้ียงกุ้ง	และโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปอาหารทะเล	 
ความสำาเร็จที่คุณมานะได้รับในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการ 
ท่ีโชคดี	หรือโชคช่วยท่ีได้เกิดมาในครอบครัวท่ีมีความพร้อม	 
แต่เกิดจากความสามารถในการบูรณาการส่ิงต่างๆ	ท่ีอยู่ 
รอบตัว	มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แง่คิดและมุมมอง 
ที่ได้รับจากการศึกษาที่นิด้า	 เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้ 
การบริหารและการทำางานในแต่ละบริษัทเป็นไปอย่าง 
มั่นคงและมีประสิทธิภาพ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
	 นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสังคมและการเมือง	 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ	 ศิษย์เก่าและอาจารย์ล้วน 
เป็นผู้มีคุณภาพ	และทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
อย่างมากมาย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ผมเห็นว่านิด้าเป็นสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนทาง 
ด้านบริหารและทางสังคมที่เหมาะสมกับผู้บริหาร
ระดับสูง	ความรู้ที่ได้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำางานจนประสบความสำาเร็จได้เป็นอย่างดี

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้โดยองค์รวมที่ได้มา	สามารถนำามาอธิบายและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที ่
เกิดขึ้น	ในทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และสิ่งแวดล้อม	ให้สำาเร็จลุล่วงไป 
ได้เป็นอย่างดี	ทั้งในและต่างประเทศ	รวมทั้งทำาให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	ใน
การที่จะนำามาพัฒนาศักยภาพของตนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ในการทำางาน	ผู้นำาและผู้บริหาร	ควรจะพัฒนาองค์กรในทุกด้านไปพร้อมๆ	กัน	 
เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน	โดยต้องไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ	และ 
สามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 ผมศรัทธาในวิถีแห่งพุทธ	ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์	โชควาสนาและหมอดู	 
หลักในการทำางานต้องรู้ทฤษฏี	แล้วนำาความรู้ทุกด้านมาประยุกต์ใช้	พัฒนาคน 
ให้เป็นศูนย์กลาง	 โดยการนำาเอาวิทยาการท่ีเหมาะสมมาใช้งาน	 ลดการสูญเสีย 
โดยการนำาสิ่งที่เหลือใช้หรือของเสียมาเพิ่มมูลค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้ศรัทธาในความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้	และความจริงเหล่านั้นจะเป็น 
เครื่องมือในการช่วยเหลือประเทศ	การนำาวิทยาการต่างๆ	มาใช้จะก่อให้เกิด 
ประโยชน์และสามารถนำาพาประเทศให้พัฒนาได้มากกว่าการเชื่อโชคลางและ 
ไสยศาสตร์
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ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ลงทุน ไม่ทุ่มเท เมื่อรู้สึกท้อให้นึกถึง
วันที่เราไม่มีอะไร สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือผลประกอบการ (กำาไร) 

ที่ลงทุนมาทั้งชีวิตหากสูญสิ้นทุกอย่างก็กลับไปเท่าทุน 
แต่ยังกำาไรประสบการณ์และเครือข่ายที่สร้างมา

ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำากัด 
 (เครือเจริญโภคภัณฑ์)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฎจักร จำากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกายทีวี จำากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดียพลัส จำากัด (มหาชน)

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ศิษย์เก่า	บธ.	ที่ถือเป็น 
นักการตลาดท่ีมีความโดดเด่นและมีความสามารถอีกคน 
ของบ้านเรา	ภายนอกคุณยงยุทธอาจดูเป็นผู้ชายร่างเล็ก 
คนหนึ่ง	แต่สิ่งที่เขามีคือหัวใจที่ใหญ่เกินตัว	น่าจะเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาปัจจุบันในเรื่องของความ 
อดทนและการทุ่มเทในการทำางาน	ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรค 
เพียงใดก็ตาม	 เพราะความสำาเร็จของงานและกำาไรท่ีได้ 
จากประสบการณ์และเครือข่ายถือเป็นกำาไรท่ีคืนกลับมา 
และมีค่ากว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันในฝันมาต้ังแต่ตอนเรียนปริญญาตรี 
ที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด	เป็น	Destination	ที่จะต้อง 
ไปถึงให้ได้	สมัยนั้น	ปี	๒๕๒๒	ใครเข้าเรียนนิด้าได้	ไม่ 
ธรรมดา	เพราะนิด้าสอบเข้ายากผมต้องสอบถึงสองรอบ	 
เรียนก็ยาก	จบก็ยาก	แต่เป็นเด็กต่างจังหวัดที่จบนิด้า 
และได้เกียรตินิยม	ถือเป็นความภูมิใจ	และรู้สึกเคารพ 
ต่อสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

สิ่งที่ได้รับและความประทับใจใน
การเรียนที่นิด้า
 สังคม	เพ่ือน	ครูอาจารย์สมัยน้ัน	ทุกคนมีจิตวิญญาณ	 
“ครู”	รักนิด้า	ทุ่มเทให้ลูกศิษย์	ถึงวันน้ียังคิดถึง	อาจารย์ 
มารวย	อาจารย์อัศวิน	ดร.ทนง	เพ่ือนต่างวัย	ต่างอาชีพ	 
ต่างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม	แต่ทุกคนยกย่องให ้
เกียรติกันและกัน	แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมี	เราเป็นเด็ก
จบใหม่	ยังร้อนวิชา	เป็นติวเตอร์ให้เพ่ือน	เพ่ือนรวยกว่า 
ก็เลี้ยงข้าวเรา	เป็นการแบ่งปันที่ลงตัว

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
	 นิด้าสอนให้มองมุมการบริหารครบทุกแง่มุม	วิชา 
พ้ืนฐานของคณะบริหารธุรกิจครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีซีอีโอ	 
และเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจไม่ว่าบัญชี	การเงิน	การตลาด	 

บริหารคน	 บริหารการปฏิบัติการ	 นอกจากนั้นอาจารย์ในยุคที่ผมเรียนเน้น
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม	อย่างจริงจัง	จำาได้ว่าเทอมสุดท้าย	ดร.อัศวิน	จินต-
กานนท์	เน้นเรื่องจริยธรรมเป็นอย่างมาก	สอนอย่างเดียวไม่พอท่านยังทำาตัว	
เป็นแบบอย่าง	ในช่วงที่ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้
เรียกพวกเราไปอบรมให้ทำาธุรกิจอย่างโปร่งใส	 อาจารย์ยุคนั้นเมื่อออกไปทำา 
ธุรกิจจึงไม่เคยปรากฏเร่ืองมัวหมอง	 เราทุกคนในฐานะศิษย์ภูมิใจและเรียกท่าน 
เป็นครูได้เต็มปาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 การทำาธุรกิจ	คือ	การแสวงหาโอกาส	เมื่อพบอย่าปล่อยวาง	ควรรีบฉวย
โอกาส	อย่ามองเห็นปัญหาในโอกาส	ควรค้นหาโอกาสในปัญหา	คนที่คิด	
แต่ไม่ทำา	ดีแต่พูดและคอยขัดขวางคนอื่น	สมควรถูกขจัดออกจากวงจรแห่ง
ความเจริญก้าวหน้า	คิดเชิงบวก	และจะเป็นผู้ที่ให้ก่อนรับเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 ทำาในสิ่งที่รู้	และทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ	ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ลงทุนไม่ทุ่มเท	 
เม่ือรู้สึกท้อให้นึกถึงวันท่ีเราไม่มีอะไร	 ส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันคือผลประกอบการ	 
(กำาไร)	ที่ลงทุนมาทั้งชีวิตหากสูญสิ้นทุกอย่างก็กลับไปเท่าทุน	แต่ยังคงเหลือ
กำาไรประสบการณ์	และเครือข่ายที่สร้างมา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 คิดว่าเราเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นผลผลิตของนิด้า	ท่ีไม่สร้างปัญหาให้สังคม	การ 
รับรางวัลไม่ได้เป็นเคร่ืองยืนยันความสำาเร็จ	เพราะมีคนท่ีสำาเร็จกว่าเรามากมาย	 
คิดแค่เพียงว่า	เราเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ดี	ที่งอกได้	ขยายพันธุ์ได้	และไม่เป็น
ภาระให้สังคม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
	 คนรุ่นใหม่อาจมีความรู้มาก	แต่ไม่ค่อยทุ่มเทกับงาน	ไม่อดทนขอให้ใช้ความรู้	 
บวกกับพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทุกคนมีความรู้และความเชี่ยวชาญ	มา 
เป็นตัวช่วยให้สู้กับชาติอื่นได้ในทางที่สร้างสรรค์	 โลกวันนี้จะมองเฉพาะตัวเรา 
และประเทศเราไม่ได้อีกต่อไปจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้เพิ่มสูงกว่าเดิมอีกหลายเท่า
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ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา อะไรคือสิ่งที่เรามีความสามารถ
พิเศษ อะไรคือสิ่งที่เราชอบ อะไรคือสิ่งเราถนัด ค้นหาตัวเรา
ให้เจอ รู้จักตนเองให้ชัดเจน และดึงศักยภาพความสามารถ

ออกมาปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำาเร็จมากที่สุด

ลัดดาวรรณ เค้ามาก
ผู้บริหาร
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ลัดดาวรรณ เค้ามาก
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๕๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำากัด



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 การเป็นหน่ึงในผู้บริหารของบริษัท	เอ็มเคเรสโตรองต์	 

จำากัด	ของ	คุณลัดดาวรรณ เค้ามาก	โดย	MK	เป็นธุรกิจ 

ที่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมากและเป็นชื่อที่คุ้นหู	 

และอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน	คุณลัดดาวรรณ	ได้ใช้ 

ความรู้ท่ีเรียนไปพัฒนาระบบการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น	และปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เอ็มเคเรสโตรองต	์ 

ประสบความสำาเร็จและเป็นผู้นำาจนมาถึงทุกวันนี้	 ก็คือ 

การทำาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด	โดยการผลิตและ 

จัดหาอาหารที่อร่อย	มีคุณภาพและโภชนาการ	พร้อม

บริการที่ดีเยี่ยมและรวดเร็ว	สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

และเป็นกันเองให้กับลูกค้า

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาบุคคล	และ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง	เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง 

เป็นท่ียอมรับในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน	ภาคภูมิใจ 

ที่ได้มีโอกาสศึกษาและเป็นมหาบัณฑิตของสถาบันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
	 สิ่งที่ ได้รับจากการเรียนที่นิด้าทำาให้มีความเชื่อ

มั่นในตัวเองสูงข้ึนได้เพื่อนเพ่ิมจากหลากหลายอาชีพ	 

รวมถึงอาจารย์ทุกท่านทุกวิชาได้ให้ความรู้เพื่อนำามา 

ต่อยอดในหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรจนเกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
	 นำามาพัฒนาระบบการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำางาน
	 ทำาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 มองตัวอย่างมีคุณค่า	สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นเกียรติอย่างสูงแก่ดิฉันและครอบครัว	และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำางาน 

ให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และให้กับสังคมโดยรวม 

ต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้สานต่อความฝันให้เป็นความจริง	 ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา	อะไร 

คือส่ิงท่ีเรามีความสามารถพิเศษ	 อะไรคือส่ิงท่ีเราชอบอะไรคือส่ิงเราถนัด	 ค้นหา 

ตัวเราให้เจอ	รู้จักตนเองให้ชัดเจน	และดึงศักยภาพความสามารถออกมาปฏิบัติ 

เพื่อให้ประสบความสำาเร็จมากที่สุด	และขอให้ข้อคิดไว้ว่า	คะแนนใช้สำาหรับ

วัดผล	แต่การวัดคนให้วัดด้วยผลงาน
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ธนาคารออมสินไม่ได้ร่ำารวยแค่ทรัพย์สินแต่ร่ำารวยทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่า เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร การบริหาร
จัดการงานบุคคลต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้ามีโอกาสทำาให้พนักงาน

อยู่ดีมีสุข มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทำางาน ได้รับผลตอบแทน
คุ้มกับค่าเหนื่อยต้องทำา เพราะตรงนี้คือหัวใจสำาคัญที่จะได้ใจพนักงาน

เลอศักดิ์ จุลเทศ
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน

ชื่อ-นามสกุล เลอศักดิ์ จุลเทศ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
หน่วยงานที่สังกัด  ธนาคารออมสิน

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัลเกียรติยศนักการธนาคารแห่งปี ๒๕๕๓ 
 Banker of the year 2010 จากนิตยสารดอกเบี้ย 
 และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ (รางวัลในการเป็น
 ผู้บริหารธนาคารยอดเยี่ยมติดต่อกัน 2 ปีซ้อน)

• ธนาคารแห่งปี ๒๕๕๒ หรือ Bank of the Year 
 2009 จากนิตยสารดอกเบี้ย

• ๑ ใน ๑๐ องค์กรที่มีผลการดำาเนินงานดีเด่น
 ท่ามกลางภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ์
 กรุงเทพธุรกิจ

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำาปี ๒๕๕๒ จำานวน ๓ 
 รางวัลได้แก่ รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น รางวัล
 การดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 และรางวัลการให้บริการดีเด่นจากโครงการธนาคาร
 ประชาชน



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินที่อยู่คู่	 

คนไทยมาอย่างยาวนาน	คุณเลอศักด์ิ จุลเทศ ได้ทำางาน 

อย่างหนักหลังจากการเข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ 

ในวันท่ี	๑๔	ก.ค.	๒๕๕๑	เพ่ือให้สถาบันการเงิน	เพ่ือการ 

ออมของรัฐแห่งน้ีเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการ 

ระดมเงินฝากและด้านสินเช่ือ	ส่งผลให้มีผลการดำาเนินงาน 

ที่โดดเด่น	 สำาหรับผลการดำาเนินการที่โดดเด่นเกิดจาก 

การที่	 คุณเลอศักดิ์	 ได้ดำาเนินการให้ธนาคารมี	Core	

Banking	System	(CBS)	ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อ	 

ซึ่งในส่วนของเงินฝากทำาให้ธนาคารสามารถออก 

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จูงใจผู้ฝากเงินจนมียอดเงินฝาก

ไหลเข้าอย่างมากมาย	และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลง	ปรับปรุงพัฒนาระบบ 

การดำาเนินงานและการบริการในทุกด้านอย่างเป็น

พลวัตร	 โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการเพื่อ 

ปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการท่ีทันสมัย 

และครบวงจรย่ิงข้ึน	เพ่ือรองรับการให้บริการท่ีสอดคล้อง 

ต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพและ 

ทุกช่วงวัยการเป็นผู้นำาในองค์กรท่ีถือเป็นสถาบันการเงิน 

ของรัฐที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีความมั่นคง

แข็งแรงมากที่สุดแห่งหนึ่ง	ที่รัฐบาลมักจะใช้ธนาคาร

ออมสินเป็นกลไกสำาคัญในการอัดฉีดเม็ดเงินสินเช่ือ 

เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ 

จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกือบทุกครั้งคู่ขนานไปกับ 

การดำาเนินมาตรการทางการคลังเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ	 

จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องบูรณาความรู้เพ่ือให้เกิด 

ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดสำาหรับองค์กรและประเทศชาติ	จึงเป็น 

เรื่องที่ท้าทายและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 ภายใต้แนวคิดท่ีจะนำาพาองค์กรไปสู่ความเป็น 

Universal	Banking	สอดคล้องไปกับการพัฒนาบุคลากร 

และระบบ	คุณเลอศักดิ์ได้วางแผนงานที่จะต่อยอดให้

ธนาคารออมสินขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยยึดหลักการ

ปฏิบัติตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๖	เป็นสำาคัญ	คือเป็นสถาบันการเงิน 

เฉพาะกิจของรัฐ	ที่เน้นเร่ืองการระดมเงินออมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศชาติ	ผนวกกับวิสัยทัศน์ของคุณเลอศักด์ิท่ีต้องการให้ธนาคาร 

ออมสินเป็นสถาบันการเงินท่ีม่ันคงเพ่ือการออม	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ	โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก	รวมไปถึงการเป็นสถาบันเพ่ือการลงทุน 

และการพัฒนา	 และเป็นสถาบันที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	 นอกจากดูแล 

ลูกค้าประชาชนภายนอกธนาคารเป็นอย่างดีแล้วคุณเลอศักด์ิยังให้ความสำาคัญ 

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร	โดยมีการพัฒนาทักษะบุคลากร 

อย่างต่อเน่ืองและครบวงจรในทุกด้าน	ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการ 

เติบโต	 ปรับโครงสร้างเงินเดือนและฐานเงินเดือนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	 และ 

พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เติบโตก้าวหน้าในตำาแหน่งงานท่ีสูงข้ึนขณะเดียวกัน 

ได้ปรับกระบวนการในการดำาเนินงาน	โดยดำาเนินการปรับและสร้างกระบวนการ 

ทำางานให้สอดรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แนวทางสู่ความสำาเร็จ
 คุณเลอศักด์ิ	ได้กำาหนดให้ปี	๒๕๕๓	เป็น	“ปีแห่งการดูแลคุณภาพสินทรัพย์”	 

เพราะมองเห็นว่าการดูแลจัดการลูกหนี้ท่ีมีปัญหาไม่เพียงทำาให้ลูกหนี้สามารถ 

กลับคืนสู่ระบบธุรกิจสามารถกลับไปทำามาหากินได้เป็นปกติเท่าน้ัน	ยังลดปัญหา 

หน้ีเสียท่ีเป็นตัวถ่วงผลการดำาเนินงานของธนาคารด้วย	โดยทำางานร่วมกับพนักงาน 

ธนาคารออมสินในทุกภูมิภาค	เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	 

ด้วยสูตร	“ตาราง	๔๑	ช่อง	๗	ตะกร้า”	ที่คุณเลอศักดิ์คิดค้นขึ้น	จนทำาให้	NPL	

ของสินเชื่อรวม	ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	นอกจากนี้การมี	CBS	ทำาให้ขั้นตอนและ 

เอกสารในการขอสินเช่ือของประชาชนลดลง	ส่งผลทำาให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง 

เงินทุนได้ง่ายขึ้น

บทบาททางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมไม่ย่ิงหย่อน 

ไปกว่าการดำาเนินงานในเชิงธุรกิจ	โดยมุ่งมั่นในการทำางานทั้งในฐานะธนาคาร 

เพื่อประชาชนทุกระดับการเป็นสถาบันที่ดูแลสังคม	ชุมชน	เยาวชน	พนักงาน 

และสิ่งแวดล้อม	และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค	โดย

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน	 และดำาเนินการต่อยอดด้วยการจัด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา	การประกวดดนตรี	ธนาคาร	โรงเรียน	โดยมุ่งเน้นเร่ือง 

รู้แพ้	 รู้ชนะ	 รู้อภัย	 รู้รักสามัคคี	 สนับสนุนการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก	 

จัดการประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

อย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังจัดโครงการในการดูแลส่ิงแวดล้อม	เช่น	การปล่อยปะการังเทียม	 

โครงการบ้านปลา	 การปลูกป่าชายเลน	 สร้างฝายกั้นน้ำา	 ในหลายๆ	 จังหวัด

ทั่วประเทศ	เป็นต้น
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ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในการทำางานนั้นล้วนถือเป็นแบบทดสอบ
ไม่ว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้พยายามจะประสบผลสำาเร็จหรือล้มเหลว

แต่อย่างน้อย เราได้เรียนรู้เสมอ

วรวุฒิ อุ่นใจ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออฟฟิศเมท จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล วรวุฒิ อุ่นใจ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   กรรมการบริษัท ประธาน  
  กรรมการบริหารและ
  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ออฟฟิศเมท จำากัด 
  (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๓

• Baipho Business Award by Sasin 
 (๑ ใน ๕ รายแรกของไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์
 จำากัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 ศศินทร์ ปี ๒๕๕๑

• ศิษย์เก่าดีเด่น โล่มารวยผดุงสิทธิ์ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปี ๒๕๕๑

• Trust Mark (๑ ใน ๓ รายแรกของโลก) 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี ๒๕๕๐



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 มีเพียงไม่ก่ีคน	ท่ีสามารถนำาเอาวิทยานิพนธ์ของตนเอง 

ในสมัยเรียนในระดับปริญญาโทมาก่อต้ังบริษัทจริง	และ 

สามารถต่อยอดธุรกิจน้ันจนประสบความสำาเร็จสูงสุด 

และสามารถนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม	เอ	ไอ	ได้ในท่ีสุด	โดยมีรากฐานในการคิดจากการ 

ทำาธุรกิจเครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของครอบครัวนำามา 

ขยายผล	ใส่แนวคิดทางการตลาดผนวกกับความสามารถ 

ในการมองตลาดในรูปแบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 

(e-Commerce)	 ที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ยุคใหม่	วันนี้	ออฟฟิศเมท	ภายใต้การนำาของ	“วรวุฒิ 

อุ่นใจ”	 จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง	 การขยับตัวทุกครั้ง

ของนักธุรกิจอนาคตไกลคนนี้	 จึงเป็นที่สนใจและได้รับ 

การจับตามอง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันที่ให้อนาคต	ให้ความรู้	และให้ความคิด 

ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ในช่วงระหว่างศึกษา	ได้รับการบ่มเพาะให้รู้จักค้นคว้า 

และทดลองสิ่งใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	ทำาให้เกิดความคิด 

มีมุมมอง	 ท่ีส่งผลดีท้ังเร่ืองงาน	และหรือการดำาเนินชีวิต	 

อาจกล่าวได้ว่า	นิด้าเป็นสถาบันท่ีเจียระไนเพชรเม็ดงาม 

ประดับสังคมไทยมาโดยตลอด

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
	 นำาวิทยานิพนธ์ที่ได้วิจัยมาก่อตั้งบริษัทจริง	และสามารถต่อยอดธุรกิจนั้น

จนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	เมื่อปี	๒๕๕๓	ได้ในที่สุด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในการทำางานนั้นล้วนเป็นแบบทดสอบไม่ว่าสิ่งต่างๆ	 

ที่ได้พยายามจะประสบผลสำาเร็จหรือล้มเหลวแต่อย่างน้อย	เราได้เรียนรู้เสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 ใช้อิทธิบาท	๔	คือ	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงท่ีได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันล้ำาค่าน้ี	 

เป็นส่ิงกระตุ้นเตือนตัวเราให้ทำาหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุดต่อตนเอง	 ครอบครัว 

และสังคม	ให้ดีมากยิ่งๆ	ขึ้นไป	ให้สมกับที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ส่ิงท่ีรับจากการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท	เป็นหลักท่ีสอนให้เราคิด 

และทดลองสิ่งใหม่ๆ	ดังนั้น	สิ่งที่เราได้รับจะสามารถต่อยอดได้มากน้อย 

ขนาดไหนน้ัน	ข้ึนอยู่กับการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทิศทางท่ีเหมาะสม 

ของแต่ละบุคคล	ฉะน้ัน	ต้องไม่ลืมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ	และสร้างสมดุลประโยชน์ 

ให้เกิดแก่ตนเองและคนรอบข้าง	รวมถึงลูกค้า	คู่ค้า	หัวหน้า	พนักงานและ

สังคม
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ไม่ว่าจะเป็นการทำางานหรือการเรียน ทุกๆ ก้าวเราต้องสั่งสม
ความรู้ไว้ให้มาก โดยรู้ให้จริง และนำามาใช้อย่างรอบคอบ ลงมือ

ทำาอย่างจริงจัง อดทนต่ออุปสรรค มุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ
และคว้าทุกโอกาสที่ก้าวเข้ามา และเมื่อเราก้าวสู่ความสำาเร็จแล้ว

ก็ควรทำาประโยชน์คืนกลับสู่สังคมส่วนรวมด้วย

วันชัย พันธุ์วิเชียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล วันชัย พันธุ์วิเชียร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาพลักษณ์ CORPO
 RATE IDENTITY
 ๑. กลุ่มธนาคาร
 ๒. กลุ่มบริษัทรถยนต์
 ๓. กลุ่มบริษัทน้ำามัน



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 จากการสะสมประสบการณ์ธุรกิจตลอด	๓๐	ปี	ทุกๆ	 

ก้าวในวงการนับเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อการสร้างสรรค์แนวคิด 

ในการประกอบธุรกิจให้มีความโดดเด่นและเติบโตอย่าง 

มั่นคง	วันนี้	คุณวันชัย พันธุ์วิเชียร	นับได้ว่าสามารถ 

สร้างความสำาเร็จให้กับการทำางานอย่างน่าชื่นชม	ซึ่ง 

หลายแนวคิดในการทำางานน้ัน	ความรู้จากร้ัวนิด้าก็เป็น 

หนึ่งในหลักการสร้างความสำาเร็จที่ถูกนำามาใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
	 นิด้าเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า	รวมทั้งคณาจารย์	 

บุคลากร	ทุกๆ	องค์ประกอบ	ล้วนมีส่วนหล่อหลอม 

นักศึกษาที่มีคุณภาพ	เพื่อออกสู่สังคมของประเทศ	ให ้

มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	ผมจึงมีความ 

ภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
	 การเรียนที่นิด้า	แตกต่างจากที่เคยเรียนมา	แผน 

การเรียนการสอนเข้มข้นมาก	คณาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชา 

ความรู้	และประสบการณ์	รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาต่าง 

วิชาชีพ	ได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน	 

เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษาของนิด้า	ที่มี	“รสชาติ” 

เป็นอย่างยิ่ง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
	 เวลาเรียนเราเรียน	5	หมวดวิชาหลัก	ซึ่งในชีวิตจริง	ต้องใช้ทั้งความสามารถ	 

และวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา	หลังจากจบการศึกษาแล้ว	 เพื่อนในชั้นเรียน 

ยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน	 ซึ่งมีส่วนสำาคัญอย่างมากที่ทำาให้ผมมีโอกาสเติบโต 

ทางธุรกิจ	และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม 

โดยรวม	ประกอบกับการยกระดับของเพ่ือนร่วมงาน	ให้มีศักยภาพและคุณภาพ 

ชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกๆ	ด้านพร้อมๆ	กัน	เม่ือมีโอกาสก็พร้อมท่ีจะคืนกำาไรให้กับสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 ต้องมีจิตสำานึกทางคุณธรรม	และจริยธรรมตลอดเวลา	ในการทำาธุรกิจ	รู้

จริงในงานที่ทำา	(ถ้าไม่รู้	ต้องทำาทุกวิถีทาง	เพื่อให้รู้จริงและทำาให้ได้)	จริงใจ 

และต้ังใจ	 ทำางานท่ีรับผิดชอบให้ดีท่ีสุดมุ่งม่ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสำาเร็จ	 อดทน	 

ไม่ย่อท้อ	แม้พบเจออุปสรรค	ไขว่คว้าทุกครั้งที่โอกาสมาเยือน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย	ไม่ใช่คำาตอบเดียวและคำาตอบสุดท้าย	แต่เป็น 

เพียงการเริ่มต้นอีกสถานะหนึ่งของชีวิตทั้งส่วนตัวและชีวิตทางธุรกิจ	หนทาง

ยังอีกยาวไกล	เพราะฉะนั้นจงสะสมวิชาความรู้	ประสบการณ์	รวมทั้งเพื่อนๆ	

ร่วมสถาบัน	และความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์	เพราะวันหนึ่ง	หรืออีกหลาย

วันในอนาคตข้างหน้าเราจะคิดถึงและได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก
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ปัญญาจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง การมีปัญญา
นอกจากจะทำาให้เราฉลาดขึ้น ยังทำาให้เรารอบคอบ รู้คิด 

รู้การใคร่ครวญ และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดี ซึ่งจะทำาให้เราเลือก
ที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว 

องค์การ สังคม และต่อประเทศชาติในที่สุด

วันชัย สุระกุล
ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชื่อ-นามสกุล วันชัย สุระกุล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๘
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้อำานวยการสำานักงาน
  สลากกินแบ่งรัฐบาล
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลงานที่สำาคัญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• พ.ศ. ๒๕๔๐ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
• พ.ศ. ๒๕๔๓ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
• พ.ศ. ๒๕๔๘ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
• พ.ศ. ๒๕๕๓ ชั้นตรตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	“วันชัย สุระกุล”  

ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนปัจจุบัน	 

ที่มีวิสัยทัศน์หลักในการ	“ช่วยราษฎร์	เสริมรัฐ	ยืนหยัด 

ยุติธรรม”	 ด้วยภาระอันหนักอ้ึงในการเป็นผู้นำาขององค์กร 

ที่เป็นที่จับตามองของทุกฝ่าย	แต่ด้วยความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจในการทำางาน	คุณวันชัย	ได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ	

อาทิ	ผลักดันให้มีโครงการการจัดพิมพ์สลากกินแบ่ง 

รัฐบาลแบบมีบาร์โค้ด	และสัญลักษณ์ประจำาตัวสลาก	 

ด้วยระบบข้อมูลป้องกันการปลอมแปลงที่ถือว่าเป็น

หนึ่งในเอเชีย	ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมี 

ประสิทธิภาพ	และเพ่ิมความม่ันใจให้กับประชาชนผู้บริโภค 

ตามหลักธรรมาภิบาล	รวมไปถึงริเร่ิมและผลักดันโครงการ 

ที่คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	หรือ	CSR	อย่าง 

ต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกมิติของสังคม	ได้แก่	 ด้านเด็ก 

และเยาวชน	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการกีฬา	ด้าน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และศิลปวัฒนธรรม	ทำาให้ขณะที่ได้รับการมอบหมาย 

ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานสลาก 

กินแบ่งรัฐบาล	ระหว่างปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๒	คุณวันชัย	ได้ 

รับการประเมินผลการดำาเนินงานจากคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	 ในคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ 

วัดระดับดีขึ้นถึงดีขึ้นมาก	 ความรู้ที่ได้จากนิด้าจึงเป็น 

ส่วนหนึ่งในการนำามาบริหารงานให้บรรลุผลสำาเร็จได้

อย่างเป็นรูปธรรม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
	 ภาคภูมิในประวัติความเป็นมา	 และความสง่างาม 

ในชื่อเสียงของสถาบัน	รวมทั้งเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ 

ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ทุกท่าน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
	 ความรัก	ความผูกพันระหว่างศิษย์และคณาจารย	์ 

เพ่ือนร่วมรุ่น	รวมท้ังศิษย์รุ่นพ่ี	และรุ่นน้อง	ท้ังในระหว่าง 

ที่ศึกษาอยู่จนกระทั่งเรียนจบแล้ว	ก็ยังมีความผูกพัน	 

ช่วยเหลือเกื้อกูล	ดูแลและเอื้ออาทรต่อกันเสมอวิชาความรู้	และประสบการณ ์

ที่ได้ก็มีค่าเป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

หนังสือเรียน	ตำาราที่มีคุณค่าทั้งภาษาไทย	และภาษาต่างประเทศ	ซึ่งยังคง 

หลักคิดที่ทันสมัยและสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตการทำางานได้เสมอ	

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์จากการศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 

ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานโดยตรงสามารถช่วยในการจัดทำา

แนวทางบริหารงาน	ตลอดจนแผนประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	การมองภาพ 

การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในภาพรวมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมข้ึน	 

เนื่องจากสามารถเข้าใจในด้านการจัดการทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน	และ 

นำามาต่อยอดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	โดยเน้นท่ีการพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับกลาง	 

เพิ่มทักษะและการเรียนรู้วิชาการที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการบริหารงาน

เพื่อปลูกฝังให้เป็นทุนมนุษย์ขององค์การได้อย่างยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยการ

เรียนรู้และให้ความสนใจอย่างจริงจัง

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
	 มีความรับผิดชอบต่องาน	 มีความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน	 ให้ความเป็นธรรม 

ต่อผู้ได้บังคับบัญชา	บริหารงานภายใต้ความถูกต้องและอธิบายต่อสาธารณะได้

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
	 ดีใจที่ได้รับเกียรติและมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับ

สถาบันการศึกษา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
	 ปัญญาจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง	การมีปัญญานอกจาก

จะทำาให้เราฉลาดข้ึน	ยังทำาให้เรารอบคอบ	รู้คิด	รู้การใคร่ครวญ	และตระหนัก 

รู้ถึงส่ิงท่ีดีและไม่ดี	 ซ่ึงจะทำาให้เราเลือกท่ีจะปฏิบัติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง	 

ต่อครอบครัว	องค์การ	สังคมและต่อประเทศชาติในที่สุด
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การศึกษาทำาให้เรารู้รอบ รู้กว้าง ตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงภาคปฎิบัติ 
และเมื่อนำามาปรับใช้จริงๆ แล้วต้องวางแผนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น 

ชัดเจนและหมั่นวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยปัญหา อุปสรรค 
เพื่อหาหนทางที่จะเดินไปสู่ความสำาเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

วันทนี มณีศิลาสันต์
รองกรรมการอำานวยการ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล วันทนี มณีศิลาสันต์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   รองกรรมการอำานวยการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์   
  (1998) จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• Certificate CMMI Maturity Level 3 of 
 the Software Engineering Institute (USA)

• Certificate the Training Program on 
 Benchmarking for Best Practice in Total
 Quality Management for SMEs in Malaysia   
 by The Association for Overseas Technical 
 Scholarship [AOTS], Japan in cooperation 
 with National Productivity Corporate 
 [NPC] under support of Ministry of 
 Economy , Trade and Industry
 [METI], Japan



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ด้วยแนวคิดในเชิงวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานในการ 
ทำางานจนสามารถมีส่วนในการสร้างความสำาเร็จมาแล้ว 
ในหลากหลายองค์กร	เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า	คุณวันทนี 
มณีศิลาสันต์ ศิษย์เก่านิด้าผู้นี้	ได้นำาสรรพความรู้จาก
การศึกษามาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมเพื่อให้ 
เกิดแนวทางของการบริหารจัดการธุรกิจท่ีสามารถสร้าง 
สำาเร็จผลได้อย่างชัดเจน	ในองค์กรท่ีให้บริการวางระบบ 
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคมครบวงจร	(System	Integrator)	ท่ีมีลูกค้า 
หลัก	คือองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
	 นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ	และน่าภาคภูมิใจ	
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราช 
ดำาริให้ก่อตั้งเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ	 
โดยมีคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 
มีความสามารถสูง	เป็นแหล่งความรู้ท้ังทางวิชาการ	และ
ประสบการณ์มากมาย	ทุกคนล้วนเป็นคนคุณภาพ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 อาจารย์ทุกท่าน	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	มีวิสัยทัศน์ 
กว้างไกล	 สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	 
และส่ือสารให้กับนักศึกษา	 เข้าใจและนำาไปใช้ประโยชน์ 
ได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา	ถึงแม้ 
ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม	มีความเป็นกันเอง	และ 
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ส่วนเพื่อนๆ	รุ่นพี่	
รุ่นน้อง	ต่างมีความรู้	ความสามารถ	ช่วยเหลือเกื้อกูล	 
มีมิตรภาพที่จริงใจ	เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ใน 
ขณะเดียวกันก็มีสมาคมศิษย์เก่าฯ	ที่มีความเข้มแข็ง	 
มีความสามัคคี	 มีกิจกรรมและโครงการท่ีดีมีประโยชน์ต่อ 
นักศึกษาเก่า	และปัจจุบันรวมถึงส่วนรวมอย่างสม่ำาเสมอ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 นำาเอาหลักการบริหารแบบมืออาชีพ	ท้ังทฤษฎี	แนว 
ปฏิบัติมาประยุกต์	ปรับเปล่ียนแบบแผนในการคิด	และ 

วางแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	นอกจากนี้ต้องศึกษาโอกาส	และความ 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา	เพ่ือกำาหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม	แล้วหมั่นพัฒนาบุคลากร 
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีค่าขององค์กรอย่างสม่ำาเสมอ	 และท่ีสำาคัญได้พัฒนาการวางแผน 
และการประเมินวัดผลแบบสมดุล	(Balanced	Scorecard)	โดยมีการวางแผน 
และประเมินวัดผลในทุกมิติ	ท้ังมิติของการเงิน/ผลประกอบการ	ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า	การพัฒนาทุกกระบวนการให้ทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและ 
ยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
	 ศึกษาโลก	ศึกษาคน	ศึกษาเทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	เพื่อเป็นข้อมูลในการหาจุดยืน	หรือจุดที่จะก้าวไปให้ 
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	โดยนำาข้อมูลของแต่ละอย่างมาพิจารณา
ร่วมกัน	กำาหนดวิสัยทัศน์	และเป้าหมาย	มีการวางแผนของชีวิตและการทำางาน 
ในแต่ละช่วงเวลา	ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง 
มีความสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง	ต่อองค์กร	และส่วนรวม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา	มุ่งม่ันต้ังใจ	และรับผิดชอบต่อการ 
ทำางานเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จที่ตั้งไว้	 มีการกำาหนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม	 
ศึกษาหาความเป็นไปได้	และความท้าทายท่ีอาจเกิดข้ึน	ต้องมีการวางแผนระยะส้ัน	 
และระยะยาว	ศึกษาวิเคราะห์แผน	วิธีปฏิบัติ	และติดตามผลลัพธ์อย่างสม่ำาเสมอ	 
โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์	และปัญหาแล้วนำาปัญหาและข้อคิดมาปรับปรุงตลอดเวลา	 
สุดท้ายต้องมีการสรุปผลและวิเคราะห์ผลทุกคร้ังท่ีเสร็จส้ินโครงการแต่ละโครงการ	 
เพ่ือนำาความรู้	ประโยชน์	หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาเป็นแหล่งความรู้ให้กับการทำางาน 
ต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยเกียรติคุณ 
พัฒนบริหารศาสตร์เพราะนิด้าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ	มีนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป็นจำานวนมาก	โดยเฉพาะการได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	และเป็น 
เกียรติแก่วงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 นำาความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง	โดยศึกษาเพ่ิมเติมตลอดเวลา 
ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ	ที่จะพัฒนาตนเอง	องค์กร	และส่วนรวม
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หลักของการทำางานที่สำาคัญก็คือ “ทำ�ง�นเพื่อน�ย ต�ยเพื่อประช�ชน” 
ซึ่งทำางานเพื่อนาย “น�ย” ในที่นี้หมายถึง “ประช�ชน”

ส่วนคำาว่า “ต�ยเพื่อประช�ชน” หมายความว่า
ยอมเอาชีวิตเพื่อปกป้องประชาชน

พลตำ�รวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
ผู้บังคับการตำารวจนครบาล ๑
กองบัญชาการตำารวจนครบาล สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล พลตำารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้บังคับการตำารวจนครบาล ๑
หน่วยงานที่สังกัด  กองบัญชาการตำารวจนครบาล 
  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ผลง�นที่สำ�คัญ
• รางวัลดีในการปราบปรามยาเสพติด ของสำานักงาน 
 ปปส. จากนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๖
 และปี ๒๕๕๒

• รางวัลคนดีของสังคมไทย สาขา ผู้พิทักษ์
 สันติราษฎร์ดีเด่น จากองคมนตรีประจำาปี ๒๕๔๗ 
 และ ปี ๒๕๕๒

• รางวัลตำารวจต้นแบบ ของชมรมผู้สื่อข่าว ช่างภาพ
 อาชญากรรม แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๒

• รางวัลโครงการตำารวจยอดเย่ียม ของชมรมผู้ส่ือข่าว  
 ช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๓



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 พลตำ�รวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับก�รกองบังคับ 
ก�รตำ�รวจนครบ�ล ๑ คนปัจจุบันที่ผู้ใกล้ชิด และผู้ใต้ 
บังคับบัญช�นิยมเรียกว่� “ผู้ก�รแต้ม” พล.ต.ต.วิชัย  
ได้ช่ือว่�เป็น น�ยตำ�รวจมือปร�บท่ีมีประวัติก�รทำ�ง�น 
ด้�นนี้อย่�งโชกโชน พล.ต.ต.วิชัย เป็นเจ้�ของแนวคิด 
ท่ีแหวกแนวและสร้�งคว�มฮือฮ�ให้สังคม คือ โครงก�ร 
ปะ-ฉะ-ดะ ที่ให้เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเคลื่อนที่เร็วด้วยก�ร 
ใช้รถมอเตอร์ไซด์แบบชอปเปอร์เพ่ือเข้�ถึงพ้ืนที่ก่อ 
อ�ชญ�กรรมได้อย่�งรวดเร็ว จ�กผลง�นท่ีโดดเด่นทำ�ให้ 
ได้รับร�งวัลต่�งๆ ม�แล้วม�กม�ย เช่น ร�งวัลสืบสวน 
ดีเด่นของกรมตำ�รวจ ร�งวัลข้�ร�ชก�รดีเด่นของสม�คม 
วิช�ชีพผู้ส่ือข่�วแห่งประเทศไทย บทบ�ทของผู้ก�รแต้ม 
จะเห็นได้ชัดเจนจ�กช่วงท่ีม็อบปิดถนน และเคล่ือนย้�ย 
ไปในที่ต่�งๆ ภ�พที่คุ้นต�ในส�ยต�ของประช�ชนก็คือ 
ก�รท่ี “ผู้ก�รแต้ม” เข้�ไปพูดคุยกับท้ังบรรด�แกนนำ�ม็อบ  
เพ่ือช่วยบรรเท�บรรย�ก�ศท่ีกำ�ลังร้อนแรงให้ผ่อนคล�ย 
ลงได้ จนได้รับฉ�ย� “มือประส�น ๑๐ ทิศ” จ�กผลง�น 
ก�รประส�นง�นผู้ชุมนุมประท้วงท�งก�รเมือง ปัจจุบัน 
ยังได้ริเริ่มโครงก�รนครบ�ล ๑ พึ่งได้ เพื่อเป็นสัญญ� 
ประช�คมในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ กองบังคับก�ร 
ตำ�รวจนครบ�ล ๑ ในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชนอย่�ง 
มีประสิทธิภ�พอีกด้วย

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 ผมมีคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจท่ีได้ม�ศึกษ�ในสถ�บันแห่งน้ี  
เพร�ะเป็นสถ�บันที่มีชื่อเสียงและเป็นเส�หลักในก�ร
พัฒน�ประเทศ เพร�ะได้สร้�งบุคล�กรที่สำ�คัญให้กับ 
ประเทศเป็นจำ�นวนม�ก และมีคว�มภูมิใจม�กที่ได้รับ 
ก�รคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่�ดีเด่นในโอก�สครบรอบ ๔๕ ปี  
ของสถ�บัน

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ผมมีคว�มประทับใจม�กที่ได้ม�เรียนที่นิด้� เพร�ะ  
หนึ่ง ผมได้รับก�รเรียนรู้จ�กคณ�จ�รย์ที่มีชื่อเสียง มี 
คว�มรู้ และมีประสบก�รณ์ สอง ได้รู้จักเพ่ือนๆ ร่วมคณะ  
และร่วมสถ�บันที่ล้วนเป็นบุคล�กรสำ�คัญของประเทศ 

ซ่ึงเครือข่�ยเหล่�น้ีเป็นประโยชน์ในก�รทำ�ง�นให้แก่สังคม และส�ม ได้รับคว�มรู้ 
และประสบก�รณ์จ�กก�รศึกษ�ในสถ�บันนี้เพื่อนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์ใน 
ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีนำ�คว�มรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�นได้อย่�งไร 
หลังจ�กท่ีจบก�รศึกษ�จ�กนิด้� ผมได้นำ�ส่ิงท่ีได้รับจ�กก�รศึกษ�ไป ประยุกต์ใช้ 
ในก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก เพร�ะหน่วยง�นท่ีผมดูแลรับผิดชอบน้ันเป็นหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องกับประช�ชน โดยได้ใช้หลักของก�รเป็นผู้นำ�ที่จะพ�องค์กรไปสู ่
คว�มสำ�เร็จ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ในฐ�นะท่ีเป็นเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจซ่ึงมีคว�มใกล้ชิดกับประช�ชน องค์กรตำ�รวจ 
ถือว่�เป็นต้นธ�รของกระบวนก�รยุติธรรม ผมคิดว่�ตำ�รวจต้องพัฒน�แนวคว�มคิด 
และก�รทำ�ง�นเก่ียวกับเร่ืองระบบคว�มยุติธรรม คว�มรวดเร็วและก�รบริก�ร 
เพื่อให้ประช�ชนได้รับคว�มสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 เคล็ดลับในก�รทำ�ง�นของผมซึ่งขณะนี้ก็ถือได้ว่�ประสบคว�มสำ�เร็จ 
พอสมควร ผมได้ยึดหลักคว�มเป็นผู้นำ� คว�มเป็นธรรม ก�รให้ และคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญของก�รทำ�ง�นและยังถือหลักของคำ�ว่�  
“ทำ�ง�นเพื่อน�ย ต�ยเพื่อประช�ชน” ซึ่งทำ�ง�นเพื่อน�ย “น�ย” ในที่นี้  
หม�ยถึง “ประช�ชน” ส่วนคำ�ว่� “ต�ยเพื่อประช�ชน” หม�ยคว�มว่� ยอม
เอ�ชีวิตเพื่อปกป้องประช�ชน

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 ผมรู้สึกภ�คภูมิใจท่ีได้รับร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์ เน่ืองจ�กเป็น 
ก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�รซึ่งเล็งเห็นผลง�นและก�รทำ�ง�นของผมที่ได้ 
สร้�งชื่อเสียงให้แก่สถ�บัน และก�รที่ผมได้ทุ่มเทในก�รทำ�ง�นให้กับองค์กร 
และสังคม อย่�งน้อยก็ยังมีองค์กรหนึ่งหรือสถ�บันหนึ่งที่คอยติดต�มและให้ 
กำ�ลังใจก�รทำ�ง�น และรู้สึกภูมิใจม�กท่ีได้รับพระร�ชท�นร�งวัลน้ี โดยเฉพ�ะ 
ก�รได้รับพระร�ชท�นร�งวัลจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  
ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ผมและวงศ์ตระกูลเป็นอย่�งม�ก นับเป็นคว�มกรุณ�อย่�ง 
ห�ที่สุดมิได้ และขอขอบคุณคณะกรรมก�รม�ทุกท่�นม� ณ ที่นี้

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 ก�รศึกษ�เป็นส่ิงสำ�คัญในก�รท่ีจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รทำ�ง�นและก�ร 
พัฒน�ประเทศ โดยเฉพ�ะก�รได้เข้�ม�ศึกษ�ในสถ�บันท่ีเป็นศูนย์รวมขององค์ 
คว�มรู้ด้�นก�รบริห�ร นอกจ�กนี้จะต้องมีคว�มขยันหมั่นเพียรคว�มตั้งใจ ใน 
ก�รเก็บเกี่ยวเอ�คว�มรู้ไปให้ได้ม�กที่สุด เพื่อนำ�ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 
ก�รทำ�ง�นและสังคมโดยรวม
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ซึ่งเมื่อตั้งใจทำาอะไรแล้ว จะยืนหยัดจนกว่างานที่มุ่งหวัง
จะสัมฤทธิ์ผล และต้องยืนหยัด แน่วแน่ ไม่ละความพยายาม

มองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐาน 
ของการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลสนับสนุน และที่สำาคัญต้องกล้าตัดสินใจ

วิเชียร จิระกร�นนท์
กรรมการบริหาร
บริษัท วินสันสกรีน จำากัด

ชื่อ-นามสกุล วิเชียร จิระกรานนท์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท วินสันสกรีน จำากัด

ผลง�นที่สำ�คัญ
• โล่ประกาศเกียรติคุณ สำาหรับผู้ที่ปฏิบัติตนด้วย 
 ความวิริยะ อุตสาหะ และสร้างสรรค์ความเจริญ   
 ก้าวหน้าให้แก่สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน 
 และอุทิศตน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการ
 พิมพ์ จากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่ง
 ประเทศไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย ๒๕๔๑

• ดำารงตำาแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นเวลา 
 ๕ สมัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๕๐ และที่ปรึกษา
 กิตติมศักดิ์ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย 
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 “วิเชียร จิระกรานนท์” ศิษย์เก่� บธ. รุ่นแรกๆ ของ 

นิด้� ท่ียังมีคว�มคิดและพลังในก�รทำ�ง�นอยู่ม�ก ด้วย 

บุคลิกท่ีชอบคว�มท้�ท�ยในก�รที่จะทำ�ง�นทุกง�น

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ จึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญผนวกกับ 

ประสบก�รณ์จ�กนิด้�ทำ�ให้ คุณวิเชียร ใช้เป็นฐ�นใน

ก�รสร้�งธุรกิจที่เริ่มต้นเข้�สู่วงก�รเคมีจ�กก�รเป็น 

“พนักง�นข�ย” บริษัท เอ็กซอนเคมี ประเทศไทย จำ�กัด 

จนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหุ้นส่วนของบริษัทส่งเสริมเคมี 

อุตส�หกรรม จำ�กัด และเป็นผู้ก่อต้ังบริษัท วินสันสกรีน  

จำ�กัด และอีกหล�ยบริษัทในเครือวินสัน

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 นิด้� เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�แห่งหนึ่งของ 

ประเทศไทย ซึ่งได้รับก�รยอมรับ และเป็นแหล่งศึกษ� 

ต่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยทำ�ง�น ข้�ร�ชก�ร  

นักธุรกิจ และพนักง�นเอกชนท่ัวไปคุณภ�พของนักศึกษ� 

ที่จบก�รศึกษ�จ�กนิด้� จึงเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่�งดี  

จนอ�จกล่�วได้ว่� นิด้� เป็นสถ�บันที่ผลิตบุคล�กรที่ม ี

คุณภ�พ ให้ออกไปรับใช้สังคมและก่อประโยชน์ในก�ร 

พัฒน�ประเทศช�ติได้เป็นอย่�งดี

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 สิ่งที่ได้รับ นอกจ�กคว�มรู้จ�กตำ�ร�วิช�ก�รแล้ว  

ประสบก�รณ์จ�กเพื่อนร่วมรุ่น และเครือข่�ยสังคมใน 

กลุ่มนักศึกษ�ของนิด้� ก็เป็นส่ิงท่ีไม่อ�จมองข้�มได้เช่นกัน  

เพร�ะเพ่ือนร่วมช้ันท่ีม�จ�กหล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ ทำ�ให้ 

เห็นมุมมองในก�รคิดและก�รวิเคร�ะห์ที่แตกต่�งกัน 

ออกไป รวมไปถึงสถ�บันเองก็มีก�รปรับปรุงวิช�ท่ีสอน 

ให้ทันต่อสภ�พเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปใน 

แต่ละช่วงเวล� ส่งผลให้นักศึกษ�เกิดก�รต่ืนตัวอยู่เสมอ

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 คว�มรู้ และแนวคิดท่ีได้จ�กก�รศึกษ� ทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งคว�มคิดท่ีเป็นระบบ  

และนำ�ม�พัฒน�แนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจส่วนตัว ให้มีระบบก�รบริห�รง�น 

ที่สร้�งคว�มเชื่อมโยงของฝ่�ยง�นต่�งๆ ให้สอดคล้องกันอย่�งเป็นระบบ และ 

ต้องมีก�รปรับตัวอยู่ตลอดเวล� เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดได้อย่�ง 

ชัดเจน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 โดยส่วนตัว เป็นคนท่ีชอบคว�มท้�ท�ย มีคว�มสร้�งสรรค์ และคิดค้นส่ิงใหม่ๆ  

อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อตั้งใจทำ�อะไรแล้ว จะยืนหยัดจนกว่�ง�นที่มุ่งหวังจะสัมฤทธิ์ผล

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ยืนหยัด แน่วแน่ ไม่ละคว�มพย�ย�ม มองห�โอก�สใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดย 

อยู่บนพื้นฐ�นของก�รวิเคร�ะห์ด้วยข้อมูลและกล้�ตัดสินใจ

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 นับเป็นคว�มน่�ยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข�้รับพระร�ชท�น 

ร�งวัลฯ ตลอดก�รทำ�ง�นที่ผ่�นม� มิได้มุ่งหวังที่จะรับร�งวัล หรือก�รยกย่อง 

ท�งสังคมใดๆ โดยยึดม่ันแค่เพียงว่� ต้องทำ�ให้ดีท่ีสุด และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค  

หรือปัญห�ใดๆ เพื่อคว�มสำ�เร็จในง�น

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 ก�รศึกษ�นั้น ไม่มีคำ�ว่� “สิ้นสุด” จงพ�กเพียร เรียนรู้ และแสวงห�ข้อมูลที ่

เป็นประโยชน์ และต้องรู้อย่�งลึกซ้ึงถ่องแท้ และนำ�ม�ใช้ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ย 

ที่ได้ว�งไว้ เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน� และประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้ 

อย่�งถูกต้อง เหม�ะสม โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในก�รเป็นนักธุรกิจหรือ เจ้�ของกิจก�ร  

ต้องรู้จักวิเคร�ะห์แนวโน้มของตล�ด และสังเคร�ะห์คว�มรู้ในทุกด้�นท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อให้ก�รบริห�รง�นภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ มีประสิทธิภ�พสืบไป
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ผมมีความเชื่อมั่นในแนวทางที่จะต้องทำาให้ธุรกิจมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน ส่วนสำาคัญที่จะบรรลุเป้าประสงค์นั้นได้ ธุรกิจต้องมี

ส่วนสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อสังคม และธุรกิจต้องมองถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติด้วย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

ชื่อ-นามสกุล วิเชียร เอมประเสริฐสุข
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
  ประเทศไทย จำากัด

ผลง�นที่สำ�คัญ
• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หอการค้าไทย

• กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

• ที่ปรึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
 ในพระบรมราชินูปถัมภ์

• Asia Pacific Regional Executive Officer - 
 Toyota Motor Asia Pacific

วิเชียร เอมประเสริฐสุข



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ด้วยประสบก�รณ์อย่�งช่ำ�ชองในส�ยง�นวิศวกรรม  

จึงไม่น่�แปลกใจที่ คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข คนไทย 

คนหน่ึงได้รับคว�มไว้ว�งใจให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมก�ร 

ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัทโตโยต้�มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด  

บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกจ�กประเทศญ่ีปุ่น ท่ีรับผิดชอบ 

ส�ยง�นก�รตล�ดและส�ยง�นก�รบริห�ร ซ่ึงครอบคลุม 

ง�นต่�งๆ จำ�นวนม�ก ได้แก่ ก�รตล�ด ก�รข�ย ก�รบริก�ร 

หลังก�รข�ย สำ�นักง�นส่งเสริมคว�มพอใจของลูกค้� 

ศูนย์ก�รศึกษ�และฝึกอบรมโตโยต้� (สุวินทวงศ์) ก�ร 

ว�งแผนองค์กร สถ�บันโตโยต้� ทรัพย�กรบุคคล และ 

บริห�รง�นกล�ง ก�รบริห�รองค์กรขน�ดใหญ่ท้ังในห้วง 

เวล�ปกติ และช่วงที่เผชิญกับวิกฤติ จึงถือเป็นเรื่องที่ 

ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถเป็นอย่�งยิ่ง ส่วนหนึ่งของคว�ม 

สำ�เร็จของคุณวิเชียร คนโตโยต้�ตัวจริงเสียงจริงคนนี้  

จึงเกิดจ�กก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้ในเรื่อง “ก�รบริห�รก�ร 

เปล่ียนแปลง” ไปประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น เพ่ือให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดสำ�หรับองค์กร และผู้มส่วนได้ส่วนเสีย 

ในทุกภ�คส่วน

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 มีคว�มภ�คภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของสถ�บัน และ 

มีคว�มรู้สึกผูกพันกับสถ�บันในฐ�นะศิษย์เก่�คนหนึ่ง 

ท่ีมีโอก�สได้เข้�ศึกษ�ในสถ�บันท่ีมีช่ือเสียงและเกียรติคุณ 

อย่�งสูงแห่งหน่ึงของประเทศ ท้ังยังสำ�นึกในพระคุณของ 

สถ�บันที่ได้ให้อะไรม�กม�ยกับผมนอกไปจ�กคว�มรู้ 

ที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ทำ�ให้ผมประสบ 

คว�มสำ�เร็จในหน้�ที่ก�รง�นในปัจจุบัน

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 จ�กแนวท�งก�รศึกษ�ของนิด้�ที่เน้นก�รพัฒน�  

และก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงทำ�ให้ผมส�ม�รถนำ� 

แนวท�งน้ีม�ประยุกต์ใช้กับก�รทำ�ง�นทำ�ให้เกิดประโยชน์ 

อย่�งม�กในขณะท่ีศึกษ�ท่ีนิด้� ส่ิงท่ีประทับใจ นอกจ�ก 

เกิดจ�กกลุ่มเพ่ือนท่ีมีมิตรไมตรี และมีคว�มสัมพันธ์กัน 

อย่�งต่อเน่ืองแม้จะจบออกม�แล้วก็ต�ม คณ�จ�รย์ทุกท่�น 

ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำ�ปรึกษ� และคำ�แนะนำ�ที่เป็น

ประโยชน์อย่�งยิ่ง 

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 “ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง” ถือเป็นกุญแจดอกสำ�คัญสำ�หรับผมที่ได้นำ� 

แนวท�งก�รบริห�รนี้ไปประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น ซึ่งหลักก�รดังกล่�วนี้นับว่� 

เหม�ะกับยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่�งม�ก เน่ืองจ�กยุคน้ีเป็นยุคแห่งก�รเปล่ียนแปลง  

ไม่ว่�จะเป็นก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมหรือเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

และต่อเนื่อง

แนวคิดวิสัยทัศน์ในก�รทำ�ง�น
 ผมมีคว�มเช่ื่อมั่นในแนวท�งที่จะต้องทำ�ให้ธุรกิจมีก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน  

ซ่ึงส่วนสำ�คัญท่ีจะบรรลุเป้�ประสงค์น้ันได้ ธุรกิจต้องมีส่วนสัมพันธ์และรับผิดชอบ 

ต่อสังคมหรือ CSR และธุรกิจต้องมองถึงประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงรวมถึงประโยชน์ 

ของประเทศช�ติด้วย

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ผมยึดหลักในก�รทำ�ง�นเป็นทีม ซ่ึงคว�มหม�ยท่ีลึกซ้ึงของก�รทำ�ง�นเป็นทีม 

ก็คือ สม�ชิกในทีมต้องสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ไม่ว่�จะเป็นผู้บังคับบัญช� ผู้ร่วมง�น  

รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญช� ซ่ึงหลักก�รทำ�ง�นดังกล่�วผมมีคว�มเช่ือม่ันว่� นอกจ�ก 

จะทำ�ให้ง�นสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์แล้วผู้ร่วมง�นก็ยังส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกัน 

อย่�งมีคว�มสุขอีกด้วย

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 เป็นคว�มภ�คภูมิใจสูงสุดคร้ังหน่ึงในชีวิตของผม และรู้สึกซ�บซ้ึงถึงพระมห� 

กรุณ�ธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่ได้ทรง 

ให้เกียรติม�พระร�ชท�นร�งวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 จงภูมิใจที่ท่�นได้เข้�ม�ศึกษ�ที่นิด้� และใช้เวล�ในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์ 

ให้ม�กที่สุดนอกจ�กคว�มรู้ที่ได้ศึกษ�แล้ว ควรจะสร้�งคว�มสัมพันธ์กับเพื่อน 

นักศึกษ�และคณ�จ�รย์ และส�นต่อคว�มสัมพันธ์เหล่�น้ันหลังจ�กจบก�รศึกษ� 

แล้วด้วย ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กับง�นของท่�นอย่�งแน่นอนในอน�คต นอกจ�กน้ัน 

หลังจ�กจบก�รศึกษ� อย�กให้ท่�นทั้งหล�ยกลับได้ม�ทำ�ประโยชน์ให้กับนิด้� 

ในท�งใดท�งหนึ่ง เพื่อจรรโลงคว�มเป็นเลิศของสถ�บันก�รศึกษ�แห่งนี้ให้ 

คงอยู่สืบไป
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ขอตั้งปณิธานว่า จะนำาความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปใน

พื้นฐานของความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง
ทั้งต่อตนเองและประชาชนสืบไป

พลตำ�รวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ชื่อ-นามสกุล พลตำารวจเอก 
  วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๙
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ผลง�นที่สำ�คัญ
• ประธานคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ
 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถวาย
 ความปลอดภัยสำาหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
 พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำาเร็จราชการแทน
 พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ 
 และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๔๘ ลักษณะ
 ที่ ๒๕ บทที่ ๒๒ ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

• ได้รับเกียรติเป็น ๑๐ นายพลตำารวจแบบอย่าง
 ดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑๐ โล่เงิน)

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติคนปัจจุบัน พลตำารวจเอก 

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ได้สั่งสมผลง�นไว้อย่�งสมเกียรติ 

ตำ�รวจของไทย สถ�บันพระมห�กษัตริย์ คือคว�ม 

รับผิดชอบสูงยิ่งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ท่�นจึงได้รับ 

มอบหม�ยง�นในตำ�แหน่งประธ�นคณะกรรมก�ร

ปรับปรุงระเบียบสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�ร 

ถว�ยคว�มปลอดภัยสำ�หรับองค์พระมห�กษัตริย์  

พระร�ชินี พระรัชท�ย�ท ผู้สำ�เร็จร�ชก�รแทนพระองค์  

พระบรมวงศ�นุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระร�ชอ�คันตุกะ  

ม�จนถึงปัจจุบัน นอกจ�กส�ยง�นในหน้�ที่แล้วท่�นยัง

คงบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศช�ติ ด้วยก�ร 

นำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์ นำ�ม�บูรณ�ก�รเพ่ือใช้กับ 

ก�รปฏิบัติง�นในหน้�ท่ีร�ชก�รตำ�รวจ โดยเฉพ�ะแนวคิด 

เรื่องของก�รปฏิบัติง�นเพื่อประช�ชน

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 รู้สึกภ�คภูมิใจท่ีจบก�รศึกษ�จ�กสถ�บันที่ถือ 

กำ�เนิดจัดต้ังข้ึนต�มแนวพระร�ชดำ�ริของ พระบ�ทสมเด็จ 

พระเจ้�อยู่หัว ท่ีทรงเห็นว่� “ก�รพัฒน�ประเทศมีคว�ม 

จำ�เป็นท่ีต้องมีบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ช่วย 

กันพัฒน�” นิด้�ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้ มีคุณภ�พ  

สร้�งปัญญ� สร้�งจิตสำ�นึกและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ประเทศช�ติ ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 คว�มรู้ ประสบก�รณ์ และวิช�ก�รต่�งๆ ส�ม�รถนำ� 

ม�บูรณ�ก�รเพ่ือใช้กับก�รปฏิบัติง�นในหน้�ท่ีร�ชก�ร 

ตำ�รวจ โดยเฉพ�ะแนวคิดเรื่องของก�รปฏิบัติง�นเพื่อ 

ประช�ชน ก�รแยกหน้�ท่ีของฝ่�ยก�รเมืองและข้�ร�ชก�ร 

ประจำ� และได้รู้จักกับเพ่ือนต่�งส�ข�หล�ยอ�ชีพท่ีเป็น 

กัลย�ณมิตร รวมถึงคว�มประทับใจท่ีได้รับคว�มเมตต�กรุณ�จ�กคณ�จ�รย์ทุกๆ  

ท่�นที่ประสิทธิประส�ทวิช�ต่�งๆสอนให้ใช้คว�มรู้คู่คุณธรรม (Merit System)

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 ก�รศึกษ�ที่มุ่งเน้นในเรื่องของก�รบริห�รร�ชก�ร นโยบ�ยและก�รแปลง 

นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร ปฏิบัติและบริห�รร�ชก�ร 

ตำ�รวจอยู่ตลอดเวล�และต่อเน่ือง ซ่ึงผลท่ีได้น้ีได้นำ�คว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ท่ี 

ร�ชก�ร ส่งผลให้ข้ึนสู่ตำ�แหน่งผู้บริห�รสูงสุดของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ น่ัน 

คือ “ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ”

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ทำ�ง�นด้วยคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่� 

ส่วนตนเคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จรู้จักตนเอง มีเป้�หม�ย รู้ขีดคว�มส�ม�รถ 

ของตน ยอมรับคว�มจริง ไม่หลอกตนเอง มีคว�มแข็งแกร่งท้ังก�ยและใจวิเคร�ะห์ 

ห�เหตุและผล มองทุกสิ่งอย่�งลึกซึ้งถึงเหตุปัจจัยเรียนรู้ตลอดเวล� เข้�ใจก�ร 

เปล่ียนแปลงของโลกมีจิตวิทย�ในก�รบริห�ร เข้�ถึงจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญช� 

เป็นคนดี มีคว�มเสียสละ เพ่ือสร้�งจิตสำ�นึกและเป็นแบบอย่�งให้กับผู้ใต้บังคับ 

บัญช�

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภ�คภูมิใจ ขอขอบคุณคณะกรรมก�รที่ได้คัดเลือกให้

เข้�รับร�งวัลในครั้งนี้ และขอตั้งปณิธ�นว่� จะนำ�คว�มรู้ที่ได้รับ นำ�ไปปฏิบัติ 

หน้�ที่ร�ชก�รด้วยคว�มตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้�ที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปใน 

พื้นฐ�นของคว�มขยันหมั่นเพียร คว�มซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเอง

และประช�ชนสืบไป

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และเสียสละโดยเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
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เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทำางานเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศ

น�ยกองเอก วิล�ศ รุจิวัฒนพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๙
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานปลัดกระทรวง
  มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ผลง�นที่สำ�คัญ
• การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในขณะดำารง
 ตำาแหน่งนายอำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 ปี ๒๕๓๙ เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาบุกรุก
 ที่ดินของรัฐบริเวณริมอ่างเก็บน้ำาลำาตะคอง 
 ตำาบลหนองสาหร่าย

• การแก้ปัญหาน้ำาท่วมเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง
 รุนแรงและกว้างขวาง ในขณะดำารงตำาแหน่ง
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๔๘
 โดยเป็นหัวหน้าคณะทำางานแก้ปัญหาน้ำาท่วม



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ พ่อเมืองเพชรบูรณ์ 

คนปัจจุบันที่ได้มีโอก�สบริห�รและปกครอง จังหวัด 

เพชรบูรณ์ ถึงสองสมัยทำ�ให้ส�ม�รถส�นต่อนโยบ�ย 

และผลง�นต่�งๆ ท่ีได้ทำ�ไว้ให้สำ�เร็จและเห็นเป็นรูปธรรม 

ชัดเจน ตลอดระยะเวล�ของก�รรับร�ชก�รในกระทรวง 

มห�ดไทย สิ่งเดียวที่ยึดมั่นม�โดยตลอดก็คือก�รเป็น 

ข้�ร�ชก�รท่ีดีในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวท่ีทำ�ง�น 

เพื่อประโยชน์และคว�มสุขของประช�ชนส่วนใหญ่

ของประเทศ และใช้คว�มตั้งใจและคว�มพย�ย�มเป็น 

เคร่ืองมือทำ�ง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ เพ่ือให้ก�รทำ�ง�น 

เพ่ือประช�ชนบรรลุผลสำ�เร็จสูงสุด ถึงแม้จะต้องเผชิญ 

กับอุปสรรคบ้�งในบ�งครั้งก็ต�ม

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 นิด้� เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ที่สอนให้เป็นนักบริห�ร 

ที่ดีและมีคุณค่�

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ก�รเรียนท่ีนิด้�ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ ทำ�ให้ผมรู้จักวิเคร�ะห์  

และศึกษ�เปรียบเทียบม�กกว่�ก�รท่องจำ�จ�กตำ�ร�

แล้วม�ตอบคำ�ถ�มหรือเอ�ไปปฏิบัติ 

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 คว�มรู้ที่ได้รับส�ม�รถนำ�ไปต่อยอด และขย�ยผลในก�รทำ�ง�นได้หล�ย 

มิติและครอบคลุมในวิธีก�รคิด วิเคร�ะห์ ตลอดจนก�รแก้ปัญห�ในด้�นต่�งๆ  

ในบริบทของก�รอำ�นวยก�รและก�รบริห�ร

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 เป็นข้�ร�ชก�รที่ดีในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ที่ทำ�ง�นเพื่อประโยชน ์

และคว�มสุขของประช�ชนส่วนใหญ่ของประเทศ

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 คว�มพย�ย�มอยู่ที่ไหน คว�มสำ�เร็จอยู่ที่นั่น

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติประวัติในชีวิตก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 คว�มสำ�เร็จในก�รศึกษ� เป็นเพียงหน่ึงในคว�มสำ�เร็จของชีวิตคนเร�เท่�น้ัน
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การประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ต้องคำานึงถึงต้นทุนที่แท้จริง
ทางสังคม พร้อมทั้งผลกระทบของธุรกิจของเราต่อสังคมด้วย
(Social Cost and Impacts) ธุรกิจจึงจะสามารถดำารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน การมองเพียงกำาไรในระยะสั้นนั้น ในที่สุดแล้วมันจะ
ย้อนกลับมาทำาร้ายธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วแน่นอน

วิวรรธน์ เหมมณฑ�รพ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด

ชื่อ-นามสกุล วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๗
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด

ผลง�นที่สำ�คัญ
• ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง (Founding Member) 
 ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และดำารงตำาแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร
 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-ปัจจุบัน

• ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง (Founding Member) 
 สถาบันพลาสติก สังกัดมูลนิธิอุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม และดำารงตำาแหน่งประธานกลุ่ม
 อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
 ประเทศไทย วาระปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙

• ที่ปรึกษาอาวุโส ด้าน Business Plan และ Marketing 
 Plan ของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
 ยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) กระทรวง
 อุตสาหกรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 “The better value of the company, The better  
value of the society” คือแนวคิดหลักในก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจของ คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ท่ีเห็นคว�มสำ�คัญ 
ในก�รทำ�ธุรกิจที่เน้นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ธุรกิจ 
และผู้มีส่วนได้เสียท�งธุรกิจ และคำ�นึงถึงมีบทบ�ทใน 
ก�รพัฒน�สังคมทั้งท�งตรงและท�งอ้อม โดยเชื่อมั่น 
ว่�ก�รเติบโตขององค์กรและธุรกิจต้องไปด้วยกันกับ
ก�รเจริญเติบโตของสังคม ต้องมองกำ�ไรในระยะย�ว 
และมองผลกระทบท�งสังคมจ�กก�รประกอบธุรกิจ 
เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำ�เร็จได้อย่�งยั่งยืน

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 ก�รเรียนท่ีนิด้�มีท้ังยุทธศ�สตร์ในระดับจุลภ�คและ 
ระดับมหภ�ค ช่วงที่ผมศึกษ�อยู่เศรษฐกิจโลกเริ่มมี 
ก�รเปล่ียนแปลงอย่�งม�ก เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
มีคว�มเชื่อมโยงกันม�กข้ึนและมีคว�มสลับซับซ้อน 
ก�รเรียนที่นิด้�ทำ�ให้มีมุมมองที่มีมิติม�กขึ้น ผมจึงม ี
คว�มภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิต 
จ�กนิด้�สู่สังคม และรู้สึกตลอดเวล�ว่�ต้องนำ�คว�มรู้ 
ที่เรียนม�ไปสร้�งประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและ
ของประเทศช�ติ

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ผมได้เรียนทั้งภ�คทฤษฎี และได้รับก�รแบ่งปัน 
ประสบก�รณ์จ�กผู้บริห�รระดับสูงจ�กองค์กรธุรกิจ 
ทำ�ให้มีคว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�เอ�คว�มรู้ไปใช้ 
ได้ทันทีในวิช� Independent Study อ�จ�รย์เค่ียวเข็ญ 
และเอ�ใจใส่เป็นอย่�งม�ก ทำ�ให้รู้และเข้�ใจในเชิงลึก 
และส�ม�รถนำ�เอ�คว�มรู้ไปใช้ได้เลย ทำ�ให้ธุรกิจเติบโต 
และเข้มแข็งม�กข้ึน นอกจ�กด้�นวิช�ก�รแล้ว ยังประทับใจ 
ในเพื่อนร่วมห้องทุกคนด้วยเพร�ะนอกจ�กมิตรภ�พที่ 
มีให้กันแล้วทุกคนยังมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ท่ีส�ม�รถ 
แบ่งปันแลกเปล่ียนคว�มรู้และประสบก�รณ์ซ่ึงกันและ 
กันอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้เกิดองค์คว�มรู้ที่หล�กหล�ย
 
นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดในก�รทำ�ง�นได้อย่�งไร
 ทำ�ให้มีวิสัยทัศน์ คว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์  
ก�รแข่งขันและก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ท�งธุรกิจ  

ทำ�ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจมีทิศท�งและมียุทธศ�สตร์ในก�รแข่งขันนอกจ�กใช้ 
คว�มรู้ท่ีได้ส�ม�รถสร้�งก�รเติบโตให้แก่ธุรกิจ แล้วในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 
ต้มยำ�กุ้ง ก็ยังได้นำ�คว�มรู้ม�ปรับองค์กรให้มีคว�มบอบช้ำ�น้อยท่ีสุดด้วย ทำ�ให้ 
ปัจจุบันองค์กรของผมเติบโตและมีคว�มแข็งแกร่งได้รับก�รยอมรับให้เป็น 
ผู้ผลิตสินค้�ในระดับภูมิภ�คเอเชีย และส�ม�รถแข่งขันในระดับโลกได้ 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ผมเน้นก�รประกอบธุรกิจท่ีส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้แก่บริษัทไปพร้อมๆ  
กับก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่สังคม ธุรกิจจึงจะส�ม�รถอยู่ได้อย่�งยั่งยืน ก�รมอง 
เพียงกำ�ไรในระยะสั้น ในที่สุดแล้วมันจะย้อนกลับม�ทำ�ร้�ยธุรกิจของเร�อย่�ง 
รวดเร็ว และนิด้�เองก็สอนไม่ให้มองคว�มสำ�เร็จอย่�งฉ�บฉวยหรือคว�มร่ำ�รวย 
ท่ีรวดเร็วจนละเลยท่ีจะมองถึงผลกระทบท�งสังคมท่ีต�มม�จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ผมคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจและเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันใน 
ระดับภูมิภ�ค เน้นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งธุรกิจ และสร้�งผลประโยชน์สูงสุด 
แก่ Stakeholder มีคว�มเข้มแข็งและยืดหยุ่นเพียงพอในสภ�วะก�รแข่งขันที่ 
รุนแรงและเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็วคัดเลือกบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ  
มีแนวคิดและแนวท�งในก�รทำ�ง�นที่สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญ 
รองลงม�จ�ก Business Model & Strategy และเชื่อว่�ธุรกิจต้องเติบโตไป 
ด้วยกันกับสังคม ต้องมองกำ�ไรในระยะย�ว และมองผลกระทบท�งสังคมจ�ก 
ก�รประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ประสบผลสำ�เร็จได้อย่�งย่ังยืน และเม่ือเร�มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถเพียงพอแล้วต้องช่ืนชอบและเช่ือในส่ิงท่ีทำ� พร้อมท้ังมีคว�มมุ่งม่ัน 
ท่ีจะผลักดันให้เกิดผลสำ�เร็จอย่�งไม่กลัวเหน่ือยและคว�มลำ�บ�กแม้ยังไม่บรรลุ 
สิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ก็ยังคงมี commitment ที่จะก้�วต่อไปอย่�งไม่ย่อท้อ

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 ภ�คภูมิใจท่ีสุดอีกคร้ังในชีวิตทำ�ให้มุ่งม่ันท่ีจะนำ�เอ�คว�มรู้ท่ีเรียนม�พัฒน� 
ธุรกิจส่วนตัวและสังคมให้มีคว�มก้�วหน้�ต่อไปภ�ยใต้แนวท�ง “นำ�คว�มรู้และ 
คุณธรรม ม�สร้�งปัญญ� สร้�งจิตสำ�นึกและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ประเทศช�ติ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง” ผมภูมิใจม�กที่เป็นผลผลิต 
หนึ่งของนิด้�ที่ส�ม�รถสร้�งคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมต่อไป

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 ก�รเรียนปริญญ�โทได้กล�ยเป็นม�ตรฐ�นในก�รศึกษ�ของทุกคน น้องๆ  
จะต้องม่ันใจว่�ได้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รเรียนปริญญ�โทอย่�งแท้จริงส�ม�รถ 
นำ�ปัญญ�ไปสร้�งก�รเปล่ียนแปลง หรือ “Wisdom for Change” ได้นอกจ�กน้ี 
สิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือศิษย์นิด้�จะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
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ต้องคิดถึงสังคมมากๆ เพราะคนคิดวิพากษ์วิจารณ์มีมากแล้ว
แต่คนทำายังมีน้อย

วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำากัด

ผลง�นที่สำ�คัญ
• กรรมการกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกสินค้า
 โอทอป ซีเล็คท์ (OTOP Select) หมวดอาหาร ปี ๒๕๕๑

• ได้รับรางวัลแผนการตลาดดีเด่นอันดับ ๒ ประเภท 
 สินค้าอุตสาหกรรม จากสมาคมการจัดการธุรกิจ
 แห่งประเทศไทย ( TMA : Thailand Management 
 Association ) ปี ๒๕๓๔



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

183

 ก�รท่ีได้ก้�วเข้�ม�ศึกษ�ท่ีนิด้� ต้ังแต่จบก�รศึกษ� 

ในระดับปริญญ�ตรีได้เพียงสองปี ทำ�ให้ คุณวิศิษฐ์  

จิตรโรจนรักษ์ มีทัศนะและมุมมองท่ีเปิดกว้�ง พลังหนุ่ม 

ท่ีมีวิสัยทัศน์ ทำ�ให้เรียนรู้และพัฒน�ตัวเองได้อย่�งรวดเร็ว 

และต่อเนื่อง ด้วยเวล�เพียงไม่น�น คุณวิศิษฐ์ ได้สั่งสม 

ประสบก�รณ์จ�กบริษัทต่�งๆ จนก้�วขึ้นสู่ก�รเป็น 

กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทโมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำ�กัด  

และได้รับเกียรติให้เป็นกรรมก�รคัดเลือกสินค้�โอทอป  

ซีเล็คท์ ของกระทรวงพ�ณิชย์ และได้รับร�งวัลแผน 

ก�รตล�ดดีเด่นอันดับ ๒ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง 

ศักยภ�พและพลังคว�มคิดท่ีมีผลส่วนหน่ึงม�จ�กคว�มรู้ 

และแนวคิดที่ได้รับจ�กรั้วสถ�บันแห่งนี้

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 นิด้�เป็นสถ�บันก�รศึกษ� ที่พย�ย�มนำ�คว�มรู้ใน 

ศ�สตร์ต่�งๆ ม�ถ่�ยทอดให้กับคนที่มีศักยภ�พ โดยมี 

คว�มมุ่งหวังท่ีจะให้เป็นผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลงหรือ Change  

agent เพื่อสร้�งสิ่งที่ดีขึ้นให้กับสังคม

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ผมเข้�เรียนที่นิด้�ในช่วงที่อ�ยุยังน้อย เพิ่งเรียนจบ 

ปริญญ�ตรี และทำ�ง�นได้เพียงสองปี นิด้�ได้ให้โอก�ส 

กับผมม�ก ในก�รเปิดกว้�งและรับเข้�เรียนต�มเกณฑ์ 

ท่ีกำ�หนดอย่�งยุติธรรม ท่ีนิด้�ผมได้รู้จักผู้คนท่ีหล�กหล�ย  

ได้เห็นแนวคว�มคิดท่ีกว้�งข้ึน ได้เรียนรู้จ�กอ�จ�รย์หล�ยๆ ท่�นซ่ึงมีคว�มเป็น 

ครูสูง ทำ�ให้มีคว�มรู้สึกผูกพันและภ�คภูมิใจในสถ�บันเป็นอย่�งยิ่ง  

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 ส่วนแรกคือคว�มรู้ท�งวิช�ก�รท่ีเป็นพ้ืนฐ�นและหลักคิดนอกจ�กประโยชน์ 

ท่ีใช้ในง�นประจำ�ท่ีทำ�อยู่ ผมยังมีโอก�สได้เป็นอ�จ�รย์พิเศษต�มมห�วิทย�ลัย 

ต่�งๆ ซึ่งได้ใช้วิช�คว�มรู้ที่ได้เรียนม�ให้คำ�ปรึกษ�กับผู้ประกอบก�รร�ยย่อย 

ท่ีมีโอก�สน้อย อีกส่วนหน่ึงคือเร่ืองคุณธรรมท่ีผมได้รับจ�กท่�นอ�จ�รย์ ทำ�ให้ 

มีคว�มรู้สึกเสมอว่�คุณธรรมคือพื้นฐ�นที่สำ�คัญในก�รทำ�ง�น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 “Better Than Yesterday”

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ทำ�ง�นที่รัก และรักในง�นที่ทำ� และต้องมีคว�มสม่ำ�เสมอในก�รทำ�ง�น

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 ภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่�งสูงที่ได้รับก�รคัดเลือก

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 เมื่อมีโอก�สม�กกว่�คนอื่นแล้ว ให้ใช้โอก�สนั้นอย่�งเต็มที่ และต้องคิดถึง 

สังคมม�กๆ เพร�ะคนคิดวิพ�กษ์วิจ�รณ์มีม�กแล้ว แต่คนทำ�ยังมีน้อย
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การทำางานทุกอย่างต้องจริงจัง และจริงใจ
ทำาทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ต้องไว้วางใจทีมงาน

ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
และที่สำาคัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

วีระ เรืองสุขศรีวงศ์
อธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง

ชื่อ-นามสกุล วีระ เรืองสุขศรีวงศ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๒
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   อธิบดีกรมทางหลวง
หน่วยงานที่สังกัด  กรมทางหลวง

ผลง�นที่สำ�คัญ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ก�รเป็นผู้บริห�รสูงสุดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

ท�งหลวงที่ถือเป็นเส้นท�งขนส่งหลักในบ้�นเร� และ 

รองรับก�รจร�จรทุกชนิดในฐ�นะอธิบดีกรมท�งหลวง 

คนปัจจุบันของ คุณวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ ได้บริห�รกิจก�ร 

ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ของกรมท�งหลวง เพ่ือให้เป็นองค์ก�ร 

ที่ดี ครอบคลุมใน ๔ ด้�น ได้แก่ นโยบ�ยด้�นรัฐ สังคม  

และส่ิงแวดล้อม นโยบ�ยด้�นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียนโยบ�ยด้�นองค์ก�ร และนโยบ�ยด้�นผู้ปฏิบัติ 

ง�น โดยยึดประโยชน์สุขของประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง 

ภ�ยใต้วิสัยทัศน์หลัก “มุ่งม่ันพัฒน�ระบบท�งหลวงต�ม 

ม�ตรฐ�นส�กล เพ่ือเสริมสร้�งคุณค่�ต่อเศรษฐกิจและ 

สังคม สนองตอบคว�มต้องก�รของผู้ใช้ท�ง” ก�รจัดทำ� 

แคมเปญพิเศษต่�งๆ ในช่วงเทศก�ลเพื่อเปิดโอก�สให ้

คนไทยได้ใช้เส้นท�งหลวงพิเศษระหว่�งเมืองโดยไม่เสีย 

ค่�ใช้จ่�ย โดยก�รงดเก็บค่�ผ่�นท�ง จึงถือเป็นก�รดูแล 

ประโยชน์สุขของประช�ชนส่วนหนึ่งของกรมท�งหลวง

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 นิด้�เป็นสถ�บันที่มีชื่อเสียงของประเทศ และม ี

ม�ตรฐ�น รู้สึกดีใจเป็นอย่�งยิ่งที่ได้มีโอก�สม�เรียนที ่

สถ�บันแห่งนี้

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ประก�รแรกผมมีคว�มประทับใจท้ังในส่วนของเพ่ือน 

ร่วมรุ่น ที่ถึงแม้จะเรียนจบแล้วก็ยังมีก�รติดต่อไปม� 

ห�สู่กันตลอดเวล� มีคว�มรัก และส�มัคคีซ่ึงกันและกัน  

ประก�รท่ีสองในส่วนของคณ�จ�รย์ท่ีทุกท่�นล้วนเป็น 

ผู้ที่มีคว�มรู้ ให้คว�มเป็นกันเองถ่�ยทอดคว�มรู้ให้แก ่

นักศึกษ�อย่�งเต็มท่ี และเต็มกำ�ลังคว�มรู้คว�มส�ม�รถ  

ประก�รท่ีส�มประทับใจท่ีได้มีโอก�สม�เรียนท่ีสถ�บัน 

ที่มีชื่อเสียงของประเทศ

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 เนื่องจ�กผมเรียนจบท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ และไม่มีพื้นฐ�นท�งด้�นก�ร 

บริห�รจัดก�รม�กนัก ก�รเรียนที่คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์ทำ�ให้ส�ม�รถนำ� 

คว�มรู้ที่ได้โดยเฉพ�ะท�งด้�นสังคมศ�สตร์ ม�ประยุกต์ใช้กับก�รบริห�รง�น 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน โดยนำ�องค์คว�มรู้ท�งด้�นก�รบริห�รภ�ครัฐ 

ม�ผนวกเข้�กับองค์คว�มรู้เดิมที่มี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ก�รทำ�ง�นจะต้องมีคว�มมุ่งม่ัน และมีคว�มส�มัคคีกันในหมู่ผู้ร่วมง�น รวมท้ัง 

สร้�งก�รมีส่วนร่วมให้กับประช�ชนและทุกภ�คส่วนของสังคม

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ก�รทำ�ง�นทุกอย่�งต้องจริงจัง และจริงใจ ทำ�ทุกเร่ืองท่ีได้รับมอบหม�ยให้ 

ดีท่ีสุด ต้องไว้ว�งใจทีมง�น ไม่ว่�จะเป็นผู้บังคับบัญช�ผู้ร่วมง�น หรือผู้ใต้บังคับ 

บัญช� และที่สำ�คัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 รู้สึกดีใจ และภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง ที่สถ�บันได้ให้เกียรติคัดเลือกเข้�รับ

พระร�ชท�นร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์ในครั้งนี้

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 เม่ือเป็นนักศึกษ� และมีหน้�ท่ีในก�รเรียนหนังสือ ก็ต้องต้ังใจเรียนให้เต็มท่ี  

และเมื่อถึงเวล�เล่นก็เล่นอย่�งเต็มที่เช่นเดียวกัน ต้องจัดสรรเวล�ให้ดี และ 

จดจำ�ในทุกสิ่งที่อ�จ�รย์สอน เพร�ะคว�มรู้ที่ได้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ทั้งสิ้นใน 

สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน และในฐ�นะท่ีทุกท่�นมีโอก�สใช้เส้นท�งหลวงในก�รเดินท�ง  

หรือในก�รขนส่งก็ต�มอย�กให้ช่วยกันดูแล และเตรียมคว�มพร้อมทั้งในส่วน 

ของผู้ขับขี่ผู้ใช้รถ และย�นพ�หนะ ขับรถโดยปฏิบัติต�มกฎระเบียบ เพื่อให้

เกิดคว�มปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ท�ง
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การทำาให้คนในองค์กรมีวัฒนธรรมในการทำางานที่ยึดหลัก
“ทำาให้มีความสุข” และเมื่อมีความสุขแล้วสมองจะปลอดโปร่ง

เมื่อสมองปลอดโปร่ง ก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำา ทำาให้เกิดเป็น
องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ

วีระ ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล วีระ ศรีวัฒนตระกูล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานที่สังกัด  กระทรวงมหาดไทย

ผลง�นที่สำ�คัญ
• รางวัลชนะเลิศ สำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๓๒  
 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 และบัตร อำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 
 พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งนายอำาเภอท่าแซะ 
 จังหวัดชุมพร

• รางวัลสำาเภาทองของหอการค้าไทยจากนายกรัฐมนตรี 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
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 ในส�ยง�นของก�รปกครอง คุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล  
ถือเป็นผลผลิตของนิด้�อีกหนึ่งตัวอย่�งที่ได้นำ�คว�มรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รง�นในระดับภูมิภ�คได้ 
อย่�งน่�ช่ืนชม ก�รเรียนรู้และประสบก�รณ์ทำ�ง�นจ�ก 
ตำ�แหน่งน�ยอำ�เภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด  
และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ทำ�ให้ท่�นผู้น้ีมองเห็นภ�พรวม 
และร�ยละเอียดของก�รบริห�รง�นได้อย่�งดียิ่ง  
โดยเฉพ�ะก�รทำ�ง�นเชิงรุกและพัฒน�คนอย่�งมี 
ประสิทธิภ�พโดยยึดหลักก�รทำ�ง�นให้ได้ทั้งง�นและ 
ใจคน ทำ�ให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบได้รับร�งวัลอย่�ง 
ม�กม�ย และสิ่งที่ผู้ว่�ประจวบคีรีขันธ์คนนี้ไม่เคยลืม
ก็คือก�รเรียนที่นิด้�ได้ปลุกป้ันและสร้�งดินก้อนเล็กๆ  
ให้กล�ยเป็นดวงด�วอีกดวงหน่ึงท่ีประดับอยู่บนฟ�กฟ้� 
ของส�ยง�นของก�รปกครองได้อย่�งแท้จริง

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 ก่อนเข้�ศึกษ�ต่อท่ีนิด้� มีคว�มรู้สึกว่�ตัวเองมีคว�มรู้ 
ม�ตรฐ�นในระดับท้องถ่ินแต่พอเข้�ศึกษ�ระดับปริญญ�โท 
ท่ีนิด้�รู้สึกว่�ตัวเอง มีคว�มรู้ และทักษะชีวิตเป็นม�ตรฐ�น 
ส�กลย่ิงข้ึน ก�รเรียนระดับปริญญ�โทช่วยพัฒน�ศักยภ�พ 
ตัวเร�โดยเฉพ�ะถ้�เรียนในระหว่�งก�รทำ�ง�นจะมี 
คว�มเหม�ะสมอย่�งยิ่ง เพร�ะส�ม�รถนำ�ไปประยุกต ์
ใช้ในก�รทำ�ง�น และเข้�ใจสถ�นะก�รณ์คว�มเป็นไปของ 
โลกได้ม�กขึ้น นิด้�จึงเปรียบเสมือนสถ�บันที่ปลุกปั้น
ตัวผมจ�กดินให้เป็นด�วได้อย่�งแท้จริง

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ได้รับทั้งคว�มรู้ในเชิงประยุกต์กับก�รปฏิบัติจริง 
ผมยอมรับในคว�มรู้คว�มส�ม�รถของอ�จ�รย์ผู้สอน 
ทุกคน สิ่งที่ประทับใจคือคว�มมีน้ำ�ใจและคว�มเอื้อ 
อ�ทรของอ�จ�รย์ท่ีมีคว�มเข้�ใจเป็นอย่�งดีว่�ผู้ท่ีเรียน 
ปริญญ�โทส่วนใหญ่มีง�นที่ทำ�เป็นภ�ระอยู่บ�งครั้งก็
ไม่ส�ม�รถม�เรียนได้ตลอด แต่ก็ได้รับก�รอภัยและ 
ได้รับน้ำ�ใจจ�กเพื่อนฝูงและอ�จ�รย์อยู่เสมอทำ�ให้ได้
รับทั้งคว�มรู้และได้เพื่อนอย่�งคุ้มค่�

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร 
 นำ�คว�มรู้ท�งก�รบริห�รไปใช้ได้ม�ก คว�มรู้เรื ่องพฤติกรรมศ�สตร์  
วิทย�ศ�สตร์ ก�รบริห�รก�รเงินก�รธน�ค�ร จิตวิทย�ในก�รบริห�ร ก�ร 
บริห�รง�นส�ธ�รณะ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เร�เป็นนักบริห�ร และมีภ�วะเป็น 
ผู้นำ�ม�กขึ้น ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นมีระบบม�กขึ้นลดก�รขัดแย้ง และเข้�ใจโลก 
ม�กขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ก�รเป็นนักบริห�รต้องนำ�พลังคนในองค์กรม�ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ�และ 
ร่วมกันรับผิดชอบให้ม�กท่ีสุด ทำ�ง�นเชิงรุก ว�งระบบและโครงสร้�งก�รบริห�ร 
ง�นให้เข้มแข็ง พัฒน�คนในระบบให้มีประสิทธิภ�พ ยึดหลักก�รทำ�ง�นให้ได ้
ท้ังง�นและใจคน ว�งหลักก�รไว้ว่�จะต้องทำ�ง�นเพ่ือช่วยแก้ไขปัญห�บ้�นเมือง  
และร่วมกันสร้�งคว�มเจริญมั่นคงให้กับประเทศช�ติ

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ก�รมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในง�นที่ทำ� มีคว�มเข้�ใจในเรื่อง “วุฒิภ�วะท�ง 
อ�รมณ์” หรือ EQ ก�รเข้�ใจคนอ่ืน ก�รเข้�ใจคว�มเป็นไปของธรรมช�ติของคน 
จะช่วยให้เร�ครองใจคนได้ เมื่อครองใจคนได้ ก็จะจูงใจเข�ให้ร่วมมือในก�ร
ทำ�ง�นกับเร� สิ่งที่ทำ�ม�โดยตลอดคือก�รทำ�ให้คนในองค์กรมีวัฒนธรรมใน 
ก�รทำ�ง�นท่ียึดหลัก “ทำ�ให้มีคว�มสุข” เม่ือมีคว�มสุขแล้วสมองจะปลอดโปร่ง  
เมื่อสมองปลอดโปร่งแล้ว ก็จะม�ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ทำ�ให้เกิดเป็นองค์กร
แห่งคว�มสุขและมีประสิทธิภ�พ

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่�งสูงแก่ชีวิต และมีคว�มภ�คภูมิใจที่ได้รับก�รพิจ�รณ� 
คัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�นร�งวัลในครั้งนี้

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 ขอให้มีคว�มเช่ือว่�คนมีก�รพัฒน�ได้ คนมีก�รเปล่ียนแปลงได้ถ้�ได้รับข้อมูล 
ท่ีดีท่ีถูกต้อง เหมือนกับก�รศึกษ� ถ้�เร�ให้ก�รศึกษ�ท่ีดีแก่คน ถ้�คนต้ังใจหรือ 
พร้อมรับก�รศึกษ� ผลที่ออกม�ก็จะดีเองนั่นก็คือ “นิด้� ส�ม�รถเปลี่ยนแปลง 
และพัฒน�เร�ได้”
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ในการทำางานยิ่งเป็นการบริการและต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
คนมากมาย สิ่งที่สำาคัญคือความจริงใจ ซื่อสัตย์ รักษาคำา

สัญญา ใช้ความรู้บริหารจัดการ และวางแผนให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด ไม่ว่าพบอุปสรรคใดๆ ต้องไม่ยอมแพ้ กล้าเปลี่ยนแปลง

และลงมือกระทำาอย่างจริงจัง จนกว่าจะสำาเร็จ

ศิริพร ลีวรรณนภ�ใส
ผู้อำานวยการภาคและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ศิริพร ลีวรรณนภาใส
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้อำานวยการภาคและ
  ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท อเมริกันอินเตอร์ 
  แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำากัด

ผลง�นที่สำ�คัญ
• ตัวแทนยอดเยี่ยมบริษัท อเมริกันอินเตอร ์
 แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำากัด

• MDRT (Million Dollar Round Table) คือ 
 คุณวุฒิของสมาคมสุดยอดมืออาชีพทางด้าน
 การเงินนานาชาติ

• ผู้จัดการยอดเยี่ยมเครือนำาทองบริษัทอเมริกัน
 อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำากัด
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 ในง�นบริห�รที่ต้องมีส่วนในก�รรับผิดชอบต่อชีวิต 
และอน�คตของผู้คนม�กม�ย พร้อมๆ ไปกับก�รบริก�ร 
ท่ีต้องใส่ใจในทุกร�ยละเอียด นับเป็นง�นท่ีต้องรวบรวม 
น�น�คว�มรู้คว�มชำ�น�ญระดับมืออ�ชีพในก�รบริห�ร 
จัดก�ร ซึ่งคุณศิริพร ลีวรรณนภ�ใส ได้ใช้ทุกๆ คว�มรู ้
ผส�นกับประสบก�รณ์ที่ได้รับจ�กนิด้�ม�ต่อยอดและ
พัฒน�จนเกิดเป็นผลง�นท่ีประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง 
ภ�คภูมิ

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 รู้สึกว่� นิด้� เป็นสถ�บันที่ทรงเกียรติที่ได้สร้�ง 
บุคล�กรม�กม�ยที่ทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศช�ติ

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 ประทับใจอ�จ�รย์ และเพื่อนๆ ที่นิด้� ประทับใจ
บรรย�ก�ศก�รเรียน และคว�มรู้ที่ได้รับ ทำ�ให้เข้�ใจ
ธุรกิจได้ม�กขึ้น

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในก�รทำ�ง�นได้อย่�งไร
 คว�มรู้ที่ได้รับทำ�ให้เข้�ใจธุรกิจ เข้�ใจองค์กร และ 
ส�ม�รถสร้�งทีมง�นท่ีดีมีคุณภ�พ ขณะเดียวกันก็มีระบบ 
ในก�รดูแลและบริก�รลูกค้�ที่ดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ในฐ�นะท่ีอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวิน�ศภัยซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีคว�ม 
สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของช�ติ ต้องว�งแผนให้ลูกค้�มีคว�มคุ้มครองด้�นสุขภ�พ  
อย่�งเหม�ะสมกับวิถีคว�มเป็นอยู่ รู้จักท่ีจะว�งแผนก�รจัดก�รทุกด้�นให้มีคว�ม 
ครอบคลุมและส�ม�รถเป็นหลักประกันให้กับลูกค้�ได้ ท้ังก�รว�งแผนก�รจัดก�ร 
หนี้สิน ว�งแผนก�รออม ว�งแผนก�รศึกษ�บุตร ว�งแผนเกษียณอ�ยุ ว�งแผน 
สร้�งคว�มม่ังค่ัง และส�ม�รถส่งมอบคว�มม่ังค่ังจ�กคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
ท่ีสำ�คัญต้องสร้�งทีมง�นเพ่ือรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ โดยเน้นสร้�งทีมง�น 
ที่มีคุณภ�พ มีคว�มมั่นคง และรับผิดชอบต่อสังคม

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ยึดหลักธรรมแห่งคว�มสำ�เร็จ คือ อิทธิบ�ท ๔ ฉันทะ มีคว�มพึงพอใจใน 
ง�นท่ีทำ� วิริยะ มีคว�มพ�กเพียร ทำ�ต่อเน่ืองจนกว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จจิตตะ  
มุ่งม่ัน จดจ่อเอ�ใจใส่ในส่ิงท่ีทำ� วิมังส� สอดส่องในเหตุและผลแห่งคว�มสำ�เร็จ  
พินิจพิเคร�ะห์ ใช้ปัญญ�พิจ�รณ�ตรวจสอบง�นและเดินสู่เส้นท�งที่จะนำ�เร� 
สู่คว�มสำ�เร็จ

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 รู้สึกซ�บซึ้ง และเป็นเกียรติอย่�งยิ่ง

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 ขอให้นำ�คว�มรู้ท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�นด้วยคว�มซ่ือสัตย์ (Honesty)  
คว�มจงรักภักดี (Loyalty) และพูดอะไรก็ทำ�ในส่ิงท่ีเคยพูดไว้ ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
และผู้อื่น (Integrity) ไม่ว่�พบอุปสรรคใดๆ ขออย่�ยอมแพ้ กล้�เปลี่ยนแปลง 
และลงมือกระทำ�อย่�งจริงจังจนกว่�จะสำ�เร็จ
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ยึดมั่นในมาตรฐานการศึกษา และนำาความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ-นามสกุล ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๓
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D. of 
  Development 
  Administration)
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผลง�นที่สำ�คัญ
• การจัดให้มีการประมาณเศรษฐกิจของสำานักงาน
 เศรษฐกิจการคลัง

• การปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิต และโครงสร้าง
 ภาษีสรรพสามิต

• การกำาหนดยุทธศาสตร์และการบริหารศุลกากร
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs)

• การผลักดันการประเมินผลแนวใหม่ของรัฐวิสาหกิจ
 (State Enterprise Performance Appraisal)

• การผลักดันวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของ
 กระทรวงการคลัง
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 ก�รบริห�รง�นระดับช�ติ เป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ 

ผู้นำ�จะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภ�พท�งปัญญ� และ 

ก�รบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ในหล�ยด้�นเข้�ด้วยกัน  

ดร. สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ ผู้ท่ีเคยเป็นท้ังอธิบดีกรมสรรพ- 

ส�มิต ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง อธิบดี 

กรมศุลก�กร รองปลัดกระทรวงก�รคลัง และปลัด 

กระทรวงก�รคลัง และปัจจุบันท่ีได้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น 

กรรมก�รของ บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย ดร.สถิตย์ ได้ฝ�ก 

ผลง�นท่ีสำ�คัญไว้ในทุกองค์กรท่ีได้มีส่วนในบริห�ร อ�ทิ  

ก�รผลักดันวิสัยทัศน์และค่�นิยมองค์กรของกระทรวง 

ก�รคลัง ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และก�รบริห�รศุลก�กร 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) และผลง�นที่ยิ่งใหญ่อีก 

สิ่งหนึ่งก็คือ ก�รปรับโครงสร้�งกรมสรรพส�มิต และ

โครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิตของกรมสรรพส�มิต ก�ร

เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่� คือ วิสัยทัศน์ ของ  

ดร.สถิตย์ ที่ต้องก�รนำ�พ�ประเทศไปสู่คว�มเจริญ 

ก้�วหน้�อย่�งไม่หยุดยั้ง

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 สถ�บันแห่งปัญญ�เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 นิด้�เป็นสถ�บันที่มีม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ ในขณะเดียวกันก็มี

ก�รรักษ�ม�ตรฐ�นไว้ได้เป็นอย่�งดี 

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งไร
 นำ�หลักทฤษฎีและกรณีศึกษ�ม�เป็นพ้ืนฐ�นในก�รวิเคร�ะห์และบริห�ร

ง�นโดยคำ�นึงถึงสถ�นก�รณ์ที่แตกต่�งกัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 ก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ�ไปสู่สิ่งที่ดีกว่�

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 ภูมิใจและเป็นกำ�ลังใจ

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 ยึดมั่นในม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และนำ�คว�มรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม
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Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด มีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งมั่นให้เป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้ตื่นตัว

กับการพัฒนาการเรียนรู้ ในวิทยาการใหม่ๆ และเป็นผู้เบิกบาน
จากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม อย่ามุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุด

ในอาชีพของตน เพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรค และบางครั้ง
กลับเป็นตัวทำาลายความสำาเร็จเสียด้วยซ้ำา

สมเกียรติ ชินธรรมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สมเกียรติ ชินธรรมิตร์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๗
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ 
  ซิสเท็ม จำากัด

ผลง�นที่สำ�คัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๕๒

• Teacher of the Year ธนาคารซิตี้แบงก์ ปี ๒๕๓๘

• ได้รับรางวัลจากประธานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทยจากการสอบแข่งขัน หลักสูตรการ
 ปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คะแนน
 สูงสุด ปี ๒๕๓๑
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 จ�กประสบก�รณ์ท่ีคร่ำ�หวอดในวงก�รก�รเงิน โดย 

เฉพ�ะท�งด้�นก�รบริห�รคว�มเส่ียง ทำ�ให้ตลอดระยะ 

เวล�ท่ีผ่�นม�จนถึงปัจจุบัน คุณสมเกียรติ ชินธรรมิตร์  

ได้เก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ จนกล�ยเป็นผู้เชี่ยวช�ญที่ม ี

มุมมองอันลึกซึ้ง เข้�ถึงแก่นของก�รบริห�รก�รเงิน 

อย่�งแท้จริง และได้นำ�คว�มส�ม�รถไปร่วมพัฒน�องค์กร 

ต่�งๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เติบโตก้�วหน้�อย่�งเป็น 

รูปธรรมชัดเจน

คว�มรู้สึกที่มีต่อนิด้�
 สัมผัสแรกท่ีรู้สึกต่อสถ�บันคือ คว�มมีช่ือเสียง และ 

เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ท่ีมีคณ�จ�รย์ท่ีดีสุดแห่งหน่ึงของ 

ประเทศ ซ่ึงในสมัยน้ัน เป็นสถ�บันเดียวท่ีมี MBA ส�ข� 

ก�รเงิน เม่ือได้ก้�วเข้�ม�ในร้ัวของนิด้�อย่�งเต็มตัว ทำ�ให้ 

ได้พบว่� ที่นี่มีคุณูปก�รม�กม�ยแก่ผม นอกจ�กได้รับ 

คว�มรู้จ�กคณ�จ�รย์ที่มีชื่อเสียงแล้วที่น่ียังเต็มไปด้วย 

คว�มอบอุ่นและคว�มสัมพันธ์ที่ดีจ�กทั้งอ�จ�รย์ เพื่อน  

รุ่นพี่ และรุ่นน้อง เหนือสิ่งอื่นใด คือคว�มภูมิใจที่ได ้

เป็นศิษย์เก่�ของสถ�บันแห่งนี้

คว�มประทับใจในก�รเรียนที่นิด้�
 คว�มอบอุ่น คว�มเอ�ใจใส่จ�กคณ�จ�รย์ ที่มุ่งมั่น 

ถ่�ยทอดคว�มรู้และประสบก�รณ์จริงในโลกธุรกิจ  

คว�มเป็นกันเองของรุ่นพ่ี ไมตรีจ�กเพ่ือน รุ่นน้องท้ังใน 

และนอกคณะ และคว�มย�กลำ�บ�กในก�รเตรียมตัว

เพื่อสอบ Comprehensive ให้ได้ในครั้งเดียว

นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในก�รทำ�ง�นได้อย่�งไร
 ก�รคิดทั้งในเชิงระบบ เชิงตรรกะ ก�รตั้งโจทย์

ประเด็นคำ�ถ�มและแนวท�งสู่ก�รห�ข้อมูล ตรวจสอบ 

ข้อมูล และห�คำ�ตอบโดยอิงท้ังทฤษฎีและประสบก�รณ์ 

จ�กผู้รู้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น
 Professional Best จงเป็นมืออ�ชีพที่ดีที่สุด ต้องมีคำ�ว่�จริยธรรม อยู่ใน

ตัว เน้นคว�มเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบ�น

เคล็ดลับในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ
 Professional Best จงเป็นมืออ�ชีพที่ดีที่สุด โดยตั้งอยู่บนคุณธรรมและ 

จริยธรรมของวิช�ชีพและเป็น ผู้รู้ คือ รู้ลึก รู้จริง ในวิช�ชีพ ผู้ตื่น คือ ตื่นกับ

ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ อย่�งคล่องตัว รวดเร็ว ในวิทย�ก�รใหม่ๆ ผู้เบิกบ�น คือ  

เบิกบ�นจ�กก�รเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม และจงเป็นคนมีเสน่ห์และน่�ไว้ว�งใจ 

(Trust) รวมทั้งควรระวังเรื่องก�รครองตนและชื่อเสียง ดังสุภ�ษิตที่ว่� “ตัว

อยู่ในบ้�นแต่ชื่อเสียงอยู่ในสังคม”

คว�มรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้�รับพระร�ชท�น
ร�งวัลเกียรติคุณพัฒนบริห�รศ�สตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภ�คภูมิใจแก่ผมและครอบครัว ทำ�ให้มั่นใจว่�แนวคิด 

ก�รเป็น Professional Best คือ ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบ�น จ�กก�รเป็นผู้ให้และคืนกลับ 

สู่สังคม ที่ท่�นคณ�จ�รย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่�ง (Role Model) เป็นแนวท�งที่

ถูกต้อง

ฝ�กข้อคิดให้กับนักศึกษ�ปัจจุบัน
 คว�มคิดและทัศนคติเป็นสิ่งสำ�คัญที่พ�สู่ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต ขอให ้

มุ่งม่ันที่จะเป็นมืออ�ชีพที่เก่งที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ในวิช�ชีพที่ตนเองรักและเลือก  

อย่�มุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุดในอ�ชีพของตนเพร�ะนั่นอ�จกล�ยเป็นอุปสรรค 

และบ�งครั้งกลับเป็นตัวทำ�ล�ยคว�มสำ�เร็จเสียด้วยซ้ำ� จงมุ่งมั่นเป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้

จริงในวิช�ชีพของตน เป็นผู้ตื่นตัวในก�รมุ่งมั่นพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง 

และเป็นผู้เบิกบ�นจ�กก�รเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม ตลอดจนจงทำ�ตัวให้ม ี

เสน่ห์เป็นที่ไว้ว�งใจ (Trust) ของบุคคลที่คบห� จึงต้องระวังเรื่องก�รครองตน 

ให้ดีเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงเสียไป
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ชีวิตการเป็นอาจารย์ ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอาชีพที่ดีที่สุด
เพราะว่าคุณได้มีโอกาสสร้างบุคลากรให้กับประเทศ เรารู้ว่า

ประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีบุคลากรที่ดีและเก่ง เพราะเก่งอย่าง
เดียวก็ไม่ได้ ดีอย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่พัฒนา ต้องเก่งและดี

ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ 
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราพิชาน 
  ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล รองประธานที่ปรึกษา
  มูลนิธิสัมมาชีพ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• พ.ศ. ๒๕๓๗ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

• พ.ศ. ๒๕๔๐ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

• พ.ศ. ๒๕๔๔ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
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 ศาสตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หรือ อาจารย์ 
สมคิด ที่ยังอยู่ในความทรงจำาของลูกศิษย์ทุกคนที่เคย 
ได้มีโอกาสเรียนรู้กับอาจารย์คนพิเศษท่านนี้ ที่วันหนึ่ง
ได้ก้าวเข้าสู่วงการเมืองและได้รับตำาแหน่งรองนายก 
รัฐมนตรีท่ีดูแลด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พาณิชย์ และยังเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังหลายสมัย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ถือเป็น 
ปรมาจารย์ด้านการวางกลยุทธ์สมัยใหม่แห่งโลกตะวัน- 
ออกคนหนึ่ง ที่เป็นยอมรับจากทั้งแวดวงนักการศึกษา 
และภาคธุรกิจเพราะสามารถประยุกต์งานวิชาการมา 
ใช้ในภาคธุรกิจได้อย่างลงตัว และได้ช่ือว่าเป็นนักวิชาการ 
และนักปฏิบัติทางด้านนโยบายและกลยุทธ์ นอกจากนี ้
ยังเป็นเจ้าของตำาราที่มีช่ือเสียงและขายดีในระดับโลก  
อาทิ “The New Competition” และ “The Marketing  
of Nations” จึงไม่แปลกใจว่าทำาไมทุกคร้ังท่ี ดร.สมคิด  
ออกมาแสดงความคิดเห็นให้กับสังคม ทุกภาคส่วนจึง
ต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นแห่งแรกที่มี 
ปริญญาโท โดยเฉพาะทางด้านบริหารธุรกิจ ผมชอบใจ 
กับ Concept ของนิด้า ด้วยช่ือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร์ ที่ไม่ได้สอนให้เป็นปริญญาโท แต่สอนให้รู้จัก 
เอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาประเทศ  
การเรียน  MBA เพ่ือไปบริหารธุรกิจหรือเรียน  MBA เพ่ือ 
ให้มีส่วนในการนำาความรู้เหล่านั้นไปช่วยบ้านเมือง มัน 
แตกต่างกัน ผมภูมิใจในความเป็นนิด้า เพราะว่านิด้า 
สร้างเราข้ึนมา จบมาได้ก็มีความภูมิใจ และได้เอาทุน กพ.  
ไปเรียนต่อกลับมาเป็นอาจารย์ที่นิด้าก็เป็นความภูมิใจ  
เพราะถือว่านิด้าเป็นสถาบันระดับสูงที่มีไว้สำาหรับช่วย 
คิดอะไรให้รัฐบาล เป็นสถาบันที่มีเกียรติที่สุด การได้ 
มีโอกาสเป็นอาจารย์ท่ีนิด้าถือว่า หน่ึงเราก็ได้รับเกียรติ  
และสองก็ได้มีโอกาสตอบแทนให้สถาบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ตอนเข้ามาเรียนที่นิด้า ตอนนั้นเป็นชีวิตช่วงวัยรุ่น 
เคยคิดจะเรียนต่อต่างประเทศ ผมสมัครได้มหาวิทยาลัย 
เพนซิลเวเนีย แต่ผมไม่มีเงินเรียน ก็เลยไม่ได้ไป เมื่อ 

ไม่ได้ไปผมก็คิดว่าผมจะเรียนต่อในประเทศ ผมจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  
ก็คิดจะมาเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ ขณะนั้นนิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง
มากที่สุด ก็เลยตัดสินใจมาสมัครที่นิด้า อาจารย์นิด้าเป็นอาจารย์ที่ดีมาก ให้ 
ความใกล้ชิดและเป็นกันเองสูง การเรียนท่ีดี เพ่ือนฝูงก็มีก็ได้ประสบการณ์จาก 
ส่ิงเหล่าน้ันอยู่นิด้าสองปี เป็นช่วงท่ีมีความสุขมีความภูมิใจ กับการเป็นนักศึกษา 
นิด้า เมื่อจบจากนิด้าผมได้ทุน กพ. ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Northwestern  
แล้วก็กลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์ ชีวิตการเป็นอาจารย์ ผมอยากจะเรียกว่าเป็น 
อาชีพที่ดีที่สุด เพราะว่าคุณได้มีโอกาสสร้างบุคลากรให้กับประเทศ เรารู้ว่า 
ประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีบุคลากรที่ดีและเก่ง เพราะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ ด ี
อย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่พัฒนา ต้องเก่งและดี 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ช่วงเวลาท่ีอยู่การเมืองเป็นช่วงท่ีผมใช้ทุกอย่างท่ีเรียน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์  
บริหารธุรกิจ เป็นช่วงท่ีเราใช้ส่ิงเหล่าน้ันอย่างเต็มท่ีในงานด้านการบริหารประเทศ  
ฉะนั้น ทุกสิ่งที่เราเรียนมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เมื่อถึงเวลาของมันเวลาที่เรา 
ไปอยู่กระทรวงการคลัง เราก็ใช้เศรษฐศาสตร์ และ Finance ท่ีเราเรียนรวมถึง 
ประสบการณ์ในภาคธุรกิจที่เราเห็นและนำาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณทุกคนที่ยังนึกถึงและ
เห็นในสิ่งที่ผมได้ทำาให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอด

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 อยากบอกน้องๆ และลูกศิษย์ว่าจบนิด้าต้องภูมิใจนะ และผมอยากให้ศิษย ์
ของนิด้าตระหนักว่าคุณเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นคุณมาเรียนในสถาบัน
แห่งนี้ เขาไม่ได้สอนคุณให้ไปเก็บเกี่ยวกำาไรส่วนตัว คุณเก็บเกี่ยวกำาไรส่วนตัว 
ไม่มีใครว่าแต่เม่ือถึงจุดหน่ึงแล้ว คุณสร้างครอบครัวได้แล้วคุณก็น่าจะมาเก้ือกูล 
อย่างน้อยก็น่าจะมาเก้ือกูลกับสถาบันท่ีคุณเรียนมา หรือว่าเก้ือกูลกับบ้านเมือง  
จะช่วยสังคมก็ได้ช่วยมหาวิทยาลัยก็ได้
 ผมอยากเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยทำาการเมืองให้ดีขึ้น ถ้ามี 
คนดี คนเก่งมาบริหารประเทศ เราก็จะสู้เขาได้ ถ้าคุณขาดบุคลากร ขาดทิศทาง 
ที่ชัดเจน บ้านเมืองมันก็ทรุด จริงๆ แล้วภาคธุรกิจมีคนเก่งเยอะและมีความ 
สามารถสูง และมีความพร้อมที่สุด ผมอยากจะบอกว่าการเมืองเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน ถ้าคุณพร้อมมาก คุณก็ช่วยมาก แต่ถ้าคุณพร้อมน้อย คุณก็ช่วยน้อย  
ถ้าไม่ช่วยเลยก็แสดงว่าประเทศขาดบุคลากรจากภาคท่ีเข้มแข็งท่ีสุด ในประเทศ 
ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ เอกชนต้องเข้มแข็งมาก เมื่อคุณมีธุรกิจที่พร้อม 
ตั้งตัวได้แล้วก็หันมาช่วยบ้านเมือง
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ในการทำางานต้องดูแลให้พนักงานในองค์กรให้มีความรัก
ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สมชัย บุญเสริมวิชา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สมชัย บุญเสริมวิชา
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๔
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โกลบอลโทรนิค 
  อินเตอร์เทรด จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัล Thailand Energy Award ประจำาปี ๒๕๕๓

• รางวัล ESCO Award จาก กระทรวงพลังงาน 
 ประจำาปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวช่ัน  
 ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด

• กรรมการบริหาร บริษัท เทคโนพลัส 
 (ประเทศไทย) จำากัด



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ต้องบริหารธุรกิจ โดย 

มุ่งเน้นคุณค่าของผู้ใช้งานในด้านความสะดวก และรวดเร็ว  

โดยการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ และเปิดโอกาสให ้

ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นการ 

แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำาได้เป็นอย่างดี ในการ 

ปรับธุรกิจเพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ 

มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดมาจาก 

การเรียนรู้ในคณะบริหารธุรกิจที่นิด้าของ คุณสมชัย  

บุญเสริมวิชา ท่ีได้นำาหลักการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 

ในทุกแง่มุม เพ่ือนำาไปสู่การตัดสินใจท่ีแม่นยำาและปรับตัว 

เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก 

ธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าคือ Business School ท่ีสอนให้รู้จักการทำาธุรกิจ 

ที่มีหลักการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบในทุกแง่มุม 

เพ่ือการตัดสินใจท่ีแม่นยำาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน และท่ีชอบ 

ก็คือการเน้นให้ทำาธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยให้คำานึง 

ถึงผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังต่อผลกำาไรของตนเองที่สูงสุด

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 บรรยากาศความเป็นกันเองของอาจารย์ และเพ่ือน 

นักศึกษาท่ีมาจากหลายสาขาอาชีพท่ีแบ่งปันประสบการณ์ 

กันนอกเหนือจากการเรียนในตำารา การมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศในบริษัท 

ขนาดใหญ่ระดับโลก ก็ทำาให้เปิดมุมมองกว้างข้ึนและเห็นภาพการทำาธุรกิจระดับ 

โลกที่ชัดเจนขึ้น

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ได้นำาความรู้ที่ได้จากการเรียนและการดูงานมาประยุกต์ใช้กับองค์กรให้ 

มีวิสัยทัศน์ และกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง โดยใช้ 

ข้อมูลจากภายในและภายนอกรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่

แม่นยำา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ดูแลให้พนักงานในองค์กรให้มีความรักต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอื้อเฟื้อ 

รู้จักแบ่งปัน และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีเติบโตได้อย่างย่ังยืน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การเป็นองค์กรที่มีระบบ และมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีและเป็น 

กันเอง มีความยืดหยุ่น และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ขอบคุณที่ได้รับการคัดเลือก และขอให้นิด้าเป็นสถาบันตัวอย่าง ที่ผลิต

นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตลอดไป
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เน้นการพัฒนาบุคลากรหรือการสร้างคนให้มีทักษะความรู้
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ด้วยการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้คนสร้างองค์การโดยผลลัพธ์ที่คาดหวัง

คือวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และจะทำาให้องค์การ
มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนแม้แต่จะขาดผู้นำาก็ตาม

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๓
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
  จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๔๙

• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตจรวด 
 Smoky Sam ร่วมกับสำานักงานวิจัยและพัฒนาอาวุธ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ

• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตหมวกกัน
 กระสุนที่ใช้วัตถุดิบจาก ใยสังเคราะห์ร่วมกับ
 กรมพลาธิการทหารบก โดยมี พลโท จุมพล สุดบรรทัด 
 เป็นเจ้ากรม

• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตจรวด
 ฝนเทียมร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สมชัย ไทยสงวนวรกุล



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 บนเส้นทางธุรกิจของ คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล  

ในฐานะประธานกรรมการบริหารของบริษัท เอส เอ็น ซี  

ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและท่อโลหะ 

ที่ทำาจากทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมเพื่อใช้ใน 

ระบบปรับอากาศต่างๆ โดยจัดจำาหน่ายให้แก่บริษัทลูกค้า 

ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนอีก 

หลายคน ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีแตกต่างเน้นการบริหารจัดการ 

ที่เป็นระบบ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ถือเป็น 

สินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร และมีความเช่ือว่าถ้าวันใด 

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานและพนักงานก็เป็น

ส่วนหนึ่งของบริษัท บริษัทก็จะเดินหน้าต่อไปได้และ 

ผลักดันให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของกิจการให้มากที่สุด และรู้สึกว่าได้ว่าบริษัทเป็น 

บ้านหลังที่ ๒ ของตนเอง ในขณะเดียวกัน คุณสมชัย  

ยังให้ความสำาคัญในการให้โอกาสคนที่ด้อยกว่าและ 

สังคมโดยรวม และแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

และจริงจังมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะเป็นส่วนหน่ึง 

ในการสร้างสังคมที่ดีงาม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อการ 

เมือง เศรษฐกิจและสังคม มีคณะอาจารย์ท่ีเพียบพร้อม 

ด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีสำาเร็จจากสถาบันช้ันนำา 

ของโลกมีส่วนสำาคัญในการชี้นำาเสนอแนะสิ่งที่ดีและ 

ถูกต้องต่อสังคม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ ได้รู้จักบุคคลสำาคัญ 

ของชาติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำาให้เกิดเครือข่าย

ที่มีคุณค่า

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการทำางานได้
อย่างไร
 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่ทำาให้ได้ความรู้ 

และความเข้าใจท้ังสองภาคส่วน สามารถนำาไปใช้ในส่วนของการจัดการทรัพยากร 

มนุษย์ในองค์การ การจัดการด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลย ี

การผลิต การบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกส่วนของการจัดการ 

ทำาให้องค์การสามารถผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนประสบความสำาเร็จในปัจจุบัน

แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำางาน
 ในองค์การเน้นการพัฒนาบุคคลากรหรือการสร้างคนให้มีทักษะความรู้  

มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับด้วยการฝึกอบรม 

อย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้คนสร้างองค์การโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังคือวัฒนธรรม 

ที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และจะทำาให้องค์การมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนแม ้

จะขาดผู้นำาก็ตาม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 คือเน้นการสร้างคนโดยการสอนให้รู้ - ทำาให้ดู - ดูเขาทำา และมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมน้ันๆ สอนให้ผู้บริหารเก่งคน - เก่งคิด - เก่งทำาและให้รู้จริงประกอบกับ 

ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตในการทำางานโดยไม่ให้ด้อยกว่าองค์การอ่ืนๆ ในระดับ 

เดียวกันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการให้มากที่สุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ความภูมิใจท่ีได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะมีผลอย่างย่ิงต่อครอบครัวและ 

บุตรหลาน ในการเป็นตัวอย่างท่ีดีของการประสบความสำาเร็จในด้านการศึกษา 

และการดำาเนินธุรกิจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ให้ศึกษาจากประวัติหนึ่งร้อยคน ที่สถาบันคัดเลือกว่ามีข้อดีในแต่ละส่วน 

อะไรบ้าง และให้นำาไปปฏิบัติให้ดีกว่า ซ่ึงจะทำาให้ตนเองประสบความสำาเร็จ คือ  

เป็นคนดีและเก่ง
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ความสำาเร็จและชื่อเสียงของเรานั้น
จะต้องมาจากคำาบอกของคนอื่น

และผลตอบแทนใดๆ ไม่คุ้มค่ามากไปกว่า
การลงทุนในการหาความรู้

ดร. สมชาย หาญหิรัญ

ชื่อ-นามสกุล ดร. สมชาย หาญหิรัญ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๖
คณะที่จบ  พัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หน่วยงานที่สังกัด  กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานที่สำาคัญ
• นักเขียนดีเด่น ๒๕๒๘ วารสารทรัพยากรธรณี

• ข้าราชการดีเด่น ๒๕๒๙

• อาจารย์พิเศษดีเด่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ๒๕๕๐ 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ๒๕๕๓

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม
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 ดร.สมชาย หาญหิรัญ นักเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ 

มีความสามารถอีกคนหน่ึงของบ้านเรา อดีตผู้อำานวยการ 

สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักงานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ฝากผลงาน 

มากมายให้กับแวดวงการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 

ของประเทศ โดยการนำาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

ท่ีระบุไว้ว่าทฤษฎีไม่ใช่สรณะของการหาคำาตอบ แต่เป็น 

แนวทางในการวางกลยุทธ์ในการหาคำาตอบ เนื่องจาก 

ทุกทฤษฎีมีเง่ือนไขและข้อสมมติท่ีต่างกัน เหตุเดียวกัน 

อาจให้ผลต่างกันออกไป หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

ท่ีต่างกัน นอกจากน้ี ดร.สมชายยังใช้ศักยภาพเครือข่าย 

ท่ีได้รับจากนิด้าไปพัฒนาและต่อยอด เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคมของประเทศ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงที่มีช่ือเสียงของ

ประเทศ เป็นสถาบันที่สร้างศิษย์เก่าที่มีความสามารถ

ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให้กับประเทศชาติ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การมีเพ่ือนสนิทที่พัฒนามาเป็นเครือข่ายในการ 

ทำางานเพ่ือสังคมในเวลาต่อมา และความจริงจังในการ 

ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และบรรยากาศการศึกษา 

ท่ีหล่อหลอมให้ผมกลายเป็นคนท่ีขวนขวายในการพัฒนา 

ตนเองในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ท่ีไม่หยุดจนถึง 

ทุกวันนี้

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีไม่ใช่สรณะของการหาคำาตอบ แต่เป็นแนวทาง 

ในการวางกลยุทธ์ในการหาคำาตอบ เพราะทุกทฤษฎีมี เงื่อนไขและข้อสมมติ 

ที่ต่างกัน เหตุเดียวกันอาจให้ผลต่างกันออกไปหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ต่างกัน การทำางานก็เช่นกัน จำาเป็นต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมและแก่นสารของ 

เรื่องนั้นจริงๆ ก่อนที่จะหาแนวทางในการจัดการ เพราะหากการเข้าหาปัญหา 

และพยายามแก้ไขโดยมองข้ามข้อจำากัด เง่ือนไข หรือปัจจัยสำาคัญบางประการ  

ผลก็จะออกมาต่างจากที่เราคาดหวังได้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เราไม่รู้ไปในทุกๆ เรื่อง ต้องฟังอย่างตั้งใจ เรียนรู้ ศึกษา เพื่อรู้ถึงแก่นของ 

แต่ละเรื่องเพราะจะช่วยให้มองเห็นแนวทางในการจัดการบริหารที่ดี

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ขยัน เสียสละ และมองการทำางานของเราเพ่ือคนอ่ืน ดังน้ันความสำาเร็จและ 

ชื่อเสียงของเรานั้นจะต้องมาจากคำาบอกของคนอื่น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันให้เป็นหนึ่งในร้อยเกียรติคุณ 

ร่วมกับศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงอีก ๙๙ ท่าน และเป็นเกียรติกับตัวเองและวงศ์ตระกูล 

ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะความรู้ ส่ิงน้ีต้องสร้างและส่ังสมจากหยาดเหง่ือ  

ความมุมานะของตัวเอง สิ่งเหล่านี้คือการลงทุน ประสบการณ์บอกผมว่า 

ผลตอบแทนใดๆ ไม่คุ้มค่ามากไปกว่าการลงทุนในการหาความรู้
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เมื่อมีความฝัน จงตั้งใจและทำาให้เป็นจริงจนสุดความสามารถ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ใช้วิชาความรู้เป็นแนวทางสร้างงานให้เติบโต

อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ในทุกการกระทำาและควรทำาตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา

สมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล สมบัติ อนันตรัมพร
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
  คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• แม่ทัพไอทีของไทย ตีพิมพ์ในหนังสือ 
 “๑๑ แม่ทัพไอที” โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ 

กว้างใหญ่ของคุณสมบัติ อนันตรัมพร คือแรงผลักดัน

ให้มุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต จน 

กลายเป็นผู้นำาวงการผู้ผลิตสายเคเบ้ิล นับได้ว่าเป็นต้นแบบ 

ของการทำาธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์และก้าวทันโลกยุคใหม่  

โดยความรู้ คำาแนะนำา ท่ีได้รับจากนิด้าได้มีส่วนช่วยต่อเติม 

และสร้างคุณค่าธุรกิจอย่างมากมาย

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันการศึกษาที่ ได้รับการยอมรับจาก

บุคคลโดยทั่วไปและเป็นสถาบันชั้นนำาในเชิงวิชาการ

ด้านการบริหารและการจัดการ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้รับความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง 

หลากหลาย และได้รับประสบการณ์จากเพ่ือนนักศึกษา  

ตลอดจนได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์จาก 

มุมมองของอาจารย์และวิทยากรตลอดจนหนังสือและ 

นิตยสารที่อาจารย์แนะนำา

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ปรับเปลี่ยนและสร้างองค์กรจากบริษัทห้องแถวสู่บริษัทมหาชน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 “สู่ความเป็นหนึ่ง” และ “เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ๑. มุ่งมั่น และ ทุ่มเท

 ๒. เป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 ๓. มีความฝัน และตั้งใจสร้างความฝันให้เป็นความจริง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ดีใจและภูมิใจที่สถาบันเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศใน

ครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ๑. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น

 ๒. จงภูมิใจที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรติ และ

  ทรงประสิทธิภาพแห่งนี้
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ในการทำางานต้องกำาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีแผนการทำางาน
และมีกระบวนการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ติดตามกำากับอย่างใกล้ชิด ให้กำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

มีรางวัลสำาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสำาเร็จ สนใจศึกษาสิ่งแปลกใหม่
เพื่อนำามาพัฒนาการทำางานอยู่เสมอ

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์
อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  อธิการบดี
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำาคัญ
• นิตยสารไทม์ (Time Magazine) ฉบับกรกฎาคม 
 ปี 1974 เสนอให้เป็น “The Rising World Leader” 
 ขณะที่มีอายุ ๒๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อที่อายุ
 น้อยที่สุดในจำานวน ๑๕๐ คน จากทั่วโลก

• สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบโล่เกียรติคุณพระพิรุณ 
 สำาหรับศิษย์เก่าที่ดำารงตำาแหน่งระดับสูงในหน่วยงาน
 ราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๑๒ 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๓



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ในฐานะอธิการบดีคนท่ี ๑๒  
(คนปัจจุบัน) ของนิด้า อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิต 
นักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ ปัจจุบันได้มีบทบาท 
สำาคัญในฐานะนักวิจารณ์ด้านสังคมและการเมืองของไทย  
ดร.สมบัติ เป็นดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารพัฒนาคนแรก 
ของสถาบัน ในระหว่างศึกษาปริญญาเอก ด้วยความ
เช่ียวชาญเร่ืองการเมืองและนโยบายสาธารณะ ดร.สมบัติ  
ได้ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านตำารา  
งานวิจัย และบทความ โดยเฉพาะตำาราทางด้านการเมือง  
การบริหาร และนโยบายสาธารณะ และผลงานวิจัยต่างๆ  
อาทิ วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคม 
ไทย วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ เป็นต้น
ดร.สมบัติ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้ง 
ในแวดวงวิชาการ การเมือง และภาคประชาสังคม โดย 
ได้รับเชิญให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
หลายแห่งในอดีต อาทิ ประธานบริษัท ไทยเดินเรือ จำากัด  
กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการอุดมศึกษา  
กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เป็นต้น ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายกสภาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงด้วยเกียรติประวัติและประสบการณ์ 
ท่ีหลากหลาย ท่านจึงเป็นอีกหน่ึงในความภูมิใจและเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับชาวนิด้า ทุกคน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 มีความภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่าของนิด้า และมีความ 
เชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของนิด้า เนื่องจากมีส่วน
สำาคัญอย่างยิ่งในการผลิตผู้นำาระดับสูงของชาติ และ
เชื่อว่านิด้ามีโอกาสจะพัฒนาให้เป็น World Class 
University ได้ในอนาคต

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้าได้มีส่วนเสริมสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ทำาให้
สามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางวิชา การและการปฏิบัติ และที่
สำาคัญคือเครือข่ายของนิด้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ในทางวิชาการ ได้นำาความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้า 
ย่ิงข้ึน และในทางบริหาร สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ทางบริหารเพ่ือให้การบริหาร 
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ๑. ขับเคลื่อนให้นิด้าเป็น World Class University
 ๒. เสริมสร้างให้นิด้าเป็น High Performance Organization
 ๓. มุ่งเน้นการทำางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

เคล็ดลับของท่านในการสร้างความสำาเร็จ
 ๑. กำาหนดเป้าหมายในการทำางานให้ชัดเจน
 ๒. มีแผนการทำางานที่ชัดเจน
 ๓. มีกระบวนการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 ๔. มีการติดตามกำากับอย่างใกล้ชิด
 ๕. ให้กำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 ๖. มีรางวัลสำาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสำาเร็จ
 ๗. สนใจศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เพื่อนำามาพัฒนาการทำางานอยู่เสมอ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นความภาคภูมิใจสำาหรับชีวิต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง  
ต้องฝึกตนให้เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งม่ัน วิริยะ อุตสาหะ ท่ีจะทำางานให้ประสบความสำาเร็จ  
ฝึกตนให้เป็นผู้ท่ีมีจิตสำานึกสาธารณะ เพ่ือการสร้างสังคมท่ีดี และท่ีสำาคัญต้อง 
ฝึกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
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นิด้าสอนให้รู้จัก Apply ทฤษฎีเข้ากับชีวิตจริง ซึ่งในการทำางาน
ต้องใช้ศิลปะในการเรียนรู้ผู้คนร่วมด้วย โดยการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ยอมรับที่จะถอยในบางครั้ง ใช้ความธรรมดา ความเรียบง่าย 
ความเข้าอกเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน คิดก่อนทำา ทำางานด้วยความมุ่งมั่น 

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

สมพร เชาวรินทร์
หัวหน้าสำานักงานทนายความ รองประธานมูลนิธิถ้ำากระบอก (คนที่ ๑)
บริษัท สำานักงานทนายความนายสมพร เชาวรินทร์ / มูลนิธิถ้ำากระบอก

ชื่อ-นามสกุล สมพร เชาวรินทร์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  หัวหน้าสำานักงานทนายความ 
  รองประธานมูลนิธิถ้ำากระบอก 
  (คนที่ ๑)
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท สำานักงานทนายความ 
  นายสมพร เชาวรินทร์
  มูลนิธิถ้ำากระบอก

ผลงานที่สำาคัญ
• รับโล่เกียรติคุณทนายความดีเด่นที่ทำาประโยชน์ 
 และช่ือเสียงให้แก่สภาทนายความ ประจำาปี ๒๕๓๒

• ได้รับเกียรติคุณชั้นหนึ่งตามระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทยว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
 ข้าราชการส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาจังหวัด 
 พ.ศ. ๒๕๓๒

• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ตริตาภรณ์
 ช้างเผือก (ต.ช.)

• รองประธานมูลนิธิถ้ำากระบอก คนที่ ๑ ตั้งแต่ 
 ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ด้วยเส้นทางชีวิตท่ีต้องพบและผ่านประสบการณ์ 

ทั้งในวงราชการเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม  

ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ความเสียสละเป็นอย่างมาก ความรู้ที ่

คุณสมพร เชาวรินทร์ ได้รับจากนิด้าจึงได้ถูกนำามาปรับ 

ใช้ได้อย่างสอดประสานและสร้างผลสัมฤทธิ์อย่าง 

กว้างขวางผ่านการทำางานท่ีจริงจังพร้อมๆ กับการเป็นผู้นำา 

ที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 จากภาพลักษณ์ท่ีภายนอกดูเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ  

ดูน่าเกรงขาม แต่พอได้มาสัมผัสเอง ที่นี่ให้ความรู้สึก 

เสมือนเป็นบ้านที่ให้ทั้งความรู้ และความอบอุ่น จาก 

เพื่อนๆ และคณาจารย์ ทำาให้รู้สึกว่าเราโชคดี และมี 

เกียรติท่ีมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันท่ีผลิตบุคลากร 

ออกไปรับใช้องค์กร สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ 

ยอมรับ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 แน่นอนว่าส่ิงท่ีได้รับ คือความรู้อย่างลึกซ้ึงในวิชาการ 

สาขาน้ันๆ ในขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้ในแง่ของสังคม  

คือการเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนดี พลเมืองดีของประเทศชาติ  

เรียนรู้จะทำาให้สังคมนี้น่าอยู่ โดยเริ่มต้นที่การกระทำา 

ของตัวเรา และได้แนวคิดต่างๆ มากมายจากคณาจารย์ 

ที่มีความรอบรู้ มีเพื่อนที่ดีมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้น

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ก่อนเรียนที่นิด้า ในตอนแรกก็มุ่งจะใช้ทฤษฎีมานำา 

ในการทำางานแต่เม่ือเรียนท่ีนิด้าจึงรู้จักการ Apply หรือ 

การนำาทฤษฎีไปปรับใช้กับการทำางานเพ่ือให้การทำางาน 

ราบร่ืนข้ึน มีความยืดหยุ่นข้ึน และยอมรับได้ว่าความคิด 

ของเราอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป เหนือส่ิงอ่ืนใดคือ การ 

ท่ีมีความสุขในการทำางานเพ่ิมมากข้ึน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 นอกเหนือจากการใช้วิชาความรู้ในการทำางานแล้วยังต้องใช้ศิลปะในการ 

เรียนรู้ผู้คนร่วมด้วย น่ันหมายถึงการรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ 

ที่จะถอยในบางครั้ง เพราะในการทำางานทุกอย่างไม่สามารถลุล่วงได้ด้วยตัว 

ของเราเพียงคนเดียว การทำางานร่วมกัน หรือการทำางานเป็นทีมเป็นเร่ืองสำาคัญ 

ที่สุด ดังนั้นการได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่ายคือ หัวใจของการทำางาน ใฝ่หา 

ความรู้ตลอดเวลา มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การได้รับการกล่อมเกลาจากนิด้า ได้ฝึกให้ใช้ความธรรมดา ความเรียบง่าย  

ความเข้าอกเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรู้สึก 

เป็นกันเอง ในขณะเดียวกันก็มีความน่าเกรงขาม และเม่ือเราอยากได้ใจจากใคร  

เราต้องให้ใจเขาก่อน คิดดีทำาดี รู้จักให้อภัย คิดก่อนทำา ทำางานด้วยความมุ่งม่ัน  

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สนุกกับงานท่ีทำา ปรึกษากับ 

ผู้รู้เมื่อมีปัญหา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 นี่คือความภาคภูมิใจที่สถาบันอันทรงเกียรติเห็นคุณค่าของผม ซึ่งถือเป็น 

กำาลังใจที่จะทำาให้ผมได้นำาความรู้ที่ได้จากนิด้า รวมถึงประสบการณ์จากการ 

ทำางานที่ผ่านมาไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นทั่วไปทั้งในวงราชการ เอกชน และ 

ภาคประชาสังคม ผมจึงอยากขอบคุณสถาบันและคณะกรรมการที่ให้เกียรติ 

คัดเลือกผมในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ในฐานะศิษย์เก่า และศิษย์รุ่นพ่ี ขอให้ท่านท่ีกำาลังศึกษาในสถาบันแห่งน้ี ได้ 

ตักตวงความรู้ประสบการณ์ให้ได้มากท่ีสุดจากเหล่าคณาจารย์ และเพ่ือนร่วมช้ัน 

การศึกษา เพราะความรู้จากบทเรียนในช้ัน และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ  

ระหว่างอาจารย์เพื่อนนักศึกษา จะเป็นข้อมูล ซึ่งเรียกว่า “คลังข้อมูล” ที่เรา

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำางาน หรือแม้แต่การดำารงชีวิตส่วนตัว 

ได้เป็นอย่างดี และควรคบหาเพื่อนฝูงให้ทั่วถึง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

ปรึกษาหารือกับอาจารย์เมื่อมีข้อสงสัย ส่งเสริมคนดี อย่าก้มหัวให้กับคนเลว 

กลับมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ และสถาบันเมื่อสำาเร็จการศึกษาไปแล้ว และหาก 

มีเวลาพอ ก็ควรเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม หรือเป็นกรรมการในสมาคมต่างๆ  

ของสถาบันฯ เพ่ือร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสุดท้ายผมขออวยพร 

ให้นักศึกษารุ่นร้องทุกท่านประสบผลตามความมุ่งหมายที่ประสงค์ทุกประการ
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ทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ต้องใช้ทั้งความอุตสาหะ
เพียรพยายาม จริงใจต่อทุกคน และรับผิดชอบในการทำางาน

ต่อตนเอง ประเทศชาติ และประชาชน

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่สังกัด  กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตร
 นายอำาเภอรุ่นที่ ๓๐

• ที่ ๑ หลักสูตรนายอำาเภอ รุ่นที่ ๓๐

• ที่ ๑ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒

• รางวัลคนดีมหาดไทย ปี ๒๕๓๗

• นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
 ประจำาปี ๒๕๕๓



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 จากการก้าวเดินในฐานะนักปกครองมาโดยตลอด

เป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปี ได้หล่อหลอมให้คุณสมศักดิ์  

สุวรรณสุจริต เป็นหน่ึงในนักปกครองฝีมือดีของกระทรวง 

มหาดไทย ที่ได้สร้างคุณูประการให้กับหลายๆ จังหวัด 

ที่ได้มีโอกาสปกครองในฐานะพ่อเมือง “รางวัลคนด ี

มหาดไทย” จึงเป็นเคร่ืองตอกย้ำาถึงคุณงามความดี และ 

ความต้ังใจในการทำางานเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

และประชาชนเป็นสำาคัญ กว่าท่ีจะเดินทางมาสู่จุดน้ี นิด้า  

นับเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าฯ ได้นำาหลักความรู้

ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้จนเชี่ยวชาญ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าคือสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ 

สูง ในอันดับต้นๆ ของประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้า สอนให้เรามีกรอบท่ีดีในการคิด การมองส่ิงต่างๆ  

ผ่านการวิเคราะห์ท่ีมีหลักการและเหตุผล และทำาให้เรา 

สามารถวางแผนการทำางานทุกอย่างได้อย่างชัดเจน

นำาความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ในหลายสาขาท่ีได้รับสามารถนำาไปปรับใช้กับการทำางานในองค์กร 

ที่มีสภาพแวดล้อมการทำางานที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด และรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาชน และประเทศชาติ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ต้องมีความอุตสาหะ เพียรพยายาม มีความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับ 

บัญชา ผู้บังคับบัญชา และประชาชน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 มีความภาคภูมิใจท่ีได้รับเกียรติอันสูงย่ิง ซ่ึงจะเป็นกำาลังใจในการปฏิบัติงาน  

และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 จุดมุ่งหมายของการศึกษานอกจากเป็นไปเพื่อรับใช้ตนเองแล้วยังต้อง

ดำาเนินไป เพื่อรับใช้และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
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การสร้างทีมงานที่มีทัศนคติที่ดีไปในทิศทางเดียวกันนั้น
สามารถส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกันเป็นทีม แบบมีระบบ อย่างเต็มความ

สามารถ สุดท้ายก็จะสามารถนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จได้

ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
ประธานกรรมการ
บริษัท โอเรียนสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติคส์ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๕๐
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โอเรียนสตาร์ อินเตอร์ 
  เนชั่นแนล โลจีสติคส์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• การเป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมการ  
 เรียกร้องความเป็นธรรมจากอียู ให้คืนสิทธิจีเอสพี
 สินค้ากุ้งไทย

• การเป็นผู้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
 ก่อตั้งสหพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาอาเซียน (ASEAN 
 Agriculture Federation : AAF)

• สมาคมกุ้งไทย ภายใต้การบริหารของนายสมศักดิ์ 
 ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
 ในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในทุกๆ กรณี

• การเป็นกำาลังสำาคัญในการร่วมแก้ปัญหาเอดี หรือ
 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา 
 (Anti dumping)



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย คือผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง  
ที่คอยผลักดันสินค้าเกษตรของไทยให้ก้าวเป็นหนึ่งใน 
ผู้นำาตลาดโลก และดำาเนินกิจกรรมการเรียกร้องความ 
เป็นธรรมให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการร่วมแก้ปัญหาเอดี หรือมาตรการตอบโต้การทุ่ม 
ตลาดของสหรัฐอเมริกา ดร. สมศักดิ์ จึงถือเป็นแบบ
อย่างที่ดีที่นักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไปควรนำาไป
เป็นแบบอย่าง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและเกียรติยศที่ดีงามใน
ด้านความรู้และวิชาการในสาขาต่างๆ มาช้านาน และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการสอนอยู่ในระดับสูง  
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความเป็นกันเองกับ 
นักศึกษา สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
ในทุกๆ ด้าน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้รับจากสถาบันมีมากมาย แต่ท่ีได้นำาไปต่อยอดในงานของบริษัท 
ตัวเอง คือ การจัดการให้เกิดระบบการทำางานที่ดีขึ้นและกำาหนดเป้าหมายการ 
ทำางานของบุคลากรในบริษัทชัดเจนมากขึ้น และผลตามมาคือ ปัญหาด้าน 
พนักงานลดลง เกิดผลของการร่วมกันทำางานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำา มุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย และแสวงหาความสำาเร็จต่อไป 
อย่างไม่หยุดยั้ง

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 สร้างทีมงามท่ีมีทัศนคติท่ีดีในการทำางาน สร้างความเข้าใจในงานท่ีทำาระหว่าง 
ทีมงาน และตอบแทนผลงานให้เป็นที่พอใจและยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 น้องๆ คิดไม่ผิดที่ได้ตัดสินใจมาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรตินี้ และอย่า 
ย่อท้อต่อการเรียน เพราะการเรียนที่นิด้ามีมาตรฐานสูงต้องอดทนและขยัน 
แสวงหาความรู้จากอาจารย์เท่าที่ทำาได้ให้มากที่สุด เมื่อน้องๆ สำาเร็จการศึกษา 
แล้ว ก็จะมีความภาคภูมิใจและมีความสุข อย่างที่ผมได้รับมาแล้ว
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ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
ผู้ถือหุ้น พนักงานย่อมนำามาสู่ความสำาเร็จ

สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์
ประธานกรรมการ
บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ 
  จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• กรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี
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 หากจะพูดถึงความสำาเร็จของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  
นอกจากจะวัดค่ากันด้านตัวเลขแล้ว ความมั่นคงและ 
ความสุข ตลอดจนถึงจริยธรรมของผู้บริหารที่มีต่อ 
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสำาเร็จได้อีก 
ประการหนึ่ง ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรและความ 
ซ่ือสัตย์ต่อทุกคน คือ วิสัยทัศน์และเคล็ดลับการทำางาน 
ของคุณสวัสด์ิ พงษ์วัชรารักษ์ ท่ีเล็งเห็นว่าพลังขับเคล่ือน 
ของบริษัทนั้นอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำา จึงไม่น่าแปลกใจ 
ที่บริษัทแห่งนี้จะมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทแล้วคุณสวัสด์ิ 
ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการหอการค้าให้กับจังหวัด
ปทุมธานีอีกด้วย การเรียนที่นิด้าได้ช่วยย่นระยะเวลา
การเรียนรู้ให้เขาได้เป็นอย่างมาก

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการ 
เป็นผู้นำาด้านวิชาการ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถ 
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างดี

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 หากเป็นการเรียนรู้จากการทำางานจริงผมคงใช้เวลา 
หลายปี แต่การได้รับความรู้จากสถาบันแห่งนี้ จาก 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทำาให้ผมสามารถเก็บเก่ียว 
ได้ภายในช่วง ๒ - ๓ ปี นับเป็นคุณค่าอันย่ิงใหญ่มากมาย 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ได้นำาวิชาการบริหาร บัญชี การเงินและสาขาอื่นๆ ในแต่ละด้านมาใช้ใน
การทำางานและบริหารอย่างเต็มที่ ตลอดจนการนำาแนวคิดทางการตลาดมา 
วิเคราะห์ในการจำาหน่ายสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัย
และไม่หยุดนิ่ง

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน ย่อมนำามาสู่ความสำาเร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ถือเป็นรางวัลแห่งความสำาเร็จที่ ได้รับที่ย่ิงใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตการ
ทำางาน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 เวลาที่เราเป็นนักศึกษา จงมีความสุขกับการเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์
ให้มากที่สุด และเมื่อเติบโตให้นำากลับมามอบให้กับรุ่นน้องๆ และบุคคลรอบ
ตัวท่านต่อไป



N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

214

If it’s not finished, It’s not end.
If it’s not end, It’s not finished.

การกระทำาสิ่งใดๆ ก็ตาม ต้องทำาจนได้ผลอย่างที่ต้องการ
ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าเรายังไม่สำาเร็จ เราควรจะต้องหา

หนทางใหม่เพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการให้ได้

สว่าง เกษตรสุวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป
บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สว่าง เกษตรสุวรรณ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ 
  (ประเทศไทย) จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕ Seagate Technology 
 (Thailand) Co.,Ltd.

• ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ Shinawattra Co.,Ltd.

• ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ Marketing Manager, 
 Exellence Form Co.,Ltd.
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 จากคำากล่าวของ คุณสว่าง เกษตรสุวรรณ ท่ีพูดไว้ว่า  

วิชาวิศวกรไม่เพียงพอต่อการบริหารและการจัดการ

ทางธุรกิจ ทำาให้วันนี้เขาคือผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไปของ  

บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด ที่

ได้นำาความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ

มาผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยนิด้าเป็นสถาบัน 

ท่ีทำาให้ คุณสว่าง ได้เรียนรู้ถึงการบริหารและการจัดการ 

อย่างเป็นระบบเพื่อการนำามาใช้ในการทำางานจริง และ 

สอนให้รู้จักถึงการทำางานเป็นทีมและการเป็นผู้นำาที่ 

สามารถนำาพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดเ้ปน็อยา่งด ีตาม 

ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียง ท้ังทางด้านวิชาการและ 

การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพออกสู่สังคม 

อย่างต่อเน่ือง ศิษย์เก่าจากสถาบันแห่งน้ีได้ออกไปสร้าง 

ช่ือเสียงให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ ในทุกวงการ ท้ัง 

ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงในแวดวงการเมือง นิด้า  

ยังมีจุดยืนในการวางตัวเป็นกลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง 

ใดๆ ในบ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าสถาบันนี ้

มิได้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใด และการฉลองครบรอบ 

๔๕ ปี โดยที่มีจำานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในทุกปีเป็น

สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีคุณภาพของอาจารย์และ

นักศึกษาที่จบออกมาทุกรุ่น

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้า เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ 

ผมเพียงอย่างเดียว แต่ยังและสอนให้ผมรู้จักการให้คืน 

แก่สังคม คณาจารย์ที่นี่สอนให้ศิษย์ทุกคนมีคุณธรรม 

และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สังคม เพ่ือนพ้องในนิด้า 

ก็เป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจเป็นอย่างย่ิง รุ่นพ่ีรุ่นน้องต่างมีความ 

สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรื่องใดๆ  

ก็ตามทำาให้ผมประทับใจและภูมิใจท่ีได้จบจากสถาบัน 

แห่งนี้

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ผมได้ศึกษามานั้นไม่เพียงพอต่อการนำาไปใช้

ทางธุรกิจ นิด้าเป็นสถาบันที่ทำาให้ผมได้เรียนรู้ถึงการบริหารและการจัดการ 

อย่างเป็นระบบเพ่ือการนำามาใช้ในการทำางานจริง และสอนให้รู้จักถึงการทำางาน 

เป็นทีมและการมีผู้นำาที่สามารถนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และยังสอนให้ 

รู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นหัวหน้า และผู้นำา ซึ่งผมได้นำาความรู้ที่ได้มา 

ใช้ในการเป็นผู้นำาองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประสบ 

ความสำาเร็จตามที่ตั้งไว้ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 If it’s not finished, It’s not end. If it’s not end, It’s notfinished.  

การกระทำาส่ิงใดๆ ก็ตาม ต้องทำาจนได้ผลอย่างท่ีต้องการถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดง 

ว่าเรายังไม่สำาเร็จ เราควรจะต้องหาหนทางใหม่ เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีเราต้องการ 

ให้ได้

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การทำาให้ดีที่สุด ถึงแม้บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้แต่อย่าง

น้อยที่สุดเราก็ได้เรียนรู้และได้ส่ังสมประสบการณ์จากส่ิงท่ีเราทำาเพ่ือนำามา 

ปรับปรุงและใช้ใหม่ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ทุกๆ ครั้งที่มอบหมายงานให้กับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา บ่อยคร้ังจะได้รับคำาตอบว่าทำาไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ 

ด้วยกัน ผมจะให้พนักงานกลับไปทบทวนและหาแนวทางแก้ไขท่ีจะทำาให้ประสบ 

ความสำาเร็จด้วยวิธีการนี้ก็จะทำาให้งานต่างๆ ประสบผลสำาเร็จได้มากขึ้น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูง และผมจะใช้รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้  

เป็นเครื่องเตือนใจ ที่จะทำาประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้สม

กับรางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิที่ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันนี้ต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ความสำาเร็จในชีวิต ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ท่ีหาเงินได้มาก หรือมีตำาแหน่งใหญ่โต 

ในองค์กร แต่มันคือความภาคภูมิใจและประสบความสำาเร็จในสิ่งที่เราได้ตั้ง 

เป้าหมายไว้ และมีผู้คนรอบข้างชื่นชมในความสำาเร็จที่ได้มาจากความมุ่งมั่น 

และต้ังใจของเรา และส่ิงน้ันๆ จะต้องเป็นประโยชน์ท้ังต่อองค์กร และประเทศชาติ
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การเป็นผู้บริหารที่ดีจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยการรับรู้และวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของตนเอง ทำาให้สามารถกำาหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพันธกิจและ

หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เหมาะสม

นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
ผู้อำานวยการสถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๗
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้อำานวยการสถาบันโรคทรวงอก
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันโรคทรวงอก กรมการ
  แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านการรักษาหัวใจเต้น 
 ผิดปกติด้วยคลื่นวิทยุ จากกระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ. ๒๕๔๕

• รางวัลคนดีสังคมไทย สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
 หัวใจและหลอดเลือด จากนิตยสารเส้นทางไทย
 เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

• รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาครัฐ ประจำาปี 
 ๒๕๕๒ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

• แนวทางการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติด้วยเครื่อง
 กระตุ้นหัวใจ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย)

• ประธานโครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงและ
 เครือข่ายโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
 พระยาชัยนาทนเรนทร สำานักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ด้วยความปรารถนาท่ีจะให้คนไทยได้รับบริการทาง 
การแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง ทำาให้ นายแพทย์ 
สุขุม กาญจนพิมาย ผู้อำานวยการ สถาบันโรคทรวงอก  
มีพันธกิจท่ีสำาคัญ ในการผลักดันให้สถาบันโรคทรวงอก 
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการคนไทยทุกคน  
ให้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลโดยเท่าเทียมกัน จาก 
ความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพแพทย์ในฐานะผู้เช่ียวชาญ 
ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ป่วย 
และในบทบาทของนักบริหารท่ีต้องบูรณาการความรู้ใน 
หลายด้าน และเปล่ียนแปลงกรอบความคิดจากหน่วยงาน 
ภาครัฐมาเป็นหน่วยงานบริการ จึงเป็นภาระที่หนักอึ้ง  
แต่ด้วยความต้ังใจอย่างแท้จริงในการทำางาน ภาพลักษณ์ 
ของสถาบันโรคทรวงอกในวันน้ี จึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
อย่างสิ้นเชิง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์คนหนึ่งของนิด้า นิด้า
เป็นชื่อที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสถาบันที่ก่อตั้งเพื่อนำา 
ความรู้มาใช้พัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของ 
ประชาชนอย่างย่ังยืน รายงานวิจัยต่างๆ ท่ีออกมาก็เป็น 
ที่ยอมรับและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ได้รับการ
ศึกษาจากสถาบันแห่งน้ีเป็นท่ียอมรับของสังคมอย่าง 
กว้างขวางว่ามีคุณวุฒิและความรู้ ตลอดจนความรับผิดชอบ 
ที่จะสร้างพัฒนาสังคมไทยให้สู่ความเจริญได้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ผมรู้สึกประทับใจกับการได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
เป็นอย่างดี จากท่านอาจารย์ซ่ึงให้ความเป็นกันเองและ 
ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ ผมมีความสุขที่ได้มาเรียน 
ที่นี่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ต่างสาขาวิชาชีพทำาให้มีโอกาส 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมอง ทำาให้เกิดความรัก 
ความผูกพันเป็นเพื่อนกันและร่วมปรับทัศนคติต่อกัน
ได้เป็นอย่างดี

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ผมได้นำาความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานตนเอง คือ  
สถาบันโรคทรวงอก โดยเฉพาะการนำาแนวคิดมาปรับ 

ใช้ในการทำางานโดยยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ขณะเดียวกันสถาบันโรค 
ทรวงอกจำาเป็นต้องเปลี่ยนบริบทและกรอบความคิดจากหน่วยงานภาครัฐ 
มาเป็นหน่วยงานบริการเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการท่ีรวดเร็วมีมาตรฐานและ 
ราคาไม่แพง ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงบริการ การทำาอย่างนี้ได ้
จำาเป็นต้อง พัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิค 
ยังต้องเพิ่มการสื่อสารและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำางาน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
เป็นสิ่งที่ผมได้จากการมาศึกษาที่นิด้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การเป็นผู้บริหารท่ีดีจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหารการเปล่ียนแปลง  
โดยการรับรู้และวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 
ของตนเอง ทำาให้สามารถกำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพันธกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่ 
เหมาะสม และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวชี้วัดที่สามารถวัด 
ได้อย่างแม่นยำาและถูกต้อง และหาวิธีการสื่อสารมาเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ร่วมกับ 
การปฏิรูประบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของหน่วยงาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ผมได้นำาความรู้ที่ได้จากนิด้าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ประการแรกคือ 
ต้องยึดถือคนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาของหน่วยงาน โดยพัฒนาสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมทั้งทั่วไปและวิชาชีพ ให้บุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงเพื่อ 
ให้บริการทั้งทางวิชาการและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ และทำาให้การ 
ดำาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมประการที่สองคือการสร้างทีม 
ทั้งในระดับหน่วยงานและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 
การดูแลสุขภาพของประชาชนด้านโรคปอดและโรคหัวใจแบบองค์รวม ตั้งแต ่
การดูแลส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคม 
ที่มั่นคง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งโดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เป็นแหล่งศึกษาท่ีหล่อหลอมให้ผมเป็นผู้บริหารท่ีพร้อมด้วยความรู้ ความเข้าใจ  
และสามารถเชื่อมโยงมาใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีความภูมิใจท่ีได้ศึกษาในสถาบันแห่งน้ี และนำาความรู้ 
ที่ได้ไปใช้ให้สมประโยชน์แก่ประเทศไทย และที่สำาคัญคือ ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันกับศิษย์ถึงอาจารย์และเพื่อนทุกคน
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ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ข่าวสาร เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ได้มากและเร็ว การเปลี่ยนแปลงก็เร็วมาก เราต้องมองตัวเอง
และวาง Position ของตัวเองว่าอยากทำาอะไร อยากเป็นอะไร
และเมื่อลงมือทำาแล้วทำาให้ดีกว่า และเกินกว่าความคาดหมาย

สุชาดา ภวนานันท์
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สุชาดา ภวนานันท์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๕๒
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท หลักทรัพย์จัดการ  
  กองทุนธนชาต จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• นิสิตเก่าดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๑ ของ
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 “สุชาดา ภวนานันท์” หญิงเก่ง และหญิงแกร่งอีกคน 
ในวงการการเงิน ท่ีได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานใน 
องค์กรการเงินชั้นนำาของประเทศที่ต้องใช้ความรู้ และ 
การตัดสินใจท่ีเฉียบคม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า 
และผู้มาใช้บริการโดยทำาให้ดีท่ีสุด เพ่ือนำาพาองค์กรหรือ 
สิ่งที่ทำาให้สามารถอยู่ในอันดับต้นๆ และเป็นที่ยอมรับ 
โดยการนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา 
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
หรือ Change agent ได้อย่างแท้จริง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมานาน เป็น 
ศูนย์รวมแห่งวิชาการ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎ ี
บัณฑิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 สิ่งที่ได้รับ คือความรู้จากคณาจารย์ที่มีความตั้งใจ 
ในการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาอย่างย่ิง มีความมุ่งม่ัน  
จริงใจ อดทนต่อนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และได ้
มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมรุ่นและร่วมสถาบัน มีความ
ประทับใจในไมตรีจิตของคณาจารย์และเพื่อนๆ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร 
 นำาความรู้ที่ได้รับไปทำางาน โดยพัฒนาและบริหารเสริมสร้างปัญญาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change) เพื่อจะเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
(Change agent)

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ทำาให้ดีที่สุด และนำาพาองค์กร หรือสิ่งที่ทำา ให้อยู่ในอันดับต้นๆ หรือเป็น
ที่ยอมรับขององค์กรและสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 อ่าน - คิด - จด - ทำา และความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น คือ 
คติประจำาใจ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภูมิใจมาก และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ข่าวสาร เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มาก 
และเร็ว การเปลี่ยนแปลงก็เร็วมาก เราต้องมองตัวเองและวาง Position ของ 
ตัวเองว่าอยากทำาอะไร อยากเป็นอะไร และเม่ือลงมือทำาแล้วทำาให้ดีกว่า และเกิน 
กว่าความคาดหมาย อย่างม่ันคง มุ่งม่ัน อย่าเปล่ียนแปลงตามกระแส พยายาม 
ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ประสบความสำาเร็จ
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ค้นหาวิธีใหม่ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
รักษาคำาสัญญา ทำางานให้ได้ตามกำาหนดที่รับปากไว้

ซึ่งจะทำาให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงานทุกคน
ทั้งเจ้านาย และลูกน้อง

สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์
ผู้อำานวยการ
บริษัท AS.COM จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๑๖
คณะที่จบ  สถิติประยุกต์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ผู้อำานวยการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท AS.COM จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• กรรมการก่อตั้งสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (ATCI)

• อดีตนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย

• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• โล่นักศึกษาดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ ปีบริหาร 
 ๒๕๕๓-๒๕๕๔
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 คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ใช้ 

ความรู้จากส่ิงท่ีเล่าเรียนมาได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือนำาไปต่อยอด 

และประยุกต์ใช้ในการทำางาน และพัฒนาตัวเองอยู ่

ตลอดเวลา เนื่องจากงานที่รับผิดชอบทั้งทางด้านการ 

บริหารและการดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ทำาให้ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้องเรียนรู้ 

ส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ได้โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท่ีดีข้ึน ความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนทุกวันน้ีจึงเกิดจากการมีแนวคิด 

ในการทำางานท่ีคิดอยู่เสมอว่า “น่าจะมีวิธีท่ีดีกว่าน้ี” และ 

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณสุธรรมให้ความสำาคัญนั่นก็คือต้องนำา

ความรู้ไปช่วยประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมด้วย

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เน่ืองจากมาศึกษาท่ีนิด้า ต้ังแต่เปิดทำาการสอนใหม่ๆ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ซ่ึงมีเพียงตึก ๑ และตึก ๒ เท่าน้ัน รถเมล์ 

มาไม่ถึง บางคร้ังก็น่ังเรือมาจากประตูน้ำาข้ึนท่ีท่าน้ำาด้าน 

หลังของนิด้า จึงทำาให้มีความผูกพันกับนิด้ามากพอสมควร  

ปัจจุบันก็ยังได้มีโอกาสมาทำางานให้กับสถาบัน โดยได้ 

เป็นกรรมการของสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และยังทำางาน 

ต่อเนื่องมาตลอดจนทุกวันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การเรียนสมัยก่อน ต้องเรียนวิชาต่างๆ ของทุกคณะ 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานก่อนจะเลือกเรียนวิชาหลักของคณะตนเอง  

เช่น วิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทำาให้ได้รับความรู้ 

กว้างขวาง ได้ประโยชน์ในการบริหารมากเมื่อเรียนจบ 

ไปแล้ว นิด้ายังเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงและรักษา 

มาตรฐานสม่ำาเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรและ 

เพิ่มแขนงวิชาใหม่ๆ ให้ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำาให้นักศึกษาที่จบ 

มามีคุณภาพอย่างดีย่ิง นอกจากน้ียังมีการเชิญศิษย์เก่าเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมาก

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 เมื่อจบจากนิด้า ก็ได้เข้าทำางานตรงตามสายงานที่เรียนมาคือทางด้าน 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำาเทคนิคต่างๆ จากแบบฝึกหัดไปประยุกต์ใช้ได้เป็น 

อย่างดี ทำาให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรมการทำางาน ช่วยให้ข้ันตอน 

ต่างๆ ลดลง ทำาให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำางานได้เร็วขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ค้นคิดวิธีใหม่ๆ ท่ีดีกว่าโดยการทดลอง เพ่ือให้ได้โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสมองของเราเองไปด้วย และจะคิดอยู่

เสมอว่า “น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้”

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ค้นหาวิธีใหม่ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รักษาคำาสัญญา  

ทำางานให้ได้ตามกำาหนดท่ีรับปากไว้ ซ่ึงจะทำาให้เป็นท่ีไว้วางใจของผู้ร่วมงานทุกคน  

ทั้งเจ้านาย และลูกน้อง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะตัวเราเองเท่านั้น 

เพื่อนฝูงและญาติมิตรก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยเช่นกัน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 เมื่อจบแล้วต้องนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวเพ่ือ 

ความก้าวหน้า แต่อย่าลืมนำาความรู้ไปช่วยประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมด้วย
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ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีการพัฒนาและ
เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ

คิดไว้อยู่เสมอว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ และจะต้องทำาให้สำาเร็จ

สุพจน์ หนูเนียม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สุพจน์ หนูเนียม
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์  
  เนชั่นแนล จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 สภาผู้แทนราษฎร

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
 บริหารงานตำารวจ สน.นางเลิ้ง (กต.ตร.สน.นางเลิ้ง)

• กรรมการ มูลนิธิชาวระโนด

• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• รองเลขาธิการ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
 อากาศ (TAFA)
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 คุณสุพจน์ หนูเนียม คือบุคคลสำาคัญของชาวระโนด  
จังหวัดสงขลา อดีตประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
สภาผู้แทนราษฎรผู้น้ี ยังเคยเป็นรองเลขาธิการสมาคม 
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (TAFA) อันเน่ืองมาจาก 
ประสบการณ์ในการทำาธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
(International Freight Forwarder) ทั้งทางอากาศ  
ทางทะเล ทางบก และทางรถไฟ ด้วยความสามารถที่ 
หลากหลายและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น 
งานทางธุรกิจหรืองานราชการ ทำาให้รับมือกับทุกอย่าง 
ได้อย่างเช่ียวชาญ และในฐานะประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่ิงหน่ึงท่ีทำาให้ประสบ 
ความสำาเร็จและเป็นหลักชัยในการทำางานคือการที่
คุณสุพจน์ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำารงตน 
เสมอมา

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้า เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการบริหาร  
และการจัดการที่เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
มีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตเกือบ 
ท้ังหมด ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีทำางานให้กับ 
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ  
และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมาย นักศึกษาที่สำาเร็จ 
จากที่นี่ต่างประสบความสำาเร็จล้วนเป็นผู้มีช่ือเสียงใน
สายอาชีพและเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้จบจากท่ีน่ี นอกจากจะ 
ได้ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านแล้ว ยังได้ประสบการณ์และมุมมอง 

ความคิดที่แตกต่างออกไปจากเพื่อนๆ ในแต่ละสายอาชีพ ทำาให้เกิดวิสัยทัศน์
กว้างไกล เกิดมิตรภาพที่พร้อมจะให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือกัน 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารและการจัดการธุรกิจของตนเองที่
ดำาเนินอยู่ สามารถสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ และ 
ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะนำาไปพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้เจริญ 
ก้าวหน้าต่อไป

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ผมมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
และพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าสร้างความเป็นเลิศใน
ด้านบริการให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยตั้งมั่นอยู่ในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ขยันเข้าไว้ อดทนและซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีการพัฒนาและเรียนรู้ 
อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ คิดไว้อยู่เสมอว่า ทุกอย่าง 
เป็นไปได้ และจะต้องทำาให้สำาเร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำาหรับตัวเองและวงศ์ตระกูล

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้รุ่นน้องตั้งใจทำางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและมีจิตใจเผื่อแผ่ 
ต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม ขอให้ทุกท่านเดินตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน
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เราต้องมีคนที่ดีและเก่งมาช่วยเราทำางาน การที่เราจะมีคนดี
และเก่งมาช่วยเราทำางานนั้น เราต้องดูแลพนักงานอย่างดี 

สร้างความพึงพอใจและความสุขให้แก่พนักงาน และอบรม
ให้พนักงานเป็นคนดีด้วย ถ้าพนักงานเป็นคนดีและคนเก่ง

และมีความสุข ก็จะสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
ที่เราดูแลก็จะประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน

สุมิตร เพชราภิรัชต์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด, บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สุมิตร เพชราภิรัชต์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด,
  บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• กรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

225

 การเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)  
และบริษัท โตโยต้าชัยรัชการ จำากัด ผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์ 
บรรทุกฮีโน่และรถยนต์โตโยต้า ของคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์  
ท่ีบริหารและผลักดันธุรกิจท่ีตนเองดูแลก้าวไปสู่การเป็น 
ผู้นำาในตลาด โดยใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาจากนิด้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพและครบถ้วนในทุกด้าน รวมถึงให้ความ 
สำาคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเพ่ือ 
ให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทอย่างต่อเน่ือง จากการทำางานของ 
พนักงานท่ีมีคุณภาพ และเม่ือประสบความสำาเร็จแล้วก็ 
ไม่เคยละเลยที่จะกลับมาทำางานให้กับสถาบันที่ตนเอง 
รักและภาคภูมิใจ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกรักและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้มาก เพราะ 
สถาบันแห่งน้ีกำาเนิดจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวท่ีต้องการให้ศิษย์ของสถาบันนำาความรู้ 
ความสามารถไปพัฒนาชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรือง 
ศิษย์เก่าจำานวนมากได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ 
ชาติ และนำาความรู้ความสามารถท่ีได้ไปประกอบอาชีพ 
จนประสบผลสำาเร็จได้รับตำาแหน่งหน้าที่ระดับสูงสุด 
ทั้งในภาคราชการ และในภาคธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพและทรงเกียรติ  
ศิษย์ทุกรุ่นต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงควรภาคภูมิใจ 
เป็นอย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความรู้ท่ีได้จากนิด้าเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ผมประสบ 
ความสำาเร็จในการทำางาน นอกเหนือจากความรู้ที่ได้  
ผมยังได้เพ่ือนท่ีดีจำานวนมาก ท้ังในรุ่นเดียวกันและพ่ีน้อง 
ต่างรุ่น ต่างคณะ ที่คอยให้กำาลังใจและความช่วยเหลือ 
ในทุกๆ ด้านเม่ือต้องการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญมาก ในส่วน 
ของอาจารย์ที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถตั้งใจ 
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์แล้วยังย้ำา
เตือนให้ลูกศิษย์ทุกคนมีคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม 
และประเทศชาติเมื่อมีโอกาส

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ผมได้นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และนำามาผสมผสานกับความรู้ที่ได้ 
จากคุณพ่อและคุณแม่มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ความรู้ทางการบริหารท่ีได้ไม่ว่า 
จะเป็นทางด้านการเงิน การตลาด การบัญชี การผลิต การบริหารบุคคล และ  
การวางนโยบายทางธุรกิจ สามารถใช้ในการบริหารธุรกิจของตัวเองได้เป็นอย่างดี  
ทำาให้ได้เปรียบคู่แข่งขันในตอนนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าอยู่ ส่งผลให้ผม 
ประสบความสำาเร็จ โดยสามารถเป็นตัวแทนจำาหน่ายท่ีมียอดขายสูงสุดได้ภายใน  
๓ ปี นับจากวันเริ่มดำาเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ผมต้องการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับ 
เราอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ มีระบบการอบรมให้ความรู้ 
ที่ดีให้กับพนักงานและสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ถ้าลูกค้าพอใจการ 
บริการ และพนักงานมีคุณภาพและมีความสุขในที่สุดก็จะทำาให้ผลตอบแทน 
การลงทุนของเราดีขึ้น เมื่อบริษัทมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแล้วต้องไม่ลืม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และพยายามดูแลสังคมที่เราอยู่ให้ดีที่สุด

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การแข่งขันในทุกวันนี้มีสูงมาก ถ้าทุ่มเทไม่เพียงพอก็คงยากที่จะชนะคู่แข่ง 
ได้ แต่ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ก็คงไม่มีใครไว้ใจ และถ้าไม่มีความกตัญญู ก็คง 
ไม่มีทางเจริญอย่างแน่นอน ท่ีสำาคัญอีกอย่างก็คือบุคคลากรท่ีดี มีคุณภาพและ 
คุณธรรม ดังนั้นเราต้องมีคนที่ดีและเก่งมาช่วยเราทำางาน การที่เราจะมีคนดี 
และเก่งมาช่วยเราทำางานนั้นเราต้องดูแลพนักงานอย่างดี สร้างความพึงพอใจ 
และความสุขให้แก่พนักงาน และอบรมให้พนักงานเป็นคนดีด้วย ถ้าพนักงาน 
เป็นคนดีและคนเก่งและมีความสุข ก็จะทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ 
ที่เราดูแลก็จะประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และเป็นเกียรติยศอย่างสูงย่ิง และ 
คิดว่าจะทำาตนให้เป็นประโยชน์กับสถาบันและประเทศชาติสืบต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ต้องทำาหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุดก่อนคือต้ังใจศึกษาเล่าเรียน หาความรู้จากการ 
ท่ีได้เข้ามาเรียนให้มากท่ีสุดและถ้ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็น่าจะเข้าร่วม 
เพราะจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีในการทำางานร่วมกับคนอ่ืน เม่ือจบการศึกษาไปแล้ว 
ก็ควรใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้รับจากสถาบันน้ีไปประกอบอาชีพอย่างเต็มกำาลัง 
ความสามารถ และถ้ามีโอกาสควรทำาประโยชน์ให้กับสถาบันและประเทศชาติด้วย
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มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ทุ่มเทให้กับการทำางาน
มุ่งเน้นการทำางานเป็นทีม และให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน

สุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สุเมธ มณีวัฒนา
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๖
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   กรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ 
  กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

• ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ส่วนกลาง 
 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด

• ผู้อำานวยการฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค ๔ ธนาคารพัฒนา
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด
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 ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ของคุณสุเมธ  
ท่ีเร่ิมต้นจากการเป็นทนายความ และใช้ความรู้เฉพาะด้าน 
ทางวิชาชีพนำามาผนวกกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน 
คณะบริหารธุรกิจท่ีนิด้า ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทให้กับ 
การทำางานโดยมุ่งท่ีผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง และใช้ประโยชน์จาก 
การเปล่ียนแปลงน้ันให้ดีท่ีสุด รวมถึงมีจริยธรรมในธุรกิจ  
ทำาให้เขาได้ข้ึนสู่การเป็นผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาสินเช่ือ 
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ก่อนจะก้าวสู่การเป็น 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แห่งบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ใน 
ปัจจุบัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 ตลอดระยะเวลากว่า ๔๕ ปี นิด้าเป็นสถาบันแห่งเดียว 
ท่ีสอนระดับปริญญาโทข้ึนไปท่ีมีความเพียบพร้อมในทุกๆ  
ด้าน ที่ก่อตั้งโดยพระราชดำาริขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เข้า 
มาศึกษาในสถาบันแห่งน้ีและได้เป็นศิษย์เก่าของคณะ 
บริหารธุรกิจ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 คณาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ มีความ 
ต้ังใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา มีเพ่ือนร่วม 
รุ่นที่มีความรัก มีความห่วงใยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
และสนับสนุนดูแลกันตั้งแต่วันแรกที่ ได้เข้าศึกษา 
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว แต่ความรู้สึก
เหล่านี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ตลอดเวลาในการศึกษา อาจารย์ได้สอนให้สามารถเช่ือมโยงความรู้และแนวคิด 
ทางวิชาการกับประสบการณ์ท่ีมีอยู่ จนเกิดแนว คิดใหม่ๆ ท่ีสามารถนำาไปปรับใช้ 
กับการทำางานในสถานการณ์จริงทำาให้เกิดคุณภาพในการทำางานและบริหาร
งาน เพื่อพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 มีความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งประโยชน์และผลสำาเร็จหรือ 
วัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ดีที่สุด มีจริยธรรม
ในธุรกิจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง ทุ่มเทให้กับการทำางาน มุ่งเน้นการทำางานเป็นทีม และ  
ให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 มีความภาคภูมิใจ ดีใจที่ได้นำาความรู้ที่ได้รับจากนิด้ามาใช้ในการทำางานจน 
ประสบความสำาเร็จ และได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล ถือเป็น 
เกียรติสูงสุดที่ได้รับ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 การเปล่ียนแปลงในปัจจุบันเกิดข้ึนในทุกด้านอย่างรวดเร็ว การศึกษาในระดับ 
ปริญญาโทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำางาน เพราะเป็น 
เคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีข้ึน แต่ต้อง 
ไม่ลืมว่าส่ิงน้ีเป็นเพียงการเร่ิมต้น ไม่ใช่จุดส้ินสุดของการใฝ่หาความรู้ ขอให้น้องๆ  
นักศึกษาติดตามความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างต่อเน่ือง  
ขอให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ หรือ Eager to learn
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ต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่ามีความชอบหรือไม่ชอบอะไร 
ข้อดีข้อด้อยคืออะไร จากนั้นเราจะสามารถเลือก

ที่จะทำางานที่ตัวเองเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข ที่สำาคัญต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ให้เท่าทัน

กับการเปลี่ยนแปลง ก้าวให้ทันกับธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งฝึกการเข้าถึงสมาธิ
ที่จะช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 

รักและเมตตาคนรอบข้าง รู้จักการให้อภัย

สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
เจ้าของและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ดูมายเบส จำากัด และ บริษัท อินฟินิตี้ เพรส จำากัด

ชื่อ-นามสกุล สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  เจ้าของและผู้จัดการทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท ดูมายเบส จำากัด และ 
  บริษัท อินฟินิตี้ เพรส จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้แทนมนตรี สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

• ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ชมรมการ
 จัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย

• เลขานุการอนุกรรมการ PDX (ศึกษาเกี่ยวกับ 
 PDF–Portable Documentary for Exchange)

• นักบริหารยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๙ 
 (ขวัญใจรุ่นและทะเบียนรุ่น) สโมสรนักบริหาร
 ฐานเศรษฐกิจ

• นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕๐ (กรรมการ
 ฝ่ายปฏิคม) ปี ๒๕๕๓ สถาบันการประชาสัมพันธ์
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 ในความหลากหลายของงานและประสบการณ์ท่ีผ่าน 
เข้ามา ล้วนทำาให้คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์ ได้ต่อยอด 
เก็บเก่ียวเข้ามาร่วมกับความรู้ท่ีได้รับจากนิด้าท่ีฝึกให้มอง 
ภาพเป็นองค์รวม มีการจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น 
หลักและประเด็นรอง สามารถค้นหาปัญหาผนวกกับ 
ประสบการณ์ที่มี เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจให้มีแตกต่าง ม ี
ผลประกอบการและการเติบโตท่ีน่าสนใจ คุณสุวิชาภรณ์  
ยังใช้สมาธิเข้ามาช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให ้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รักและเมตตาคนรอบข้าง  
รู้จักการให้อภัยนิด้าจึงเป็นเสมือนพื้นฐานสำาคัญแห่ง
การก้าวเดินสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเธอ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รักและภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันแห่งน้ี  
เพราะนิด้าเป็นจุดเร่ิมต้น และเป็นแรงบันดาลใจท่ีใหญ่ย่ิง  
ท่ีจะผลักดันให้เราก้าวไปสู่เป้าหมาย เป็นคนท่ีมีคุณภาพ 
ของสังคม ประเทศชาติและโลกใบนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 การเรียนท่ีนิด้าได้รับการฝึกให้มองภาพเป็นองค์รวม  
มีการจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นหลักและประเด็น 
รอง สามารถค้นหาปัญหา โดยการใช้องค์ความรู้ท่ีเรียน 
มานำามาผนวกกับประสบการณ์ท่ีมี เพ่ือแก้ไขปัญหาโดย 
คำานึงถึงสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมในช่วงเวลาน้ัน 
ตลอดจนความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ 
นำาพาตัวเองให้อยู่รอดได้ในสภาวการณ์ต่างๆ ภายใต้ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังประทับใจกับ 
อาจารย์ท่ีเก่งและดี เป็นต้นแบบในวิธีคิด มุมมอง สามารถ 
ถ่ายทอดวิชาการที่แข็งแกร่ง และประสบการณ์ที่ชาญ 
ฉลาด ปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและ 
ประเทศชาติ รวมถึงการมีเพ่ือนท่ีดีช่วยเหลือในเร่ืองความ 
รู้ด้านวิชาการ ให้คำาแนะนำา และเป็นเครือข่ายในการ 
ดำาเนินธุรกิจ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ได้ใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ในการทำากรณีศึกษาจากท่ีเรียน  
เข้าไปทำาความเข้าใจในการทำางาน วางแผนงานและดำาเนินงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหา วิชาต่างๆ ที่เรียนล้วนเป็นประโยชน์ในการ 
ประกอบธุรกิจ เช่น วิชาการจัดการ องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ 
ทำาให้เราปรับตัวทำางานร่วมกับคนในองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพการมีพ้ืนความรู้ความเข้าใจทำาให้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ือง 
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมีเครือข่ายที่ดี เช่น อาจารย์รุ่นพี่ 
รุ่นน้อง ทำาให้ขยายธุรกิจได้ และออกจากธุรกิจได้ทันเมื่อสถานการณ์ไม่ดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่าชอบและไม่ชอบอะไร มีจุดอ่อน จุดแข็งตรงไหน  
ต้องมองปัญหาท้ังในส่วนของตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบด้านเพื่อให้แก้ไขได้
อย่างตรงจุด และทำางานที่ตนเองชอบและมีความสนใจเพื่อให้ทำางานอย่างม ี
ความสุขเลือกผู้ร่วมงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์ เป็นคนดี มีความ 
รับผิดชอบ รอบรู้ในงาน มีศักยภาพ รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง สามารถ 
ทำางานร่วมกันเป็นทีม และที่สำาคัญต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ให้เท่าทันกับการ 
เปล่ียนแปลง ก้าวให้ทันกับธุรกิจใหม่ๆ รวมท้ังฝึกการเข้าถึงสมาธิท่ีจะช่วยปรับ 
สภาวะร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง รักและเมตตาคนรอบข้าง 
รู้จักการให้อภัย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นรางวัลท่ีท่ีถือเป็นเกียรติประวัติท่ีสำาคัญย่ิงของชีวิต มีความภูมิใจท่ีได้นำา 
ความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และได้มีโอกาสทำา 
ประโยชน์ให้กับสังคมในหลายด้าน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยวางรากฐานในการพัฒนา 
บุคลากรให้กับประเทศชาติต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 “ถ้าไม่มีนิด้าก็ไม่มีเราท่ีเป็นอยู่เช่นทุกวันน้ี” อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าทำา 
อย่างไรท่ีจะให้ความเป็น ‘ตัวตนท่ีสง่างาม’ ของพวกเราแต่ละคน ปรากฏออกมา 
ให้ทุกคนได้รับรู้ เป็นต้นแบบของความภูมิใจและทำาอย่างไรให้เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ  
ที่แยกย้ายกันไปทำาภารกิจที่สำาคัญของชีวิต กลับมาคิดถึงนิด้า และรวมใจกัน 
สร้างสรรค์ พัฒนา และรักษานิด้าของเราไว้ให้เป็นหน่ึงในสถาบันอันทรงเกียรติ 
ตลอดไป
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การทำางานต้องทำาอย่างมืออาชีพ ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และกล้า
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงต้องกล้าที่จะยอมรับ

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ซ้ำาสอง และประการสำาคัญคือ อย่าอ่อนแรงก่อนที่จะถึงเส้นชัย

แสงชัย โชติช่วงชัชวาล
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พัฒน์กล จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล แสงชัย โชติช่วงชัชวาล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๗
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   รองประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท พัฒน์กล จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• กรรมการ การประปานครหลวง

• ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการ การ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

• ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการ การพัฒนา
 เศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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 การเรียนที่นิด้าของคุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ได้ 
ต่อเติม และต่อยอด ฝึกให้ได้คิด เน้นทักษะการวิเคราะห์  
การแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้ที่ไม่ทำาให้มอง
อะไรแค่มุมเดียว และไม่มีแนวความคิดใดแนวคิดหนึ่ง 
ที่ถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเลือกใช้ จึงเป็น 
ปัจจัยสนับสนุนท่ีสำาคัญท่ีทำาให้ คุณแสงชัยนำามาประยุกต์ 
กับการทำางานในสนามธุรกิจจริง ท่ีบางคร้ังก็ผ่านไปได้ 
ด้วยดี บางครั้งก็อาจมีอุปสรรคมาท้าทายบ้าง เพื่อ 
หล่อหลอมให้เป็นคนท่ีเก่งและแกร่ง ในการนำาพานาวา 
ท่ีดูแลรับผิดชอบให้ขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง  
และไม่ลืมที่จะทำาเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เม่ือเข้ามาเรียนท่ีนิด้า มีความรู้สึกท่ีดีต่อเพ่ือนๆ ท่ีมี 
หลายวัยหลายรุ่น มีประสบการณ์ การดำาเนินชีวิต และ 
ทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ทำาให้ได้รู้หลายเรื่อง 
นอกเหนือไปจากการทำางาน การเรียนที่นิด้าได้เรียนรู้ 
อะไรหลายอย่าง มีท่านอาจารย์ที่มีความรู้และเปี่ยมไป 
ด้วยประสบการณ์ นิด้าสอนให้เรามีมุมมองในการดำาเนิน 
ชีวิตที่เป็นระเบียบ เข้าใจสังคมและทำาเพื่อสังคมเมื่อม ี
โอกาส สิ่งเหล่านี้ทำาให้ชีวิตในรั้วสถาบันมีความหมาย 
มีความจดจำาที่น่าประทับใจ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 รู้สึกประทับใจในการเรียนการสอนของนิด้า เป็น 
การเรียนที่ทำาให้เราได้คิด ให้เราได้แบ่งปันความรู้และ 
ประสบการณ์ท้ังจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน เน้นทักษะ 
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู ้
ทำาให้เราไม่มองอะไรแค่มุมเดียว ทุกอย่างมีความเช่ือมโยง 
และสัมพันธ์กัน และข้ึนอยู่กับบริบท ส่ิงท่ีสำาคัญอีกส่ิงหน่ึง 
คือ นิด้าจะเน้นสอนในเร่ืองจริยธรรมมาก อาจารย์ทุกท่าน 
จะสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญในชีวิตคนเป็นอย่างมาก

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน รวมถึงองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอด 
จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทำาให้สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในท่ีทำางานได้เป็นอย่างดี  
การเรียนท่ีนิด้ามีความน่าสนใจคือ จะต้องรู้ท้ังแนวกว้าง และเชิงลึก ส่ิงท่ีได้รับ 
คือการเรียนรู้การบริหารแบบหลายมุมมองพร้อมทั้งเข้าใจว่าไม่มีแนวความคิด 
ใดแนวคิดหนึ่งที่ถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะเลือกใช้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และทำาเป้าหมายให้เป็นแรงดึงดูดในการทำาให้ 
เราสำาเร็จ ต้องมีความรู้ และต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะทำาให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้  
รวมถึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นวิสัยทัศน์ที่มีทัศนคติที่เป็นบวก ต้อง 
สร้างเป้าหมายที่ท้าทายอยู่เสมอเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้สร้างผลงานที่ดีที่สุด

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 การทำางานต้องทำาอย่างมืออาชีพ ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และกล้าเปิดใจรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น  
พร้อมท้ังแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนซ้ำาสองและประการสำาคัญคือ อย่าอ่อนแรง 
ก่อนที่จะถึงเส้นชัย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล 
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ในคร้ังน้ี รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีสถาบันได้เล็งเห็น 
ความสำาคัญในตัวผม รางวัลท่ีได้รับในคร้ังน้ีช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความ 
เชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำาให้มีกำาลังใจมากขึ้นในการทำางานและการช่วยเหลือ 
สังคมต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 สำาหรับนักศึกษานิด้าตลอดระยะท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งน้ี ถือเป็นช่วงเวลา 
ที่มีความสำาคัญสำาหรับการใช้ชีวิตนักศึกษาให้มีคุณค่ามากที่สุด ขอให้ทุกท่าน 
ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ มาพบปะกับอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
และสร้างความสัมพันธ์และไมตรีจิตกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนและเพ่ือนร่วมสถาบัน  
จะได้นำาความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
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ในการทำางานต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายที่ยากและความมุ่งมั่นที่จะทำางาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ยากนั้นเป็นสิ่งสำาคัญ เป้าหมายที่ยากได้แก่สิ่งที่เรา

ไม่เคยทำา และจะต้องทำาให้สำาเร็จในเวลาอันสั้นจะทำาให้เราได้มีโอกาสค้นพบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆและผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน
กรรมการ
สถาบันยานยนต์

ชื่อ-นามสกุล อดิศักดิ์ โรหิตะศุน
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  กรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันยานยนต์

ผลงานที่สำาคัญ
• ASEAN Outstanding Engineering 
 Achievement Award

• วิศวจุฬาดีเด่น

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดทำาแผนแม่บท
 อุตสาหกรรมยานยนต์

• ประธานสมาพันธ์ยานยนต์อาเซียน

• นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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 จากการทำางานกับอุตสาหกรรมยานยนต์มาตั้งแต่ 
เริ่มผลิตและประกอบยานยนต์เพื่อทดแทนการนำาเข้า  
หลังจากนั้นได้มีการเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้ใน 
ประเทศ การยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
จนทำาให้ประเทศไทยกลายมาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ 
ในปัจจุบัน คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน จึงเป็นผู้หนึ่งที่มี 
ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ โดยการทำางาน 
ร่วมกับองค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ 
พัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็น 
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน 
ได้อย่างแท้จริงคุณอดิศักดิ์ ยังเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คน 
ที่ได้ก้าวข้ึนสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงให้กับบิรษัท 
ญ่ีปุ่นกับตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริหารระดับสูง 
บริษัท เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จำากัด อันเน่ืองมาจากฝีมือ 
และความสามารถ กระทั่งปัจจุบันที่เกษียณจากงาน 
ประจำาก็ยังเสียสละและอุทิศตนในทำางานให้กับส่วนรวม 
มาอย่างต่อเน่ืองโดยมีความมุ่งหวังที่จะผลักดัน 
“อุตสาหกรรมนำาความสุขสู่สังคมไทย” ให้จงได้

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้า สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว มีต่อประชาชนชาวไทย และประเทศไทย  
จึงทรงได้ก่อตั้งนิด้าขึ้นมาเพื่อสร้างนักพัฒนาขึ้นมา  
เพ่ือออกไปสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี นิด้าจึงเปรียบเสมือนความ 
หวังของสังคมไทย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ผมได้รับความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ รุ่นน้อง  
มีโลกทรรศน์กว้างขึ้น และสามารถนำาความรู้และ 
ประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้ด้วย 
ความม่ันใจ นิด้ายังปลูกฝังให้ทุกคนนำาความรู้ไปใช้อย่าง 
มีคุณธรรม ส่วนความประทับใจนั้น คือความอบอุ่นที่
ได้จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคณาจารย์

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 หลังจากจบนิด้าก็เกิดเหตุการณ์วิกฤติต้มยำากุ้ง ด้วยความรู้และประสบการณ์ 
ที่เรียนมาทำาให้สามารถผ่านวิกฤติ และสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจน 
สามารถขยายตลาดส่งออกไปจำาหน่ายท่ัวโลกได้ หลังจากวิกฤติต้มยำากุ้งสภาวะ 
แวดล้อมทางธุรกิจผันผวนตลอดเวลา ความรู้และประสบการณ์และเครือข่าย 
ของนิด้าช่วยได้มากทีเดียว นอกจากน้ีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีได้รับการปลูกฝัง 
จากนิด้าก็สามารถนำามาใช้กับองค์กร จัดตั้งหน่วยงาน CSR และจัดตั้งมูลนิธิ  
ฮอนด้าประเทศไทยขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านสิ่งแวดล้อม, การศึกษา  
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เน่ืองจากผมทำางานด้านอุตสาหกรรมมาโดยตลอดและเช่ือม่ันว่าอุตสาหกรรม 
เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ยังมีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา 
อีกมาก เช่น เร่ืองขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันด้านปัญหาส่ิงแวดล้อม  
ฯลฯ เพ่ือให้ “อุตสาหกรรมนำาความสุขสู่สังคมไทย” ให้จงได้ “และอุตสาหกรรม 
นำาความสุขสู่สังคมไทย” ก็คือวิสัยทัศน์ที่สำาคัญในการทำางานของผมเอง

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ในการทำางานต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายที่ยากและความมุ่งมั่นที่จะทำางาน 
ให้บรรลุเป้าหมายท่ียากน้ันเป็นส่ิงสำาคัญ เป้าหมายท่ียากได้แก่ส่ิงท่ีเราไม่เคยทำา  
และจะต้องทำาให้สำาเร็จในเวลาอันส้ัน จะทำาให้เราได้มีโอกาสค้นพบประสบการณ์ 
ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ และผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เรื่องทีมเวิร์คก็สำาคัญ เพราะ 
การทำางานส่วนใหญ่ไม่ได้ด้วยใครคนใดคนหน่ึง ถ้าหากเราอยากทำาให้ทีมเวิร์ค 
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ความสำาเร็จของงานก็มีความเป็นไปได้ นอกจากน้ี  
คุณธรรม และจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีต้องปลูกฝังให้ตัวเราเองและองค์กร 
ของเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำาให้เราทำางานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างมีความสุข 
ปราศจากปัญหา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รางวัลมิใช่เป้าหมายของการทำางาน แต่รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มีโอกาสใช ้
ความรู้ความสามารถในการทำางานเพ่ือสังคมไทย และเพ่ือในหลวงร่วมกับพ่ีน้อง 
ชาวนิด้าทุกๆ คน และหวังเป็นอย่างย่ิงท่ีจะเห็นพลังท่ีเกิดข้ึนจากเครือข่ายความร่วมมือ 
ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ เดินหน้าสร้างสรรค์พัฒนาสังคมที่
มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 “นิด้าคือความหวังของสังคมไทย” อยากให้พวกเราชาวนิด้าทุกคนมาร่วมกัน 
ทำาความฝันและความหวังให้เป็นความจริงโดยการใช้สติปัญญา ความรู้ และ
ความมีคุณธรรม นำาพาความเจริญมาสู่สังคมไทยไว้ให้ลูกหลานของเรา
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ไม่ว่าจะลงมือทำาอะไร อยากให้แน่ใจว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รับมา
อย่างเข้มข้น โดยผสานเข้ากับเป้าหมายที่ตั้งมั่นจากการได้รู้จักตนเอง

แล้วลงมือทำาอย่างตั้งใจ สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ควบคู่กับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

อติชาติ ไชยศุภรากุล
รองประธานบริหาร - ฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำากัด

ชื่อ-นามสกุล อติชาติ ไชยศุภรากุล
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๓
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองประธานบริหาร - ฝ่ายขาย
  และการตลาด
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒    
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• กรรมการ กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเคมี 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• กรรมการ สมาคมธุรกิจเคมีแห่งประเทศไทย
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 การท่ีได้คลุกคลีกับวงการปิโตรเคมีมาเป็นเวลานาน 

ทำาให้ คุณอติชาติ ไชยศุภรากุล ผู้บริหารหนุ่มอนาคต 

ไกลได้สะสมประสบการณ์จากอาชีพมาอย่างมากมาย  

เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้ามีความสามารถ  

ก็มีโอกาสให้ก้าวสู่ความสำาเร็จ โดยไม่ต้องรอเวลา และ 

เมื่อมีโอกาสได้ต่อยอดความรู้ที่เสมือนเป็นพื้นฐานสู่ 

การบริหารจัดการ ยิ่งส่งผลให้ คุณอติชาติ มองเห็น 

แนวทางการบริหารธุรกิจได้เฉียบคมย่ิงข้ึน กระท่ังสามารถ 

พาธุรกิจก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหญ่มาได้อย่างสง่างาม 

ถึงสองครั้ง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกผูกพัน และเป็นหนี้บุญคุณต่อคณาจารย์ และ

สถาบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความรู้จากนิด้าถือว่าสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

ในการบริหารธุรกิจและการดำาเนินชีวิต โดยส่ิงเหล่าน้ัน 

ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ท่ีมีความสามารถและ 

ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับ 

เพื่อนร่วมชั้นที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นความประทับใจมาจน 

ถึงทุกวันนี้

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อย
อดในการทำางานได้อย่างไร
 แน่นอนท่ีสุด ว่าความรู้ท่ีได้จากการเรียนท่ีนิด้าเปรียบ 

เสมือนรากฐานท่ีม่ันคง และมีผลอย่างมากต่อความเข้าใจ 

ในการทำาธุรกิจแต่ส่ิงท่ีสำาคัญ คือท่ีน่ีสอนให้ผมมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองภายหลัง 

จากจบไปแล้ว ทำาให้ความรู้เดิมสามารถพัฒนาให้แตกแขนงและ ต่อยอดต่อ

ไปอีกขั้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและง่ายต่อการประยุกต์ใช้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 รู้จักตนเอง รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิต และงานน้ันต้องตอบสนองเป้าหมาย 

ของเราได้ การทำางานจึงเกิดความสุข เป้าหมายของเรานั้น สำาหรับใครบางคน 

อาจจะเล็ก แต่ถ้าสำาหรับเรามีความหมายและมีความสำาคัญมาก ขอให้ทำาสำาเร็จ 

แค่นั้นก็ทำาให้เรามีความสุขมากแล้ว ขณะเดียวกันการที่จะบรรลุเป้าหมายใด 

ต้องควบคู่กับการวางกลยุทธ์ที่ดีและถูกต้องเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 รักในสิ่งที่ทำา เชื่อมั่นในทีมงาน ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ควบคู่กับการกำาหนด

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกซาบซึ้งและปลาบปลื้มที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้ยึดม่ันในวิชาชีพ และความรู้ท่ีได้จากสถาบัน เลือกและปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีดี 

และถูกต้อง เพื่อเกียรติของตนเอง ครอบครัว และสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาท 

วิชาการแก่เรา นอกเหนือจากนี้คือการทำาอะไรก็ตาม ขอให้นึกถึงผลประโยชน ์

ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป
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ผมตระหนักเสมอถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อันสำาคัญที่มีต่อ
สถาบันหลักของชาติ และประชาชน ทุกภารกิจที่ปฏิบัติกระทำาในฐานะ
ทหารของชาติที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

มุ่งหวังให้บ้านเมืองมีความมั่นคง สงบเรียบร้อย ปราศจากภัยคุกคาม
ที่บั่นทอนความเข้มแข็ง และความมีเสถียรภาพ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ชื่อ-นามสกุล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๗
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  -
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ.๒๕๕๑ สาขา บริหาร  
 การปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

• โล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๑ 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• โล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๐ คณะรัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ผู้บัญชาการทหารบก
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผู้บัญชาการทหารบก 
เป็นอีกหน่ึงบุคคลท่ีสมควรได้รับการจารึกช่ือไว้ในบันทึก 
หน้าหน่ึงของประวัติศาสตร์ทางการเมืองและการทหาร 
ของไทย ในช่วงวิกฤตทางการเมืองของประเทศหลายคร้ัง 
หลายครา ทหารได้เข้ามามีบทบาทหลักในการเป็นตัวกลาง 
ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองและสร้างความ 
อบอุ่นใจให้กับประชาชนการบริหารจัดการในช่วงเวลา 
เหล่าน้ัน จำาเป็นต้องมองและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ 
องค์รวม (Holistic) เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ถึงแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำาบาก แต่ด้วย 
ความสามารถ และความต้ังใจ ตลอดจนการตระหนักถึง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มีต่อสถาบันหลักของ 
ชาติ จึงทำาให้ปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นและลุล่วงไปได้ด้วยดี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 รู้สึกตระหนักในภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของสถาบัน อันทรงเกียรติแห่งน้ี ท่ีจะสนองตอบต่อแนว 
พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง 
ก่อตั้งสถาบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 จุดเด่นของรัฐประศาสนศาสตร์ คือองค์ความรู้แบบ 
สหวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ทำาให้นักศึกษา มี 
ความรู้กว้างขวาง และเกิดมุมมองในหลายมิติ จุดเด่น 
อีกประการหน่ึง คือเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับ 
ทักษะในการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ 
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง และนอกจากเน้ือหาตาม 
ทฤษฎีแล้วในการเรียนการสอนจะมีกรณีศึกษาร่วมด้วย 
เสมอ นอกจากน้ีการได้ทำางานร่วมกับเพ่ือนๆ ท่ีหลากหลาย 
ที่มีประสบการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน 
ช่วยทำาให้ได้แง่คิด มุมมองด้านการบริหารใหม่ๆ ทำาให ้
เข้าใจองค์ความรู้ที่ได้รับอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นิด้า ผมมีประสบการณ์ใน 
การบริหารมาระดับหน่ึง แต่องค์ความรู้ท่ีได้รับจากนิด้า 

ช่วยให้ความสามารถในการวิเคราะห์ การมองปัญหาในลักษณะองค์รวม (Holistic)  
และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขนึ้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้บริหารสูงสุดของ 
องค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ามกลางบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อสังคมโลกภัยคุกคาม 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต การ 
แก้ปัญหากระทำาได้ยากเน่ืองจากมีความซับซ้อน เก่ียวข้องกับทุกด้านท้ังการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคม กองทัพบกต้องปรับตัวสู่ความทันสมัยทันสถานการณ์ ผู้นำา 
ต้องมีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเผชิญภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ และต้องให้ความสำาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชา 
สังคมเพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผล

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการผมตระหนักเสมอถึงเกียรติที่ ได้รับและ 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอันสำาคัญท่ีมีต่อสถาบันหลักของชาติ และประชาชน  
ทุกภารกิจที่ปฏิบัติกระทำาในฐานะทหารของชาติท่ีปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวมและประเทศชาติ มุ่งหวังให้บ้านเมืองมีความมั่นคง สงบเรียบร้อย  
ปราศจากภัยคุกคามที่บั่นทอนความเข้มแข็งและความมีเสถียรภาพ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นมงคลสูงสุดต่อผมและครอบครัว ที่ได้รับ 
การคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์  
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในคร้ังน้ี และมีความภาคภูมิใจท่ีคณะกรรมการ 
ของสถาบันเห็นถึงความต้ังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ือประเทศชาติตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ปัจจุบันเป็นโลกแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ระดับ 
การพัฒนาของประเทศขึ้นกับศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชน 
ในชาติผู้ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ และมีชื่อเสียงแห่งนี้  
ขอให้มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ซ่ึงนอกจากจะเกิด 
ผลดีต่อตัวเองแล้วย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอีกด้วย
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ที่สำาคัญที่สุด ในการให้คำาปรึกษา
ไม่ได้มุ่งแต่เพียงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเป็นสำาคัญ

แต่จะมุ่งประโยชน์สูงสุดที่สังคมพึงได้
จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าไปพร้อมๆ กันด้วย

ชื่อ-นามสกุล ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๕๒
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   หุ้นส่วนอาวุโส
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท สำานักกฎหมายสากล 
  ธีรคุปต์ จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• กรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์
 คูเปอร์ส ในประเทศไทย

• หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี 
 ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำากัด

• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟา 
 แคปปิตอล จำากัด

• กรรมการอำานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

• กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
หุ้นส่วนอาวุโส
บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด
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 ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของ ดร.อนุพันธ์  
กิจนิจชีวะ ได้ฉายแสงไว้อย่างเจิดจ้าในการเป็นผู้บริหาร 
ระดับสูงของบริษัทในกลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
ประเทศไทย บริษัทให้คำาปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจน 
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคต่างๆ ที่ประกอบธูรกิจในด้าน 
การสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และที่ปรึกษาด้าน 
กฎหมายและภาษี ตลอด ๑๕ ปี ในวิชาชีพ ดร.อนุพันธ์  
ประกอบธุรกิจด้วยความปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายภายใต ้
แนวคิด “มุ่งแสวงหาความสำาเร็จไม่ใช่เพ่ือตนเอง แต่เพ่ือ 
ผู้อ่ืน” 

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นความภาคภูมิใจประการหน่ึงในชีวิตที่ได้ศึกษา 
และรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันอันทรงเกียรติ
แห่งนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ต้ังแต่ก้าวแรกท่ีได้เข้าศึกษาและตลอดเวลา ๔ ปีเศษ  
ผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ทุกท่าน 
ท่ีให้ความเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาสในการ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ทำาให้เกิดความคิด 
ที่หลากหลาย อันนำาไปสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 ความรู้ท่ีได้จากนิด้าช่วยเปิดโลกทัศน์เป็นอย่างมาก  
การที่ผมทำางานเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ความรู ้

เหล่านี้ทำาให้ผมสามารถมองปัญหาของลูกค้าได้ในหลายแง่มุม และกว้างขวาง 
มากข้ึน ท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ ในแง่มุมของการพัฒนาสังคมและบ้านเมือง เราไม่ได้ 
มุ่งแต่เพียงประโยชน์ท่ีลูกค้าได้รับเป็นสำาคัญ แต่จะมุ่งประโยชน์ สูงสุดท่ีสังคม 
พึงได้จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ความรู้ที่ได้จากหมวด 
วิชาการระเบียบวิธีวิจัย ทำาให้ผมเปล่ียนวิธีคิดโดยส้ินเชิงและมีวิธีคิดท่ีหลากหลาย  
มีระบบระเบียบมากข้ึน นำาไปสู่การแสวงหา และการพิสูจน์ข้อเท็จจริง บนพ้ืนฐาน 
ของทฤษฎีหรือข้อสันนิษฐานที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำาไปสู่ผลสรุป และการนำา 
ไปปฏิบัติ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 “มุ่งแสวงหาความสำาเร็จ ไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อผู้อื่น”

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 จงมีความปรารถนาดีกับทุกคน ในการท่ีจะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ 
ส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของการทำางาน ชีวิตครอบครัว 
และชีวิตส่วนตัว

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างย่ิงครับ รางวัลน้ีจะเป็นกำาลังในการท่ีจะยืนหยัด 
ในความดีงาม และความถูกต้องในการทำางานและการดำาเนินชีวิตต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นักศึกษานิด้าทุกท่าน จงภูมิใจท่ีได้มีโอกาสศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ 
แห่งน้ี และใช้โอกาสน้ีในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของตน จน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีคิดและการนำาไปปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
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มองการทำางานทุกอย่าง อย่างมีแนวคิดแบบสร้างสรรค์
พร้อมๆ กับกระตุ้นให้ตนเองพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที เมื่อต้องทำางาน
ก็ให้ทำางานโดยยึดหลักคุณธรรมในการจัดการงานนั้นๆ

อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
ประธานกรรมการ
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๔
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
  และนิทรรศการ (องค์การ
  มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• พ.ศ. ๒๕๓๔ นักบริหารดีเด่นแห่งวงการ
 ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ประจำาปี ๒๕๓๔

• พ.ศ. ๒๕๔๓ วุฒิสมาชิก

• พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑ ใน “๕๐ คนดัง” จากการคัดเลือก
 ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

• พ.ศ. ๒๕๔๖ นักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์
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 “อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์” เป็นนักบริหารที่ประสบ 

ความสำาเร็จเป็นท่ีประจักษ์ในวงการธุรกิจ และเคยดำารง 

ตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล  

จำากัด (รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม) และได้ 

พัฒนาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำากัด จากท่ีอยู่ในฐานะ 

ล้มละลาย จนเป็นบริษัทท่ีมีกำาไรสูงสุดต่อเงินลงทุนของ 

รัฐวิสาหกิจทั้งหมด และจากการเป็นนักบริหารที่ผ่าน 

ประสบการณ์ในองค์กรระดับชาติมาอย่างช่ำาชอง ทำาให้ 

หลายคนรู้จักช่ือ ของคุณอนุศักด์ิ มือหน่ึงในการบริหาร 

องค์กรที่สามารถนำาพาองค์กรก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโต 

มานับไม่ถ้วน จนกระท่ังปัจจุบันท่ีได้รับความไว้วางใจให้ 

ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการของสำานักงานส่งเสริม 

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันท่ีช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้าน

วิชาการและสังคม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้สังคมท่ีดี คือ  

มีเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ ท่ีมีความรู้ความสามารถใน 

การช่วยให้คำาปรึกษาและข้อแนะนำาต่างๆ จนถึงทุกวันน้ี

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ได้ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำาอยู่ และ 

เป็นแนวทางในการบริหารโครงการต่างๆ ซ่ึงนำาไปสู่การตัดสินใจในการดำาเนินงาน 

ในโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 แนวคิดที่สร้างสรรค์และยึดหลักคุณธรรมในการดำารงชีวิตทั้งทางสังคม

และการทำางานพร้อมๆ กับพัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุดเท่านั้น จึงจะก้าวทัน

กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่จบสิ้น

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 มีความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้อื่น ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที ขยัน อดทน

มองโลกในแง่ดี

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน เพราะรู้สึกตลอดเวลาว่ายังมีนักศึกษา

ร่วมสถาบันที่เก่งๆ มากมาย รวมทั้งรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 คิดไว้เสมอว่า คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีค้ำาจุนโลก และการเดินสู่ความสำาเร็จในชีวิต 

ที่ยั่งยืนนั้นไม่มีทางลัด
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ในการทำางาน การทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำาคัญกับการ
ทำางานเป็นทีม ช่วยให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนองค์กร

สู่ความสำาเร็จ และทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
มีแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สูงสุด

อภิรักษ์ โกษะโยธิน
สมาชิกภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
สภาผู้แทนราษฎร / พรรคประชาธิปัตย์

ชื่อ-นามสกุล อภิรักษ์ โกษะโยธิน
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๙
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   สมาชิกภาผู้แทนราษฎร 
  กรุงเทพมหานคร เขต ๒
หน่วยงานที่สังกัด  สภาผู้แทนราษฎร / 
  พรรคประชาธิปัตย์

ผลงานที่สำาคัญ
• รางวัล โล่มารวยผดุงสิทธิ์ - ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ใช้คุณธรรมนำา
 ความสำาเร็จ ประจำาปี ๒๕๕๒

• ทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี ๒๕๕๑ โดยเครือข่าย
 คณะทำางานด้านเด็ก

• รางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๐ 
 โดย มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย
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 ในฐานะสมาชิกผู้แทนราษฎร กับภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือประเทศชาติและประชาชนในปัจจุบันของ “อภิรักษ์  

โกษะโยธิน” อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีมีความ 

โดดเด่นคนหน่ึงในขณะท่ีดำารงตำาแหน่ง ตลอดการเดินทาง 

บนเส้นทางธุรกิจ ก่อนเข้าสู่วงการเมือง คุณอภิรักษ์ ได้ 

เก็บเก่ียวความรู้ ความเช่ียวชาญ ในฐานะผู้บริหารระดับ 

สูงขององค์กรธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มี 

ชื่อเสียงชั้นนำาของประเทศ ด้วยฝีมือการบริหารและ 

คุณสมบัติของการเป็นนักการตลาดที่เยี่ยมยอด ทำาให้ 

องค์กรภายใต้การบริหารของคุณอภิรักษ์ สามารถก้าว 

สู่ความเป็นผู้นำาในธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีทรงเกียรติ มีความภาคภูมิใจ 

ที่ได้ศึกษาต่อ ณ สถาบันแห่งนี้ และเชื่อมั่นว่านิด้าจะ 

เจริญเติบโตต่อไปอย่างม่ันคง และก้าวข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ท่ีให้ความรู้และคุณธรรมเพ่ือความ 

สำาเร็จในการทำางาน และทำาประโยชน์กับสังคมและ 

ประเทศชาติต่อไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้รับประสบการณ์ในการเรียน ระดับปริญญาโท  

ควบคู่กับการทำางานประจำา สามารถนำาความรู้ที่ได้รับ 

จากอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้ทันทีในหลายๆ  

สถานการณ์ ระหว่างเรียนได้ทำากิจกรรมหลายอย่าง และ 

ได้รับการเลือกต้ังจากเพ่ือนนักศึกษาให้เป็นประธานรุ่น  

(R23) ซึ่งครั้งนั้น นับเป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น 

คร้ังแรกในชีวิต! นอกจากน้ี ยังมีความประทับใจในเพ่ือนๆ  

นักศึกษาร่วมรุ่น รวมท้ังคณาจารย์ด้วย ซ่ึงยังคงมีความ 

ผูกพันและติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้ 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 การเรียนที่นิด้า ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง และเรียนรู้การ

ทำางานร่วมกันเป็นทีม จึงได้นำาไปเป็นแนวทางในการทำางาน คือ ตั้งเป้าหมาย

ในงานที่ทำา และทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ 

ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมท้ังการสร้างเครือข่าย 

ในการทำางานเพื่อร่วมกันผลักดันงานให้สำาเร็จตามเป้าหมาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 กำาหนดเป้าหมายของการทำางานที่ชัดเจน แสวงหาความรู้ และแนวคิด 

สร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำางานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ของ

สังคมและส่วนรวมเป็นสำาคัญ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำาคัญกับการทำางานเป็นทีม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างย่ิง และขอปฏิญาณตนว่าจะประพฤติ 

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์เก็บเก่ียว 

ประสบการณ์ในการทำากิจกรรมระหว่างเรียนให้มาก ซึ่งจะเป็นสิ่งสำาคัญและ 

เป็นประโยชน์ย่ิงต่อการทำางานในชีวิตจริงต่อไปในอนาคต ขอให้ดำาเนินชีวิตโดย 

ยึดตามหลักคำาสอนเศรษฐกิจพอเพียงเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทย และร่วมกัน 

พัฒนาชาติไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง
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การเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ทุ่มเท ยืดหยุ่นและเข้าใจในสถานการณ์

อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค เพื่อค้นหาทางออก
อย่างชาญฉลาด และเมื่อก้าวเป็นหนึ่งจงรักษาคุณค่า

ของแบรนด์ตนเองให้มีมาตรฐานตลอดไป

อภิรัตน์ สัจจานิตย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice President)
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำากัด

ชื่อ-นามสกุล อภิรัตน์ สัจจานิตย์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๐
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  (Senior Vice President)
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท แบล็คแคนยอน   
  (ประเทศไทย) จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• Thailand Marketing Award จากผลงาน 
 บริษัท โปรซอฟท์ จำากัด

• ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำากัด
 และรับผิดชอบงานด้านพัฒนาระบบการบริหาร
 จัดการภายในทุกส่วน จนทำาให้ “แบล็คแคนยอน”
 ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ 2007 Prime 
 Minister’s Export Award /2008
 SMEs Best Brand Award /2009 Bai Po    
 Business Award /2009&2010



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ในฐานะเป็นหน่ึงในผู้ก่อต้ังธุรกิจแบล็คแคนยอน ธุรกิจ 

ร้านกาแฟที่นับเป็นแบรนด์คนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ 

ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการทำาธุรกิจของ คุณอภิรัตน์  

เปรียบเหมือนได้ส่ังสมและต่อยอดบทเรียนที่ได้รับ

จากนิด้ามาสู่การบริหารงานประสบความสำาเร็จได้

อย่างแท้จริง ความรู้สึกที่มีต่อนิด้าของคุณอภิรัตน์ จึง

ผูกพันลึกซึ้งและเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาที่เปิด

การสอนในระดับปริญญาโท

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เพราะนิด้ามีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งสถานที่  

คณาจารย์ หลักสูตรท่ีปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับยุคสมัย  

ความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อสถาบันอย่างแน่นแฟ้น  

ทำาให้ความผูกพันและความรักต่อสถาบันไม่เส่ือมคลาย  

การท่ีบรรดาศิษย์เก่านิด้ากระจายอยู่ในองค์กรท้ังภาครัฐ 

และเอกชนแทบทุกวงการทำาให้ “NIDA Connection” 

ยังมีความสำาคัญต่อการขับเคล่ือนท้ังด้าน การเมือง และ 

เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องสืบไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ความเข้มข้นในระบบการเรียนการสอนท่ีนิด้า ท่ีเน้น 

การวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้า วิจัย และการวางแผนด้าน 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนการมีทีมคณาจารย์ 

ที่ดีที่สุดของประเทศในการถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี  

ความรู้ด้านบริหารจัดการ ทำาให้ประทับใจและภาคภูมิใจ 

ในสถาบันนิด้าเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาก็เป็นผู้ที่มีความรู ้

ความสามารถ ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด จึงทำาให้ 

ศิษย์เก่าทุกท่านเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดในการทำางานได้อย่างไร
 การที่มาศึกษา MBA ที่นิด้าทำาให้ได้รับความรู้ด้าน

กลยุทธ์ธุรกิจแนวทางการบริหารจัดการองค์กร การ 

วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ การวางระบบและโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม 

และทันสมัย มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพ่ือนนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ 

ซึ่งสามารถนำามาต่อยอดให้การขยายกิจการ “แบล็คแคนยอน” ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จในหลายๆ ด้าน 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 เป็นผู้นำาธุรกิจร้านกาแฟและอาหารในภูมิภาคเอเซีย ด้วยการสร้าง พัฒนา  

และรักษาคุณค่าแก่ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน สังคมและองค์กร

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ในการจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่ได้น้ัน เกิดจากการวางกลยุทธ์ท่ีชัดเจน  

ทุ่มเท กระตือรือร้น ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค 

ตลอดจนหาทางออกอย่างชาญฉลาด สุขุม มีความสามารถในการส่ือสาร เปิดใจ 

และยอมรับถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ซ่ึงทำาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่าง 

มีความสุข กล้าคิด กล้าทำา กล้าพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ 

ส่วนรวม ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจในส่ิงท่ีสำาคัญๆ และ 

มีการติดตามผลตลอดเวลา นอกจากน้ีย่ิงได้เดินทางท้ังในและต่างประเทศทำาให้ 

ได้ประสบการณ์ เห็นผู้คน วัฒนธรรม และแนวโน้มการพัฒนาด้านธุรกิจใหม่ๆ  

ซึ่งสามารถนำามาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 เป็นความปลื้มปิติอย่างย่ิงเพราะเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ต่อตนเองต่อ 

ครอบครัว และต่อองค์กรท่ีตนเป็นผู้บริหาร ซ่ึงเปรียบเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ 

และประสิทธิภาพของศิษย์เก่านิด้าในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบ 

ความสำาเร็จ เพราะแบล็คแคนยอนมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ต่อผู้ถือหุ้นต่อ 

ลูกค้าต่อคู่ค้าทุกราย และยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อสภาวะแวดล้อม 

ของโลกด้วย

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ไม่จำาเป็นต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ท่านก็สามารถเป็นธุรกิจ SME ที่มี

ความยิ่งใหญ่ได้ ถ้าท่านสามารถรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ บริการ แบรนด์ 

พนักงาน ให้มีมาตรฐานตลอดไป ฝันให้ไกล และก้าวไปให้ถึงความฝันนั้น
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สร้างทีมงาน ด้วยการให้เกียรติ ให้ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมี Quality of work life

อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำากัด

ชื่อ-นามสกุล อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๕
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
  และกลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เอส.พี.เอส. 
  อินเตอร์เทค จำากัด

ผลงานที่สำาคัญ
• ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ๕ เบญจมาภรณ์
 ช้างเผือก (บ.ช.)

• สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น ปี ๒๕๔๘ สาขา
 นักบริหาร จากกระทรวงแรงงาน

• ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ๓ สมัย 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน

• กรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

• ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี



๑๐๐ เกียรติคุณ
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 การมองการณ์ไกลและแก้ปัญหาอย่างฉับไว คือ 

กลยุทธ์สำาคัญในการบริหารงานธุรกิจของคุณอรพินท์  

เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน กลุ่ม 

บริษัท เอส.พี.เอส การให้ความสำาคัญกับการทำางาน

เป็นทีมส่งผลให้เธอประสบความสำาเร็จในทุกงานที่ได้ 

ลงมือปฏิบัติ ผลงานของเธอที่ได้สร้างไว้กับบริษัทและ 

ประเทศชาติล้วนมาจากความมุ่งม่ันและการรู้จริงในการ 

ทำางาน นิด้าได้ต่อยอดให้เธอมีความรู้ความเข้าใจใน 

การบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ

ความรู้สึกที่ท่านมีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องและยอมรับ

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 ได้รับความรู้จากการศึกษาในสถาบันฯ และมีความ 

ประทับใจในอาจารย์ที่สอน รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่น ทั้ง

รุ่นพี่และรุ่นน้อง

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจของนิด้า ทำาให้สามารถนำามา 

ใช้กับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่รับผิดชอบใน 

สายบริหารได้เป็นอย่างมาก 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 มองให้ไกล แก้ปัญหาฉับไว ด้วยความเข้าใจ และไปให้ถึงในสิ่งที่ตั้งใจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง ด้วยการให้เกียรติ ให้ความรู้ ความเข้าใจในงาน 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมี Quality of work life

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว รู้สึกภูมิใจและสำานึกในบุญคุณ

ของสถาบัน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งประสาทวิชา ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาจะ

ติดตัวไปตลอดชีวิต เมื่อรักตนเอง ก็ควรรักสถาบันและปฏิบัติตนให้เป็นคนดี

ของสังคม
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ตั้งความหวังสูงไว้ก่อน
แล้วจะได้รับในสิ่งที่เราพอใจ

อำานวย กาญจโนภาศ
รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อำานวย กาญจโนภาศ
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๘
คณะที่จบ  บริหารธุรกิจ
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  รองประธานกรรมการบริหาร
  อาวุโส
หน่วยงานที่สังกัด  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
  จำากัด (มหาชน)

ผลงานที่สำาคัญ
• วิศวกรโครงการ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
 บริษัท บี กริม แอนด์ โก จำากัด

• นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

• อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 สายวิชาชีพวิศวกรคือสิ่งที่รัก สายงานบริหาร คือ  

การต่อยอดส่ิงท่ีรักให้เจริญเติบโต จากวิศวกรโครงการ 

ของบริษัท บี กริมแอนด์โก คุณอำานวย ได้ผันตัวเองสู่ 

การเป็นนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย  

และก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส  

ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)  

การบริหารงานอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันของโลกด้วยความขยัน ความ 

พยายามและความอดทนอย่างไม่ลดละ ทำาให้วันนี้คุณ 

อำานวย กาญจโนภาส เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอีก

หลายคน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันที่ ให้ความรู้ทางด้านบริหารที่ดี

ที่สุดที่เคยพบมา

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 สิ่งท่ีประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือการได้เห็นถึงความ

ทุ่มเทของคณาจารย์ ที่พยายามถ่ายทอดความรู้และ 

ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ 

และภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความรู้ทั้งในทางทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ที่ได้รับในหลายแขนงทำาให้มีความ 

มั่นใจในการบริหารงานในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรระดับมหาชน  

และสามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 ด้วยการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมจึงต้องการพัฒนา 

บริษัทให้มีมาตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง 

มีศักยภาพ

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ขยัน พยายาม บริหารคน ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติ และขอขอบพระคุณสถาบันที่ให้เกียรตินี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ต้ังความหวังสูงไว้ก่อน แล้วจะได้รับในส่ิงท่ีเราพอใจ เพราะถ้าเรามีความหวัง  

เราก็จะมีความต้ังใจท่ีจะก้าวไปข้างหน้า เพ่ือทำาให้ความหวังน้ันสำาเร็จลุล่วง และ 

ทำาให้เราได้รับในสิ่งที่พึงพอใจได้ในที่สุด
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ในการทำางานต้องศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
วางแผนแบบมืออาชีพ บูรณาการทุกภาคส่วน

ให้เกิดพลังในการทำางาน ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
จริงใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

อำานาจ ผการัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-นามสกุล อำานาจ ผการัตน์
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
หน่วยงานที่สังกัด  สำานักงานปลัด
  กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำาคัญ
• ปี ๒๕๔๗ รางวัลด้านการบริหารจัดการยาเสพติด 
 จ.กาญจนบุรี จากนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์

• ปี ๒๕๕๓ รางวัลด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย 
 ทางถนนจากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

• ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัย  
 ขอนแก่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี

• รางวัลสำาเภาทอง ๓ ปีซ้อน จากหอการค้าไทย 
 (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)
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 จากนายช่างตรีงานภูมิภาค โครงการทางหลวงท้องถ่ิน  

กรมโยธาธิการของท่านผู้ว่าอำานาจ ผการัตน์ ในปัจจุบัน  

ในฐานะพ่อเมืองจังหวัดสกลนคร ที่มีอำานาจกำาหนด 

นโยบาย ยุทธวิธี แผนงาน และโครงการต่างๆ ของจังหวัด  

โดยได้กำาหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง 

และตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชากรในพ้ืนที่

ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำางานมุ่งไป 

สู่จุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้อย่างเป็นปึกแผ่น นิด้าจึงม ี

ส่วนในการมอบองค์ความรู้และสรรพวิชาต่างๆ มากมาย  

จุดประกายความคิดในเชิงการพัฒนาหล่อหลอมความรัก 

ความสามัคคีและมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ให้กับท่านผู้ว่า

อำานาจ ผการัตน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าทางการศึกษา สร้างผู้นำา 

ที่มีความรู้ความสามารถสู่สังคมไทย ผลงานการศึกษา 

และวิจัยพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองมากมายเป็นผู้นำาใน

ศาสตร์ว่าด้วยบริหารการพัฒนา

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 สถาบันแห่งนี้ ได้มอบองค์ความรู้และสรรพวิชา

ต่างๆ มากมาย จุดประกายความคิดในเชิงการพัฒนา 

หล่อหลอมความรักความสามัคคีและมิตรภาพอัน

แน่นแฟ้น ซึ่งจะอยู่กับเราไปตลอดนานแสนนาน

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำางาน
อย่างไร
 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบาย กลวิธี 

แผนงาน และโครงการต่างๆ ของจังหวัด โดยกำาหนดนโยบายแนวทางการ 

พัฒนาท่ีสอดคล้องและตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชากรในพ้ืนท่ี มุ่งเน้น 

การกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาของชีวิต การดึงเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้ 

มากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันระหว่างคนในพื้นที่ การพัฒนา 

ที่อาศัยเพื่อนใจในการพัฒนาอย่างกว้างขวางและเอาจริงเอาจัง หาโอกาสและ 

ค้นคิดวิธีการชักจูงโน้มน้าวให้ภาคเอกชนที่มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง ผู้ทรง 

คุณวุฒิ นักวิชาชีพ และสมาคมต่างๆ ที่มีอยู่มากมายให้มาร่วมทำางานมุ่งไปสู่

จุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้อย่างเป็นปึกแผ่น

แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำางาน
 บูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดพลังในการทำางาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน วางแผนแบบมืออาชีพ บูรณาการทุกภาคส่วน 

ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที จริงใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต ที่ได้ทุ่มเทในการทำางานมา

โดยตลอดและได้รับรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ขอให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จะทำาให้ชีวิตเราประสบความสำาเร็จ
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“ปริญญาบัตร” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผลสำาเร็จของการศึกษา
ตามหลักสูตรเท่านั้น หากต้องการประสบความสำาเร็จในชีวิตแล้ว
ต้องรู้จักนำาเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะความสำาเร็จใน

ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่มากมายเหนือกว่าความสำาเร็จใดๆ ทั้งสิ้น

อิสสระ สมชัย
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต ๔
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล อิสสระ สมชัย
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๔๐
คณะที่จบ  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   จังหวัดอุบลราชธานี เขต ๔
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
   พัฒนาสังคมและความมั่นคง
   ของมนุษย์
หน่วยงานที่สังกัด  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
  ความมั่นคงของมนุษย์

ผลงานที่สำาคัญ
• ทนายความ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘

• สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๒๖, 
 ๒๕๒๘ (๒สมัย)

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๗ สมัย (รวมปัจจุบัน)

• ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และ
 วัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

• ประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหาร
 งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

• รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ. 
 งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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 “สังคมเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือประชาชน” เป็น 
ภารกิจหลักของ คุณอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และ ส.ส. 
อุบลราชธานี ๗ สมัย นักการเมืองน้ำาดีที่ได้รับความไว้ 
วางใจของประชาชนให้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทน ก่อนเข้าสู่ 
วงการเมืองประกอบอาชีพเป็นทนายความ และเร่ิมเข้าสู่ 
วงการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกต้ังได้เป็นสมาชิก 
สภาจังหวัดอุบลราชธานี ๒ สมัยต่อมาเข้าได้สู่วงการ 
เมืองระดับประเทศ และได้เป็นเจ้ากระทรวงพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ในท่ีสุด และได้ใช้ความรู้เพ่ือ 
พัฒนาประเทศชาติจนมีผลงานปรากฏมากมาย

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 “นิด้า” เป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำาของประเทศ  
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
มีคณาจารย์ที่ทรงความรู้และประสบการณ์มากมาย  
เม่ือได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาท่ีสถาบันแห่งน้ี ทำาให้ได้รับ 
ความรู้เพ่ิมเติมมากย่ิงข้ึน และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ 
ต่อการทำางานท้ังในทางทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติได้ 
เป็นอย่างดี ผมได้นำาความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมไปใช้  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงเป็นงาน 
ท่ีตรงกับท่ีผมได้ศึกษาไปจากสถาบันแห่งน้ี ทำาให้ผมได้ 
รับความสำาเร็จค่อนข้างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
๑. ได้รับความรู้และประสบการณ์นำาไปเสริมสร้างทักษะ 
 ในการทำางานได้เป็นอย่างดี
๒. ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ความ 
 เอาใจใส่ และความต้ังใจประสิทธ์ิประสาทวิชา เพ่ือ 
 ให้ลูกศิษย์มีความรู้อย่างแท้จริง
๓. ประทับใจสถาบันที่รักษามาตรฐานการศึกษาตาม 
 หลักสูตรจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาการ

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 วิชาความรู้ท่ีผมได้ศึกษาไปจากสถาบันแห่งน้ี เป็นวิชาทางด้านสาขาพัฒนาสังคม  
งานในหน้าท่ีของผมคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ภารกิจ 
ในกระทรวงเกือบจะท้ังหมดตรงกับท่ีผมได้ศึกษามา ผมจึงได้นำาความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้กับงานในหน้าท่ีได้ตรงตามท่ีศึกษามา ทำาให้เรียนรู้งานได้เร็วมาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 การน้อมนำาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำารงชีวิตและ 
การทำางาน การสร้างความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความย่ังยืนในการบริหารจัดการ 
และแก้ไขปัญหาสังคม ประชาชนมีสัมมาชีพถ้วนหน้า และม่ันคงเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่  
ไม่ทอดทิ้งกัน เคารพสิทธิมนุษยชน และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อกูลต่อชีวิต

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 ความรู้ในทางวิชาการจะรวบรวมไว้ในตำารา แต่การนำาความรู้มาใช้ในทาง 
ปฏิบัติ จะต้องอาศัยประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมด้วย การทำางานจำาเป็น ต้อง 
มีเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา รักและใส่ใจปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบ ต้องมีภาวะผู้นำากล้าคิด กล้าทำา กล้าตัดสินใจ  
มุ่งม่ันท่ีจะทำางานเพ่ือสังคม และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่สังคม โดยยึดหลักปรัชญา 
ในการทำางานว่า “สังคมเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือ ประชาชน”

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกดีใจ เพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน 
ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์อันทรงคุณค่าและ 
ถือเป็นเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ ผมขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ 
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผม ทำาให้ได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่จนได้รับความสำาเร็จในวันนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ความรู้บางเร่ืองไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยตำารา แต่อาจเรียนรู้ได้จากประสบการณ์  
จึงมีบางคนแม้เรียนไม่สูง แต่ก็ประสบความสำาเร็จในชีวิตได้ แต่ในสังคมปัจจุบัน 
การศึกษาหาความรู้เป็นส่ิงจำาเป็นและมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของเรามาก  
“ปริญญาบัตร” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผลสำาเร็จของการศึกษาตามหลักสูตร 
เท่านั้นหากต้องการประสบความสำาเร็จในชีวิตแล้วต้องรู้จักนำาเอาความรู้มาใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ เพราะความสำาเร็จในชีวิตนั้นยิ่งใหญ่มากมายเหนือกว่าความ 
สำาเร็จใดๆ ทั้งสิ้น
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ในการทำางานไม่ว่าอย่างไรย่อมต้องเกิดปัญหา แต่ย่อมแก้ไขได้ 
โดยให้เราใช้การตัดสินใจที่ต้องอยู่บนความรู้ ความจริง เข้าถึงสิ่งนั้นๆ

จนเกิดมุมมองที่สร้างสรรค์ เพื่อนำาพาไปสู่ความสำาเร็จในที่สุด

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ศาสตราจารย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๓๖
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล   ศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัด  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำาคัญ
• โล่เกียรติคุณ “การเรียนดี” จากสถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการถ่ายโอน
 ภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
 กรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงและผู้แทน
 ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาทำางาน 
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

255

 ผลงานด้านการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อุดม  

ทุมโฆสิต ท่ีบางช้ินได้นำาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ เช่น  

งานวิจัยในการกำาหนดขนาดและประเภทขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิจัยในการปรับปรุงรูปแบบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากรวมอำานาจไปสู่รูปแบบ 

แยกอำานาจ และงานวิจัยการกำาหนดขอบเขตของอำานาจ 

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท และ 

ผลงานบริการวิชาการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ 

ทางด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีศาสตราจารย์ ดร.อุดม  

ได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะ 

อนุกรรมการประสานงานการถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์อุดมถือได้ว่าเป็นผู้ทรง 

คุณวุฒิที่ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวมในหลายแขนงวิชา ซ่ึงล้วนเป็นพ้ืนฐานอันสำาคัญ 

ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ความ 

เชี่ยวชาญหลากหลายนี้ได้ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่ครั้งยัง 

ศึกษาท่ีนิด้า จวบจนวันน้ีท่ีได้เปล่ียนสถานะมาเป็นผู้สอน 

ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษานิด้าในปัจจุบัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้าเป็นสถาบันช้ันนำาท่ีมุ่งผลิตผู้นำาและองค์ความรู้ 

ทางด้านการบริหารการพัฒนาของประเทศ ซึ่งนิด้าได ้

ทำาหน้าที่น้ีให้เกิดประโยชน์กับประเทศมาแล้วมากมาย  

เป็นที่ภาคภูมิใจนิด้าเป็นสถาบันที่มีความคิดริเริ่ม  

สร้างสรรค์ และยึดม่ันในมาตรฐานคุณภาพควบคู่ไปกับ 

การกระจายโอกาสทางการศึกษานิด้ายึดม่ันในความจริง 

และความถูกต้อง ให้เสรีในการคิดและกระทำาพร้อมรับ 

ฟังข้อวิจารณ์ที่แตกต่างกัน

ความประทับใจในการเรียนนิด้า
 ได้รับการถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์จากนิด้า ทำาให้มีความมั่นใจใน

การคิดค้น แสวงหาความรู้และเสนอแนะแนวความรู้ใหม่ๆ ต่อสังคม นิด้ายึดม่ัน 

ในคุณภาพการศึกษาและความถูกต้องอย่างมั่นคงเสมอมา 

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ความเข้าใจในสภาวะที่เป็นจริงมีความสำาคัญสูงสุดในความสำาเร็จของงาน  

ต้องใช้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจความเป็นจริงให้ได้อย่างถ่องแท้ ถัดไปจึง 

ใช้ความรู้เพ่ือกำาหนดยุทธศาสตร์และวิธีการทำางานที่มีประสิทธิภาพการ

ตัดสินใจที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความจริงความฉลาด รอบรู้ 

เข้าถึงความจริง จึงเป็นปัจจัยที่จะบันดาลไปสู่ความสำาเร็จ

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำางาน
 คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาในเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อประโยชน์ของ 

ประเทศชาติและสังคมไทย

เคล็ดลับของท่านในการสร้างความสำาเร็จ
 ทุกเร่ืองย่อมมีปัญหา ทุกปัญหาย่อมแก้ได้ จงใช้ปัญญาอย่างพยายาม และ 

ทำางานให้สนุก

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกม่ันใจท่ีจะทำาความดีต่อไป เพ่ือสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 

ในอนาคต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 ความรู้จริงย่อมบันดาลความสำาเร็จในชีวิตได้เป็นแน่แท้ ความไม่รู้ย่อมนำา

มาซึ่งความล้มเหลว จงรีบเร่งหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่ออนาคตที่

รุ่งโรจน์ในภายภาคหน้า
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การทำางานต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยลดขั้นตอนการทำางาน ลดพิธีการที่เสียเวลา ทำาทุกอย่าง

ให้กระชับ และทำาให้ง่ายที่สุด ภายใต้งบประมาณที่ต่ำาที่สุด
ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และเวลาสั้นที่สุด

ชื่อ-นามสกุล มานิต วัฒนเสน
ปีการศึกษาที่จบ  ๒๕๒๑
คณะที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล  -
หน่วยงานที่สังกัด  -

ผลงานที่สำาคัญ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย

• นักศึกษาเก่าเด่น สาขาบริหารราชการ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มานิต วัฒนเสน



๑๐๐ เกียรติคุณ
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณมานิต วัฒนเสน  

“สิงห์ขาว” คนแรกในประวัติศาสตร์ท่ีสามารถก้าวข้ึนสู่ 

ตำาแหน่งสูงสุดในชีวิตข้าราชการประจำา กับการรับตำาแหน่ง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มต้นอาชีพรับราชการ 

หลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ และได้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดย 

ตลอด จนเป็นท่ีจับตามองของใครหลายคน ความสำาเร็จ 

ในวันนี้คุณมานิต เชื่อว่าส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียนรู ้

ที่นิด้า ที่ได้บ่มเพาะอย่างเข้มข้น ทำาให้เขาสามารถนำา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดใน

หน้าที่การงาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
 นิด้ า เ ป็นสถาบันการศึกษาที่มี ช่ือ เสียงของ 

ประเทศในทุกๆ ด้านและเป็นสถาบันการศึกษาทางด้าน 

รัฐประศาสนศาสตร์ที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของผม  

ผมมาเรียนที่นิด้าในปี ๒๕๑๙ ต้องสอบเข้าโดยมีการวัด 

ความสามารถใน ๒ วิชาหลัก คือ วิชาภาษาอังกฤษ และ 

วัดความรู้ทางด้านตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลผ่านทาง 

วิชาคณิตศาสตร์ เม่ือสอบผ่านแล้วจึงจะได้สอบวิชาหลัก 

ของคณะท่ีจะเข้าเรียนคือวิชาบริหารรัฐกิจ ข้อสอบยาก 

มาก เกณฑ์ในการวัดผลมีประสิทธิภาพสูงและเปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนปริญญาตรีปีสุดท้ายสามารถสอบเข้าเรียนต่อ 

ได้ เมื่อสอบเข้าได้ผมจึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
 นิด้า เป็นสถาบันท่ีมีเสรีภาพทางวิชาการ ผมประทับใจ 

ในบรรดาคณาจารย์มาก ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ม ี

การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระทาง 

ความคิด อาจารย์ล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถสูง 

มีประสบการณ์ หลายๆ ท่านก็ยังเป็นท่ียอมรับมาจนถึง 

ปัจจุบัน อาทิ ดร.ธวัช วิชัยดิษฐ์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช ดร.จิรายุ อิสรางกูร 

ณ อยุธยา เป็นต้น การเรียนการสอนทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำางาน
ได้อย่างไร
 ส่ิงท่ีได้จากนิด้า เป็นประโยชน์ในการทำางานของผมเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ 

ความรู้ทางด้านทฤษฎีต่างๆ สามารถนำามาต่อยอดในการ ทำางานได้เป็นอย่างดี  

เช่นวิชา Scientific Management ได้สอนให้รู้ถึงการทำางานที่ต้องใส่ใจใน 

รายละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือการใช้วิธี 1 Best Way คือการ 

เลือกวิธีการทำางานท่ีดีท่ีสุด ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีความ 

แตกต่างกันออกไปหรือวิธีการบริหารโครงการ ที่ทำาให้สามารถเขียนโครงการ  

และจัดทำาแผนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำางาน
 กำาหนดเป้าหมายของการทำางานที่ชัดเจน และเป้าหมายทุกอย่างที่วางไว ้

ต้องทำาให้ได้ ไม่มีอะไรที่ทำาไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตั้งใจแล้วต้องทำาได้หมด

เคล็ดลับในการสร้างความสำาเร็จ
 บริหารจัดการโดยลดข้ันตอนการทำางาน ลดพิธีการท่ีเสียเวลาทำาทุกอย่างให้ 

กระชับ และทำาให้ง่ายท่ีสุด (Simplified) ภายใต้งบประมาณท่ีต่ำาท่ีสุดใช้ทรัพยากร 

น้อยที่สุดและเวลาสั้นที่สุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
 ในการทำางานรางวัลไม่ได้เป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดของชีวิต แต่การทำางาน 

ให้บรรลุเป้าหมายเป็นส่ิงที่ท้าทายและทำาให้รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งกว่าถ้าทำาได้

สำาเร็จและถ้ามีใครเห็นในสิ่งที่ทำาก็ดีใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
 นิด้าเป็นสถาบันท่ีทรงเกียรติ สร้างคนเก่ง คนดีให้กับประเทศชาติมากมาย  

อยากให้น้องๆ ช่วยกันรักษาคุณภาพและเกียรติภูมิของสถาบันที่ได้สั่งสมมา 

อย่างยาวนาน พยายามมีส่วนร่วมกับสถาบันและควรกลับมาช่วยเหลือสถาบัน 

เมื่อมีโอกาส
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นักศึกษาเก่าดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๔)

๒๕๒๙ ๒๕๓๕

๒๕๓๖

๒๕๓๗

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		พลโท	ชาญ	 อังศุโชติ	
๒.	นายเทอดพงษ์			 ไชยนันทน์
๓.		ศาสตราจารย์	จักรกฤษณ์			 นรนิติผดุงการ
๔.	ศาสตราจารย์	ทินพันธุ์			 นาคะตะ
๕.	นายไพบูลย์			 สำาราญภูติ	
๖.	ดร.ธวัช			 วิชัยดิษฐ
๗.	นายยงยุทธ	 วิชัยดิษฐ
		
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		คุณกาญจนา			 ชีวนินทกุล
๒.	คุณศิริยงค์				 หรูวิวัฒน์
๓.		นายสมพล			 เกียรติไพบูลย์

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		ดร.สมคิด			 จาตุศรีพิทักษ์
๒.	พันเอก	สมชาย			 หิรัญกิจ
๓.		รองศาสตราจารย์	ดร.วีรวัฒน์		กาญจนดุล
๔.	นายวิสุทธิ์			 จิราธิยุต

คณะสถิติประยุกต์
๑.		รองศาสตราจารย์	ดร.นิกร			 วัฒนพนม
๒.	นางจุไรรัตน์			 จุฑาศิริวงศ์
๓.		นายสุธรรม			 นิ่มพิทักษ์พงศ์
๔.	คุณนาฎถ์			 สุขารมย์

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.
๑.		นายโชดก			 วรีธรรม-พลูสวสัดิ	์
๒.	ศาสตราจารย์	วุฒิชัย			 จำานง	
๓.		พลเรือเอก	ประเทือง			 วงศ์จันทร์	
๔.	นายสุริย์			 ด่านสวัสดิ์	
๕.	คุณชัยณรงค์			 อินทรมีทรัพย์	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายยงยุทธ			 ฟูพงศ์ศิริพันธ์	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นายพีระ			 มานะทัศน์

คณะสถิติประยุกต์
๑.		นายมนตรี			 วิศลดิลกพันธ์	
๒.	นางสาวจิรณี			 ตันติรัตนวงศ์	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายแพทย์จำารูญ			 มีขนอน	
๒.	นายประมวล			 รุจนเสรี	
๓.		นายสัมพันธ์			 ทองสมัคร	
๔.	นายจุลินทร์			 ลักษณะวิศิษฐ์		
๕.	พันเอก	ดร.ชินวุธ			 สุนทรสีมะ	
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นักศึกษาเก่าดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๔)

๒๕๔๒ ๒๕๔๖

๒๕๔๔
๒๕๔๗

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายประสิทธิ์			 ดำารงชัย	
๒.	นายโยธิน			 เมธชนัน	
๓.		พลตำารวจโท	ล้วน			 ปานรศทิพ	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายนิเวศน์			 เหมวชิรวรากร	
๒.	นายอภิรักษ์			 โกษะโยธิน	
		
คณะสถิติประยุกต์
๑.		นาวาอากาศเอก	ปราโมทย์			 ทตุรน์รัศมี		

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		ดร.สถิตย์			 ลิ่มพงศ์พันธุ์	
๒.	นายอนุศักดิ์				 อินทรภูวศักดิ์	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายอดิศักดิ์			 โรหิตะศุน	
๒.	นายนิพนธ์			 สุรพงษ์รักเจริญ	
๓.		นายสรรค์ชัย				 เตียวประเสริฐกุล	
๔.	ดร.สุวิทย์				 เมษินทรีย์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 	
๑.		นางสิริมาลย์				 รัตนวรพงศ์	

คณะสถิติประยุกต์
๑.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต			 กลิ่นงาม	
๒.	นายวีระสิทธิ์			 สฤษดิพันธุ์	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นางสาวอารีย์			 อ่องสว่าง	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		ว่าที่ร้อยตรี	สะอาด			 ชมบุญ	
๒.	นายผ่องลักษณ์			 วาลิกศิริ	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		พลตำารวจตรี		วุฒิ			 ลิปตพัลลภ	
๒.	นายชวลิต			 นิ่มละออ	
๓.		นายศารทูล			 มนเฑียรวเิชียรฉาย	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๒.	นายวิบูลย์			 รัตนเวสส์	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		พลเอก	ไพศาล				 กตัญญู	
๒.	พลตำารวจเอก		ชาญชิต			 เพียรเลิศ	
๓.		นายพงค์โพยม				 วาศภูติ	

คณะบริหารธุรกิจ 
๑.		นายสมบัติ			 อนันตรัมพร



นักศึกษาเก่าดีเด่น
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

259

๒๕๓๘ ๒๕๔๐

๒๕๓๙ ๒๕๔๑

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายถวิล			 ไพรสณฑ์	
๒.	นายดำาริ			 วัฒนสิงหะ	

คณะสถิติประยุกต์ 	
๑.		ดร.ดุสิต			 เจริญควนิช	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		รศ.ดร.ธำารง			 อุดมไพจิตรกุล	
๒.	นายเพิ่มศักดิ์			 เนตรนุช	

คณะสถิติประยุกต์	
๑.		นายสมานจิต			 ภิรมย์รื่น	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		รองศาสตราจารย์	นงลักษณ์			 สุทธิวัฒนพันธ์	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายสมบัติ			 อุทัยสาง
๒.	รองศาสตราจารย์	ดร.	ไพบูลย์	 เสรีวิวัฒนา
๓.		รองศาสตราจารย์	วิรัช			 สงวนวงศ์วาน
๔.	นายชำานาญ			 รัตนากร	
๕.	นายกฤษฎา			 กัมปนาทแสนยากร	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นางสาววิรูญ			 เพิ่มทรัพย์	
๒.	นายวันชัย			 ธนิตติราภรณ์	
๓.		นายไพบูลย์			 ตันสกุล	
๔.	นายประทีป			 กิ่งแก้ว	
๕.	นายมงคล			 ลีลาธรรม	

คณะสถิติประยุกต์
๑.		พลตำารวจตรี	นิพจน์			 วีระสุนทร	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		พลตรี	ไพบูลย์			 กาญจนพิบูลย์	
๒.	นายกมล			 จันทิมา	
๓.		นายบัญญัติ			 จันทน์เสนะ	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นางอรพรรณ		สุวรรณรัตน์	

คณะสถิติประยุกต์
๑.		พลโท	บัณฑิต		เนียมทันต์	
๒.	นายวินัย		วิไลลักษณ์	
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๒๕๔๘

๒๕๔๙
๒.	นายสิทธิศักดิ์			 ล้วนพิชญ์พงศ์	
๓.		นายบัณฑิต				 เทียนทำานูล	
๔.	นายสมศักดิ์				 สวัสดิผล	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นายณัฐพล				 ชวลิตชีวิน

คณะสถิติประยุกต์ 
๑.		 เรืออากาศโท	เพทาย			 บุณยะเวศ	
๒.	รองศาสตราจารย์	ดร.อุปถัมภ์	 ฉายแสงจันทร์	
๓.		นายประเสริฐ			 ธีรพัฒน์ไพโรจน์	
		
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายวิวัฒน์			 ศัลยกำาธร	

คณะภาษาและการสื่อสาร
๑.		นายสมศักดิ์				 มนุญปิจุ	
๒.	นาวาอากาศเอกหญิง		เทวีสม				 แก้วสุวรรณ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		พันโท	ต่อพงษ์					 กุลครรชิต	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายศิวะ				 แสงมณี	
๒.	นายชัยศักดิ์				 อังค์สุวรรณ	
๓.		นายอุทัย				 จันทิมา	
๔.	นางเปรมใจ			 กิติคุณไพโรจน์	
		
คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายธนากร				 เกษตรสุวรรณ	
๒.	นายยงเกียรติ์				 กิตะพาณิชย์	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		พลโท	ชัญญะ				 วรคามิน	
๒.	รองศาสตราจารย์		สุเมธ				 แก่นมณี		

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายพิเชษ				 พัฒนโชติ	
๒.	นายแพทย์พิเชฐ				 บัญญัติ
๓.		นายจงเจตน์			 บุญเกิด	
๔.	นายเสน่ห์				 เชาว์สุรินทร์	
๕.	นายสมชัย				 ไทยสงวนวรกุล	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายประพันธ์			 เย็นท่าเรือ	
๒.	นายมนู					 สว่างแจ้ง	
๓.		นายเจิมพล				 ภูมิตระกูล	
๔.	นายประสิทธิ์				 อุ่ยวรวงศ์	
๕.	นายณัฐพล				 ประดิษฐ์ผลเลิศ	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นายวีระ				 จันทะแจ้ง	
		
คณะสถิติประยุกต์
๑.		ดร.ศรีปริญญา			 ธูปกระจ่าง	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายสามารถ				 ภู่ไพบูลย์		
		
คณะภาษาและการสื่อสาร
๑.		นายแพทย์เจริญ			 ปฏิภาณเทวา	
๒.	นางกันตยา			 มานะกูล	
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		ศาสตราจารย์	สมบัติ			 ธำารงธัญวงศ์	
๒.	พลเอก	อนุพงษ์			 เผ่าจินดา	
๓.		นายวิบูลย์			 สงวนพงษ์	 	

๒๕๕๐

๒๕๕๒

๒๕๕๑

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		พันตำารวจเอก	นพดล			 เผือกโสมณ
๒.	นายวิเชียร			 เอมประเสริฐสุข
๓.		นายประชา			 เตรัตน์
๔.	นายผดุงศักดิ์			 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา		

คณะบริหารธุรกิจ 	
๑.		นายพงศ์ศักติฐ์			 เสมสันต์	
๒.	อาจารย์	ดร.วรพล			 โสคติยานุรักษ์	
๓.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสาวนีย์		ไทยรุ่งโรจน์	

คณะสถิติประยุกต์ 
๑.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บรรเจิด			 พฤฒิกิตติ	
๒.	นายวันไชย			 วัชรากร	 	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายเจตน์			 ธนวัฒน์

คณะภาษาและการสื่อสาร	
๑.		นายนริส			 ศรีวงษา	
๒.	นายชัยวัฒน์			 สืบสันติวรพงศ์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 	
๑.		นายแพทย์วีรวุฒิ	 อิ่มสำาราญ		

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายสุชาติ			 ศิริโยธินพันธุ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นายวีระพล			 จิรประดิษฐกุล

คณะสถิติประยุกต์
๑.		รองศาสตราจารย์	รังสรรค์			 เนียมสนิท	 	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายพิทักษ์			 ก่อเกียรติพิทักษ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		ศาสตราจารย์	อุดม			 ทุมโฆสิต		
๒.	นายสุรชัย			 ธารสิทธิ์พงษ์	

คณะบริหารธุรกิจ		
๑.		นายโกศิลป์			 ภัทรธีรานนท์	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		รองศาสตราจารย์	คิม			 ไชยแสนสุข

คณะสถิติประยุกต์
๑.		นายสมเกียรติ			 อึงอารี	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายจีระชัย			 ไกรกังวาร		
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๒๕๕๓

๒๕๕๕

๒๕๕๔

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		รองศาสตราจารย์	ปฐม				 มณีโรจน์	
๒.	ศาสตราจารย์	จรัส			 สุวรรณมาลา

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายสุพจน์			 หนูเนียม
๒.	นายเฉลิมพล			 ชัยวรพงศา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ		
๑.		ดร.สมชาย			 หาญหิรัญ	

คณะสถิติประยุกต์ 	
๑.		นายกำาพล			 ศรธนะรัตน์	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายประภาส				 บุญยินดี	

คณะภาษาและการสื่อสาร 	
๑.		ดร.เขมนิจ				 บุราคม			

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายวุฒิพงศ์		 วิบูลย์วงศ์	
๒.	นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ		 จันทร์รัตนปรีดา	
๓.		นายสมชัย		 ศิริวัฒนโชค	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นายพีระพงษ์		 กลิ่นละออ	

คณะภาษาและการสื่อสาร
๑.		ดร.อัจฉรา		 จุ้ยเจริญ	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นางสาวเบญจวรรณ		 อ่านเปรื่อง	

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายภาคภูมิ		 ภาคย์วิศาล	
๒.	นางนลินี		 งามเศรษฐมาศ	
๓.		นายวิวรรธน์		 เหมมณฑารพ	
๔.	นายสุมิตร		 เพชราภิรัชต์	
๕.	นายนิรันดร์		 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.
๑.		นายสมศักดิ์		 แสงนิภา	
๒.	นายสมชาติ		 วงศ์วัฒนศานต์	
๓.		นายณรงค์ศักดิ์		 กำามเลศ	
๔.	นางลัดดาวรรณ		 หาญจิตต์เกษม	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		พลเอก	ธีระวัฒน์			 บุณยะประดับ
๒.	พลตำารวจเอก	วิเชียร				 พจน์โพธิ์ศรี	
๓.		นาย	เจริญ			 ภัสระ
๔.	รองศาสตราจารย์	วุฒิสาร			 ตันไชย	

คณะบริหารธุรกิจ 	
๑.		นายอำานวย			 กาญจโนภาศ
๒.	นางบุษบา				 พิบูลชล
๓.		นายณัฐกฤตย์				 แก้วโสวัฒนะ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 	
๑.		นายจุมพฏ				 ตันมณี	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายศรีสุวรรณ				 จรรยา
๒.	นายธนน				 เวชกรนนท์
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๒๕๕๖
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑.		นายยงยุทธ			 วัฒนสินธุ์
๒.	นายชัยวุฒิ			 โลหชิตรานนท์
๓.		นางอนุชิดา			 ชินศิรประภา
๔.	นายธวัชชัย			 ฟักอังกูร

คณะบริหารธุรกิจ
๑.		นายยศ			 รินากุล
๒.	นายอติชาติ			 ไชยศุภรากุล
๓.		นายทรงเกียรติ			 วัฒนวิทย์	 	

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.		นายกมล			 คงสกุลวัฒนสุข	

คณะสถิติประยุกต์
๑.		นางพัชรศิริ			 เกียรติกำาจาย	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.		นายอภินันท์			 จันทรังษี	 	

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.		นายไชยยศ			 ปั้นสกุลไชย
๒.	นายวัลลภ			 ใหญ่ยิ่ง

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.		พลตำารวจโท	ภานุ			 เกิดลาภผล
๒.	นายวิศิษฐ์			 จิตรโรจนรักษ์
๓.		นางสาวสุจิตรา			 เลาหวัฒนภิญโญ	
๔.	นางนุสรา			 รุนสำาราญ
๕.	นายชูศักดิ์			 เหยี่ยงสกุล		
๖.	นายแพทย์สุขุม			 กาญจนพิมาย	
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ดอกร�ชพฤกษ์ //	ดอกไม้ประจำาสถาบัน//
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก  
๑.	 	 นายประธาน	 วิจารณ์ปรีชา	 	
๒.	 	 นายทองสุข			 จันทร์แสงสุก	 	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจเกียรตินิยมดีมาก	  
๑.	 	 นายกิตติ			 ชีนะเกตุ		
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก  
๑.	 	 นายประหยัด			 ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	
 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจเกียรตินิยมดีมาก  
๑.	 	 นายปราโมทย์	 พูลโภคผล	 	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก	  
๑.	 	 นางสาวฉวีวรรณ	 บุญสุยา		
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางนงลักษณ์			 สุทธิวัฒนพันธ์	 	
๒.	 	 นายไพโรจน์			 สุขสัมฤทธิ์	 	

๑

๒

ระหว่างเดือน
เมษายน	๒๕๐๙	-	กันยายน	๒๕๑๓

	ระหว่างเดือน
ตุลาคม	๒๕๑๓	-	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก 
๑.	 	 นางสาววิภาวรรณ			 รุ่งเรือง	 	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจเกียรตินิยมดีมาก 
๑.	 	 นางวัฒนาพร			 พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	

-ไม่มีผู้ได้รับ-

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก	 	
๑.	 	 นายระพีพล			 เทพยายน	 	
๒.	 	 นางสาววัลลภา			 กีวัชรินทร์	 	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายนุกูล			 กรยืนยงค์	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก	  
๑.	 	 นางสาวเสาวรส			 ใหญ่สว่าง	 	

๓
๔
๕
๖

ระหว่างเดือน
มีนาคม	๒๕๑๘	-	มิถุนายน	๒๕๒๐

ระหว่างเดือน
กรกฎาคม	๒๕๒๐	-	กุมภาพันธ์	๒๕๒๑

ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์	๒๕๒๒-มีนาคม	๒๕๒๔

ระหว่างเดือน
๒๕	มีนาคม	๒๕๒๔	-
๒๒	กันยายน	๒๕๒๖
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก 
๑.	 	 นางสาวอภิวรรณ	 สุคนธเคหา	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายสมชัย			 ศรีสุทธิยากร	
๒.	 	 นางสาวผ่องพรรณ		 กัลลประวิทย์	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายประสิทธิ์			 พยัคฆพงษ์	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายทวีศักดิ์			 สูทกวาทิน	
๒.	 	 นายมนูญ			 พงศ์มณี	
๓.	 	 นางสาวจุฬาลักษณ์			 ถาวรพิทักษ์	
๔.	 	 นายบุญรัตน์			 งามปฏิพัทธ์พงศ์	
๕.	 	 นายภูวพล			 ภานุมาศเมธี	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจ	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายสรรค์ชัย		 	เตียวประเสริฐกุล	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก 
๑.	 	 พันตรีหญิง	เนาวรัตน์			 กระแสเวส	
๒.	 	 นางสาวนิโลบล	 ศุภโชคอำานวยชัย 

๗

๘

ระหว่างวันท่ี	
๖	ตุลาคม	๑๕๑๖-	๑๘	มีนาคม	๒๕๒๘

ระหว่างวันท่ี	
๑๕	เมษายน	๒๕๒๘	-	
๗	มีนาคม	๒๕๓๑



นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก  
๑.	 	 ร้อยตำารวจตรี	ปิยะ			 อุทาโย	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวสิริพร		 	เชี่ยวรุ่งโรจน์	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายพิชาย		 	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายอนุชา			 ฮุนสวัสดิกุล	
๒.	 	 นางสาวฐิติวรรณ		 	เกตุเนียม	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวเยาวดี			 เต็มธนาภัทร์	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก 
๑.	 	 นายวัชรชัย			 หล่อทรัพย์	

๙
๑๐

๑๑

ระหว่างวันท่ี	
๑๑	มีนาคม	๒๕๓๑	-	
๘	มีนาคม	๒๕๓๒

ระหว่างวันท่ี	
๑๑	มีนาคม	๒๕๓๑	-
๘	มีนาคม	๒๕๓๒

ระหว่างวันท่ี	
17	ตุลาคม	2532-	5	มีนาคม	2534



นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

270

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายภูมินทร์			 กึ่งพุทธพงศ์	
๒.	 	 นางสาวมณฑิตา			 อู่ทรัพย์	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวสุภัทรา			 เจียมเจริญ	
๒.	 	 นางพัชรี			 เดชาติวงศ์	ณ	อยุธยา	
๓.	 	 นาวาอากาศเอก	เกษม			 สายแจ้ง	
๔.	 	 พันตำารวจโท	สมพร			 จารุมิลินท	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจ	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวกรกมล			 ตริยานนท์	
๒.	 	 นางสาวสิริรัตน์			 ศรีตระกูล	
 
พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวอังสนา			 ศรีโภคา	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายสมชาย			 ธัญธนาพงศ์	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายนพคุณ			 ชีวะธนรักษ์	
๒.	 	 นางสาวพิมลพรรณ	 ไม่อ่อนมือ	
๓.	 	 นางสิริวัฒน์			 ธีระศักดิ์	

๑๒

๑๓

ระหว่างวันท่ี	
๑	พฤษภาคม	๒๕๓๔	-	
๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๓๕

ระหว่างวันท่ี	
๑๐	เมษายน	๒๕๓๕	-	
๙	มีนาคม	๒๕๓๖



นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ๔.	 นายประสาน			 บุญโสภาคย์	
	 ๕.	 นางสาวปานแข			 จุณณานนท์	
	 ๖.	 นางสมพิศ			 สุขแสน	
	 ๗.	 นายพรเทพ			 เตชะสุวรรณา	
	 ๘.	 พันเอก	ธงชัย			 รุจิราภา	
	 ๙.	 นายไพโรจน์			 เจือประทุม	
๑๐.	 พันเอก	วิจิตร			 คงนิล	
๑๑.	 นางชุติมา			 วิบูลสุข	
	๑๒.	 นางถนอมศรี			 พฤฒิกุล	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวนพมาศ			 นิยมพร	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายชวลิต			 ธรรมวิจิตร	
๒.	 	 นางสาวขวัญมล			 สาระบุตร	
๓.	 	 นายอนันต์			 สุวรรณรัตน์	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายประภาศ			 บุญยินดี	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายเจริญ			 ภัสระ	
๒.	 	 นายพงศ์ศักดิ์			 ศรีธเนศชัย	
๓.	 	 นางสาววรรณรัตน์		 ศโรภาส	
๔.	 	 นางกฤตติกา			 แสนโภชน์	

๑๔
ระหว่างวันท่ี	

๑๐	เมษายน	๒๕๓๖	-	
๑๔	มีนาคม	๒๕๓๗
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	 ๕.	 นางสาววาสนา			 ศุกระศร	
	 ๖.	 นางจารุรัตน์			 แหยงกระโทก	
	 ๗.	 นางสาวยุพา			 วิภาสวัชรโยธิน	
	 ๘.	 นางสาวสร้อยนภา			 วัฒนากิตติกูล	
	 ๙.	 พลตำารวจโท	อมร			 สารากรบริรักษ์	
๑๐.	 นายอัคคี			 ศรีทราชัยกุล	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
พัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวการวิก			 อตมกูลศรี	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายมัฆวาฬ			 สุวรรณเรือง	
๒.	 	 นางสาวอุษา			 ศาสตร์ภักดี	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายปฎิเวธ			 แสงวิจิตร	
๒.	 	 นางสาวพัชรา			 ผลงาม	
๓.	 	 นายสิทธิชัย			 หวังธรรมสถิต	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาววารินทร์			 หน่วงเหนี่ยว	
	
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายภควัต			 สาริกบุตร	
๒.	 	 ร้อยตำารวจเอก	กิตติพันธ์				 จุนทการ	
๓.	 	 นางสุวานี			 ดิเรกวัฒนะ	

๑๕
ระหว่างวันท่ี	

๓๑	มีนาคม	๒๕๓๗	-	
๘	มีนาคม	๒๕๓๘



นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาววริษฎา			 ปทานุคม	
๒.	 	 นางสาวชไมพร			 อภิกุลวณิช	
๓.	 	 นายปริทัศน์			 การุณยขันธ์	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายทศพล			 ขำาจิตรสุทธิ์ 
๒.	 	 นางสาวศรีเพชร			 สร้อยชื่อ	
๓.	 	 พลตรี	ไพบูลย์		 กาญจนพิบูลย์	
๔.	 	 นายณรงค์			 งามประสิทธิ์	
๕.	 	 นางวิไลพร			 โกศัลวิตร์	
๖.	 	 พันเอก	สุรพันธ์			 พุ่มแก้ว
๗.	 	 นางสาวสุจิตรา			 ทับสูงเนิน	
๘.	 	 นายสาทิตย์			 วงศ์หนองเตย	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายสมชัย			 วรานุกูลรักษ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายไพโรจน์			 มุกนนท์
๒.	 	 นางสาวแสงอรุณ		 องค์รัตนประทาน
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นายสุรชัย			 มณีประกร	
๒.	 	 ร้อยตำารวจเอก	ภาณุวิชญ์			 ทองยิ้ม	
๓.	 	 พลตรี	เรวัต		 บุญทับ	

๑๖
ระหว่างวันท่ี	

๗	มีนาคม	๒๕๓๘	-	
๑	ธันวาคม	๒๕๓๘
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวสุรีย์รัตน์			 โพธิ์หมื่นทิพย์	
๒.	 	 นายประพันธ์			 หาญขว้าง	
๓.	 	 นางสาวเกิดศิริ			 จุลวิจิตร	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม	เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 นางสาวสมบัติ			 ทองดง	
๒.	 	 นายถาวร			 ทันใจ	
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.	 	 พลตำารวจโท	สาคร			 ทองมุณี	
	

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์
๑.	 	 นางสาวพรรณี			 พินัยกุล
๒.	 	 นางสาวหทัยชนก	 พรรคเจริญ
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
๑.	 	 นายสำาเริง			 ไชยศร
๒.	 	 นายชาญ		 เอื้อโกวิทธุ์ชัย
๓.	 	 นางสาวอุไรวรรณ			 นำาแสงวานิช
๔.	 	 นางสาวนภนาฏ			 รัชดานุรักษ์

๑๗

๑๘

ระหว่างวันที่	
๒	ธันวาคม	๒๕๓๘	-	

๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๓๙

ระหว่างวันที่	
๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๙	-	
๑๒	ธันวาคม	๒๕๔๐
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๕.	 	 นางสาวทรงสิรินุช	 ตันติเวสส
๖.	 	 นายชาญวิทย์			 ชินวงศ์
๗.	 	 นางสาวนุชพร			 คงกะพันธ์
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.	 	 นางอรทัย			 เลิศพิชิตกุล
๒.	 	 นางสาวอรุณี			 รุ่งอภินันท์
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑.	 	 นางสาวศศิพินท์			 ทินกร
 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริหาร
๑.	 	 นางสาวพรทิพย์			 ธรนิตยกุล
๒.	 	 นางสาวพรรณพร	 ลิมปวธัญญู
๓.	 	 นายพฤทธิ์			 เทศจีบ
๔.	 	 นางสาวขนิษฐา			 ลี้ไพบูลย์
๕.	 	 นางสาววัชรี			 ปิยมหันต์
๖.	 	 นางสาวอัจฉริยา			 ชูวงศ์เลิศ

ปริญญามหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
๑.	 	 นางสาวสายใจ			 หมั่นฝึกพันธ์
๒.	 	 นายธนงค์			 วัฒนประสาน
๓.	 	 นางสาวอรมน			 ปั้นทอง
๔.	 	 นางโฉมโสพิศ			 นวลจันทร์ฉาย
 
ปริญญามหาบัณฑิต
ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน
๑.	 	 นายสว่าง			 นฤมนัสกุล

๑๙
ระหว่างวันที่	

๑๑	ธันวาคม	๒๕๔๐	-	
๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๔๑
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ปริญญามหาบัณฑิต
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.	 	 นางสาวมาลี			 วันทนาศิริ
๒.	 	 นางสาวสาวิตรี			 จันทราอุกฤกษ์
๓.	 	 นางสาวภาวิณี			 เพชรสว่าง
๔.	 	 นางปรียาภา			 กิจมหานนท์
 
ปริญญามหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
๑.	 	 นายไพศาล			 กอสง่าลักษณ์
๒.	 	 นายเฉลิมพล			 ว่องธุรกิจ
 
ปริญญามหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๑.	 	 นางสาวสุภาพร			 ศรีวิไลฤทธิ์
๒.	 	 นายศรรธัย			 กฤษณรักษ์ปาณี
๓.	 	 นายวีระชัย			 ถาวรทนต์
 
ปริญญามหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการบริหาร
๑.	 	 นางสาวลักขณา			 เพชรเงินทอง
๒.	 	 นางสาวรุ่งนภา			 สุวรรณโชติ
๓.	 	 นาวาเอก	กรกฎ			 กาญจนพังคะ
 
ปริญญามหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
๑.	 	 นายเทพฤทธิ์				 เพ็ญสุข
 
ปริญญามหาบัณฑิตทางภาษาและการสื่อสาร
๑.	 	 นางสาววัลลีย์			 ศิริกาญจนาวงศ์
๒.	 	 นาวาอากาศโทหญิง	เทวีสม			 แก้วสุวรรณ
 
ปริญญามหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์
๑.	 	 นายณรงค์ฤทธิ์			 อัศวเรืองพิภพ
๒.	 	 นางสาวนงลักษณ์			 ตั้งใจพัฒน์
๓.	 	 นางสาวจารุวรรณ			 พลเศรษฐเลิศ	
๔.	 	 นางวัสสพร			 โคกทับทิม
๕.	 	 นางสาวกลองทิพย์		 เกษมศรีนิวัฒนา
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ปริญญามหาบัณฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๑.	 	 นายทวีศักดิ์			 อภิรักษ์สุขุมมาล
 
ปริญญามหาบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา
๑.	 	 นายอภิวัฒน์			 บุญสาธร
๒.	 	 นางรัชนีพรรณ			 เปาทอง
 
ปริญญามหาบัณฑิต
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
๑.	 	 นางปัทมน			 จิตต์วาริน

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
๑.	 	 นายโชคชัย			 สุเวชวัฒนกุล
๒.	 	 นายเจริญสุข			 ภาวศิริพงษ์
๓.	 	 นางสารา			 วงษ์เจริญ
๔.	 	 นางกาญจนา			 เกียรติธนาพันธุ์
 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายอดิศักดิ์			 ธีรานุพัฒนา
 
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นางรุ่งนภา			 ตันธนะสฤษดิ์
 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(เทคโนโลยีการบริหาร)
๑.	 	 นายโชคชัย			 สาสนรักกิจ

๒๐
ระหว่างวันที่	

๒๑	ธันวาคม	๒๕๔๑	-	
๗	ธันวาคม	๒๕๔๒
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายนิยม			 สองแก้ว
๒.	 	 นายบุญแสง			 บุญอำานวยกิจ
๓.	 	 นางสินีนาฏ			 วังส์ด่าน
๔.	 	 ร้อยตำารวจเอกหญิง	ประวีณา	 กระจ่างจิตร
 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
(ภาษาและการสื่อสาร)
๑.	 	 นายประทีป			 กีรติบดี
 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นายพีระ			 ทองมี
๒.	 	 นายอาทิตย์		 ผดุงศิลป
๓.	 	 นางสาววุจิรา			 บุญสุวรรณ
๔.	 	 นายศิริพงศ์			 รักใหม่
 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๑.	 	 นายประจวบ			 สหพรอุดมการ
๒.	 	 นางสาวปิยนันท์			 วทานิโยบล
 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(ประชากรและการพัฒนา)
๑.	 	 ร้อยตำารวจเอกหญิง	วันทนา			 แหวนทอง
 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นางสาวอัจจรียาพร			 บุญชูสนอง
๒.	 	 นางสาวเกศสุดา			 สิทธิสันติกุล
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ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายสุนทร			 ด่านเฉลิมนนท์
๒.	 	 นางสาวสุรีรัตน์			 ปวีณ์วรรณ
๓.	 	 นางสาวเชาวรัตน์			 มั่นพรหม
 
ปริญญาการจัดการภาครัฐและ
เอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายกำาพล			 อัศวกุลชัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายธเนศร			 เนื่องจำานงค์
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Mr.	SUSHET			 JATURIYASAJJAGUL
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
๑.	 	 นางสาวดลระพี			 สุวรรณเลิศ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(เทคโนโลยีการบริหาร)
๑.	 	 นายประพันธ์ศักดิ์			 รักษ์ไชยวรรณ
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นาวาเอกหญิง	พันธุ์ทิพ			 ศรีวรนารถ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นายวรภัทร		 ไพรีเกรง
๒.	 	 นางสาวเพ็ชรรัตน์			 ตั้งอมรรัตน์

๒๑
ระหว่างวันที่	

๑๔	ธันวาคม	๒๕๔๒	-	
๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๔๓
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ประชากรและ
การพัฒนา)
๑.	 	 นางสาวกุสุมา			 ศรสูงเนิน
๒.	 	 นางทิวา			 วัชโรทน
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นางสาวลัดดาวรรณ		 บัวแย้ม
๒.	 	 นางสาวอรพรรณ			 มั่งมีศรี
๓.	 	 นางสาวบุษรินทร์	 ตรีเลิศพานิช
๔.	 	 นางสาวธิดาภาณ์			 ช่อเพ็ชรไทย
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายศักดิ์ชัย			 สุดเดียวไกร
๒.	 	 นางสาวสาวิตรี			 ศิริสาคร
๓.	 	 นายสัญญา			 โพธิ์หนองใฮ
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายวราวัชร์			 ขจรรัตนวณิชย์
๒.	 	 พันตำารวจโทหญิง	ศิริพร			 จรุงศักดิ์เศรษฐ์
๓.	 	 นายวุฒิชัย				 วัยวุฒิเกียรติ
๔.	 	 นายสฐิตย์			 ตันติวีรสุต
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
๑.	 	 นายพุฒิ			 เด่นสมพรพันธ์
๒.	 	 นางสาวแสงเดือน			 สว่างศรีงาม
๓.	 	 นางสาวอัจฉริยะ			 กุลศักดิ์ศิริ
๔.	 	 นางสาววีนา			 เจนกิจวณิชย์
๕.	 	 นางสุดา			 สุหลง
๖.	 	 นางสาวอำาไพ			 พงศ์วัฒนธรรม
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เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาการ
เศรษฐกิจ)
๑.	 	 นางสาวพิมภัทร			 ภัทรสกล
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
๑.	 	 นางสาวพิมภรณ์			 ชมเชิงแพทย์
๒.	 	 นายอุกฤษฏ์			 จงธนะพิพัฒน์
๓.	 	 นางสาวระพีพันธ์			 ระหงษ์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีการ
บริหาร)
๑.	 	 นางสาวเอกกมล			 อ่อนศรี
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นางสาววรพรรณ			 บุญวรโชติ
๒.	 	 นางสาวมาริสา			 เพฑูริยาเวทย์
๓.	 	 นายสุทธิพร			 บุญมาก
๔.	 	 นายบุญยง			 จินตนะกุล
๕.	 	 นางสาวสุภาวรรณ	 คงช่วย
๖.	 	 นายสมพร			 จันทร์แก้ว
๗.	 	 พันตำารวจโท	อรุณ	 อมรวิริยะกุล
 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
(ภาษาและการสื่อสาร)
๑.	 	 นางสาวกานดา			 กิติศรัณยา
๒.	 	 นางสาวปาริชาติ			 แคล้วปลอดทุกข์
๓.	 	 นางสาวรุ่งชลัย			 ปุณณินท์
๔.	 	 นางวีรนุช			 เศรษฐเมธีกุล
๕.	 	 นางศุภมิตร			 จันทร์เสี้ยวรัศมี
๖.	 	 นางวิศิรินทร์			 สมบุญ
 

๒๒
ระหว่างวันที่	

๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๔๓	-	
๒๔	ธันวาคม	๒๕๔๔	
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	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ประชากรและ
การพัฒนา)
๑.	 	 นางสาวฟารีดา			 พินิจลาภประเสริฐ
๒.	 	 นางสาวภัลลวี			 จันทน์สุคนธ์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายธวัชชัย		 ไม้เกตุ
๒.	 	 นางสาววันมาฆ์			 ทะสังขา
๓.	 	 นายวัฒน์			 ทาบึงกาฬ
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายธีระ			 ตันสมพงษ์
๒.	 	 นางสาวนภัสนันท์			 เทพเสนา
๓.	 	 นางรุ้งศรี		 เทียนประภาสิทธิ์
๔.	 	 นายอนุศักดิ์			 อินทรภูวศักดิ์
๕.	 	 นางจรัสศรี		 สวาทสุต
๖.	 	 นายกมลพันธ์		 เนื่องศรี
๗.	 	 นางสาวลักษณา			 ศิริวรรณ
๘.	 	 นายวรงค์			 เดชกิจวิกรม
๙.	 	 นางจารุนันท์			 จรดล
๑๐.	 นางสาวสุดลักษณ์			 เชี่ยวพานิช
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวศศิธร			 อนันตพันธุ์พงศ์
๒.	 	 นางณัฐศมน			 วงศ์กิตติพัฒน์	
๓.	 	 นางจินตนา			 ชัยยวรรณาการ
๔.	 	 พันเอกหญิง	วราภรณ์			 ทวีวุฒิทรัพย์
๕.	 	 นายพิทยา			 ปาละนิตย์
๖.	 	 นางสาวเสาวคนธ์			 จุลพิพัฒน์วงศ์
๗.	 	 นางกรรณิกา			 เจิมเทียนชัย
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
๑.	 	 นางสาวศุภนัยน์			 ภูศิริ
๒.	 	 นายปริญญ์			 พิชญวิจิตร์
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 MR.	THANONGCHAI			 TRICHADARAT
๒.	 	 MISS	WARAPORN	 CHOOKITKASEM

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวเณริณ			 สีมาสุรพจน์
๒.	 	 นางสาวดวงมณี			 ก้องธรนินทร์
๓.	 	 นายนฤทธิ์			 ธนกิจไพสิฐกุล
๔.	 	 นางสาวสุธีธิดา			 สุนทรนนท์
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายวีระพันธุ์			 อนันตพงศ์
 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาและ
การสื่อสาร)
๑.	 	 นางสาวอรุณี			 พุทธิสารสิชฌน์
๒.	 	 นางสาววลัยกร			 วิริยะนันต์ศิริ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นางสาวชนิตร์นาถ			 เกษมรัติ
๒.	 	 นางสาวอาภาภรณ์			 มลิวัลย์
 

๒๓
ระหว่างวันที่	

๒๑	มกราคม	๒๕๔๕	-	
๓๑	ตุลาคม	๒๕๔๕
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายนนท์			 นิงสานนท์
๒.	 	 นางสาวเลอทิพย์			 ประยูรวงษ์
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายวราวุธ			 ศิริยุทธ์วัฒนา
๒.	 	 นายศิริพงศ์			 แดงสวัสดิ์
๓.	 	 พันเอก	ธนา			 สุรารักษ์
๔.	 	 นายสุวัฒน์			 เปี่ยมปัจจัย
๕.	 	 พันเอก	จักรกฤษณ์			 อินทรทัต
๖.	 	 นางจันทนา			 ปานปรีชา
๗.	 	 นางพจมาน			 รัตนศรีทอง
๘.	 	 นางสาวลาวัลย์			 ศิวานุวัฒน์
๙.	 	 นายชาติชาย			 จาดตานิม
๑๐.	 นางสาวรุ่งอรุณ			 ปัทมวณิชชา
๑๑.	 นายสมมิตร			 จันทรสุขสันต์
๑๒.	 นายสุรเชษฐ์			 กู้พงษ์ศักดิ์
๑๓.	 นางจุฑาทิพย์			 สุจริตกุล
๑๔.	นางสาวฌาดาวรรณ			 ธรรมประดิษฐ์
๑๕.	นายพิพัฒน์			 ไทรฟัก
๑๖.	 นายศักดิ์เดช			 กองสูงเนิน
๑๗.	นางสาวใจสวรรค์			 พัฒน์ดำารงจิตร
๑๘.	 นายสมชาย			 เทเวลา
๑๙.	นายสุทัศน์			 เจนวิถีสุข
๒๐.	 นางสาวนัยนา			 วัฒนธรรม	
๒๑.	 นางอุมาพร			 นิ่มตระกูล
๒๒.	นางภัทร์ประภา			 พูลเผ่าดำารงค์
๒๓.	นายวีรพงษ์			 ภูมิประพัทธ์
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวปารวี		 วีระศิริ
๒.	 	 นางสาววาฑี			 แสงมณี
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๓.	 	 นายพิศิษฐ			 ศันสนียเกียรติ
๔.	 	 นางสาวอารีรักษ์			 วงศ์คำา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
๑.	 	 นางสาวพูนทรัพย์	 เตียวเจริญชัย
๒.	 	 นางอรอนงค์			 ไกยูรวงศ์
๓.	 	 นายวทัญญู			 สุวรรณเศรษฐ
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวทวิรัศมิ์			 ดุสิตานนท์
๒.	 	 นางสาวพีรันธร			 วรรณประเสริฐ
๓.	 	 นางสาวปาริชาติ			 หลายชูไทย
 
Master	of	Business	Administration	
(International	Program)
๑.	 	 MISS	CHANTIMA		 TIYAVACHARAPONG

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นางทัศนีย์			 จังกาจิตต์
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาและการสื่อสาร)
๑.	 	 นางสาวพรทิพย์			 ผ่องเมฆินทร์
๒.	 	 นางสาวกฤษณา			 เดชพิทักษ์
๓.	 	 นางสาวจันทิรา			 เลิศเจริญวงษา
๔.	 	 นางวราภรณ์			 ศิริกุล
๕.	 	 นางหรูอี้			 จวง
๖.	 	 นายอาซิซ			 บิน	ซาการียา
 

๒๔
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๔๖
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นางสาวสุรสา			 นิมิตรอภิรักษ์
๒.	 	 นายเมธาวี			 สุรเชษฐ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
๑.	 	 นางสาวศิริภิญโญ	 จันทมุณี
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ประชากรและ
การพัฒนา)
๑.	 	 นางสาวพัชรินทร์			 เถี่ยนมิตรภาพ
๒.	 	 ร้อยเอกหญิง	สิริวรรณ			 สุนัยรัตนาภรณ์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นางสาวฉัฐมา			 สืบพงษ์พันธุ์
๒.	 	 นายพงศ์พชร			 พินิจปรีชา
๓.	 	 นางสาวมาณวิภา			 อำาพันแสง
๔.	 	 นางสาวสุวรรณา			 ธนาวิวัชชัย
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายพีรสิชฌ์			 อินทร์ทอง
๒.	 	 นายวิเชียร			 เอกทักษิณ
๓.	 	 นายวิโรจน์			 วงศ์สถิรยา
๔.	 	 นางสาวสุรีรัตน์			 โลณะปาลวงศ์
๕.	 	 นางพิชญา			 เมืองเนาว์
๖.	 	 นางสาวกรภัทร์			 สุวิวัฒน์ธนชัย
๗.	 	 นางจันทนิยา			 ปิยสโรช
๘.	 	 นางณญาดา			 ลิ้มพุทธอักษร
๙.	 	 นางพัชรินทร์			 ชุตินันทกุล
๑๐.	 นายวิชัย			 สุเวชยถาวร
๑๑.	 นายวีระชัย			 ศักดาจิวะเจริญ
๑๒.	 นางอรณี			 ชูจันทร์
๑๓.	 นางรุ่งนภา			 ทับหนองฮี
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๑๔.	นายพูลลาภ			 แก้วแจ่มศรี
๑๕.	นายเมธา			 ทรงธรรมวัฒน์
๑๖.	 นายวีระพงษ์			 ไชยเอีย
๑๗.	นายมณูศิลป์			 ศิริมาตย์
๑๘.	 นายประวิทย์			 เตติวัฒน์
๑๙.	นางสาวกนกพร			 ไล่กสิกรรม
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายธนินทร์			 รัตนโอฬาร
๒.	 	 นายพลาคม			 ตราชู
๓.	 	 นางกฤษณา			 อุดมพิทยภูมิพิจารณ์
๔.	 	 นางสาวจีรนันทน์			 เทพกาญจนา
๕.	 	 นางสาวรัชฎา			 ฟองธนกิจ
๖.	 	 นางสาวลาวัลย์		 เบ๊
๗.	 	 นางวนิดา			 โรจจวัฒน์
๘.	 	 หม่อมหลวงศิราภิรมย์			 ธีรประเสริฐ
๙.	 	 นายโอภาส			 พานิชชีวะกุล
 
Master	of	Public	and	Private	
Management	(International)
๑.	 	 Miss	Kanokporn			 Chanasongkram
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายยุทธนา			 สินเสรีกุล
๒.	 	 นายอนล			 ลอยชูศักดิ์
๓.	 	 นายนวงศ์			 สุคนธมาน
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นางสาวศิริวรรณ	 อิงคณานนท์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(เทคโนโลยีการบริหาร)
๑.	 	 นางสาวพีรดา		 ชวนชื่น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นายนัทธี			 งามเจตนรมย์
๒.	 	 นางสาวจันทรัตน์			 จินดารัศมี
๓.	 	 นางสาวดุษฎีพร			 ศิริภูธร
๔.	 	 นางสาวนันทพร			 รติสุนทร
๕.	 	 นางสาวเยาวลักษณ์		 	ปั้นเคลือบ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
๑.	 	 นายอดิศร			 อ้าย
๒.	 	 นายชลสิทธิ์			 จักรศรีพร
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ประชากรและ
การพัฒนา)
๑.	 	 นายธำารงศักดิ์			 พลบำารุง
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายบุญเลิศ	 ว่องสุวรรณเลิศ
๒.	 	 นางมาลิน			 สว่างอารมณ์
๓.	 	 นายโกศล			 กู้สกุลชัย
๔.	 	 นายศุภชัย			 พงษ์ศิริวรรณ์
๕.	 	 นายนเรศ			 กรุดพันธ์
๖.	 	 นายสุขุม			 กาญจนพิมาย
๗.	 	 นางพัชรีพร			 คุณาวุฒิ
๘.	 	 พันเอก	ชนะเกียรติ			 ชอบชื่นชม
๙.	 	 พันตำารวจตรีหญิง	พรลดา	 อังศุสิงห์
๑๐.	 นายวสุ			 ริจิรานุวัตร
๑๑.	 นางสาวสุดาวดี			 ธรรมไกรสร
๑๒.	พลตรี	อนุพงษ์			 เผ่าจินดา
๑๓.	 นายพิเชฐ			 บัญญัติ
๑๔.	นางเสาวณี			 อินทรลาวัณย์
๑๕.	นางช่อทิพย์			 จันทรา
๑๖.	 นางสาวเหม่ยเสียน	 พงศ์วิไลรัตน์
๑๗.	นายพรเทพ			 โชติชัยสุวัฒน

๒๕
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๔๖	–	๒๕๔๗
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๑๘.	พันเอก	เวชศักกิ์			 ดวงอุไร
๑๙.	นางสาวสรญา			 ข้อเพชร
๒๒.	นายอุบล			 คำามา
๒๑.	 ร้อยตำารวจเอก	ศานติพงศ์			 แก้วเกตุ

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวนิลเนตร			 วีระสมบัติ
๒.	 	 นายสมพงษ์			 ชัยพรสุไพศาล
๓.	 	 นายเกรียงไกร			 ประสงค์สุกาญจน์
๔.	 	 นายทวี			 ลิ้มสุนทร
๕.	 	 นายกำาธร			 พฤกษานานนท์
๖.	 	 นางสาวจิตริณี			 วิชชุดากร
๗.	 	 นายชูชาติ			 สว่างสาลี
๘.	 	 นายพิศิษฐ์			 คิดหมาย
 
Master	of	Public	and	Private	
Management	(International)
๑.	 	 Mr.	Montri			 Boonrat
๒.	 	 Mr.	Cholasit			 Kaewvichien
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นางสาวปิยทิพย์			 ทิพย์น้อย
๒.	 	 นางสาวอรญา			 นรินทรางกูร	ณ	อยุธยา
๓.	 	 นางสาวศัลยพร			 บุญเกียรติ
๔.	 	 นายเกษม			 เอี่ยมพิชัยมงคล
๕.	 	 นางสาวสกาว			 สำาราญคง
๖.	 	 นางสวรส			 บัวมีธูป
๗.	 	 นางสาวอรธิมา	 ทินกร	ณ	อยุธยา
๘.	 	 นางสาวฌานิสา			 แซ่โง้ว
๙.	 	 นางศิริพร			 เดชสิงห์
๑๐.	 นางสาวศุภลักษณ์		 ปิยะธีรธิติวรกุล
๑๑.	 นางสาวสุดารัตน์			 พลเจริญ
๑๒.	 นายแอนรมิตร			 พลนครเดช
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๑๓.	 นางสาวภรดี			 กรรณานุวัฒน์
๑๔.	 เรืออากาศโท	ธานี			 ดีมงคล
๑๕.	นายปิยะพงษ์			 โฉมทองดี
๑๖.	 นางกฤศวรรณ			 นวกุล
๑๗.	นายสมชื่น			 นาคพลั้ง
๑๘.	 นายชลชาติ			 พหุโล
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวศิริเพ็ญ			 ปานพรหม
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายมาโนช			 ลีลาวัฒนพาณิชย์
๒.	 	 นายอาทิตย์			 ตั้งเกียรติยั่งยืน
๓.	 	 นายธนิต			 อิ่มใจ
๔.	 	 นายณกร			 ถิรานันท์
๕.	 	 นายอรรถวุฒิ			 เลาหภักดี
๖.	 	 นายธีรธร			 ยูงทอง
๗.	 	 นายปรีชา			 นาคะโฆษิตสกุล
๘.	 	 นายแดนชัย			 ภาวกังวาลวงษ์
๙.	 	 นายพจน์			 นัยนภาเลิศ
๑๐.	 นายสุรศักดิ์			 ศรีพงษ์พันธุ์กุล
๑๑.	 นางสาวพรรณทิพา	 ไสน
๑๒.	 นางสาวศศิวรรณ			 นวลศรี
๑๓.	 นายโสภณ			 ชาลาเริงพันธ์
๑๔.	นางสาวอัจฉรา			 เอียวพันธ์
๑๕.	นายกรกฎ			 วารวิจิตร
๑๖.	 นางสาวอนัญชนา			 จิรรังสิมันต์
 
Master	of	Business	Administration	
(International	Program)
๑.	 	 Miss	SUCHITRA	 PERMSUKJARUSUP
๒.	 	 Mr.	 ATTHAPONG	 SAKUNSRIPRASERT
๓.	 	 Miss	KONG			 LINGHONG
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Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Mr.VIKASH	KUMAR			 BAJARGYAN
๒.	 	 Miss	Arucha	 Promyanon
 
พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต	
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
๑.	 	 นางสาวพุดตาน			 พันธุเณร
๒.	 	 นายโอภาส			 ใจเครือคำา
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นายพงษ์ศักดิ์		 ปัญญาพินิจนุกูร
๒.	 	 นายพัฒน์			 พัฒนรังสรรค์
๓.	 	 นายบุรินทร์			 ภูวตานนท์
๔.	 	 นางสาวขวัญเดือน	 ปกปัน
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นางสาวรศนา	 กาเดร์
๒.	 	 นายองอาจ			 ม่วงโกสัย
๓.	 	 นางสาวไซหนับ			 บือโต
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นางกนกพรรณ	 ศุภธนสินเขษม
๒.	 	 นางสาวมยุรี			 มงคลวิทย์
๓.	 	 นายณัฐวัฒก์			 ฤทธิ์เรืองนาม
๔.	 	 นางสาวสุภัสรา			 ขุนศรี	
๕.	 	 นางสาวจุฬาวดี			 จันทร์เทวาลิขิต
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นางสาวจีราวรรณ	 โรจนาอนนท์พงษ์
๒.	 	 นางสาวพรธิรักษ์			 เก่งปัญญาดี
๓.	 	 นางสาวจันทิมา			 ปัญญาธรากร
๔.	 	 นายอุชุเกติ์			 เตชฤทธิพิทักษ์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ประชากรและ
การพัฒนา)
๑.	 	 นางสาวทัศนีย์		 พุทธิวาส
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายเกียรติชัย			 ชัยเรืองยศ
๒.	 	 นางสาวเพิ่มศิริ			 งามโพธิ์ทอง
๓.	 	 นางสาวประภัสสร			 เรืองพงษ์ศิริ
๔.	 	 นายปฐม			 เฉลยวาเรศ
๕.	 	 นางสาวสาธวี			 ชื่นแสนสุข
๖.	 	 นายธีรชัย			 เอื้ออารยาภรณ์
๗.	 	 นายยงยุธ			 พงศ์ศิลามณี
๘.	 	 นายชูเกียรติ			 ศรีคลหนู
๙.	 	 นายศรกฤษณ์			 วัตตศิริ
๑๐.	 นายพิทยา			 ศรีกุลวงศ์
๑๑.	 นายสถาพร			 เนตรมุกดา
๑๒.	 นายนพดล			 วาณิชฤดี
๑๓.	 นางปิติพร			 จันทรทัต	ณ	อยุธยา
๑๔.	นางสาวกานต์สิรี			 พาณิชย์สวย
๑๕.	นางสาวพิชญา			 โทบุตร
๑๖.	 นายสุนทร			 สุริยพงศกร
๑๗.	นายชิตวัน			 ฉายอรุณ
๑๘.	 นางสาวพรรณนิษา	 ธีรชนโกศลกุล
๑๙.	นายกฤษฎา			 โพธิ์ชัย
๒๐.	 นายเอกรินทร์			 เหลืองวิริยะ
 

๒๖
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๔๗	–	๒๕๔๘
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การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางกนิษฐา			 ตันตมณีรัตน์
๒.	 	 นางนิดา			 ชินพงศ์ไพบูลย์
๓.	 	 นางสาววงศ์ลักษณ์	 เอี่ยมชื่นมงคล
๔.	 	 พลเรือตรี	อมรเทพ	 ณ	บางช้าง
๕.	 	 นายทศพร			 เรืองกฤษณ์
๖.	 	 นายประพนธ์			 ธนาสุทธิเสรี
๗.	 	 นายประวิต			 เปื่ยมสง่า
๘.	 	 นางสาวรัชดาภรณ์	 ชยะธวัช
๙.	 	 นายอภิชาติ		 ดำาดี
 
Master	of	Public	and	Private	
Management	(International)
๑.	 	 Miss	Jiraporn			 Chotipanich
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นายไชยยศ			 ปั้นสกุลไชย
๒.	 	 นาวาอากาศตรีหญิง	จรัสศรี		 จินดารัตนวงศ์
๓.	 	 นางนงลักษณ์			 โกมารกุล	ณ	นคร
๔.	 	 นางสาววาสิตา			 ฤทธิ์บำารุง
๕.	 	 นางสาวถนอมรัตน์		 ฟองเลา
๖.	 	 นายรังสรรค์			 รังสิพล
๗.	 	 นางวรรณา			 ศิริเมธานนท์
๘.	 	 นายวีรวุฒิ			 อิ่มสำาราญ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวเทียนแก้ว			 วรรณภักตร์
๒.	 	 นายอนุพนธ์			 อังควินิจวงศ์
๓.	 	 นายอมรเทพ			 ทองชิว
๔.	 	 นางสาววันเพ็ญ			 สกุลกิจไพบูลย์
๕.	 	 นายก่อศักดิ์			 โชติยานนท์
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๖.	 	 นางสาวกรกนก			 สรายนต์
๗.	 	 นายอภิรัตน์			 หวานนุรักษ์
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายสันติ			 เติมประเสริฐสกุล
๒.	 	 นางสาวกัลยวัชร			 นิลายน
๓.	 	 นางสาวมณีรัตน์			 ศรีชมภู
๔.	 	 นายประสิทธิ์			 รัตนกิจกมล
๕.	 	 นางสาวสุพิญญาณ์			 สุขเย็น
๖.	 	 นายพยนต์			 พงศาวรี
๗.	 	 นายนวชัย			 เกียรติก่อเกื้อ
๘.	 	 นางสาววรนุช		 เจริญกิจสุขสันต์
๙.	 	 นายออมสิน			 พิบูลวรางกูร
๑๐.	 นายพิพัฒน์			 ธัญธเนส
๑๑.	 นายณัฐพล			 สุขอนันต์
๑๒.	 นางสาวมยุรี			 จันทร์หอม
๑๓.	 นายเจริญ			 ชโยภาส
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Miss	ALISA			 SUPPHAPAMOKE
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
๑.	 	 นายศุภชาติ			 บุญฤทธิ์
๒.	 	 นางสาวนพมาศ			 ฮวบเจริญ
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นางสาวอริสรา			 วินิจไพโรจน์
๒.	 	 นายสุรชัย			 ปรัชญาโณทัย
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายอัฑฒ์			 บัญญัตินิติสกุล
๒.	 	 นายมนต์ชัย			 ดานุโพธิ์บริบูรณ์
๓.	 	 พันโท	ชลิต			 บรรจงปรุ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายมนตรี			 หนูพิน
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาและการสื่อสาร)
๑.	 	 นางสาวฉัตรอุมา			 มงคลชาติ
๒.	 	 นางสาวกนกวรรณ	 สุวรรณภักดี
๓.	 	 นางสาวปรียนันท์			 บุญจันทร์
๔.	 	 นางสาวพรภัทร			 อมรศุภรศาสตร์
๕.	 	 นางสาวกองกาญจน์			 มานะวัฒนา
๖.	 	 นางสาววิภา			 ประดิษฐ์เวียงคำา
๗.	 	 นางสาวปฏิมา			 โกสีย์
๘.	 	 นางศิริรุ่ง			 สุขศรี
๙.	 	 หม่อมหลวงจิราภา	 อาภากร
๑๐.	 นางสาวทัศนีย์	 อรุณโสภา
๑๑.	 นางสาวสุทัตตา		 	หันวิสัย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายเสขสิริ			 ปิยะเวช
๒.	 	 นายอุดมเกียรติ			 พูลสวัสดิ์
๓.	 	 นายวัชราคม			 พรสรณคมน์
๔.	 	 นางสาวชมพูนุท			 จันทราทิพย์
๕.	 	 นายเบญจ์			 พรพลธรรม
๖.	 	 นางสาวจันทิมา			 เชยกลิ่น
๗.	 	 นางปราณี			 วิทยากาญจน์	

๒๗
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๔๘	–	๒๕๔๙
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๘.	 	 นายปริญญา			 ศรีลาพัฒน์
๙.	 	 นายจิรศักดิ์			 มงคลสวัสดิ์
๑๐.	 นายปฐม			 แสงใส
๑๑.	 นางสาวกรรณิการ์			 กาญจนวัฏศรี
๑๒.	 นางสุพัตรา			 เพชรดี
๑๓.	พลเรือตรี	ประทีป			 ชื่นอารมย์
๑๔.	นางสาวพรรณี			 ชูศรี
๑๕.	นางพัชนี		 วีนะสนธิ
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางลักขณา			 หิรัญ
๒.	 	 นางสาวกมลทิพย์			 สมสุขสกุลชัย
๓.	 	 นางจินตนา			 นูเร
๔.	 	 นางสาวโสภาพรรณ	 จุ้ยเจริญ
๕.	 	 นายนิวัฒน์ชัย			 นามวิชัยศิริกุล
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นางราชพฤกษ์			 สู่ไชย
๒.	 	 นางทีปกาญจน์			 ชัยศิริพาณิชย์
๓.	 	 นายนรินทร			 ใจเย็น
๔.	 	 นางสาววิศลย์ธีรา			 เมตตานนท์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวจินตนา		 ธิรางกูรรัตต์
๒.	 	 นางสาวอินทุอร			 รูปสว่าง
๓.	 	 นายชลัช			 โลกิตถจริยา
๔.	 	 นายรัตนพงษ์			 สารรัตน์
๕.	 	 นายพีระพัฒน์			 ถาวรนิติ
๖.	 	 นางสาวไปรยา			 จูวัฒนสำาราญ
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายภาคภูมิ			 ภาคย์วิศาล
๒.	 	 นายรุ่งโรจน์			 ศรีมารยาท
๓.	 	 นางสาวกิลิสรา			 อภิราชจิตร
๔.	 	 นางสาวเพ็ญพิชญา			 พิทยากูล
๕.	 	 นางสาวอรอนงค์			 ชาญกิจจา
๖.	 	 นางสาวศันสนีย์			 ถิรนุทธิ
๗.	 	 นางสาวอัญชลี			 ฐิตรัตนพล
๘.	 	 นางสาวนพรัตน์			 ประมวลวัลลิกุล
๙.	 	 นายปิยะ			 ชัยรัตน์
๑๐.	 นายรักษ์			 โชคชัยอุสาหะ
๑๑.	 นายเฉลิมรัตน์			 เหมฤดี
๑๒.	 นายพีระพงศ์			 อนันต์ทอง
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Miss	SUKHUMAL			 ARANYAPONGPAISAL
๒.	 	 Miss	CHEN			 KEYIN
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาการ
เศรษฐกิจ)
๑.	 	 นายเอก			 วุฒิอภิญญา
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นายโยคิน			 โยคี
๒.	 	 นางสาวสุกัญญา		 ไตรภพสกุล
๓.	 	 นายชินวุธ			 หลิ่วรุ่งเรือง
๔.	 	 นางสาวจินดาพร			 รัตนเสถียรกิจ
๕.	 	 นายชูเกียรติ			 ยั่งยืนบางชัน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นางสาวศิริกุล			 กลิ่นทอง
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายนาถพงศ์			 พัฒนพันธ์ชัย
๒.	 	 นายหะริน			 สัจเดย์
๓.	 	 นางสาวนฤมล			 ธเนศพงศ์ธรรม
๔.	 	 นายสำาราญ			 สอนผึ้ง
๕.	 	 นางสาวนิตยา			 ภูมิโคกรักษ์
๖.	 	 นาวาอากาศตรี	วิศัลย์			 ธรรมประสิทธิ์
๗.	 	 นางสาวเสาวนิตย์			 พุฒิเลอพงศ์
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาและการสื่อสาร)
๑.	 	 นางจุฑามาศ			 นุตราวงศ์
๒.	 	 นางสาวบุณฑริก			 วโรดมพันธ์
๓.	 	 นางสาวปรีดา		 วลัยวรางกูร
๔.	 	 นางสาวถนอมจิตร			 เลิศอุดมมิตร
๕.	 	 นางสาวเพชรรัตน์			 พิมพิพัฒน์
๖.	 	 นางสาวจารุวรรณ			 อุษณาโชติ
๗.	 	 นางสาวนิดา			 ภู่วนิชย์
๘.	 	 นางนัสยา			 ปาติยเสวี
๙.	 	 นางสาวพิรดา			 ภัทรปฏิพัทธ์
๑๐.	 นางสาววิมลรัตน์			 บุณโยดม
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นายกฤต		 จิตรนภาวงศ์
๒.	 	 นางสาวมยุรี			 ชัยยุทธนาภรณ์
๓.	 	 นายวิบูลย์			 ไกรคงจิตต์
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นายปกรณ์พงษ์			 อรรถบท
๒.	 	 นางพนิดา			 แตงใหญ่
๓.	 	 นายก่อพงษ์			 ครูภาษา
๔.	 	 นางสาวบุญประคอง	 พรหมพงษ์
๕.	 	 นายวรัญญู			 พินทุสมิต
๖.	 	 นางวัลยา			 อวิรุทธการ
๗.	 	 นางสาวลลิดา			 เกษมเนตร
๘.	 	 นางภคพร			 บุญสุข
๙.	 	 นางสุธิชา			 ชิตกุล
๑๐.	 นางสาวจารุวรรณ	 นุตะศรินทร์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวสุนันทา			 พ่วงเสมา
๒.	 	 นายณัฏฐ์			 พูศักดิ์ศรีกิจ
๓.	 	 นางสาวชุตินันท์			 บุญสวาท
๔.	 	 นายกิตติ			 สระแก้ว
๕.	 	 นางสาวจริยา			 ปักษีสิงห์
๖.	 	 นางสาวกาญจนา			 หาญทนงค์
๗.	 	 นางสาวนาถนรี			 เนตรภักดี
๘.	 	 นางสาวภิรญา			 ตาลสุวรรณ
๙.	 	 นายชิตวันพัทณ์			 วีระสัย
๑๐.	 ร้อยตรี	พงษ์เดช			 ศรีวชิรประดิษฐ์
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายธนวัฒน์			 ธนโชติสุนทร
๒.	 	 นางสาวทิพวรรณ			 ศุภรานนท์รัตน์
๓.	 	 นางสาววีณา			 อาชวชาลี
๔.	 	 นางสาวสุเบญจา			 บัณฑิตย์
๕.	 	 นายวรเดช			 เปี่ยมสุวรรณ

๒๘
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๔๙	–	๒๕๕๐
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๖.	 	 นายยศศักดิ์			 ยุทธพงษ์ธาดา
๗.	 	 นายณัฐพล			 ลัคนลาวัณย์
๘.	 	 นางสาวสายชลี			 ลิ่มอภิชาต
๙.	 	 นายณัฐพงษ์			 สุราษฎร์
๑๐.	 นายธาตรี			 เวศย์ชวลิต
 
Master	of	Business	Administration
(English	Program)
๑.	 	 Mr.	 Santi			 Chinsirichokchai
๒.	 	 Mr.	 Woravut			 Sirirattanothai
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นายณัฐวรรธน์			 อัศวธนิกกุล
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายนิคม			 บุญเสริม
๒.	 	 นายชนะกานต์			 รัตนพงศ์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นางณิชชารีย์			 พรหมวิสุทธิพล
๒.	 	 นายบุญเลิศ			 ชมพูบริสุทธิ์
๓.	 	 นางสาวสุภาพร			 จันทร์ทอง
๔.	 	 นายจักรพันธ์			 โพธิพัฒน์
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาและการสื่อสาร) 
๑.	 	 นายศักดา			 กาญจนวนาวัลย์
๒.	 	 นางสาวรวินท์			 วิชชุลดา
๓.	 	 นายณรงค์			 หรูวัฒนะกุล
๔.	 	 นางเขมนิจ			 บุราคม
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Master	of	Language	and	Communication	
(English	Program)
๑.	 	 Miss	Chindanut		 Kaothong
๒.	 	 Miss	Wilaipan			 Boonyakiat
๓.	 	 Mr.	 Peeradej			 Koomwongthai
๔.	 	 Miss		Boonchanok			 Thamwongsa
๕.	 	 Miss	Dujduen			 Wongkamalasai
๖.	 	 Miss	Korrakot			 Charoensook
๗.	 	 Miss	Orawan			 Amornsomboonsak
๘.	 	 Miss	Tivimon			 Bubpachat
๙.	 	 Miss	Nipaporn			 Powla-au
๑๐.	 Mrs.	 Li			 Zhiyin
๑๑.	 Miss	Panjaporn			 Laohabut
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
๑.	 	 นางสาวสุชีรา			 นาคีสุวรรณ
๒.	 	 นางสาวศิรินันท์			 สารกูล
๓.	 	 นางสาวฐิติภรณ์			 พันธุ์ประภา
๔.	 	 นางสาวอรุณี			 ตุลารัตน์เรืองนาม
๕.	 	 นางสาวอารีรัตน์			 มาเอี่ยม
๖.	 	 นางสาวปัทมา			 เลิศมั่งมี
๗.	 	 นางสาวเพลินตา			 จิรวัฒนานุกูล
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
๑.	 	 นายณฤกษ์			 ศรีวชิรวัฒน์
๒.	 	 นายไพโรจน์			 รัตตดิลก
๓.	 	 นายสุทธิพงษ์			 เกษจินดา
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายภคณัฎฐ์ศิริ			 อนันต์เสวก
๒.	 	 นายชายศักดิ์			 ณ	สงขลา
๓.	 	 นายกชสุพัฒน์			 พุทธิพิพัฒน์ขจร
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๔.	 	 นางกนกกร		 เจริญพงศ์
๕.	 	 นางสาวรัชฎาวรรณ	 แก้วกุลศรี
๖.	 	 นายฤทธิรงค์		 เรืองฤทธิ์
๗.	 	 นายสรวิศ			 ยังน้อย
๘.	 	 นายพิมล			 สุริยาประสิทธิ์
๙.	 	 นางสาวกัณภร			 คุณพนิชกิจ
๑๐.	 ร้อยเอก	ศุภสิทธิ์			 สิทธิประการ
๑๑.	 นางสาวสุนิสา			 ช่อแก้ว
๑๒.	 นายทนงศักดิ์			 จิตรานุรักษ์เจริญ
๑๓.	 นางสาวมนพัทธ์			 ชะโชติ
๑๔.	นายรณชัย			 ศรีพัชราวุธ
๑๕.	นางกัญจนะ			 ธนธัญนนท์
๑๖.	 นางญาณิน			 หนองหารพิทักษ์
๑๗.	นางประนพพร			 เจริญพรรณธร
๑๘.	 นางปิยะนุช			 คณะนัย
๑๙.	นางรัตนา			 ชูกลิ่น
๒๐.	 นายเรืองชัย			 เจียกภาพร
๒๑.	 นายวรรณ์ลพ			 บุญรอง
๒๒.	นางสาวศรัญลักษณ์		 เทพวารินทร์
๒๓.	พันเอก	เจษฎ์			 จันทรสนาม
๒๔.	นายวีระยุทธ			 พรพจน์ธนมาศ
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวอภิชญา			 ภู่อนุสรณ์ชัย
๒.	 	 นางสาววิภาพรรณ			 ตระกูลสันติรัตน์
๓.	 	 นางสาวมุทิตา			 ด้วงมุขพะเนา
๔.	 	 นายศราวุฒิ			 นูเร
๕.	 	 นางนิตยา			 กู้พงษ์ศักดิ์
๖.	 	 นายกิตติ			 สุรารักษ์
๗.	 	 นางสาวสุเนตรา			 สถาปนศิริ
๘.	 	 นายอดิศร			 ทิวัฑฒานนท์
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวนภาภรณ์			 เห็นวงศ์ประเสริฐ
๒.	 	 นางสาวเหมือนดาว			 ฐายิกาธรรม
๓.	 	 นายทวีศักดิ์			 มังคละไชยา
๔.	 	 นายชินวัฒน์			 ภิญโญพรพาณิชย์
๕.	 	 นางสาวนันธิดา			 มโนชญ์ปิติพงศ์
๖.	 	 นายชูชาติ			 แซ่หลี้
๗.	 	 นางสาวดลฤดี			 เชยหอม
๘.	 	 นายณัฐวุฒิ			 ดุษฎีวิจัย
๙.	 	 นางสาวศุภานันท์			 สีระสาพร
๑๐.	 นางสาวมานิดา			 หุตะจิตต์
๑๑.	 นายศุภจิตต์			 โภคาสถิตย์
๑๒.	 นายปริญญา			 ยามาฮาร่า
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Mr.	 Syed			 Moinul	Hasan
๒.	 	 Miss	Suthawan			 Prukumpai
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
๑.	 	 นายกฤษ			 ตุงคะธีรกุล
๒.	 	 นางสาวชมพูนุท			 ปรานศิลป์
๓.	 	 นายนุกุล	 เครือฟู
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นางจินตนา			 โอยสวัสดิ์
๒.	 	 นางสาวอุษณีย์			 นรฮีม
๓.	 	 นางสาวอุมา			 ศรีสุข
๔.	 	 นางสาวจินตนา			 บุญทองช่วย
๕.	 	 นายวัลลภ			 พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
๖.	 	 นางมัณลิกา			 สมพรานนท์

๒๙
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๑
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๗.	 	 นางสาวเพชรไพลิน			 สุวรรณโชติ
๘.	 	 นางสาวทศพรรณ			 วิภาสเจริญ
๙.	 	 นายวีระชน			 ขาวผ่อง
๑๐.	 นางสาวนพวรรณ			 สราสำารวย
 
Master	of	Arts	(Language	and	
Communication)	(English	Program)
๑.	 	 Miss	Pitchayatan	 Chanput
๒.	 	 Mr.	 Pawad			 Thitamedhakul
๓.	 	 Miss	Chulamani			 Chantarawandi
๔.	 	 Mr.	 Nutthaphut			 Pandjad
๕.	 	 Miss	Piyanuch			 Praditcharoenkul
๖.	 	 Miss	Tassaneewan			 Apithambandit
๗.	 	 Mr.	 Samran			 Sonpuing
๘.	 	 Mr.	 Anek			 Janthai
๙.	 	 Miss	Sasivimol			 Siribhandhu
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.	 	 นายชวิน			 กาญจนการุณ
๒.	 	 นายสุรชัย		 ไตรวิทยางกูร
๓.	 	 นายพัทธ์ชนก			 ศรีสุรเดชชัย
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
๑.	 	 นางสาวพรทิพย์			 วิเศษศรีพงษ์
๒.	 	 นายณพิชญ์		 เทียนรุ่งโรจน์
๓.	 	 นายพิพัฒน์			 คันธิยงค์
๔.	 	 นางสาวมณีรัตน์			 มหัจฉริยวงศ์
๕.	 	 นายกิระวี			 อัศวจิตตานนท์
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางระนอง			 เกตุดาว
๒.	 	 ร้อยตำารวจตรี	สืบสกุล			 เข็มทอง
๓.	 	 นางอัปสร			 บุญยัง
๔.	 	 นายวสันต์			 นาคเจริญวารี
๕.	 	 นางสาวศิริขวัญ			 จีนแคะ
๖.	 	 นายอิทธิพันธ์			 ศรียงค์
๗.	 	 นายอิศร์			 เอียสกุล
๘.	 	 นางสาวพจนีย์			 พจนะสัจจาภรณ์
๙.	 	 เรืออากาศโท	เฉลิมพล			 อินทรวงศ์
๑๐.	 นายพงษ์ศักดิ์			 ด้วงโยธา
๑๑.	 พันตรีหญิง	อนุตรตรีย์			 ศรีกุลวงษ์
๑๒.	 นายจิระพงค์			 เรืองกุน
๑๓.	พันเอก	วิรัฏฐ์			 วงษ์จันทร์
๑๔.	นายคมสรรค์			 คำาวินิตย์
๑๕.	นางสาวชุติธรณ์			 ยุวชิต
๑๖.	 นายละลิ่ว			 จิตต์การุญ
๑๗.	นางชดช้อย			 รวยสูงเนิน
๑๘.	 นายวิทยา			 บุญธรรม
๑๙.	นายชุติเดช			 ตาบ-องครักษ์
๒๐.	 นางสาวคนึงนิตย์			 ชินตะคุ
๒๑.	 นายคเชนทร์			 ชมชื่น
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวพรพรรณ			 เหมะพันธุ์
๒.	 	 นางสาวพรพรรณ			 แก้ววันทา
๓.	 	 นางสาวลออแก้ว			 ศีลประชาวงศ์
๔.	 	 นางสาวสาวิตรี			 คุณจันทร์สมบัติ
๕.	 	 นางสาวขวัญฤดี			 อำานวยเวโรจน์
๖.	 	 นายวิสธวัช			 ถิรจันทรา
๗.	 	 นายสมคิด			 วิไลจิตเลิศ
๘.	 	 นางสาวพัชราพร			 เดชะศิริพงษ์
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นางสาวกฤตติยา	 ปัจจุสานนท์
๒.	 	 นางชนิดา			 สุขแสง
๓.	 	 นางสาวสโรธร			 ปุษปาคม
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวสมิตา			 กลิ่นพงศ์
๒.	 	 นางสาวสุรีรักษ์			 วงษ์ทิพย์
๓.	 	 นางสาวสุภาภรณ์			 ทิพย์สุข
๔.	 	 นางสาวอิสรา			 วิจิตรแจ่ม
๕.	 	 นางสาวธัญพร		 	แมนเมธี
๖.	 	 นางสาวศิริวรรณ			 วิสุทธิรัตนกุล
๗.	 	 นายยุทธพงศ์			 สุชาตานนท์
๘.	 	 นางสาวสุมาลี			 สมนึก
๙.	 	 นางสาวรุ่งฤดี			 ใหม่รัตนไชยชาญ
๑๐.	 นางสาวรัตนา			 เลขะวิจิตเลิศ
๑๑.	 นายสมบุญ			 ธีรธรรมานุกูล
๑๒.	 นางสาวกาญจนา			 โยธาวงศ์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นางสาวนพรัตน์			 พาราพิบูลย์
๒.	 	 นายชัชชล			 กมลรัตนพล
๓.	 	 นายชลิต			 เลิศพัฒนะกุล
๔.	 	 นายอัฐพนธ์			 เธียรจินดา
๕.	 	 นางสาวธิดารัตน์			 ทองศรี
 

๓๐
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๒
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายเสนีย์			 วัยวัฒนะ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายอเนก		 จิตต์ตั้ง
๒.	 	 นางสาวรัตนจิตต์			 อัตราชีวะ
๓.	 	 นางสาวณัฐฐานุช			 ศรีอุดมศิลป์
๔.	 	 นางสาววรรณิสา			 พึ่งแสง
๕.	 	 นางสาวศิวพา	 สิริจามร
๖.	 	 นางพรทิพา			 สุทนต์
 
Master	of	Arts	(Language	and	
Communication)	(English	Program)
๑.	 	 Miss	Chayanee			 Jugjai
๒.	 	 Miss	Techika			 Tantimas
๓.	 	 Miss	Maneechai			 Charoensook
๔.	 	 Miss	Juthamart			 Sookprasert
๕.	 	 Mr.	 Anuchit			 Toomaneejinda
๖.	 	 Miss	Siwaporn			 Nontapoj
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.	 	 นางสาววันเพ็ญ			 จันทรังษี
๒.	 	 นางสาวอรทัย			 รันทนา
๓.	 	 นางสาวอัญชลี			 วัชรสุกาญจน์
๔.	 	 นายฉัตรชัย			 ตุนจุริณอร
๕.	 	 นายสมภพ			 เตียงตระการสุข
๖.	 	 นายสิทธิธัช			 เกียรติวัฒนากูล
๗.	 	 นายโกสิทธิ์			 กรีพานิช
๘.	 	 นางสาวกรกช			 วิจิตรสงวน
๙.	 	 นางสาวอภิฤดี			 พัวประเสริฐสุข
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๑๐.	 นายนิติ			 วิเชียร
๑๑.	 นางสาววรรณพร		 จันโทภาส
๑๒.	 นางสาวเบญจมาศ			 กิ่งดี
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวรำาไพวรรณ			 สุวรรณปาล
๒.	 	 นางสาวช่อทิพย์		 สะสม
๓.	 	 นางสาวเพ็ญศรี			 ธีระวัฒน์
๔.	 	 นางสาวสุวารี			 เรืองธนานุรักษ์
๕.	 	 นางจตุพร			 รักสันติชาติ
๖.	 	 นาวาอากาศเอก	สุรชัย	 อำานวยสิน
๗.	 	 นายณาศิส			 ช้างสิงห์
๘.	 	 นางศกุณา			 วิวัฒน์ธนาฒย์
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายกู้ศักดิ์			 กิจเลิศบรรจง
๒.	 	 นางสาววราภรณ์			 กุลสวัสดิ์ภักดี
๓.	 	 นายวีระศักดิ์			 พงษ์พัฒนพันธุ์
๔.	 	 พันตรี	กำาแหง			 พัฒนอริยางกูล
๕.	 	 นายสาครินทร์			 ตังคะวชิรานนท์
๖.	 	 นางสาวโศภณา			 พรหมพิทักษ์	
๗.	 	 นายลิขิต			 มาตระกูล
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นางสาวดาวิษา			 ศรีธัญรัตน์
๒.	 	 นายประสิทธิ์			 องอาจตระกูล
๓.	 	 นางเจียมจิต			 จิวะสิทธิกุล
๔.	 	 นางนพวรรณ			 ตรีไพชยนต์ศักดิ์
๕.	 	 นางสาวบุญราศรี			 ภัทรเมธากุล
๖.	 	 นางสาวธนกร		 ประกาสิต
๗.	 	 นางรุจิรัตน์			 อุฬารกันต์
๘.	 	 นางสาวสุกัญญา			 ไชยหงษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวอนงค์			 ทรัพยรังสี
๒.	 	 นางสาวจินดาพร			 ตีรณวัฒนากูล
๓.	 	 นางสาวชิตมน			 ศุภนิมิตกุล
๔.	 	 นางชญาดา			 วงศ์วิไล
๕.	 	 นายอัศวิน			 เพ็ชรรัตน์
๖.	 	 นางสาวรัตนสุดา			 บรรจงศิริ
๗.	 	 นางประชุมภร			 นนท์ธีระสวัสดิ์
๘.	 	 นางสาวเกษกานดา			 ปรมัตถ์วิโรจน์
๙.	 	 นางสาวญาณิศา			 ทิมเจริญ
๑๐.	 นางสาวพิมพ์ชนก			 อ้นถาวร
๑๑.	 นางขวัญเรือน			 เฮงพัฒนา
๑๒.	 นายภาคภูมิ			 ศุภวัฒนานันท์
๑๓.	 นางสาวจิตราภรณ์			 ทองไทย
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายศักดา			 เหล่าสกุลไทย
๒.	 	 นางสาวจัญจนา			 ตีรเลิศพานิช
๓.	 	 นายอัครพล			 พฤกษ์สุวรรณ
๔.	 	 นายประเวทย์			 ยรรยงสวัสดิ์
๕.	 	 นางสาวอรพิน			 จารุธนานนท์
๖.	 	 นายกฤษดา			 นวลมี
๗.	 	 นายต่อศักดิ์			 วิระวณิชย์ชัย
๘.	 	 นางสาววิจิตรา			 เจียมศรีสุคนธ์
๙.	 	 นายคำานึง			 วิศาลเสาวภาคย์
๑๐.	 นายประสิทธิ์			 ลิ้มวิลัย
๑๑.	 นายปกรณ์			 วิญญูหัตถกิจ
๑๒.	 นายนิตติกร			 สุวรรณศิลป์
๑๓.	 นางสาววิภา			 อุดมศิริพินิจ
๑๔.	นางสาวกนกพร			 อัศวยนต์ชัย
๑๕.	นายเต็มวิทย์		 เจติยานุวัตร
๑๖.	 นายศรัณย์			 เชิดจารีวัฒนานันท์
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๑๗.	นางสาวกิ่งกาญจน์		 โสวนางกูร
๑๘.	 นายเอกรินทร์			 ลีมหารุ่งเรือง
๑๙.	นายนรกิจ			 เชษฐสุรกุล
๒๐.	 นางสาวชุติวรรณ			 จันทร์สว่างภูวนะ
๒๑.	 นางสาววรินรำาไพ			 รุ่งเรืองจิตต์
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Miss	Pitchaya		 Kanoklak
๒.	 	 Miss	Sarina			 Preechalert
๓.	 	 Mr.	 Veerakit			 Charoenwihaphan
๔.	 	 Miss	Kanittha			 Sudayuworn
๕.	 	 Miss	Sarunya			 Ratanasuwanthavee
๖.	 	 Miss	Panisara			 Phaosawadyanyong
 
Master	of	Business	Administration	
(International	Program)
๑.	 	 Miss	Jomsurang			 Ruangprapun
 
Master	of	Science	(Financial	Investment	
and	Risk	Management)	(International	
Program)
๑.	 	 Mr.	 Jirut			 Rapeepun

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายสุชาติ			 สังแก้ว
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารการ
พัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายนิรันดร์			 วิชเศรษฐสมิต
๒.	 	 นางจิราภรณ์			 หะยีปิ

๓๑
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๒-	๒๕๕๓
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายคมกฤช			 ยิ้มเจริญ
๒.	 	 นายวีระชัย			 มานะนิยมไทย
๓.	 	 นางนงลักษณ์		 เทียงดาห์
๔.	 	 นางสาวจิตรา			 เจียระไนมณี
๕.	 	 นางสุภาวิณี			 กฤษณาวัฒนา
๖.	 	 นายวรจักษุ์			 คำาภูแก้ว
๗.	 	 นายวิชัย			 จงใจภักดี
๘.	 	 นางสาวจิลดา			 ปาลีพงศ์พันธุ์
๙.	 	 นางสาวชุติมา			 ตุ๊นาราง
๑๐.	 นางศันสนียา			 สุประดิษฐ์	ณ	อยุธยา
๑๑.	 นางสาวเสาวลักษณ์			 คำาภา
 
Master	of	Arts	(Language	and	
Communication)	(English	Program)
๑.	 	 Mr.	 A-Karin			 Varapornpitak
๒.	 	 Miss	Ratchada			 Thepsutumrut
๓.	 	 Mrs.	 Jantarawan			 Samransamruajkit
๔.	 	 Miss	Wichchaparn	 Padcharoen
๕.	 	 Mr.	 Sean	Henry			 San	Buenaventura
๖.	 	 Mr.	 Adisorn			 Vinitwatanakhun
๗.	 	 Miss	Kornkamol			 Waiyaraphutra
๘.	 	 Miss	Pimpat			 Poshanugul
๙.	 	 Miss	Varatta			 Poonsawat
๑๐.	 Mr.	 Nattapol			 Zupasit
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.	 	 นางสาวสุจิตรา			 เศวตบวร
๒.	 	 นายศุภเชษฐ์			 แก้วบุญเรือง
๓.	 	 นางสาวฤดีกร			 สุนทรสุธี
๔.	 	 นายวราพงศ์			 สุวรรณรัตน์
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๕.	 	 นายปฏิภาณ			 แซ่หลิ่ม
๖.	 	 นางสาวสมสวัสดิ์		 เตชพฤทธินันท์
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวศิรีพรรณ			 ไชยศรี
๒.	 	 นายสมชาย			 ยาโน
๓.	 	 นางสาวมัลลิกา			 แจะและ
๔.	 	 นางสาวปาฏิโมกข์			 พรหมช่วย
๕.	 	 นายอนุธญา			 ภิรมย์โยธี
๖.	 	 นางชูจิตต์			 ภูษณปัญญา
๗.	 	 นางสาวรัชนีกร			 สอนไชยา
๘.	 	 นางสาวสิริกัญญา			 สายทองสุก
๙.	 	 นางสาวเมธินี			 ธรรมจักร์
๑๐.	 นางสาวเบญจวรรณ			 ศรีอ่อน
๑๑.	 นายประเสริฐ			 ขันเงิน
๑๒.	 นายภูมิพัฒน์			 กวีก้องเกียรติ
๑๓.	 นาวาเอก	สมหมาย			 วงษ์จันทร์
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นายราเชนทร์			 ยวงทอง
๒.	 	 นายกรกฤษณ์			 ภวายน
๓.	 	 นางสาววรนุช			 สุกสดเขียว
๔.	 	 นายเกรียงศักดิ์			 อะโนมา
๕.	 	 นางสาวจิรพร			 ศุภจำาปิยา
๖.	 	 นาวาโท	ทวี			 จิตกรณ์กิจศิลป์
๗.	 	 นายชาญณรงค์			 รัตนพนากุล
๘.	 	 นายคมสันต์			 สุขเสนา
๙.	 	 นายอำาพล			 วิบูลย์ศิริกุล
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นายอภิรัตน์			 บุญรัตน์
๒.	 	 นางสาวอุไรพร			 นาวินประเสริฐ
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๓.	 	 นางสาวรุ้งศิริ			 พาณิชย์เจริญรัตน์
๔.	 	 นางนุชนภางค์			 ภักดีณรงค์
๕.	 	 นางสาวจิลดา			 จันทร์โสภีกุล
๖.	 	 นายเสกสิทธิ์			 อนุกูลรังสรรค์
๗.	 	 นางสาวสิรินทร			 แซ่ฉั่ว
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นายธีระชัย			 เวโรจน์
๒.	 	 นางสาวนวรัตน์			 ดรุนัยธร
๓.	 	 นายคมกริช			 ลำายอง
๔.	 	 ว่าที่ร้อยตรี	สมยศ			 ชูเผือก
๕.	 	 นายศักดิ์สิทธิ์			 บานชื่นวิจิตร
๖.	 	 นายอณุพัชร			 พันธวงศ์
๗.	 	 นายธรรมญา			 ช่วยเอี่ยม
๘.	 	 นายเมธัส			 ไชยศิลป์
๙.	 	 นางสาวภัณฑิรา			 รัตนพรนิมิต
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวสุดาทิพย์			 สุทธิพงศ์
๒.	 	 นางสาวตรีรัตน์			 ฉวานนท์
๓.	 	 นายกัณวัตม์			 เสนานาญ
๔.	 	 นางสาวอัญชลี			 ธัญญพฤกษานนท์
๕.	 	 นางสาวงามพิศม์			 เติมศิริกุล
๖.	 	 นางสาวทศพร		 นันทรักษ์ชัยกุล
๗.	 	 นายมนตรี			 บุษบาธร
๘.	 	 นายนิทัศน์			 อรุณทิพย์ไพฑูรย์
๙.	 	 นายวราวุฒิ			 นิสภกุล
๑๐.	 นายอนันต์			 พันธ์พิพัฒไพบูลย์
๑๑.	 นายสิทธาเกติ์			 ปุกหุต
๑๒.	 นายพงศ์พิพรรธน์			 อัครปรีดี
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Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Miss	Sumitra			 Auschaitrakul
๒.	 	 Miss	Chirada			 Harnamornset
๓.	 	 Mr.	 Atthawit			 Watcharapongchai
 
Master	of	Business	Administration	
(International	Program)
๑.	 	 Miss	Pattama			 Changseeplag

Master	of	Science	(Financial	Investment	
and	Risk	Management)	(International	
Program)
๑.	 	 Mr.	 Phasit			 Vijakkhana
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
๑.	 	 นางอุมาภา			 ฐิติพลธำารง

Master	of	Arts	(Language	and	
Communication)	(English	Program)
๑.	 	 Mr.	 Wuttinun			 Chumpoo
๒.	 	 Miss	Yanisa			 Srisuksai
๓.	 	 Miss	Navalak			 Saisuttirak
๔.	 	 Mrs.	 Saengsuree			 Thanompudsa
๕.	 	 Miss	Pratabjai			 Tatsanajamsuk
๖.	 	 Miss		Thita			 Suvanaumbhai
๗.	 	 Miss		Suporn			 Leongkamchorn
 

๓๒
ผู้สำาเร็จการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๓-	๒๕๕๔
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.	 	 นางสาวดวงหทัย			 รุ่งโรจน์วัฒนา
๒.	 	 นางพรกมล			 วุฒิวัฒนากุล
๓.	 	 นางสาวทิวา			 ศิลปวิโรจน์
๔.	 	 นางสาวเมทินี			 สวรรณยานุกิจ
๕.	 	 นางสาวสุกานดา			 ปริญญาสุนทร
๖.	 	 นายพงศ์ไทย			 จันทร์พวง
๗.	 	 นายประภาส			 สิทธิกุล
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวจรัญญา			 สาแช
๒.	 	 นายสรรพงษ์			 ฤทธิรักษา
๓.	 	 นางสาวธาริตา			 วงค์ญาติ
๔.	 	 นายอภิรัฐ			 คงเจริญ
๕.	 	 เรือเอก	อรรจน์			 อรชร
๖.	 	 พันเอก	ปราโมทย์			 พรหมอินทร์
๗.	 	 นางสาวปรารถนา			 เตชวรรณโต
๘.	 	 นายฐิติกร			 พูลภัทรชีวิน
๙.	 	 นางสาวมณีรัตน์			 อ่วมเมือง
๑๐.	 นางสาวชัชศมีฆิ์			 ชณิชฏ์นันช์
๑๑.	 นายอนุรัตน์			 ธรรมประจำาจิต
๑๒.	 นางสาววรัญญา			 เบญจกิจนิธิ
๑๓.	 นางเฉลิมขวัญ			 สวนคล้าย
 
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางนันท์นภัส			 วินิจสานันท์
๒.	 	 นางสาวสุณิสาข์			 เพชรดี
๓.	 	 นายทิวากร			 สรรพเลิศ
๔.	 	 นางสาวสาวิตรี			 ฮ่อนาม
๕.	 	 ร้อยตรีหญิง	บุษบา			 บุญยิ่ง
๖.	 	 นายกิจขจร			 ลิ่วเฉลิมวงศ์
๗.	 	 นายพิสิทธิ์			 ปทุมบาล
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๘.	 	 นายทวีพงษ์			 ทวีชัยถาวร
๙.	 	 นางตติยา			 สินธุภิญโญ
๑๐.	 นางสาวภัศรา			 สกุลวงค์
๑๑.	 นายวิฑูรย์			 ปิติเกื้อกูล
๑๒.	 นางสาวเกศรา			 ดิษฐพรม
๑๓.	 นางสาวปราณทิพย์			 ดีวัน
๑๔.	นางสาวสุภาภัค			 พฤทธิเทพ
๑๕.	 ว่าที่ร้อยตรี	รักชาติ		 แจ่มจันทร์
๑๖.	 นางสาวนวรัตน์			 ประวัติวิถีสุข
๑๗.	นายประทีป			 สันติวัฒนา
๑๘.	 นางณฐมณ			 บุนนาค
๑๙.	นายนวมินทร์			 บำารุงเวช
๒๐.	 นางปฐมา			 ปริปุณณะ
๒๑.	 นางสาวอรปภา			 ศรีบุญเรือง
๒๒.	นางสุกัญญา			 เตชะอารีรัตน์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.	 	 นางสาวอัญญา			 เปี่ยมประถม
๒.	 	 นางสาวศิวพร			 โปรยานนท์
๓.	 	 นางสาวศิรินา			 พลังเทพินทร์
๔.	 	 นางสาวเปรมฤดี			 แสงปราชญ์
๕.	 	 นางสาววิจิตรา			 แก้วมั่น
๖.	 	 นางเพ็ญศรี			 สืบสุวงศ์
๗.	 	 นายกฤตญภาส			 ณ	พัทลุง
๘.	 	 นางสาวธิติพันธ์			 จิตต์อารีย์
๙.	 	 นางสาวทรรศชล			 ธรรมภัทรกุล
๑๐.	 นางภัทรจิตร			 พัฒนมาศ
๑๑.	 นางสาวกอปรกมน			 ถมยา
๑๒.	 นายลัญชกร			 คำาศรี
๑๓.	 นายช่วย			 นาคบรรพ์
๑๔.	นายธนกร			 ศิริกันต์
๑๕.	นายสุพัฒน์			 จีนสุกแสง
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๑๖.	 นางสาวอุบลวรรณ			 ชัยแก้ว
๑๗.	นางสาวณัฐินี			 อุยยางกูล
๑๘.	 นางสุกุลยา			 วีระเดชาพล
๑๙.	นางสาวปณัชญา			 บุญ-หลง
๒๐.	 นายประภพ			 มิตรสงเคราะห์
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.	 	 นางสาวมณีรัตน์			 สุนทรศิริมั่นคง
๒.	 	 นางสาวศรัณญา			 มุ่งรักษาธรรม
๓.	 	 นายปิยวัฒน์			 คำาศิริ
๔.	 	 นางสาวกมลพรรณ			 ธนฐิติกุล
๕.	 	 นางสาวเกศรี			 ลีลาศรีบรรจง
๖.	 	 นางสาวอรุณี			 เมืองศิลปศาสตร์
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.	 	 นายจุมพฎ			 กอพัชรสุนทร
๒.	 	 นายคันถสาสน์			 บุญเต็ม
๓.	 	 นางสาวณัฐกาญจน์			 สืบพงศ์เภา
 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์การเงิน)
๑.	 	 นายวรัญญู			 เหหาสุข
๒.	 	 นายศรายุทธ			 ทองอร่าม
๓.	 	 นายณัฐวุฒิ			 คงลำาพันธุ์
๔.	 	 นายยุทธนา			 พาทยโกศล
๕.	 	 นายอัชร์			 เศรษฐลิขิต
๖.	 	 นายอรรถ			 บู่แก้ว
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.	 	 นางสาวระพีวรรณ			 ยั่งยืน
๒.	 	 นางสาวพิรญาณ์			 ไตรยาวัฒน์
๓.	 	 นายสุรเดช			 เย็นธีรจิตร
๔.	 	 นางสาวกิ่งกมล			 แก้วตรีวงษ์
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๕.	 	 นางสาวชารวี			 โวรา
๖.	 	 นายวีระศักดิ์			 หนูเกตุ
๗.	 	 นายไชยสิทธิ์			 ชีวาวัฒนชัย
๘.	 	 นางสาวอัญชลี			 สุขศรีสว่างวงศ์	
๙.	 	 นางสาวอัจฉรา			 ถิรธนบูรณ์
๑๐.	 นางสาวรุ่งนภา			 เสถียรนุกูล
๑๑.	 นายวรุตม์		 เขินอำานวย
 
Master	of	Business	Administration	
(English	Program)
๑.	 	 Miss	Warangkana			 Parnpichate
๒.	 	 Miss	Wanya			 Yorsaeng
 
Master	of	Business	Administration	
(International	Program)
๑.	 	 Miss	Maneerut			 Tiamsavate
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหาร
การพัฒนาสังคม)
๑.	 	 นายสมคิด			 อั้นเต้ง
๒.	 	 นางทัดทรวง			 บุญธรรม
๓.	 	 นายอาทิตย์			 บุดดาดวง
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.	 	 นายวิชาญ			 สุวรรณประสิทธิ์
๒.	 	 นางสาววีณา		 แซ่ลี้
๓.	 	 นางสาวนวพร		 เทพสุท
๔.	 	 นางสาวปิยฉัตร			 รุ่งศิริพรผล
๕.	 	 นางสาวมนต์ธิมา			 ใจสบาย
๖.	 	 นายลือโรจน์		 จินดารัตนวงศ์
๗.	 	 นางสาวสุดารัตน์			 โพธิ

*ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ว่าด้วยการศึกษา	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๓๗	ให้ใช้คำาว่า	“เกียรตินิยม”	แทน	“เกียรตินิยมดี
มาก”	เริ่มใช้เมื่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่	๑๘	(๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๙	–	๑๒	ธันวาคม	๒๕๔๐)	เป็นต้นมา



ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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๓
หมวดบุคคลทั่วไป

๑.	อาจารย์ดีเด่นของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์	 	
	 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	 	
๒.	รางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	
๓.	ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์	



ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาสังคมศาสตร์ 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
เห็นสมควรให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ 
และการถ่ายทอด มีงานวิจัยที่ดีเด่น 
มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และ
อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้
เป็น “อ�จ�รย์ดีเด่นแห่งช�ติ” 
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

รางวัล 
อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท.

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

อาจารย์ดีเด่นของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาสังคมศาสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน  มั่นใจ
ตน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์



N
AT

IO
N

AL
 IN

ST
IT

U
TE

 O
F 

D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

322

โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดี
เด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รางวัล 
“หม่อมง�มจิตต์ บุรฉัตร” 

รางวัล 
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
คณะสถิติประยุกต์
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	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	เกศินี	หงสนันท์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๒.	 นายประชันย์	คุณะเกษม	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มารวย	ผดุงสิทธิ์		 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๔.	 นางบุญพริ้ง		ต.สุวรรณ		 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 ๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญเลิศ		เลี้ยวประไพ	 คณะสถิติประยุกต์

	 ๑.	 ดร.ศักดา		สายบัว	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๒.	 นายเกษม		อุณหสุวรรณ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๓.	 นายพิชัย		รัตตกุล		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๔.	 นายชนะ		รุ่งแสง		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๕.	 นายแพทย์ยุทธนา		ศุขสมิติ		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๖.	 ศาสตราจารย์		สังเวียน		อินทรวิชัย	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๗.	 บริษัท	มิตซุย	(ประเทศไทย)	จำากัด	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๘.	 ธนาคารไทยทนุ	จำากัด		 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๙.	 นายอภิรักษ์		ไทยพัฒนกุล	 คณะสถิติประยุกต์
	๑๐.	 โรงเรียนบางกะปิ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๑.	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 ๑.	 ธนาคารแห่งอเมริกาในประเทศไทย	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สรชัย		พิศาลบุตร	 คณะสถิติประยุกต์
	 ๓.	 Asia	Foundation	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 ๑.	 ดร.ชัยวัฒน์		วิบูลย์สวัสดิ์		 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

	 ๑.	 พันเอก	บุญส่ง		เผ่าทรง	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๒.	 นายวิจิตร		จิรพงศานานุรักษ์	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๓.	 นายสุชาติ		ธรรมาพิทักษ์กุล	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงศิริ		แต้สมบัติ		 คณะสถิติประยุกต์
	 ๕.	 ดร.ชุมพล		พรประภา	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๖.	 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	 คณะสถิติประยุกต์
	 ๗.	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	 คณะสถิติประยุกต์
	 ๘.	 บริษัท	ไอ.บี.เอ็ม.	(ประเทศไทย)	จำากัด	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ๙.	 สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 สำานักฝึกอบรม
	๑๐.	 กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กรมทรัพยากรธรณี	 สำานักฝึกอบรม
	๑๑.	 รองศาสตราจารย์	นวนิตย์		อินทรามะ	 สำานักบรรณสารการพัฒนา
	๑๒.	 ดร.อาษา	เมฆสวรรค์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๕
ตำาแหน่งที่ปรากฎเป็นตำาแหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล

พ.ศ. ๒๕๒๙

พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๒๘
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	๑๓.	 ศาสตราจารย์	บุญชนะ	อัตถากร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๔.	 ศาสตราจารย์	ดร.เกษม		สุวรรณกุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๕.	 ดร.เสนาะ		อูนากูล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๖.	 ดร.ศักดา		สายบัว	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๗.	 นายชนะ		รุ่งแสง	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๘.	 ศาสตราจารย์	นิคม		จันทรวิทูร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๑๙.	 นายพิชัย		รัตตกุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๒๐.	 พลเอก	สัณห์		จิตรปฏิมา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๒๑.	 นายอานันท์		ปันยารชุน	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	๒๒.	 ดร.กอปร		กฤตยากีรณ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 ๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อรพินธุ์	ชาติอัปสร	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทะนง	ลำาไย	 คณะบริหารธุรกิจ
  

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ไกรวิชิต	ตันติเมธ	 คณะสถิติประยุกต์
	 ๒.	 สมาคม	The	Commemorative	Association	 คณะบริหารธุรกิจ
	 	 for	the	Japan	World	Exposition‘	70	(JEC	Fund)	

	 ๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิเชียร	เลาหโกศล	 	

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	อเนก	เธียรถาวร	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เมธี	ครองแก้ว	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

	 ๑.	 นางดอริส	วิบูลศิลป์		 คณะภาษาและการสื่อสาร

	 ๑.	 นายบุญคลี	ปลั่งศิริ	 สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พรายพล	คุ้มทรัพย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

	 ๑.	 ศาสตราจารย์ประยูร		จินดาประดิษฐ์	 สำานักฝึกอบรม
	 ๒.	 นายอธิป	พีชานนท์	 สำานักฝึกอบรม
	 ๓.	 นายปิยชัย	สันติธำารงวิทย์	 สำานักฝึกอบรม
	 ๔.	 พันตำารวจโทหญิง	จินดา	ภาคอัต	 สำานักฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๓๐

พ.ศ. ๒๕๓๑

พ.ศ. ๒๕๓๒

พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ. ๒๕๓๗
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ๕.	 นางนิตยา	มหาผล	 สำานักฝึกอบรม
	 ๖.	 นายเล็ก		มอญเจริญ	 สำานักฝึกอบรม
	 ๗.	 หม่อมหลวง	ประจักษศิลป์	ทองใหญ่	 สำานักฝึกอบรม

	 ๑.	 ศาสตราจารย์	ดร.จักรกฤษณ์	นรนิติผดุงการ	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ๒.	 พลตำารวจโท	บัญชา		เนตินันทน์	 สำานักฝึกอบรม
	 ๓.	 พันตำารวจเอก	ชนนท์		เอมพันธุ	์ สำานักฝึกอบรม
	 ๔.	 รองศาสตราจารย์พจน์	เพชระบูรบิณ	 สำานักฝึกอบรม
	 ๕.	 รองศาสตราจารย์วิจิตร	อาวะกุล	 สำานักฝึกอบรม
	 ๖.	 นายไพรัช		พลอินทร์	 สำานักฝึกอบรม
	 ๗.	 ดร.บุญเลิศ		ไพรินทร์	 สำานักฝึกอบรม

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสิน	โสภณบุญ	 สำานักฝึกอบรม
	 ๒.	 ศาสตราจารย์	ดร.คุณกัญดา	ธรรมมงคล	 คณะภาษาและการสื่อสาร

	 	 ไม่เสนอ

	 ๑.	 ผศ.ดร.อนันต์ชัย	คงจันทร์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 ๒.	 นายสุรวุฒิ		สุชินโรจน์	 คณะสถิติประยุกต์

	ไม่เสนอ

ไม่เสนอ

	 ๑.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุภางค์	จันทวานิช	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๒.	 Dr.Fredric	William	Swierczek	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๓.	 หม่อมหลวง	วรกัลยา	วัฒนสินธุ์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๔.	 Dr.Ludo		Cuyvers	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชมพันธุ์		กุญชร	ณ	อยุธยา	 คณะภาษาและการสื่อสาร
	 ๖.	 นายชัยณรงค์		อินทรมีทรัพย์	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 ๗.	 ศาสตราจารย์	ดร.อมร	รักษาสัตย์	 	
	 ๘.	 รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	สมใจ	เหรียญประยูร
	 ๙.	 นายณรงค์		โชควัฒนา

พ.ศ. ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๔
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	 	 ไม่เสนอ

	 ๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมพงษ์	ศิริโสภณศิลป์	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สรยุทธ	มีนะพันธ์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 ๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฑิตยา	สุวรรณะชฎ	 คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
	 ๔.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ์	 สำานักฝึกอบรม
	 ๕.	 นายสุพัฒน์	สังข์สายศิริกุล	 สำานักฝึกอบรม
	 ๖.	 นายสกล		ตั้งก่อสกุล	 สำานักฝึกอบรม
	 ๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนวรรณ	แสงสุวรรณ	 สำานักฝึกอบรม
	 ๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.กิ่งพร		ทองใบ	 สำานักฝึกอบรม
	 ๙.	 พลตำารวจโท	เสรีพิศุทธ์	เตมียาเวส	 สำานักฝึกอบรม
	๑๐.	 นายสุชาติ		นุชพิทักษ์	 สำานักฝึกอบรม
	๑๑.	 นายแพทย์ปรีชา	อินโท	 กบ.		

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธำารง	ช่อไม้ทอง	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๒.	 นายจรัส	กาญจนขจิต	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๓.	 นายพลประสิทธิ์	ฤทธิ์รักษา	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๔.	 นายชัยสิทธิ์	ตราชูธรรม			 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๕.	 นายรุ่งโรจน์	รื่นเริงวงศ์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๖.	 Dr.	Marjorie	Suriyamongkol	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๗.	 Dr.	Jean-Louis	Malouin	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิรุฬห์		บุญสมบัติ	 คณะสถิติประยุกต์
	 ๙.	 ดร.เยาวลักษณ์	ราชแพทยาคม	 คณะสถิติประยุกต์
	๑๐.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เตือนใจ	ตันงามตรง	 คณะภาษาและการสื่อสาร
	๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมพร	แสงชัย	 สำานักฝึกอบรม
	๑๒.	 รองศาสตราจารย์	นงลักษณ์	สุทธิวัฒนพันธ์	 สำานักฝึกอบรม
	๑๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ขจรศักดิ์	หาญณรงค์	 สำานักฝึกอบรม
	๑๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กริช	อัมโภชน์	 สำานักฝึกอบรม
๑๕.		 นายบุญเลิศ	ดาศรี	 สำานักฝึกอบรม
	๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เจิมจันทร์	รัตนกาญจน์		 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 
	 ๑.	 ศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	 สำานักงานอธิการบดี
	 ๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประเทือง	ทินรัตน์	 สำานักงานอธิการบดี
	 ๓.	 ศาสตราจารย์	ดร.ประชุม	สุวัตถี	 สำานักงานอธิการบดี
	 ๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิทยา	บวรวัฒนา	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๕.	 เภสัชกร	ดร.อภิสิทธิ์	ฉัตรทนานนท์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๖.	 นายยุทธ	วรฉัตรธาร	 คณะบริหารธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๘



ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 ๑.	 ศาสตราจารย์	สนิท	สมัครการ	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุวินัย	ต่อศิริสุข	 คณะบริหารธุรกิจ

	 ๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บวร	ปภัสราทร	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๒.	 อาจารย์ถนัด	แก้วเจริญไพศาล	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๓.	 ดร.สมิง	จึงวิวัฒน์อนันต์	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๔.	 ดร.มนู	อรดีดลเชษฐ์	 คณะสถิติประยุกต์

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	เจริญกิจการ	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 	
	 ๒.	 นายสุธรรม	บุญเพ็ง	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๓.	 สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๔.	 รองศาสตราจารย์	สมพร	แสงชัย	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 
	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	สมยศ	เชื้อไทย	 กองบริการการศึกษา
	 ๒.	 อาจารย์ทวี	บุตรสุนทร	 กองบริการการศึกษา
	 ๓.	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 กองคลังและพัสดุ
	 ๔.	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 กองคลังและพัสดุ
	 ๕.	 รองศาสตราจารย์	อุทัย	เลาหวิเชียร	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๖.	 รองศาสตราจารย์	วิวัฒน์ชัย	อัตถากร	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๗.	 สำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๘.	 นายณัฐกฤตย์	แก้วโสวัฒนะ	 คณะบริหารธุรกิจ
	 ๙.	 ศาสตราจารย์	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	๑๐.	 รองศาสตราจารย์	ประกอบ	จิรกิติ	 คณะสถิติประยุกต์
	๑๑.	 รองศาสตราจารย์	วิรุฬห์	บุญสมบัติ	 คณะสถิติประยุกต์
	๑๒.	 Mr.	Allen	Fitzgerald	Carpenter	 คณะภาษาและการสื่อสาร
	๑๓.	 รองศาสตราจารย์	ดวงกมล	ไตรวิจิตรคุณ	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 กองบริการการศึกษา
	 ๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนวรรณ	แสงสุวรรณ	 คณะรัฐประศาสศาสตร์
	 ๓.	 นายบูรณ์	ฐาปดุลย์	 คณะรัฐประศาสศาสตร์
	 ๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บรรลือ	สุทธารมณ์	 คณะรัฐประศาสศาสตร์

 
	 ๑.	 สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 กองกลาง
	 ๒.	 นายสมศักดิ์	และคุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	 กองกลาง
	 ๓.	 อาจารย์สุนทร	วิไล	 กองงานผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐
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ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์
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	 ๔.	 นายอนุศักดิ์	อินทรภูวศักดิ์	 กองงานผู้บริหาร
	 ๕.	 รองศาสตราจารย์	บุญเสริม	วิมุกตะนันทน์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๖.	 อาจารย์	ดร.กำาจร	เล่ห์มงคล	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๗.	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 คณะบริหารธุรกิจ

 
	 ๑.	 นายธนากร	เกษตรสุวรรณ	 กองงานผู้บริหาร
	 ๒.	 นายสุมิตร	เพชราภิรัชต์	 กองงานผู้บริหาร
	 ๓.	 นางลัดดาวรรณ	หาญจิตต์เกษม	 กองงานผู้บริหาร
	 ๔.	 ดร.สุขุม	นวพันธ์	 กองกลาง
	 ๕.	 นางสาวทวินันท์	คงคราญ	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๖.	 นางฉวีวรรณ	เกียรติโชคชัยกุล	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 ๗.	 ดร.วิน	อุดมรัชตวนิชย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 ๘.	 อาจารย์ธนเดช	มหโภไคย	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 
	 ๑.	 Professor	Michael	A.	McRobbie	 กองงานผู้บริหาร
	 ๒.	 นายจรัส	อารยะชัย	 กองงานผู้บริหาร
	 ๓.	 นายประชา	เทศพานิช	 กองงานผู้บริหาร
	 ๔.	 มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	 กองกลาง
	 ๕.	 รองศาสตราจารย์	อนุมงคล	ศิริเวทิน	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	 ๖.	 ศาสตราจารย์	พรายพล	คุ้มทรัพย์	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	 ๗.	 ศาสตราจารย์	นราศรี	ไววนิชกุล	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	 ๘.	 ศาสตราจารย์	นิพนธ์	ตั้งธรรม	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	 ๙.	 ศาสตราจารย์	กาญจนา	ปราบพล	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	๑๐.	 ศาสตราจารย์	จักรกฤษณ์	นรนิติผดุงการ	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	๑๑.	 ศาสตราจารย์	วรเดช	จันทรศร	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	๑๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กฤษณา	กิติยาดิศัย	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	๑๓.	 ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	๑๔.	 ดร.บันลือศักดิ์	ปุสสะรังสี	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	๑๕.	 นายพงษ์รัตน์	เครือกลิ่น	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	๑๖.	 นายชาญวิทย์	สิงหเสนี	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	๑๗.	 นายพัฒนชัย	กุลสิริสวัสดิ์	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	๑๘.	 นายโสภณ	สุภาพงษ์	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. ๒๕๕๕
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