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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาปนาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๙ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา
เกือบครึง่ ศตวรรษ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา สถาบันได้นอ้ มนำ�แนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็นแนวทางในการผลิตผูม้ คี วามรู้ไปปฏิบตั ิบริหารงานเพือ่ สร้างความเจริญมัน่ คงและความผาสุกของประเทศชาติ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาของสถาบันมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาประเทศทั้งในองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ด้วยผลงานของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สถาบัน
สามารถดำ�รงเกียรติภูมิของสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
หนังสือประวัติบุคคลสำ�คัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๙-ปัจจุบัน ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้จัดทำ�ขึ้นในสมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ เพื่อ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ บุคลากร
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมดีมาก
ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความภาคภูมิใจแก่สถาบันอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้อุทิศเวลา ทุ่มเทความคิด และสติปัญญาจัดทำ�หนังสือให้
แล้วเสร็จ คุณความดีของทุกท่านทีป่ รากฏในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของบุคลากรซึง่ ได้สร้างคุณงาม
ความดีให้แก่สถาบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมนิด้าและผู้สนใจทั่วไปได้
เรียนรู้ประวัติ และพัฒนาการของสถาบันผ่านผลงานของทุกท่าน ณ ที่นี้

( รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ )
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หนังสือประวัติบุคคลสำ�คัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๙-ปัจจุบัน ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เริ่มดำ�เนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยดำ�ริของ ศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี วัตถุประสงค์เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ คลสำ�คัญ
ของสถาบัน ได้แก่ นายกสภาสถาบัน อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับ
เกียรตินิยมดีมาก บุคลากรของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และคณาจารย์ผู้ได้
รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สถาบันได้แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือประวัติบุคคลสำ�คัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๙-ปัจจุบนั และมอบหมายให้คณ
ุ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร กลุม่ งาน
สือ่ สารองค์การและกิจกรรมเพือ่ สังคม กองงานผูบ้ ริหาร เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด ระยะเวลา
ในการจัดทำ�หนังสือฉบับนี้ยาวนานกว่า ๒ ปี เนื่องจากคณะผู้จัดทำ�จะต้องรวบรวมประวัติบุคคลสำ�คัญ
ของสถาบันตั้งแต่อดีตเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง หลายวิธีการ ทั้งจากสัมภาษณ์
และสรุปจากเอกสารสิ่งพิมพ์ประวัติสถาบันในอดีต แล้วนำ�มาสรุป เรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบกราฟิก
(Graphic) และตรวจพิสูจน์อักษร เพื่อให้หนังสือฉบับนี้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนถูกต้องมากที่สุด
บุคคลสำ�คัญหลายท่านมีส่วนผลักดันการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ให้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี ได้แก่ รศ.ดร.
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประธานกรรมการจัดทำ�หนังสือเป็นผู้มอบนโยบายหลักใน
การดำ�เนินงาน ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์ในขณะนั้น รับหน้าที่เป็น
รองประธานคณะกรรมการจัดทำ�หนังสือ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตัง้ แต่เริม่ วางแผน รวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์

ข้อมูลออกมาเป็นเนื้อหาเพื่อจัดทำ�เป็นรูปเล่ม พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา
เป็นผู้ช่วยตรวจพิสูจน์อักษรทุกตัวในหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วน และในช่วงเวลาหนึ่งของการจัดทำ�หนังสือ
มีการปรับเปลี่ยนตำ�แหน่งผู้บริหาร โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ทำ�ให้ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการช่วยพัฒนาเนื้อหา
ของหนังสือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบุคคลสำ�คัญของสถาบันทุกท่านที่อนุญาตให้คณะผู้จัดทำ�ได้เข้าพบ และ
เปิดโอกาสให้พูดคุยสัมภาษณ์ด้วยความเป็นกันเอง ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลประกอบการจัดทำ�
หนังสือทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือประวัติบุคคลสำ�คัญฯ

สารบัญ
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จอมพลถนอม กิตติขจร

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๕

2

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง
กองทัพให้ทันสมัย
ทัดเทียมกับนานาประเทศ
และในปี พ.ศ. ๒๕๐๘
ได้ส่งทหารไปร่วมรบใน
สงครามเวียดนามด้วย
เกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของทหารไทยอีกด้วย

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดคือ
ปฐมจุลจอมเกล้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี

เริม่ การศึกษาชัน้ ต้นทีโ่ รงเรียนประชาบาลวัดโคกพลู
จังหวัดตาก หลังจากนัน้ ได้เข้าศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนนายร้อย
ทหารบก ระหว่างรับราชการทหารได้ศกึ ษาต่อทีโ่ รงเรียน
แผนที่ทหาร กองทัพบก โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก
และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๑)

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต

รับราชการครั้งแรกในตำ�แหน่งผู้บังคับหมวดกรม
ทหารราบที่ ๘ กองพันที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้
ร่วมก่อรัฐประหารเมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
ในขณะทีม่ ยี ศเป็นพันโท ตำ�แหน่งผูบ้ งั คับการกรมทหาร
ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ต่อมาได้เป็น รองผูบ้ ญั ชาการ
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑
รักษาพระองค์ รองผู้บัญชาการภาคทหารมณฑลที่ ๑
และเป็นแม่ทัพภาคที่ ๑ มาโดยลำ�ดับ

จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหมในรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาล นายพจน์ สารสิน ได้รับการซาวเสียงจาก
สภาผูแ้ ทนราษฎรให้ขน้ึ ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๐ ของประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ หลังจากบริหารประเทศได้ ๙ เดือนเศษ
ก็ลาออกจากตำ�แหน่ง เพื่อเปิดทางให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นเป็น
นายกรัฐมตรี เมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม จอมพล ถนอม
กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นสมัยที่ ๒
และดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่ ๓, ๔ และ ๕ ตามลำ�ดับ 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 ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีหลายสมัย
ก่อนลาออกเพราะเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สูงสุดคือ ปฐมจุลจอมเกล้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี

คุณูปการต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จอมพล ถนอม กิตติขจร ขณะดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุน
งบประมาณการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมอบหมายให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทำ�หน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งสถาบันการบริหารพัฒนาการแห่งชาติจนแล้วเสร็จ ท่านยังให้
เกียรติดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คนแรก
(พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๕)
จอมพล ถนอม กิตติขจร ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ สิริอายุรวม ๙๒ ปี

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

การศึกษา
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ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗
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นอกจากนี้ยังเน้นหนัก
ในเรื่องการวิจัยปัญหาของ
ประเทศและมุ่งให้บริการ
สาธารณะโดยเฉพาะ
การฝึกอบรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

4

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษา

๒๔๗๖ 		
๒๔๘๐ 		
๒๔๘๕ 		
๒๕๑๗ -		
		
		

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์
ปริญญาโทและปริญญาเอก (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนอาร์เบอร์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n
n
n
n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n

ผู้ช่วยเลขานุการกรม กรมพลศึกษา
กระทรวงธรรมการ
ข้าหลวงประจำ�จังหวัดภูเก็ต
ผู้ช่วยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคนแรกและคนเดียวของ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นเวลา ๑๑ ปี
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองคณะประศาสน์การขององค์การกรรมกร
ระหว่างประเทศ
ประธานคณะมนตรีบริหารขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภาคพื้นตะวันออก กรุงเทพมหานคร
สมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การ ของศูนย์พัฒนา
บริหารแห่งเอเชีย
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมแห่งคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ กับนิด้า

ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้ร่วมกับ Public Administration
Division แห่งองค์การยูซอม จัดตั้งสถาบันเพื่อทำ�การสอน การวิจัย และการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณะ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมัย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีลักษณะต่างจากคณะอื่นๆ กล่าวคือ เป็น
การสอนระดับปริญญาโท รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ
โดยเฉพาะผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทำ�งาน เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการมองปัญหา
หลายๆ ด้าน และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน นอกจากนี้
ยังเน้นหนักในเรื่องการวิจัยปัญหาของประเทศและมุ่งให้บริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ ฯพณฯ จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เล็งเห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศ ได้ประกาศ
ใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔) ทำ�ให้เกิดความจำ�เป็น
ที่จะต้องใช้นักบริหารที่สามารถในวิชาการสาขาต่างๆ มาดำ�เนินงานพร้อมกัน
หลายด้าน ดังนัน้ จึงได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ออกไปในสาขาทีจ่ �ำ เป็นต่อการบริหาร โดยขยายการสอนในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านบริหารธุรกิจ และด้านสถิตปิ ระยุกต์ รวมทัง้ ขยายขอบเขตของหน่วยงานที่
จำ�เป็นต้องให้บริการทางการสอนทั้ง ๔ สาขา ดังนี้คือ การวิจัย การฝึกอบรม
และการบรรณาสาร (ห้องสมุด) ทัง้ ได้ปรับปรุงโครงสร้างและตัวบุคคลผูด้ �ำ เนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม จัดตั้งขึ้นเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
(พ.ศ. ๒๕๐๙) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจาก Midwest
Universities Consortium for International Activities (MUCIA) และ
ทางการเงินจากมูลนิธิฟอร์ด
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ มีสว่ นร่วมอย่างสำ�คัญในการก่อตัง้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานใน
คณะกรรมการพิจารณาจัดตัง้ สถาบันพัฒนาการบริหารแห่งชาติ และเมือ่ สถาบัน
ได้รับการสถาปนาและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ชดุ แรก (พ.ศ.๒๕๐๙๒๕๑๑) ต่อมาได้รบั การสรรหาเป็นอธิการบดีคนทีส่ องของสถาบันและดำ�รงตำ�แหน่ง
อยู่ถึงสองวาระ (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔) ตลอดระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย แม้เมื่อ
หมดวาระอธิการบดีแล้ว ยังได้รบั การสรรหาให้ด�ำ รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖) และรับเป็นที่ปรึกษาสถาบัน
ในปีต่อมา (พ.ศ.๒๕๑๗)
ในระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้เจรจาขอความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากมูลนิธฟิ อร์ดเป็นผลสำ�เร็จ โดยมูลนิธฟิ อร์ดเห็นชอบให้เงินช่วยเหลือสถาบัน
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๖
เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการให้สถาบันเป็นอย่างมาก ดังนั้นที่ประชุมคณบดี
และผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ทคอ.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ�ชื่อของท่านมาตั้ง
เป็นชื่ออาคาร “อาคารมาลัย หุวะนันทน์” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและเป็น
เครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างทั้งในด้านความประพฤติ
ส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงาน ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทัง้ การทุม่ เทความรูค้ วามสามารถ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่งนำ�ชื่อเสียงเกียรติยศและความเป็นเลิศมาสู่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้
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มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ�ชื่อ
ของท่านมาตั้งเป็นชื่ออาคาร
“อาคารมาลัย หุวะนันทน์”
เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและ
เป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่น
หลังได้ถือเป็นแบบอย่าง

5

ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

คงเห็นพ้องว่า
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
และเป็นสถาบันที่มี
บทบาทอย่างสำ�คัญ
ในการศึกษาและวิจัย

6

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กอปรกับได้ผู้นำ�คนแรกที่เป็นทั้งนักวิชาการ นักบริหาร
นักพัฒนา จึงทำ�ให้สถาบันแห่งนี้ยืนหยัดสมชื่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน
ปริญญาตรี เนติบัณฑิตเกียรตินิยม โรงเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา
สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
n

n

n

n

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
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n

n

n

n

n

n
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n

n

เลขานุการของพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
อธิบดีกรมศุลกากร
อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ
วิชาการกับต่างประเทศ
อธิบดีกรมวิเทศสหการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการ
แห่งชาติ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เอกอัครราชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ศาสตราจารย์พิเศษศูนย์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร กับนิด้า

แม้ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร จะดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีไม่ครบวาระ
เนื่องจากต้องไปรับตำ�แหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริกา แต่ท่าน
ได้สร้างผลงานสำ�คัญหลายประการคือ
๑. ด้านบุคลากร

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

การเจรจากับสำ�นักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพือ่ ของบประมาณ
เพิ่มเติมไปใช้ในการก่อสร้างและใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของสถาบัน
๓. ด้านวิชาการ

การเจรจากับองค์การบริหารวิเทศกิจ (ยูซอม) ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่สถาบัน และได้ขออนุมตั เิ งินจำ�นวน ๑๐ ล้านบาท เพือ่ ใช้ในโครงการ
วิจัยของสถาบัน และเพื่อส่งเสริมการทำ�วิจัยของคณาจารย์ ปัจจุบันคือกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัย
๔. ด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

การเจรจากับมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้ข้อตกลงเพื่อการร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิฟอร์ด เพื่อขยายความร่วมมือซึ่งจะสิ้นสุดปลาย
ปี ๒๕๐๙ ออกไปจนถึงปี ๒๕๑๑ ตามข้อตกลงดังกล่าวสถาบันจะได้รับความ
ช่วยเหลือทางวิชาการทัง้ ในด้านผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และ
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการส่งอาจารย์ของสถาบันไปรับการอบรม
ในสหรัฐอเมริกาด้วย
คงเห็นพ้องว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นสถาบันทีม่ บี ทบาทอย่างสำ�คัญในการศึกษา
และวิจยั กอปรกับได้ผนู้ �ำ คนแรกทีเ่ ป็นทัง้ นักวิชาการ นักบริหาร นักพัฒนา
จึงทำ�ให้สถาบันแห่งนีย้ นื หยัดสมชือ่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
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ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓

8

คนที่เข้ามาทำ�งานตรงนี้
ต้องทำ�ด้วยจิต ด้วยวิญญาณ
ใครที่เข้ามาเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว
หวังชื่อเสียงเงินทอง
หรือเข้ามาเพื่อที่จะได้ชื่อว่า
เป็นนายกสภาฯ แค่เริ่มต้นก็ผิดแล้ว

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n
n
n

n

n

n

n
n

n

n
n
n

คณบดีคณะรัฐศาสตร์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ชุด
นายอานันท์ ปันยารชุน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย ชุดนายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิสมาชิก

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n

นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานโครงการหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
รองประธานมูลนิธิราชสุดา
รองประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

n
n
n
n

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ เกษม อุทยานิน
กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการมูลนิธิธารน้ำ�ใจ

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่ง
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 ในการทำ�งาน

คนที่เข้ามาทำ�งานตรงนี้ ต้องทำ�ด้วยจิต ด้วยวิญญาณ ใครที่เข้ามาเพื่อ
หวังประโยชน์ส่วนตัว หวังชื่อเสียงเงินทอง หรือเข้ามาเพื่อที่จะได้ชื่อว่าเป็น
นายกสภาฯ แค่เริม่ ต้นก็ผดิ แล้ว คนจะมาอยู่ในตำ�แหน่งนีต้ อ้ งเข้ามาเพือ่ ให้หน้าที่
และความรับผิดชอบของเราดี ต้องทำ�ให้ดี ต้องเริ่มจากตรงนั้น ถ้ามองตัวเอง
ให้ดี ต้องหาคนดีมาร่วมงาน ทำ�งานเพื่อส่วนรวม และที่สำ�คัญเราต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดี ต้องพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ทำ�งานเพื่อจะได้
เงินเดือนสูงหรือหวังผลประโยชน์แอบแฝง เราต้องมองว่าเราเป็นต้นทางของ
คุณภาพคน แล้วคนเหล่านี้จะไปสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

เวลานีน้ ดิ า้ ก็มบี ทบาทมาก ผมคิดว่าท่านอธิการบดีคนปัจจุบนั ศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ ท่านเป็นคนสมัยใหม่ที่มีความคิดก้าวไกล เมื่อนิด้า
อยู่ภายใต้ Leadership ของบุคคลเหล่านี้ ก็จะทำ�ให้สถาบันมีความก้าวหน้า
และมีชอ่ื เสียงต่อไป สำ�หรับคุณสมบัติ (อธิการบดีคนปัจจุบนั ) ผมรูจ้ กั มาตัง้ แต่
สมัยผมเป็นรัฐมนตรีรนุ่ แรก ขณะนัน้ คุณสมบัตยิ งั เป็นหัวหน้านิสติ ม.เกษตรศาสตร์
ซึ่งเวลานั้นนิสิตเฟื่องมาก มีพลังสามารถกดดันให้รัฐบาลทำ�อะไรต่ออะไรได้
ผมอยู่ในรัฐบาลของ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ต้องทำ�งานใกล้ชิดกับคุณสมบัติ
ผมได้เห็นความเก่งของเขา และได้เห็นแววตั้งแต่สมัยนั้น ฉะนั้นเมื่อเขามาเป็น
อธิการบดีของนิด้า ก็แน่นอนว่าเขาต้องทำ�อะไรให้นิด้าได้ดี ประกอบกับนิด้า
เป็นสถาบันซึง่ มีคนเก่งมาตัง้ แต่ตน้ ตัง้ แต่ อ.อมร รักษาสัตย์ และอีกหลายๆ คน
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งคนไปเรียนหนังสือเป็น
จำ�นวนมาก นิด้ามีความพิถีพิถันในการเลือกอธิการบดีเป็นอย่างมาก เพราะ
ฉะนั้นนิด้าก็จะได้อธิการบดีที่ดีมาสร้างชื่อเสียงให้นิด้า
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ศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ อูนากูล
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๗
การศึกษา

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

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

นอกจากการเรียนการสอนก็
จะมีการฝึกอบรม ถือว่าเป็น
niche เลยก็ว่าได้ นิด้าค่อน
ข้างจะเชี่ยวชาญและชำ�นาญ
การในเรื่องนี้

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n
n
n

n

n

n

n

n
n

n
n
n

10
n

รักษาการในตำ�แหน่งผูช้ �ำ นาญการคลัง กรมบัญชีกลาง
รักษาการในตำ�แหน่งนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
เศรษฐกรตรี ส่วนวางผังพัฒนาเศรษฐกิจ
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
เศรษฐกรโท หัวหน้าหน่วยการเงินการคลังและ
เป้าหมายส่วนรวม
หัวหน้ากองเศรษฐกิจนิเทศก์ สำ�นักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการกองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
บริหารธนาคาร เอเชีย จำ�กัด
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
(พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๕)

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

n
n

n

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคาร เอเชีย จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พรีเมียร์
(พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๔๔)

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n

n
n
n
n
n
n

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุ
พุทธทาสอินทปัญโญ
กรรมการสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท โดล (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำ�กัด
ประธานกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำ�กัด
ประธานกรรมการบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำ�กัด

อุปสรรคในการพัฒนา โดยต้องแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยที่ยังเหมาะสม
ต่อภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ซึ่ง
ต้องการการพัฒนา
แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมพยายามจะพัฒนางานขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีการปรับปรุง
วิธีการทำ�งาน กำ�หนดเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล พยายามดำ�เนิน
การให้สำ�เร็จตามเป้าหมาย ด้วยการอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
เพราะทุกคนมีบทบาทที่สำ�คัญในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จลุล่วง
นิด้าเป็นสถาบันที่ผมเห็นมาตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง ขณะนั้นคุณบุญชนะ
พยายามปลุกปัน้ สถาบันขึน้ มา โดยรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โครงการอบรมทางพัฒนาการเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ และศูนย์ฝกึ อบรมสถิตขิ องสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติมาเป็นคณะ สำ�นัก
และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน เจตนาคือต้องการสร้างนักศึกษาวิจยั อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารราชการ
การบริหารธุรกิจ การพัฒนาการเศรษฐกิจ การสถิติประยุกต์ การฝึกอบรม
การวิจัยและการบรรณสารการพัฒนา

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะนิด้าเป็นสถาบัน
การศึกษาชั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริหาร
พัฒนาประเทศ หลังจากที่ผมกลับไปดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ผมก็ถูกสรรหาให้ไปดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสภาสถาบันของนิดา้ อยู่ ๒ สมัย ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติ
และรู้สึกว่าได้ทดแทนพระคุณนิด้าที่เปิดโอกาสให้ผม
ได้มาทำ�งานที่นี่ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ทำ�งานให้
นิด้าบ้าง ขณะนั้นผมก็ได้เชิญคุณอานันท์ ปันยารชุน
มาร่วมในคณะกรรมการด้วย และยังมีคนที่เก่งๆ อีก
หลายคน เช่น คุณชนะ รุ่งแสง, คุณศักดา สายบัว และ
อาจารย์จากนิด้า เช่น อ.อมร รักษาสัตย์ ซึ่งถือว่าเป็น
ทีมงานที่ช่วยกันทำ�งานดี

นอกจากการเรียนการสอนก็จะมีการฝึกอบรม ถือว่าเป็น niche เลยก็
ว่าได้ นิด้าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญและชำ�นาญการในเรื่องนี้ แต่หากจะมองถึง
อนาคตนัน้ แม้วา่ นิดา้ จะเป็นสถาบันก็จริง แต่กถ็ อื ว่าเทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัย
การจะเป็นมหาวิทยาลัยทีด่ กี จ็ ะต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ๑) การเรียน
การสอน ๒) การฝึกอบรม สิ่งที่ผมคิดว่านิด้ายังขาดอยู่ คือ เรื่องการวิจัย
งานวิจัยของนิด้าอาจจะยังไม่ปรากฎออกมาให้เห็นมากนัก โดยเฉพาะงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงระบบบริหาร เวลานีม้ ที ง้ั การบริหารรัฐกิจระดับประเทศ
ระดับท้องถิน่ และระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะระดับท้องถิน่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราพยายาม
ที่จะให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น แต่ระหว่างที่พยายามพัฒนาการบริหารระบบ
ใหญ่ทั้งประเทศ และในระดับท้องถิ่น น่าจะมีการวิจัยที่ทำ�ให้เห็นชัดขึ้นว่าสิ่ง
ที่เราทำ�อยู่ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทำ�ให้ดีขึ้นบ้าง ผมอยากจะให้นิด้าให้
ความสำ�คัญกับการวิจัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราก็เป็น Graduate School
ประการที่ ๓) คือการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นิด้าควรมีบทบาทใน
การชี้นำ�สังคมไปในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ อ.อดิศร์
อิศรางกูร ณ อยุธยา ออกมาแถลงการณ์ต่อต้านโครงการรับจำ�นำ�ข้าวของ
รัฐบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าการจำ�นำ�ข้าวเป็นนโยบายที่ควรแก้ไข
อย่างยิ่ง

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

11

นายจรัส ชูโต

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
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๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วางนโยบายโครงการปริญญาโท
บริหารธุรกิจ เป็นผลให้หลักสูตร
บริหารธุรกิจได้รับความสนใจ
ศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
		
		

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากประสบการณ์
การทำ�งานที่ บริษัท
เอสโซ่ ประเทศไทย
ได้เรียนรู้จากงานและการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
ส่งผลให้เกิดความคิด
ที่จะก่อตั้งองค์กรที่ให้
ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นที่มาของ
การจัดตั้งสมาคมการ
จัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย

เริม่ ทำ�งานครัง้ แรกทีบ่ ริษัทแร่ยางไทย ตำ�แหน่งผูจ้ ดั การเหมืองแร่ ต่อมา
ย้ายมาทำ�งานที่บริษั ทเอสโซ่ ประเทศไทย ตำ�แหน่งสุดท้ายก่อนลาออกคือ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ต่อมาได้มาทำ�งานที่ บริษัทค้าวัตถุก่อสร้าง ตำ�แหน่ง
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (พ.ศ.
๒๕๑๐-๒๕๑๖) และได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๑๖๒๕๑๘) และรองผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๕๑๙) ตามลำ�ดับ นายจรัส ชูโต ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงานอย่างสูง
ได้รบั การเลือ่ นตำ�แหน่งจากกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่ สร้าง
(พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๒) เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายซิเมนต์และวัสดุทนไฟ
(ก.พ. ๒๕๒๒ - ธ.ค.๒๕๒๒) รองผู้จัดการใหญ่และรักษาการในตำ�แหน่งผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายซิเมนต์และวัสดุทนไฟ และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั การใหญ่
และรักษาการในตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายซิเมนต์และวัสดุทนไฟ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต สายซิเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มี.ค. ๒๕๒๓เม.ย. ๒๕๒๓) และดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด
(๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ - ๑ ม.ค. ๒๕๒๘) หลังจากพ้นหน้าทีแ่ ล้ว ได้รบั แต่งตัง้
เป็นกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (๑ ต.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.ค.๒๕๔๐)
นายจรัส ชูโต เป็นผู้ที่สนใจเรื่องศาสตร์การบริหาร จากประสบการณ์การ
ทำ�งานที่ บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย ได้เรียนรู้จากงานและการฝึกอบรมเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้เกิดความคิดทีจ่ ะก่อตัง้ องค์กรที่ให้ความรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand
Management Association : TMA) โดยนายจรัส ชูโตเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง

คุณูปการต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายจรัส ชูโต ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ คนที่ ๖ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ ได้ชว่ ยวางนโยบาย
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เป็นผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับความ
สนใจศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น
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นิด้าเป็นสถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้น
มาด้วยหลักการสำ�คัญคือ
เพื่อเสริมองค์ความรู้
ให้ข้าราชการ เพื่อชี้นำ�ให้
ประเทศชาติเจริญ

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
		
สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัย
		
ราชภัฏสวนสุนันทา		

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n
n
n
n
n

n

กงศุลกิตติมศักดิ์โบลิเวียประจำ�ประเทศไทย		
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๓ สมัย
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ๕ สมัย		
อดีตนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำ�นักงานข้าราชการ
พลเรือน (๓ สมัย)
รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (คนที่ ๑)			

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n
n

n

n
n

n

n

n

n

ประธานกรรมการบริษัท เอส พี
อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด และบริษัทในเครือ
นายกก่อตัง้ สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญญบุรี
กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการ
ฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
ประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางแผนการพัฒนากำ�ลังคนในระดับชาติ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ด้านการกำ�หนดลักษณะงาน กรอบอัตรากำ�ลัง
พนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำ�หนดทิศทางการพัฒนา
ระบบพนักงานราชการ

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ ดีใจทีเ่ คยนัง่ เป็นกรรมการของนิดา้ และได้รบั ความไว้วางใจจากกรรมการ
สรรหาให้ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็นนายกสภาสถาบัน ตอนนัน้ ผมอายุยงั น้อย โดยส่วนมาก
ผูท้ ด่ี �ำ รงตำ�แหน่งนายกสภาของนิดา้ ในอดีตก็จะเป็นข้าราชการผูใ้ หญ่ อาจารย์ผใู้ หญ่
นายทหาร เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี รูส้ กึ ว่าผมจะเป็นผูน้ �ำ บริษัทภาคเอกชน
มานั่งในตำ�แหน่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นองค์อำ�นาจสูงสุดของ
สถาบัน / มหาวิทยาลัย มีหน้าทีค่ วบคุม กำ�กับดูแล ก็พยายามทำ�หน้าที่ให้ดที ส่ี ดุ

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เหตุทเ่ี ข้าร่วมเป็นกรรมการสภานิดา้ ตัง้ แต่แรก จนกระทัง่ ได้รบั การสรรหา
เป็นนายกสภาสถาบันนั้น ผมมองว่านิด้าเป็นสถาบันซึ่งตั้งขึ้นมาด้วยหลักการ
สำ�คัญคือ เพือ่ เสริมองค์ความรูใ้ ห้ขา้ ราชการ เพือ่ ชีน้ �ำ ให้ประเทศชาติเจริญ เพราะ
จากแนวคิดเรือ่ งผลประโยชน์ของประเทศชาติกด็ ี ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศนัน้ คงจะอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ไม่ได้ แต่จะต้องผนึกกำ�ลัง
กันระหว่างนักวิชาการซึง่ อยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึง่ ปกติ
ภาคเอกชนก็จะเป็นผูส้ ร้างมูลค่าเพิม่ ก็หวังให้คนจาก ๓ ภาคนีม้ โี อกาสพบปะกัน
ช่วงนัน้ ก็รสู้ กึ ลำ�บากใจนิดหน่อยทีแ่ นวความคิดนีอ้ าจจะล�ำ้ หน้าเกินไป เร็วเกินไป
อาจารย์หลายท่านรับไม่คอ่ ยทัน เช่น การบริหารประเทศทีร่ ฐั ประศาสนศาสตร์นน้ั
ก็รู้สึกว่ายังมองเชิงรัฐศาสตร์ค่อนข้างเพียว ซึ่งผมก็ให้ข้อคิดเห็นว่ามันควรจะ
นำ�วิธีการบริหารธุรกิจเข้ามาผสมผสาน ซึ่งก็ดี ใจภายหลังในที่สุดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์กไ็ ด้เอาหมวดความรูใ้ นการบริหารธุรกิจเข้ามาผสมผสานด้วย

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

ผมอยากเห็นนิด้ายังคงความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการนำ�ไปสู่
international นัน้ อย่างน้อยทีส่ ดุ เรือ่ งภาษาควรรูอ้ ย่างน้อย ๓ ภาษา ในบริบท
ของไทยตอนนี้ก็จะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นหลัก ส่วนจะมี
ภาษาอื่นแทรกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย เพราะเวลาเราไป
ยุโรป เราจะสังเกตเห็นคนจำ�นวนไม่น้อยที่สามารถพูดและฟังได้ถึง ๕ ภาษา
เพราะฉะนั้น ๓ ภาษานั้นเป็นเรื่องปกติ นอกจากคอนเซ็ปต์ต่างๆ แล้ว ฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนบนโลกนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน เขาเรียกว่า Education
Divide คนที่มีการศึกษาดีกับคนที่การศึกษาไม่ดี หรือไม่มีการศึกษานั้น ฐาน
ความเป็นอยู่จะต่างกันมาก แต่ในปัจจุบันจะต้องมี IT Divide เพิ่มขึ้นนอก
เหนือจาก Education Divide
ผมรูส้ กึ ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยค่อนข้างย่�ำ แย่ สังเกตได้จากคุณภาพ
ของเด็ก ม.๖ ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่นิด้าโชคดี เพราะว่าคน
ที่เข้ามาเรียนนั้นก็ได้ผ่านกระบวนการปริญญาตรี ๔ ปี คงไม่ใช่แค่อ่านออก
เขียนได้ คงคิดเป็น และทำ�ให้คิดเก่งยิ่งขึ้น ก็ขอให้แนวคิดนี้สำ�เร็จ แต่สิ่งที่จะ
สำ�เร็จได้นั้น จากที่ผมมองจากบนลงล่างคือ ทุกสถาบันอุดมศึกษา องค์อำ�นาจ
สูงสุดคือ สภา ควรจะเป็นสภาทีเ่ ข้มแข็งและก็คนต่อไปทีส่ ามารถนำ�นโยบายของ
สภาที่เข้มแข็งไปใช้ได้ก็คือ มีอธิการบดีที่เข้มแข็ง ส่วนผลงานของอธิการบดี
หรือสถาบันจะดีหรือไม่ อยูท่ ค่ี ณาจารย์และบุคลากรทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน
และ back office ให้ดี ซึ่งตอนนี้นิด้าก็มีค่อนข้างครบ แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะมีการจัดการให้ทุกอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป
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รองศาสตราจารย์
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
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อยากให้นิด้า
ได้รักษาบทบาทการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ตลอดไป

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พร้อมรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของไทยที่ยังเหมาะสมต่อภูมิสังคมของ
แต่ละพื้นที่ซึ่งต้องการการพัฒนา
๒๕๐๓ 		
		
๒๕๐๗ 		
		
๒๕๑๔ 		

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

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

n

n

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๘)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(พ.ศ.๒๕๒๘ – พ.ศ.๒๕๒๙)
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๐)
ประธานกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) (พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๕๐)

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n

n

n

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
รองเลขาธิการพระราชวัง สำ�นักพระราชวัง
ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จำ�กัด (มหาชน)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างสูง เนือ่ งจากทราบความเป็นมาในการก่อตัส้ ถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่ามาจากแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
ได้น�ำ ข้อมูลทีถ่ กู ต้องมาเป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง
และสมบูรณ์พูนสุขต่อไป มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นนายกสภาเพื่อที่จะ
ได้ทำ�งานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำ�ริ

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

สิ่งที่ทำ�ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์กเ็ พราะเป็นสถาบันสอนเฉพาะในวิชาความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา
เพื่อให้บัณฑิตได้กลับไปทำ�งานในตำ�แหน่งต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาประเทศไทย
สำ�หรับตัวผมเองนัน้ พยายามเข้าใจแนวพระราชดำ�ริและหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีหลักของ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข กล่าวคือ หลักของความพอประมาณ
ความมีเหตุมผี ล และการมีภมู คิ มุ้ กันหรือลดความเสีย่ ง พร้อมกับความรอบคอบ
ระมัดระวัง และการมีคุณธรรมในการทำ�งานและดำ�รงชีวิต ทั้งนี้เพื่อจะได้นำ�
เอาปรัชญาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีที่สุด

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

อยากให้นิด้าได้รักษาบทบาทการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดไป ขณะเดียวกันต้องติดตาม
และยอมรับ การเปลีย่ นแปลงของปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา โดยต้องแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยที่ยังเหมาะสมต่อภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ซ่งึ ต้องการ
การพัฒนา
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นายมีชัย วีระไวทยะ
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นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้ที่
ประสบความสำ�เร็จ
ในหน้าที่การงาน ผลงาน
ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สังคมไทยและนานาชาติ

๑

นายกสภาสถาบัน

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ได้เสียสละกำ�ลังกาย ความคิด และเวลา
สนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาชั้นนำ�หลายแห่ง

n

n

n

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนจีลองแกรมมา ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ จาก
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
(พ.ศ. ๒๕๐๗)

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
n

n

n

n

n

n

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

n

n

สมาชิกวุฒิสภาสามสมัย
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n

n

n

n

n

ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชน
ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการมูลนิธิรางวัล รามอน แมกไซไซ
กรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติ เพื่อป้องกันเอดส์

คุณูปการต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายมีชยั วีระไวทยะ เป็นผูท้ ป่ี ระสบความสำ�เร็จในหน้าทีก่ ารงาน ผลงาน
ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาชาติ ได้รับการยกย่องให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งและหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานทางประชากรศาสตร์ทง้ั ภายใน
และต่างประเทศหลายตำ�แหน่ง และได้เสียสละกำ�ลังกาย ความคิด และเวลา
สนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ�
หลายแห่ง ได้แก่ อาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันการพัฒนา
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คนที่ ๙ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗๒๕๔๑
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ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

คงเห็นพ้องว่า
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
และเป็นสถาบันที่มี
บทบาทอย่างสำ�คัญ
ในการศึกษาและวิจัย

20

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กอปรกับได้ผู้นำ�คนแรกที่เป็นทั้งนักวิชาการ นักบริหาร
นักพัฒนา จึงทำ�ให้สถาบันแห่งนี้ยืนหยัดสมชื่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน
ปริญญาตรี เนติบัณฑิตเกียรตินิยม โรงเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา
สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
n

n

n

n

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

เลขานุการของพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
อธิบดีกรมศุลกากร
อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ
วิชาการกับต่างประเทศ
อธิบดีกรมวิเทศสหการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการ
แห่งชาติ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เอกอัครราชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ศาสตราจารย์พิเศษศูนย์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร กับนิด้า

แม้ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร จะดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีไม่ครบวาระ
เนื่องจากต้องไปรับตำ�แหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริกา แต่ท่าน
ได้สร้างผลงานสำ�คัญไว้หลายประการคือ
๑. ด้านบุคลากร

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

การเจรจากับสำ�นักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพือ่ ของบประมาณ
เพิ่มเติมไปใช้ในการก่อสร้างและใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของสถาบัน
๓. ด้านวิชาการ

การเจรจากับองค์การบริหารวิเทศกิจ (ยูซอม) ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่สถาบัน และได้ขออนุมตั เิ งินจำ�นวน ๑๐ ล้านบาท เพือ่ ใช้ในโครงการ
วิจยั ของสถาบัน และเพือ่ ส่งเสริมการทำ�วิจยั ของคณาจารย์ ปัจจุบนั คือกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัย
๔. ด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

การเจรจากับมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้ข้อตกลงเพื่อการร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิฟอร์ด เพื่อขยายความร่วมมือซึ่งจะสิ้นสุดปลาย
ปี ๒๕๐๙ ออกไปจนถึงปี ๒๕๑๑ ตามข้อตกลงดังกล่าวสถาบันจะได้รับความ
ช่วยเหลือทางวิชาการทัง้ ในด้านผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และ
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการส่งอาจารย์ของสถาบันไปรับการอบรม
ในสหรัฐอเมริกาด้วย
คงเห็นพ้องว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นสถาบันทีม่ บี ทบาทอย่างสำ�คัญในการศึกษา
และวิจยั กอปรกับได้ผนู้ �ำ คนแรกทีเ่ ป็นทัง้ นักวิชาการ นักบริหาร นักพัฒนา
จึงทำ�ให้สถาบันแห่งนีย้ นื หยัดสมชือ่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔
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นอกจากนี้ยังเน้นหนัก
ในเรื่องการวิจัยปัญหาของ
ประเทศและมุ่งให้บริการ
สาธารณะโดยเฉพาะ
การฝึกอบรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

22

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษา

๒๔๗๖ 		
๒๔๘๐ 		
๒๔๘๕ 		
๒๕๑๗ -		
		
		

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์
ปริญญาโทและปริญญาเอก (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนอาร์เบอร์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n
n
n
n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n

ผู้ช่วยเลขานุการกรม กรมพลศึกษา
กระทรวงธรรมการ
ข้าหลวงประจำ�จังหวัดภูเก็ต
ผู้ช่วยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคนแรกและคนเดียวของ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นเวลา ๑๑ ปี
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองคณะประศาสน์การขององค์การกรรมกร
ระหว่างประเทศ
ประธานคณะมนตรีบริหารขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภาคพื้นตะวันออก กรุงเทพฯ
สมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การ ของศูนย์พัฒนา
บริหารแห่งเอเชีย
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมแห่งคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ กับนิด้า

ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้ร่วมกับ Public Administration
Division แห่งองค์การยูซอม จัดตั้งสถาบันเพื่อทำ�การสอน การวิจัย และการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณะ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมัย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีลักษณะต่างจากคณะอื่นๆ กล่าวคือ เป็น
การสอนระดับปริญญาโท รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ
โดยเฉพาะผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทำ�งาน เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการมองปัญหา
หลายๆ ด้าน และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน นอกจากนี้
ยังเน้นหนักในเรื่องการวิจัยปัญหาของประเทศและมุ่งให้บริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ ฯพณฯ จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เล็งเห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศ ได้ประกาศ
ใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔) ทำ�ให้เกิดความจำ�เป็น
ที่จะต้องใช้นักบริหารที่สามารถในวิชาการสาขาต่างๆ มาดำ�เนินงานพร้อมกัน
หลายด้าน ดังนัน้ จึงได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ออกไปในสาขาทีจ่ �ำ เป็นต่อการบริหาร โดยขยายการสอนในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านบริหารธุรกิจ และด้านสถิตปิ ระยุกต์ รวมทัง้ ขยายขอบเขตของหน่วยงานที่
จำ�เป็นต้องให้บริการทางการสอนทั้ง ๔ สาขา ดังนี้คือ การวิจัย การฝึกอบรม
และการบรรณาสาร (ห้องสมุด) ทัง้ ได้ปรับปรุงโครงสร้างและตัวบุคคลผูด้ �ำ เนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม จัดตั้งขึ้นเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
(พ.ศ. ๒๕๐๙) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจาก Midwest
Universities Consortium for International Activities (MUCIA) และ
ทางการเงินจากมูลนิธิฟอร์ด
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ มีสว่ นร่วมอย่างสำ�คัญในการก่อตัง้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานใน
คณะกรรมการพิจารณาจัดตัง้ สถาบันพัฒนาการบริหารแห่งชาติ และเมือ่ สถาบัน
ได้รับการสถาปนาและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ชดุ แรก (พ.ศ.๒๕๐๙๒๕๑๑) ต่อมาได้รบั การสรรหาเป็นอธิการบดีคนทีส่ องของสถาบันและดำ�รงตำ�แหน่ง
อยู่ถึงสองวาระ (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔) ตลอดระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย แม้เมื่อ
หมดวาระอธิการบดีแล้ว ยังได้รบั การสรรหาให้ด�ำ รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖) และรับเป็นที่ปรึกษาสถาบัน
ในปีต่อมา (พ.ศ.๒๕๑๗)
ในระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ได้เจรจาขอความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากมูลนิธฟิ อร์ดเป็นผลสำ�เร็จ โดยมูลนิธฟิ อร์ดเห็นชอบให้เงินช่วยเหลือสถาบัน
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๖
เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการให้สถาบันเป็นอย่างมาก ดังนั้นที่ประชุมคณบดี
และผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ทคอ.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ�ชื่อของท่านมาตั้ง
เป็นชื่ออาคาร “อาคารมาลัย หุวะนันทน์” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและเป็น
เครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างทั้งในด้านความประพฤติ
ส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงาน ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทัง้ การทุม่ เทความรูค้ วามสามารถ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่งนำ�ชื่อเสียงเกียรติยศและความเป็นเลิศมาสู่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้
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มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ�ชื่อ
ของท่านมาตั้งเป็นชื่ออาคาร
“อาคารมาลัย หุวะนันทน์”
เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันและ
เป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่น
หลังได้ถือเป็นแบบอย่าง
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ศาสตราจารย์ ดร. ชุบ กาญจนประกร
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ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖
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๑
อธิการบดี

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

n

n

n

n

n

n

สมาชิกและกรรมการของสมาคมต่าง ๆ
n

ประวัติการทำ�งาน

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ปลัดอำ�เภอตรี อำ�เภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๘๗
หัวหน้าแผนกทะเบียน กองควบคุมเทศบาล
กรมมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๓
หัวหน้าแผนกเงินทดแทนพนักงานเทศบาล
กองควบคุมเทศบาล กรมมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๔
หัวหน้าแผนกพนักงานเทศบาล กองควบคุม
เทศบาล กรมมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๗
อาจารย์ประจำ�เอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๒
อาจารย์ประจำ�เอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๔
อาจารย์ประจำ�พิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๐๔-๒๕๐๘
ศาสตราจารย์ประจำ�คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๘
รองอธิการบดี และรักษาการในตำ�แหน่งคณบดีคณะ			
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๐
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๑๕-๓๐
พ.ย. ๒๕๑๖
ศาสตราจารย์ สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๓

n

n

n

n

n

n

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันเพื่อ
สอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๘
กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๕
กรรมการอำ�นวยการวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๕
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖
กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๕
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๕
ประธานกรรมการพิจารณาจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.๒๕๑๙
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑
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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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๑, ๒๕๓๐-๒๕๓๔
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คงเห็นพ้องว่า
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
และเป็นสถาบันที่มี
บทบาทอย่างสำ�คัญ
ในการศึกษาและวิจัย

การศึกษา

สมศักดิ์ ชูโต เป็นคนกรุงเทพมหานคร สำ�เร็จการศึกษา
ระดับประถม มัธยม และเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียน
เซนต์คาเบียล และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รบั ทุน
กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศอังกฤษ สำ�เร็จ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนจนได้รับปริญญาเอก

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญในอดีต
n

26
n

อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศและการทูต
(ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ศาสตราจารย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเอเชีย (สถาบันเอเชียศึกษาในปัจจุบนั )
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ตะวันออก-ตะวันตก ฮอนโนลูลู
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐมนตรีและโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายกสมาคมวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
ประธานสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

๑
อธิการบดี

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีนิด้า

ก่อนหน้ามารับตำ�แหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ในปี ๒๕๑๗ ต้องยอมรับว่าไม่รู้จัก
นิดา้ (ทีอ่ าจเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลกทีค่ นทัว่ ไป
เรียกตัวย่อภาษาอังกฤษ เสียดายทีต่ วั ย่อภาษาไทย สพบ.
แม้แต่คนใน สพบ. เอง ก็ไม่ค่อยได้ใช้กัน) ผมไม่เคยมี
โอกาสเข้าไปใน สพบ. เลย จนกระทัง่ วันทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่ง
อธิการบดี
ยังจำ�ได้เมือ่ อาจารย์แสง สงวนเรือง ขอนัดพบโดย
ไม่ได้บอกว่าเรือ่ งอะไร พาคนกลุม่ หนึง่ มาด้วย (ปรากฏว่า
คือ คณะกรรมการสรรหา) เสนอให้รบั ตำ�แหน่งอธิการบดี
เนือ่ งจากไม่รแู้ ละมิได้คาดคิดมาก่อน จึงเป็นข้อเสนอที่
ประหลาดและแปลกใจมาก ได้ปฏิเสธโดยทันที เพราะ
ไม่รจู้ กั และทราบปัญหาของ สพบ. เพียงพอ อาจารย์แสง
ขอให้ผมเอาไปคิดก่อนตัดสินใจ สัปดาห์ต่อมา ผมได้
ส่งบันทึกผ่านคณะกรรมการสรรหาถึงทุกคนที่ สพบ.
สรุปได้ว่า ทั้งๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับ สพบ. น้อยมากและ
ถ้ายังยืนยันให้พิจารณารับตำ�แหน่ง ก็ต้องเรียกร้องขอ
ความร่วมมือจากทุกคนเป็นเงือ่ นไข โดยขอให้พจิ ารณา
เงื่อนไขดังกล่าวให้รอบคอบ ถ้าปฏิเสธ ผมก็จะเข้าใจ
และโล่งอก เมื่อคณะกรรมการสรรหาตกลงยอมรับ
เงื่อนไข ผมจึงยอมให้ดำ�เนินการเรื่องอธิการบดีต่อไป
ทีเ่ ล่านีเ้ พือ่ จะแสดงให้เห็นว่า ทัง้ ๆ ทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพิ่งเป็นมหาวิทยาลัยยังไม่ถึง ๗ ปี
กลับมีกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ก้าวหน้ากว่า
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ (และต่อมากลายเป็นต้นแบบทีน่ �ำ ไป
ใช้กนั ทัว่ ไป) สำ�หรับตัวผมเอง สพบ. ได้มผี ลให้อาจารย์
ร่วมอาชีพคนหนึ่งกลายมาเป็นอาจารย์ร่วมสถาบัน
ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ามาใน สพบ. คือวันทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่ง
อธิการบดีถงึ วันเกษียณอายุราชการอีกกว่า ๑๗ ปีตอ่ มา
ทุกคนใน สพบ. ให้ความเป็นมิตรและร่วมมือกับผม
โดยตลอด ไม่เฉพาะในวาระที่ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
เท่านัน้ นับเป็นโชคดีในอาชีพครู ๓๓ ปี ทีท่ ง้ั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สองมหาวิทยาลัยทีผ่ มเริม่ และจบอาชีพครู ได้เปิดโอกาส
ให้เป็นครูอย่างสบายใจ ปลอดจากอุปสรรค
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อธิ ก ารบดี ถื อ กั น ว่ า เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
มหาวิทยาลัย ยิง่ มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในระบบราชการ
ดูจะยิ่งให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ถ้าจำ�ไม่ผิด
กฎหมาย สพบ. ฉบับแรก ได้เทียบตำ�แหน่งอธิการบดี
เท่ากับอธิบดี การบริหารงานมหาวิทยาลัยจึงมักขึน้ อยูก่ บั
อธิการบดีเป็นสำ�คัญ ทีเ่ ริม่ เกิดเป็นปัญหาในขณะนัน้ และ
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ก็คอื การใช้ระบบราชการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย คนมหาวิทยาลัยก็รกู้ นั ดี แต่การเปลีย่ นแปลง
เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา รวมทั้งยังมีความเห็น
แตกต่างกันเรื่องการแก้ไขระบบมหาวิทยาลัย

คนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ น่าจะอยู่ร่วมกันได้ โดย
มีความเท่าเทียมและนับถือกันทางวิชาการ ดังนั้น การบริหารมหาวิทยาลัยจึง
ต้องขึน้ กับความเห็นพ้องของคนมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แม้อธิการบดีอา้ งอำ�นาจ
ตามกฎหมายว่าเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด ถ้าเชือ่ ว่าคนมหาวิทยาลัยน่าจะอยูร่ ว่ มกันได้ดี
โดยยึดหลักความเท่าเทียมและนับถือกัน อธิการบดีคงจะต้องพยายามสร้าง
ความเห็นพ้องให้เกิดขึ้นในเรื่องความต้องการและปัญหาของมหาวิทยาลัย
ผมเชือ่ และใช้หลักสร้างความเห็นพ้องในการบริหาร สพบ. เมือ่ เริม่ เข้ามา
เรียนรูค้ วามต้องการและปัญหา ก็จะเลือกอาจารย์ผรู้ เู้ รือ่ งดังกล่าวให้ศกึ ษาและ
เสนอแนวทางแก้ไข นำ�เสนอต่อชุมนุมคณาจารย์ ซึง่ ผมเรียกว่า “สัมมนาสถาบัน”
ข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนทัศนะก็จะนำ�เข้าที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา
เมื่อตัดสินใจแล้ว อธิการบดีจึงดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
การบริหารตามหลักการและแนวทางทีก่ ล่าวมานี้ เป็นเรือ่ งสำ�คัญทีส่ ดุ ใน
การปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของผม คงจะอ้างไม่ได้ว่าทำ�ให้แก้ปัญหาและความ
ต้องการได้ทั้งหมด ผมคงจะประเมินผลงานของตนเองไม่ได้ว่าเกิดผลอย่างไร
กับ สพบ. อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารก็คือ เปิด
โอกาสให้ทกุ คน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณาจารย์ ได้พบอธิการบดีโดยไม่มพี ธิ รี ตี อง
ไม่วา่ จะเรือ่ งใดๆ ถือว่าเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการส่งเสริมให้มกี ารคุยกันของทุกคน
ใน สพบ. ช่วยสร้างความเข้าใจและลดการขัดแย้ง
ชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย ขึน้ อยูก่ บั ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากคณาจารย์ ไม่วา่ อธิการบดีจะบริหารงานดีอย่างไร ปราศจากผลงานดังกล่าว
ก็ตอ้ งถือว่ามหาวิทยาลัยนัน้ ไม่ประสบความสำ�เร็จ สพบ.เป็นมหาวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาแห่งแรกของประเทศ เมือ่ ผมได้เข้าร่วมงาน สพบ. เพิง่ มีอายุได้ ๗ ปี แต่
นิด้า ก็เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า มีชื่อเสียงและผลงานด้านการบริหาร
เป็นที่รับรองทั่วไป แม้แต่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กมาก ฉายาที่เรียกกันสมัย
นัน้ ว่า “จิว๋ แต่แจ๋ว” “ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใคร” ก็นบั ว่าเป็นส่วนจริงไม่นอ้ ย
ทีเดียว ตลอดเวลา ๑๗ ปีท่ี สพบ. (ซึง่ ผมได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นอธิการบดี ๘ ปี)
ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะด้านพัฒนบริหารซึง่ สะท้อนถึงความสามารถร่วมกัน
ของคณาจารย์ และมิใช่ความสามารถของอธิการบดี ได้รับการยอมรับและ
ยกย่องทั่วไป มิเพียงในหมู่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

เกือบ ๒๒ ปีแล้วทีผ่ มได้ออกมาจาก สพบ. มหาวิทยาลัยของเราได้เปลีย่ นแปลง
ไปมาก ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เรื่องการศึกษาซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย
ได้รบั การสนใจและวิพากษ์วจิ ารณ์มากขึน้ มีผลกระทบบทบาททางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึง สพบ. ด้วย
เมื่อผมยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาเป็น
นิสติ นักศึกษาเป็นเรือ่ งวิชาการซึง่ ตรงกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่ประมาณ
๓ ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจมีบทบาทมากขึ้น ทำ�ให้มีผลกระทบเรื่องอื่นๆ
รวมถึงความต้องการจากการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนจากวิชาการ
หันเหไปทางวิชาชีพมากขึ้น มหาวิทยาลัยรวมทั้ง สพบ. ได้พยายามปรับปรุง
เพื่อตอบสนอง “ตลาดวิชาใหม่” ที่เป็นปัญหาก็คือ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
จากวิชาการไปสู่วิชาชีพได้อย่างมีผล
คำ�ถามที่มหาวิทยาลัยรวมทั้ง สพบ. ควรคิดก็คือว่า เราจะทำ�หน้าที่เพียง
สนอง “ตลาดวิชา” เท่านัน้ หรือ? อย่าลืมว่าบทบาทสำ�คัญของมหาวิทยาลัย คือ
เป็นผูน้ �ำ ด้านความรู้ ความคิดของสังคม มิใช่เป็นผูต้ ามเพือ่ ผลประโยชน์ของตน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะกล้าเผชิญ
กับการท้าทายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
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โลกธรรมชาติจะอยู่ได้หรือไม่
อารยธรรมมนุษย์จะอยู่ได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำ�ถามนี้ ถ้ายั่งยืน
เราก็รอด ถ้าไม่ยั่งยืน ทุกอย่างก็ล่ม
นิด้าต้องรู้และทำ�ให้ดี เรามีศักยภาพ

n

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กรรมการบริหารธนาคารโลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(NESDB)
กรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการผู้ชำ�นาญการเพื่อปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการและองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม
กรรมการปรับโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
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n

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD)

๑
อธิการบดี

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีนิด้า

ตื่นเต้น เพราะการทำ�งานที่นิด้า ถือเป็นงานบุกเบิก เพราะเป็นงานใหญ่
ทีม่ คี วามท้าทาย และเราจะต้องเป็นผูค้ น้ หาคำ�ตอบ เหตุผลเดียวทีก่ อ่ ตัง้ นิดา้ ก็คอื
เพือ่ ให้เป็นทางเลือกใหม่ เพราะการพัฒนา ไม่ใช่แค่ยกระดับรายได้เพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ถ้าจะบริหารให้ดี
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผนึกความรูส้ าขาวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อให้บริหารได้ดีที่สุด ซึ่งสมัยนั้นแนวคิดทำ�นองนี้ค่อนข้างจะใหม่ จึงถือว่า
เป็นงานบุกเบิกจริงๆ เราเริม่ ทีธ่ รรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่ไม่นานหลังจากนัน้
เราก็ไปสร้างสถานทีข่ องเราเอง ทีค่ ลองจัน่ อาคารแรกทีส่ ร้างขึน้ มาคืออาคาร ๑
ถนนหน้าสถาบันขณะนั้น ก็ยังเป็นดินลูกรัง ช่วงฤดูฝนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อ มี
แต่โคลน เวลาที่ผมต้องไปสอนหนังสือ ก็จะขับรถไปจอดที่ตลาด แล้วก็ใส่
รองเท้าบู๊ทที่ยาวถึงเข่า เดินเข้าไปสอนหนังสือ กลางวันก็ออกมาทานข้าวที่
ตลาด ทานข้าวเสร็จ ก็ลุยโคลนกลับไปสอนหนังสือ ก็สนุกดี
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เรื่องที่สำ�คัญที่สุดคือ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หากขาด
เรื่องนี้ไป วิชาความรู้จะกระจัดกระจาย ผู้เรียนเองก็จะไม่ทราบว่าจะนำ�ความรู้
ไปใช้อย่างไร จึงเป็นภารกิจของผู้สอนที่จะต้องมีแนวคิด วิธีการ หรือเทคนิค
ที่จะทำ�ให้นักศึกษาสามารถนำ�องค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาเล่าเรียนเอาไป
ใช้ได้จริงๆ โดยนักศึกษาจะต้องมีทักษะที่สำ�คัญ ๒ ประการ คือ ๑ ทักษะใน
การวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา ๒ ทักษะในการสังเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์แล้วก็
จะต้องสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ
จะนำ�ไปใช้ได้ เราพยายามปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง ๒ ประการนี้ เมื่อคุณ
วิเคราะห์ได้ คุณก็จะต้องสังเคราะห์ได้เช่นกัน นอกจากในห้องเรียนแล้ว อาจารย์
กับลูกศิษย์ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ในหลายๆ เรื่อง
ในฐานะรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและอธิการบดี สิง่ ทีเ่ ราพยายามทำ�ก็คอื
ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ สิ่งที่
ต้องให้ความสำ�คัญมากที่สุดก็คือ การควบคุมคุณภาพ ซึ่งเรื่องนี้ต้องเริ่มจาก
อาจารย์ ลูกศิษย์คอื ผูร้ บั เราเป็นคนให้ ฉะนัน้ คนให้ไม่รเู้ รือ่ งก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร
ทีค่ ดิ อยูต่ อนนัน้ ทีจ่ ะเริม่ ต้นทดลองทำ�คือจะใช้ระบบของผูส้ อบภายนอก (External
Examination) เรามีหน้าทีส่ อนก็ท�ำ ไปให้ดที ส่ี ดุ ส่วนการประเมินว่าได้ผลหรือไม่
ควรจะเป็นผู้รู้ที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เราจัดการเรียนการสอน การวิจัยใน
ลักษณะของสหวิชา เราก็ท�ำ หน้าทีข่ องเราให้ดที ส่ี ดุ ผลออกมาเป็นอย่างไร ต้อง
ให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน สรุปง่ายๆ คือว่า ถ้าเราจะทำ�งานด้านพัฒนาให้ได้ผล คน
ที่ทำ�งานทางด้านนี้ จะต้องเห็นภาพรวม มิเช่นนั้นไม่มีทางเข้าใจ

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

เรื่องนี้เรื่องใหญ่ ผมคิดว่านิด้าน่าจะกลับไปสู่ Spirit สมัยที่เราก่อตั้ง คือ
ทำ�งานบุกเบิก ตอนนั้นเราบุกเบิกเพื่อสังคมไทย ตอนนี้ผมอยากจะฝากไปว่า
ขอให้นดิ า้ บุกเบิกเพือ่ สังคมโลก เพราะเรากำ�ลังมีปญั หาใหญ่มากทางด้านการพัฒนา
ซึ่งเป็นงานของเรา ชื่อของเราก็บอกอยู่แล้ว “พัฒนบริหาร” ถ้าผมบอกคุณว่า
สิง่ ทีเ่ ราเรียกกันอย่างสบายใจว่า การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในความเป็นจริง มันเป็น
กระบวนการของความไม่ยั่งยืนโดยแท้ ถ้าเราทำ�ภาพฉายของเศรษฐกิจโลก
เวลานีอ้ อกไปจนปลายศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบอะไร โดยเราไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
อะไร ทำ�อย่างที่ทำ�ทุกวันนี้ เศรษฐกิจโลกจะใหญ่กว่าปัจจุบัน ๑๖ เท่า แต่แค่นั้น
ไม่พอ เพราะประเทศที่กำ�ลังพัฒนาก็พยายามเร่งรัดให้รวยเทียบเท่าประเทศที่
พัฒนาแล้ว เพราะฉะนัน้ อัตราการเจริญเติบโตจะต้องสูง อย่างทีพ่ อรับได้ คิดว่า
ก็จะต้องประมาณระดับเฉลีย่ ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเช่น ประเทศในกลุม่ OECD
ก็คอื ไม่จน แต่ไม่รวยมาก พออยูไ่ ด้ เศรษฐกิจโลกจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบนั
๔๐ เท่า คำ�ถามง่ายนิดเดียว คุณจะเอาอะไรมารองรับเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่เป็น
๑๖-๔๐ เท่าของปัจจุบนั ในเมือ่ ปัจจุบนั เราก็รบั ไม่ได้อยูแ่ ล้ว ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศน์ของโลกรับเศรษฐกิจโลกขนาดนี้ไม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติประมาณ
๖๐ เปอร์เซนต์ เริม่ เสือ่ มโทรมอย่างน่าใจหาย เราใช้ทรัพยากรเกินตัวไปประมาณ
ครึ่งหนึ่ง เราทำ�ราวกับว่ามีโลกอยู่ใบครึ่ง สหประชาชาติประเมินว่าอีก ๒๐ ปี

เราจะต้องใช้ทรัพยากร ของโลก ๒ ใบ คำ�ถามคือว่าคุณจะ
เอาโลกอีกใบมาจากที่ไหน แล้วถ้าหามาไม่ได้ อะไรจะเกิดขึน้
ระบบมันจะทนได้ไหม โดยเฉพาะเมือ่ เราคำ�นึงถึงคุณสมบัติ
ของทรัพยากรธรรมชาติสองประการแรกคือ ทรัพยากร
ธรรมชาติมีจำ�กัด ประการที่สอง ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ ถ้า
เราใช้เกินตัว คือใช้เกินความสามารถของฐานทรัพยากรที่
รองรับอยู่ มันก็จะเริ่มเสื่อมถอย คือขีดความสามารถที่
รองรับก็จะลดลง เรายิ่งใช้เกินตัวเท่าไหร่ มันก็ยิ่งลดลง
เท่านั้น ทีนี้เราลองคิดดู เราใช้ทรัพยากรของโลกเกินตัว
มาตั้งแต่ประมาณทศววรษที่ ๑๙๘๐ นี่ก็เข้าไป ๓๐ ปีแล้ว
อัตราที่ใช้เกินตัวนี้ มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจะทำ�ยังไงกับ
ปัญหานี้ ถ้าหากความต้องการมันเพิม่ ขึน้ ขีดความสามารถ
ในการรองรับลดลง ช่องว่างของทรัพยากรมันต้องขยายตัว
ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ถามว่าแล้วจุดจบคืออะไร จะเร็วจะช้า จุดจบ
ก็คือ ระบบไม่สามารถรับได้ สุดท้ายก็ล่มสลาย เวลานี้ เรา
ไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะ เราพูดถึงโลกทั้งโลก มันกำ�ลัง
จะอยูไ่ ม่ได้ ถ้าหากเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ บางคนบอกว่า
ไม่เป็นไรหรอก กว่าจะถึงสิน้ ศตวรรษ แต่ทจ่ี ริงโอกาสทีเ่ รา
จะแก้ไขมีอย่างมากทีส่ ดุ ไม่เกินหนึง่ ชัว่ คน หลังจากนัน้ แล้ว
เราจะถึงจุดหักเห ความชั่วร้ายต่างๆ มันก็จะเสริมสร้าง
ซึง่ กันและกัน เมือ่ ถึงจุดนัน้ แล้ว ผมว่ามนุษย์คงหมดปัญญา
ที่จะดึงกลับ คือเมื่อถึงจุดนั้นแล้ว มันก็คือ River of No
Return กลับไม่ได้ ฉะนัน้ เราจึงมีเวลาอีกเพียงหนึง่ ชัว่ คน
คำ�ถามก็คอื ว่าแล้วนิดา้ ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการ
เกี่ยวกับการพัฒนา เห็นว่าควรจะทำ�ยังไง สิ่งที่ผมฝากไว้
ก็คือว่า อยากจะเห็นนิด้าศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนา
อย่างจริงจัง เวลานี้คนทั่วโลกก็มีคนศึกษาอยู่ แต่จะเป็น
ลักษณะต่างคนต่างทำ� น้ำ�หนักเลยไม่ค่อยจะมี
ผมว่านิด้าพร้อมนะ เรามีสาขาวิชาต่างๆ เรามีคน มี
สำ�นักวิจยั น่าจะหยิบยกเรือ่ งนี้ไปทำ� ศึกษาให้ถอ่ งแท้สกั ที
ว่ากระบวนการทีเ่ ราเรียกว่า พัฒนาอย่างยัง่ ยืน จริงๆ แล้ว
มันยั่งยืนจริงไหม ข้อนี้เป็นคำ�ถามที่สำ�คัญที่สุด เพราะถ้า
เรามีปัญหาแล้วไม่แก้ ไม่มีใครรอด ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่
ไม่รอด แล้วไม่เฉพาะแต่มนุษย์นะ สิง่ มีชวี ติ ทุกอย่างทีโ่ ชคร้าย
พอทีจ่ ะต้องอยูบ่ นโลกนีก้ บั เรา ก็เอาตัวไม่รอด นีเ่ ป็นปัญหา
ใหญ่มาก ที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่า ก้าวแรกที่เราจะแก้
ปัญหาได้ คือ เราต้องยอมรับว่าเรามีปญ
ั หา ตราบใดทีผ่ นู้ �ำ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชาชน
ทัว่ ไป เชือ่ ว่าเราอยูบ่ นเส้นทางของความยัง่ ยืน เราไม่ตอ้ ง
แก้ปัญหา เราก็เป็นของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ สักวันหนึ่ง
เราก็จะเป็นชาวศิวไิ ลซ์ทง้ั โลก นีก่ ค็ อื ความเห็น ความรูส้ กึ
ตราบใดทีเ่ รารูส้ กึ อย่างนี้ เราแก้ปญ
ั หาไม่ได้ เพราะในเมือ่
ไม่มีปัญหา เราก็ไม่ต้องทำ�อะไร ก้าวแรกที่เราจะต้องรู้
ก็คือว่า ที่ว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่น ยั่งยืนจริงหรือไม่ นิด้า
ต้องรู้ เพราะเราเป็นผูช้ �ำ นาญการทางด้านการพัฒนา เราต้อง
ชี้แจงว่ามันไม่ยั่งยืน เราจะต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้
วินาทีนี้ เพราะเราไม่มีเวลาอีกแล้ว เราจะต้องบุกเบิกใหม่
ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่เราก่อตั้งนิด้าขึ้นมา ลองคิดดูว่ามัน
น่าตื่นเต้นแค่ไหน ที่นิด้าจะเป็นศูนย์กลาง ระดับชาติที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตมนุษย์ ที่เราทำ�นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
โลกธรรมชาติจะอยู่ได้หรือไม่ อารยธรรมมนุษย์จะอยู่ได้
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำ�ถามนี้ ถ้ายั่งยืน เราก็รอด ถ้าไม่ยั่งยืน
ทุกอย่างก็ล่ม นิด้าต้องรู้และทำ�ให้ดี เรามีศักยภาพ
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ท่านที่ ๖ แห่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ริเริ่มจัดตั้ง
NIDA POLL โพลแห่งแรกของ
ประเทศไทย ด้วยความสามารถ
ทางวิชาการและมีความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยทำ�ให้ท่านได้รับการ
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สำ�นักวิจัย ต่อมาก็ได้รับการ
สรรหาเป็นอธิการบดีของสถาบัน
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ปริญญาโท M.SC. (Rural Sociology)
Cornell University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology)
University of Missouri-Columbia,
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ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

n

n
n

n

n

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

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n

n

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

ผลงานที่สำ�คัญ
n

n

n

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

เป็นความภาคภูมิใจ เพราะนิด้าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่มีการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอกในขณะนั้น แม้แต่จุฬาฯ ที่ผมศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ก็ยังเปิดทำ�การเรียนการสอนหลังนิด้า เมื่อตอนที่ผมได้รับ
การสรรหาเป็นอธิการบดี ขณะนัน้ ถือว่านิดา้ เป็นโมเดลของประชาธิปไตย เลือก
ผูบ้ ริหารโดยระบบประชาธิปไตย เราเลือกคณะกรรมการสรรหาไปสรรหาอธิการบดี
แล้วจึงเอาผลของกรรมการสรรหาออกมาทำ�ประชามติวา่ รับ หรือ ไม่รบั บุคคลนัน้
ถือได้ว่าอธิการบดี ในสมัยนั้นเกิดจากการสรรหาของคนในทั้งหมด เพราะ
บุคลากรทุกคนในนิด้ามีส่วนร่วม ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการสรรหา มีส่วนร่วม
ในฐานะที่เป็นคนทำ�ประชามติ ว่ารับหรือไม่รับ ผู้ที่กรรมการสรรหาไปสรรหา
ซึง่ เท่ากับว่าชุมชนทัง้ ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการยอมรับผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดี
และคิดว่าอธิการบดีจะทำ�ให้นิด้าเดินหน้าต่อไป

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

หนึง่ คือเราต้องถือว่านิดา้ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่ เมือ่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๑๖
คือจุดเปลี่ยนของนิด้าโดยใช้วิธีการประชาธิปไตยในการเลือกผู้บริหารสถาบัน
เพราะก่อนหน้านัน้ อธิการบดีของนิดา้ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ใครเป็นอธิการบดี
ก็มาจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ ดังนั้นจึงถือเป็นครั้งแรกที่นิด้าใช้
การสรรหาอธิการบดีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนภายในสถาบัน
สองคือการมีส่วนร่วมของคณะ/สำ�นัก จะทำ�ให้นิด้าสามารถใช้ความรู้
ที่เป็นสหวิทยาการ เข้ามาทำ�การสอนนักศึกษา นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในการขับเคลือ่ น พัฒนางานวิจยั ของนิดา้ ก็เป็นสิง่ สำ�คัญ เพราะนักศึกษา
จะสามารถฝึกตัวเอง สามารถทีจ่ ะเรียนรูเ้ ทคนิคและสามารถทำ�งานวิจยั ได้จริงๆ
ในอดีตนั้นผมเสนอว่านิด้าจะทำ�โพล ซึ่งมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ศ.ดร.ไพจิตร
รศ.ดร.อนุมงคล เข้ามาช่วยในการใช้สถิติ นักศึกษาก็เข้ามาร่วมด้วย เพราะ
เราถือว่านักศึกษาเมื่อมีความสามารถ ไม่ใช่ในห้องเรียนอย่างเดียว ต้องมี
ความสามารถในการดำ�เนินการด้วย

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

ผมอยากเห็นความสามัคคี เห็นความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถาบันตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบัน
ประการแรก เราจะต้องให้ความสำ�คัญในการพัฒนางานวิจัยและการฝึก
อบรม เพราะเมื่อมีการทำ�วิจัย อาจารย์ก็จะต้องทำ�งานร่วมกัน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
ความสนิทสนม รักใคร่ สามัคคีกัน โดยอาจจะดึงนักศึกษามามีส่วนร่วมใน
การทำ�วิจัยด้วย เพราะการศึกษาไม่จำ�เป็นต้องมีในเฉพาะห้องเรียน ตรงนี้จะ
ทำ�ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการทำ�งานภาคสนาม สุดท้ายแล้วงาน
วิจัยจะกลายเป็น Input สำ�หรับการสอน เพราะงั้นที่ผมสอนปริญญาเอกตอนนี้
ก็คือสอนให้เค้าสามารถทำ�วิจัย เข้าใจทฤษฎี และลงไปปฏิบัติเอง
ประการทีส่ อง นิดา้ จะต้องเป็น International ต้องมีการขยายการศึกษา
ออกไปในทุกแห่ง ซึง่ ตอนนีผ้ มคิดกระทัง่ ว่าเราจะไปทำ�งานสร้างกำ�ลังคนให้ลาว
เขมร อินโดนีเซีย และพม่า เราใช้ความรูค้ วามสามารถไปพัฒนากำ�ลังคนให้เขา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เขาจะได้เข้าใจเรา เราจะได้เข้าใจเขา เพราะว่า
AEC ที่จะเกิดขึ้นนั้น ในช่วงแรกการแข่งขันในทางธุรกิจจะมีความเข้มข้นมาก
ถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน การแข่งขันในทางธุรกิจจะทำ�ให้เกิดปัญหาและ
ความขัดแย้ง นิด้าจะต้องมีส่วนบริการวิชาการในชาติอาเซียน ต้องมีความเป็น
สหวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิก
และประการสุดท้ายนิด้าจะต้องสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษา
ไปแล้วเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน
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๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หลังวังจันทร์เกษม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ปีที่ ๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์การทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำ�เร็จการศึกษา เกียรตินิยม ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
ในปีเดียวดังกล่าว ได้สอบชิงทุนของ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา และในเวลา
เดียวกัน ได้เป็นนักเรียนพิเศษของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓

ประวัติการทำ�งาน
n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n
n

n

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

n
n
n

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

สมาชิกและกรรมการของสมาคมต่าง ๆ

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ สำ�นักงาน ณ กรุงบรัสเซลส์
กรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๒๒), (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๕)
รองประธาน (พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๒) สมาคมวิทยาลัยและสถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ สำ�นักงาน ณ กรุงบรัสเซลส์
กรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๗) องค์การรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งภาคตะวันออก สำ�นักงาน ณ กรุงมนิลา
กรรมการในกลุ่มพัฒนบริหาร (พ.ศ.๒๕๑๑)
กรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๖)
ผู้ตรวจบัญชี (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๘)
ประธานกรรมการบริหาร (พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๐)
มูลนิธิพัฒนาชุมชน – กรรมการบริหาร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑)
สมาคมไทย-อเมริกัน สมาชิกตลอดชีพ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอินเดียนา
นายกชมรม (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๓), อุปนายก (พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๔),
นายก (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๘)
International Editorial Advisory Board,
SAGE Public Administration Abstracts,
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),
รองประธาน (๒๕๒๗-๒๕๒๙), ที่ปรึกษา (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๖)
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา - สมาชิกตลอดชีพ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ, นายกสมาคม
(พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙)
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย - สมาชิกตลอดชีพ, ทีป่ รึกษา
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน - นายกสมาคม พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓,
ที่ปรึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๘
n
n

n

n
n
n
n

n

n

n

n

ผลงานวิชาการ

หนังสือภาษาไทย ๗๖ เรื่อง
บทความภาษาไทย ๕๓๔ เรื่อง
แนวคำ�บรรยายภาษาไทย ๒๙๓ เรื่อง
หนังสือและรายงานภาษาอังกฤษ ๑๙ เรื่อง
บทความภาษาอังกฤษ ๗๑ เรื่อง
แนวคำ�บรรยายภาษาอังกฤษ ๔๕ เรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ ถึงแก่อนิจกรรม
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ สิริรวมอายุ ๗๑ ปี ๗ เดือน ๒๙ วัน

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

การศึกษา

33

ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘

การศึกษา
๒๕๑๕
		
๒๕๑๘
		
๒๕๒๒
		
		

ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
รร.นายร้อยตำ�รวจ
ปริญญาโท (บริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (ทุน ก.พ.)
ปริญญาเอก (อาชญาวิทยา)
มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท (ทุน ก.พ.)

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

n
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n

n

นิด้าเป็นสถาบันการศึกษา
ขนาดเล็ก จึงต้องหา
นวัตกรรมอยู่เรื่อยๆ
ต้องแสวงหาสิ่งที่
ตอบสนองต่อชุมชน
ต่อประชาคม

n

n

n

n

n

n

n

n
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ผู้บังคับหมวดตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ ๒๐๓
กรมตำ�รวจ (๒๕๑๕-๒๕๑๖)
นายกสมาคมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย
ฟลอริดาสเตท (๒๕๒๑-๒๕๒๒)
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
(๒๕๒๓-๒๕๒๔)
อาจารย์ (๒๕๒๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (๒๕๒๕๒๕๒๗) รองศาสตราจารย์ (๒๕๒๘-๒๕๓๑) และ
ศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(๒๕๓๑-๒๕๓๙)
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๐-๒๕๓๒)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๒-๒๕๓๔)
อธิการบดี (๒ วาระ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๔-๒๕๓๘)
นายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
(๒๕๓๘-๒๕๔๐)
ประธานโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร และ
อธิการบดี (๒๕๔๐-๒๕๔๔)
เลขาธิการพรรคไทยรักไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคไทยรักไทย (๒๕๔๑-๒๕๔๔)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทยรักไทย (๒๕๔๔)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๒๕๔๔-๒๕๔๕)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(๒๕๔๕-๒๕๔๖)

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

n

n

n

n

n

n

n

n

รองนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๖-๒๕๔๘)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๒๕๔๗-๒๕๔๙)
ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำ�รวจ
(ก.ตร.) (๒๕๔๗-๒๕๔๘) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตร. (๒๕๔๙-๒๕๕๓)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๔๙-๒๕๕๑)
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญการยุติธรรม
การตำ�รวจ และสิทธิมนุษยชน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาบันบัณฑิต		
พัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๙-ปัจจุบัน)
ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๔๘-๒๕๕๔)
นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
คนแรก ภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ (๒๕๕๑-๒๕๕๔)

ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ หรือ
อีกตำ�แหน่งหนึ่งที่สังคมรู้จักคือ
ร้อยตำ�รวจเอก ปุระชัย ผู้มีลักษณะเฉพาะจน
ได้รับฉายา “มิสเตอร์ไม้บรรทัด” อันเกิดจาก
อุปนิสัยความเที่ยงตรง และมีจริยธรรมในการ
ทำ�งาน นอกจากบทบาททางการเมืองที่เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม ท่านยังเป็นอาจารย์ นัก
วิชาการ และมีตำ�แหน่งทางการบริหารของ
นิด้าหลายตำ�แหน่งเริ่มต้นจากคณบดีคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และอธิการบดีท่านที่ ๘ ของนิด้า

n

n

ประธานพรรครักษ์สันติ และผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรครักษ์สันติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
พรรครักษ์สันติ

ผลงานที่สำ�คัญ
n

n

n

n

n

ริเริ่มจัดตั้งโครงการภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ริเริ่มจัดตั้งโครงการภูมิภาค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ริเริ่มจัดตั้งโครงการนานาชาติ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ริเริ่มจัดตั้งวิทยาเขต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง) และ
นครราชสีมา (สีคิ้ว)
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันและริเริ่มการวางผัง
แม่บทภูมิสถาปัตย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ชลบุรี (บ้านบึง) และ
นครราชสีมา (สีคิ้ว)

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีนิด้า

ผมเองต้องขอพูดว่านิด้าเป็นสถาบันที่ให้โอกาสผม เพราะเดิมทีเดียวผม
ได้ทุนรัฐบาล คือทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อจะ
กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ�โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจที่สามพราน แต่แม้จะมี
ตำ�แหน่งอาจารย์วา่ ง ทางผูบ้ ริหารโรงเรียนขณะนัน้ ก็ไม่ยอมแต่งตัง้ ให้ผมได้รบั
ตำ�แหน่งอาจารย์ ผมจึงขอโอนจากกรมตำ�รวจมาที่นิด้า ตอนนั้นท่านที่เป็น
อธิการบดีอยู่คือ รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณชฎ ผมยังจำ�วันที่ผมมารายงานตัวได้
ผมใส่เครื่องแบบตำ�รวจชุดกากี รายงานตัวออกต่ออธิบดีกรมตำ�รวจ แล้วมา
เปลี่ยนชุดสากลระหว่างทางมาเป็นสูท มารายงานตัวกับท่าน อ.ฑิตยา ที่นี่คือ
ทีท่ ่ีให้โอกาสผม และผมใช้เวลาแค่ ๖ ปีกว่าๆ ขึน้ มาเป็นศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐
ผมใช้เวลาเพียงไม่กป่ี ี มาเป็นคณบดี เป็นรองอธิการบดี และอธิการบดี ตลอดเวลา
ทีอ่ ยูท่ น่ี ่ี ผมก็ได้เติบโตขึน้ มาด้วยระบบคุณธรรม ชาวนิดา้ มองเห็นว่าผมมีศกั ยภาพ
เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ก็ให้ผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารนิด้า โดยที่ผมไม่ใช่
ศิษย์เก่าของที่นี่ นี่คือจุดเด่นของนิด้า จะศิษย์เก่าหรือไม่ ไม่สำ�คัญ ถ้าคุณเป็น
คนเก่ง ถ้าคุณเป็นคนดี คุณได้ขึ้น และผมตอบสนองที่นี่ด้วยผลงาน ด้วยความ
ซื่อตรง คนเก่าๆ ของนิด้าที่ทำ�งานร่วมกับผม จะทราบดีว่าสิ่งที่เราทำ� มันเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งนิด้าและประเทศชาติ
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ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
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แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ครอบครัวผมสอนกันมาตัง้ แต่ไหนแต่ไร คุณธรรมในครอบครัวผม คือ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เงินทั้งหลายที่สกปรกเราไม่รับ ผมเติบโตมาด้วยเงิน
ทีส่ ะอาดของแม่และพ่อ คุณพ่อผมรับราชการและเป็นตัวอย่างของคนทีซ่ อ่ื สัตย์
มากๆ ครอบครัวผมเป็นข้าราชการตัง้ แต่สมัยทวด สมัยปู่ ค่านิยมทีด่ ขี องข้าราชการ
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความทุ่มเทเสียสละ ไม่กินสินบาทค่าสินบน สิ่งเหล่านี้
ตลอดระยะเวลาทีผ่ มทำ�งานมา ไม่วา่ ตำ�แหน่งไหน แม้กระทัง่ ทุกวันนีผ้ มเป็น ส.ส.
ผมก็ไม่เคยรับเงินใคร แล้วก็ไม่เคยซือ้ เสียงด้วย เราได้เงินสะอาดแค่ไหนก็พอใจ
แค่นั้น นั่นก็คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน หลักในการทำ�งานผมใช้คำ�ภาษา
อังกฤษเข้ามาคือ IDEAL
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I ก็คือ Innovation (นวัตกรรม) เราต้องคิดริเริ่มหาการกระทำ�ใหม่ๆ
หาทางออกใหม่ๆ ยกตัวอย่าง ในอดีตเราสอนแต่ภาคปกติ ต่อมาเราก็พัฒนา
ให้มภี าคพิเศษ มีภมู ภิ าค และต้องมีนานาชาติ ก็ไปทีละขัน้ ๆ แทนทีจ่ ะมี Campus
เดียว เราหา Campus อื่นด้วย แทนที่จะของบประมาณแผ่นดินอย่างเดียว เรา
ก็ไปกราบนมัสการจากหลวงพ่อวิริยัง เพื่อขอกราบเมตตาให้ท่านสร้างอาคาร
ให้นิด้า สีคิ้ว นี้ก็คือส่วนของนวัตกรรม
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D – Dedication คนเราจะทำ�อะไรต้องทุ่มเท ต้องให้หมดใจ ผมอยู่ที่นี่
ผมทำ�งานเกินเวลา เสาร์ – อาทิตย์เกือบจะไม่มี เพราะเสาร์ – อาทิตย์ คือ จะ
ไปภูมิภาค นอกจากจะไปสอน ก็ไปเปิดหลักสูตร ไปดูแล เดินทางไปตามที่ต่างๆ
และบางทีก็ขับรถไปสองคนกับลูก ช่วงนั้นลูกผมก็ยังเล็ก บางทีก็พาครอบครัว
ไปเที่ยวด้วย
E –Experimentation เมื่อเราค้นพบนวัตกรรม เราจะทำ�อะไร ของใหม่ๆ
เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดี ทำ�ให้มันเล็กก่อน เหมือนทำ�การทดลอง
Experimentation คือ การทดลองทำ�โครงการขนาดเล็ก ก่อนจะทำ�โครงการ
ภาคพิเศษ เราเริ่มจากสองห้อง ก่อนที่จะเริ่มที่คณะอื่น เริ่มทดลองที่คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ โครงการภูมิภาคเริ่มจากที่อุตรดิตถ์ก่อน จากนั้นก็ขยาย
มาลำ�ปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภูเก็ตหรือแม้แต่โครงการ
นานาชาติ ก็เริ่มที่ลาว เวียดนามก่อน ถ้าประสบความสำ�เร็จก็ค่อยขยายต่อไป
A – Adaptation พอเราได้ประสบการณ์ต่างๆ เราก็เอามาปรับให้มัน
ดียิ่งขึ้น ให้มันลดต้นทุน ลดคน ลดค่าใช้จ่าย แทนที่อาจารย์จะต้องบินไปสอน
ก็อาจจะใช้ระบบ SKYPE, ระบบ VDO Conference เข้ามาแทนที่ ลดการเดินทาง
ลดความเสี่ยงภัย ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

เมื่อเราค้นพบนวัตกรรม
เราจะทำ�อะไร ของใหม่ๆ
เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดี
ทำ�ให้มันเล็กก่อน เหมือนทำ�การ
ทดลอง Experimentation
คือ การทดลองทำ�โครงการ
ขนาดเล็ก ก่อนจะทำ�
โครงการภาคพิเศษ

L – Leadership ภาวะผู้นำ� การที่จะเป็นผู้นำ�ได้
ต้องมีความกล้าหาญ กล้าทีจ่ ะคิด กล้าจะทำ� กล้าจะนำ�
และกล้าทีจ่ ะรับผิดชอบ ผิดเราก็บอกผิด แต่มนั ไม่ได้ผดิ
เพราะเราประพฤติไม่ดหี รือคิดร้าย แต่ผดิ เพราะบางที
เราลองผิดลองถูก เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ มันก็มีพลาด
มีอะไรหลายอย่างทีเ่ ราทำ�งานไป เราก็เรียนรู้ ในการทำ�
อะไรใหม่ๆ แน่นอนงานใหม่ไม่ได้เริม่ จากเสียงเชียร์เสมอไป
บ่อยครั้งที่เราเจอคนที่เป็นอุปสรรค บางทีผมก็ต้องสู้
ต้องทน ต้องชี้แจงด้วยความใจเย็นและก็หนักแน่น
ตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าข้ามไปก็คือ ตอนที่ผม
เป็นคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในขณะนั้นคณะ
ไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ ห้องสมุดของคณะก็ไม่มีแอร์คอนดิชั่นสำ�หรับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มี ในที่สุดผมก็ไปขอเงิน
จากคุณพ่อผม ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมัยนัน้ (ปี ๒๕๓๔) ขณะนัน้
ทองคำ�บาทละ ๓,๐๐๐ ขอมาเพื่อจะปรับปรุงคณะ รศ.
นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนจะมีภาคพิเศษ ก่อนจะมีภูมิภาค
คุณพ่อผมท่านเป็นข้าราชการมายาวนาน ท่านบอกว่า
ลูกอย่าให้เป็นเงินนะ เพราะถ้าให้เป็นเงินน่ะเบิกยาก
ให้เป็นของ ท่านให้เงินผมมาแสนหนึ่ง แล้วผมจะซื้อ
ครุภัณฑ์มีใบเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นผมก็เอาของ
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก จึงต้องหา
นวัตกรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ ต้องแสวงหาสิง่ ทีต่ อบสนองต่อชุมชน
ต่อประชาคม ในขณะนี้เราจะเป็นอาเซียน ASEAN
Economic Community (AEC) สิ่งที่นิด้าเคยโดดเด่น
มากๆ คืออาจารย์สว่ นใหญ่จบจากอเมริกา หรือจบจาก
อังกฤษ ตอนทีผ่ มเป็นอธิการบดีนน้ั อาจารย์นดิ า้ ๘๐%
จบปริญญาเอก จากต่างประเทศ ภาษาอังกฤษใช้ได้เลย
แต่วันนี้เราพบว่าอาจารย์ของเรานั้น ส่วนใหญ่ภาษา
อังกฤษน่าจะด้อยกว่าในอดีต ทั้งที่เรากำ�ลังจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษ ฉะนัน้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตร
ที่สำ�คัญมากที่ทำ�ให้เรากลายเป็นอาจารย์ของอาเซียน
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาจารย์ของคนไทย แล้ววันนี้เราจะ
พบว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเก่งๆ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ กำ�ลังเริ่มมาเป็นอาจารย์เรา แทนที่เราจะ
เป็นอาจารย์เขา ขณะเดียวกันเขาก็รกุ เข้าไปในประเทศ
ที่เราเคยเป็นคนช่วยพัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้นว่า
ลาว เขมร เวียดนาม ตรงนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องมองให้ออกว่า
เราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ เราต้องปรับตัวและต้องก้าวไป
ข้างหน้าอย่างเร็วพอสมควร ด้วยความรอบคอบ นวัตกรรม
สำ�คัญมาก ตอนนี้วัตถุรวมถึงอาคารสถานที่ดีแล้ว แต่
หลักสูตรการสอน ความพร้อมของอาจารย์ งานวิจยั ต่างๆ
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งทำ�อีกมาก ผมต้องหันกลับมาถามว่า ใน
ขณะทีอ่ าคารและสถานทีส่ วยกว่าสมัยก่อน แต่คณ
ุ ภาพ
คนเท่าสมัยก่อนมั้ย งานวิจัยเป็นยังไง ลูกศิษย์ใช้ภาษา
อังกฤษได้ดีขึ้นมั้ย เพราะอีก ๒ ปี ข้างหน้า ภาษากลาง
ก็คือ ภาษาอังกฤษ และเราก็เป็นสถาบันที่ถือว่าเป็น
ระดับท็อปของประเทศ ตรงนีค้ อื เรือ่ งหนึง่ ทีส่ �ำ คัญมากๆ

ประการที่สอง นิด้าควรจะเป็นผู้นำ�ทางปัญญา ความที่จะเป็นผู้นำ�ทาง
ปัญญาได้ ก็เหมือนกับที่ในหลวงท่านรับสั่ง การทำ�อะไรต้องลดละอคติ อย่า
ไปติดยึด เราเป็นนักวิชาการเราจะต้องมีความเป็นกลาง นีข่ ณะนีป้ ระเทศแตกแยก
นิด้าต้องมีความเป็นกลาง ใครทำ�ไม่ถูก บอกไม่ถูก ชี้ทางสว่างให้ประเทศว่า
จะออกจากความขัดแย้งอย่างไร ประเทศจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อ
แข่งขันในอาเซียนได้ยังไง ประเทศจะกลับไปเป็นผู้นำ�อาเซียนได้ยังไง เพราะ
เมื่อปี ๒๕๑๐ ประเทศไทยคือประเทศที่ริเริ่มผลักดันการเกิดประชาคมอาเซียน
เราคือ ๑ ใน ๕ ชาติ ถือว่าเราเป็นผู้นำ�สูงสุดเพราะอาเซียนมาเริ่มลงนามที่
กรุงเทพฯ แต่วันนี้อาเซียนมี ๑๐ ชาติ ซึ่งเรากลับมีบทบาทลดลง คำ�ถามที่ผม
ต้องถามคือ ทำ�ไมเราถอยหลังลงไปขนาดนั้น ภายในประเทศก็เต็มไปด้วย
ความแตกแยก ความร้าวฉาน การที่มองกันด้วยสายตาที่เป็นศัตรู สร้างแต่
ความเกลียดชังซึ่งกันและกัน แทนที่จะสร้างความรักความสามัคคี สิ่งที่สำ�คัญ
โดยเฉพาะเราสอนวิชาบริหาร เราต้องเป็นแบบอย่างของการบริหาร เป็นตัวอย่าง
ของความซือ่ สัตย์ เป็นตัวอย่างของคนทีแ่ สวงหานวัตกรรม เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและอาจารย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ มี
ความจริงใจ ซื่อสัตย์ เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง มีวิสัยทัศน์ มีวิชาการ
เป็นปัญญาให้กับประเทศชาติ เป็นแบบอย่างให้กับสังคม

เราต้องเป็นแบบอย่างของการบริหาร
เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ เป็นตัวอย่าง
ของคนที่แสวงหานวัตกรรม
เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารและอาจารย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ของลูกศิษย์ มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ เป็นบุคคล
ซึ่งมีความเป็นกลาง มีวิสัยทัศน์ มีวิชาการ
เป็นปัญญาให้กับประเทศชาติ
เป็นแบบอย่างให้กับสังคม
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และใบเสร็จส่งให้นดิ า้ จนกระทัง่ ครบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
บอกว่าคนทีบ่ ริจาคคือ พลตำ�รวจตรี ชวน เปีย่ มสมบูรณ์
บิดาผม พอท่านอธิการบดีได้รับแล้ว ท่านก็ทำ�หนังสือ
ตอบขอบคุณ แล้วก็ทำ�เป็นโล่มอบให้

37

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
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ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒
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ผมได้ยึดหลักตามพระบรม
ราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง
การทำ�งานคือ จะต้อง
มีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ

๑
อธิการบดี
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การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๘
			
			
พ.ศ. ๒๕๐๙
			
			
พ.ศ. ๒๕๑๓
			
			
พ.ศ. ๒๕๑๕
			
			

ปริญญาตรี B.Sc. (Mathematics),
University of Auckland,
New Zealand
ปริญญาโท M.Sc. (Hons.)
(Mathematics), University of
Auckland, New Zealand
ปริญญาโท M.S. (Computer
Science), University of
Wisconsin, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D. (Computer
Science), University of
Wisconsin, U.S.A.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต :
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,
บล. ภัทรธนกิจ จำ�กัด (มหาชน),
(๒๕๔๘-๒๕๕๕)
กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ,
กระทรวงการคลัง, (๒๕๔๖-๒๕๕๕)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
(๒๕๕๐-๒๕๕๓)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร,
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำ�กัด,
(๒๕๔๕-๒๕๕๐)
ที่ปรึกษาอธิการบดี (๒๕๔๒-๒๕๔๗)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(๒๕๓๘-๒๕๔๒)
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (๒๕๔๑-๒๕๔๗)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (๒๕๒๔-๒๕๒๖)
คณบดีคณะสถิติประยุกต์, (๒๕๒๒-๒๕๒๔),
(๒๕๓๐-๒๕๓๒)
รองคณบดี, (๒๕๑๘-๒๕๒๒)

n

n

n

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์,
(๒๕๑๕-๒๕๒๔), (๒๕๒๘-๒๕๓๒)
ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์,
(๒๕๑๗-๒๕๒๒), (๒๕๒๘-๒๕๓๒)
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ, (๒๕๒๗-๒๕๒๘)
Resource Person and Network Member of The Asian and Pacific
Development Center (APDC), Malaysia, (๒๕๒๘-๒๕๓๒)
ประธาน อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนา, (๒๕๔๐-๒๕๔๒)
กรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, (๒๕๔๑)
กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.), (๒๕๔๐-๒๕๔๑)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ, (๒๕๔๐)
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, (๒๕๓๔-๒๕๓๕)
ที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงานที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ�กรุงวอชิงตัน ดี.ซี., (๒๕๓๓-๒๕๓๕)
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ, (๒๕๑๖)
นักวิจัย สำ�นักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (DSIR),
นิวซีแลนด์, (๒๕๐๙ - ๒๕๑๐)
ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย ที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษา ให้กับองค์การต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
กรมสรรพากร
สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
		
ฯลฯ
n

n

n

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n

n

n

n

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด
(มหาชน) ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพร็พ ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
กรรมการอำ�นวยการ วชิราวุธวิทยาลัย ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน
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ผมเติบโตก้าวหน้าในราชการ มีหน้าที่การงานที่ดี
ได้มีโอกาสไปช่วยและเรียนรู้งานราชการ
นับสิบกระทรวงและประสบความสำ�เร็จในชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเพราะนิด้า
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นิด้ามีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณภาพสูงที่สุดในประเทศ
ทุกคนจึงมีสิทธิและควรมีส่วนในการเสนอวิสัยทัศน์ด้วย
ผมให้ความสำ�คัญกับการมองให้ออกอย่างถูกต้องว่าวิสัยทัศน์ที่มีผู้เสนอมานั้น
เรื่องใดควรนำ�ไปคิดต่อหรือนำ�ไปใช้ เรื่องใดยังไม่เหมาะสมไม่ควร
มากกว่าที่จะพยายามทำ�วิสัยทัศน์ส่วนตัวให้เป็นจริง
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ผลงานที่สำ�คัญขณะดำ�รงตำ�แหน่ง :
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ประการแรก ผมคิดว่าอะไรสำ�คัญอะไรไม่สำ�คัญน่าจะเป็นคนอื่นบอกมาก
กว่าตัวผมเอง และวันนี้ก็เกือบสิบแปดปีจากวันที่ผมเข้ารับตำ�แหน่ง ซึ่งก็นาน
มากแล้วจำ�ไม่ค่อยได้แล้วว่าทำ�อะไรไปบ้าง ที่พอนึกออกก็คือการที่นิด้าได้
จัดการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในการสัมมนา และ
ทรงพระราชทานโอกาสให้บคุ คลสำ�คัญทีม่ าร่วมงานได้รว่ มโต๊ะเสวยมือ้ กลางวัน
ผลจากการสัมมนาในวัน นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำ�ให้อาจารย์ของสถาบันฯ
หลายท่านทำ�วิจัยในหัวข้อนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
อีกครัง้ หนึง่ ก็ได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพฯ ตามทีพ่ ระองค์ทา่ นโปรด
ที่จะทรงพาลูกศิษ ย์นักเรียนนายร้อยของท่าน โดยเสด็จจากเขาชะโงกไป
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่นิด้าสีคิ้ว ซึ่งเป็นสถานที่ที่เห็นสุริยุปราคา
ครัง้ นัน้ ได้ดที ส่ี ดุ แห่งหนึง่ ในโลก นอกจาก พวกเราจะได้โอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ทา่ น
อย่างใกล้ชดิ แล้ว ก็เป็นโอกาสดีทห่ี น่วยราชการท้องถิน่ หลายแห่งได้เข้ามาร่วมมือ
พัฒนาวิทยาเขตสีคิ้วทางกายภาพให้เจริญขึ้นอย่างทันตาเห็น อีกเรื่องหนึ่งที่
นึกออกก็คือการหาข้อมูลและปรับปรุงจนการจัดการศึกษาภาคพิเศษของนิด้า
ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนในเรื่องคุณภาพว่าทัดเทียมกับภาคปกติ
อีกเรื่องหนึ่งที่พอจำ�ได้เป็นเรื่องการเงิน เมื่อผมเข้ารับตำ�แหน่งนั้นนิด้าเปิด
สอนภาคพิเศษมาสักหกหรือเจ็ดปีแล้ว คณะที่เปิดสอนมาแต่แรกก็มีฐานะ
การเงินดีแต่นดิ า้ เองยังจนอยู่ กองทุนส่วนกลางทีเ่ รียกว่ากองทุนพัฒนาทรัพย์สนิ
มีอยู่ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเท่านั้น ไม่พอที่จะพัฒนาอย่างจริงจังและไม่พอ
ทีจ่ ะอุดหนุนคณะ/สำ�นักที่ไม่ได้เปิดสอนภาคพิเศษ จึงได้วางระบบการเงินใหม่
เสียใหม่ เมื่อพ้นจากตำ�แหน่งจำ�ได้ราวๆ ว่าภายในเวลาสี่ปี กองทุนส่วนกลาง
เพิ่มขึ้นหลายเท่า และแข็งแรงพอที่จะพัฒนาต่อไปได้ตามความจำ�เป็น

ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ ได้ทำ�หน้าที่อธิการบดี
ของนิดา้ ผมเติบโตก้าวหน้าในราชการ มีหน้าทีก่ ารงาน
ที่ดี ได้มีโอกาสไปช่วยและเรียนรู้งานราชการนับสิบ
กระทรวงและประสบความสำ�เร็จในชีวิตส่วนหนึ่งเป็น
เพราะนิดา้ ซึง่ ได้ให้ทนุ ผมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก การได้มาทำ�หน้าทีอ่ ธิการบดีจงึ เปรียบ
เสมือนการได้รับโอกาสมาทดแทนพระคุณนิด้า

แนวคิด / วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมได้ยึดหลักตามพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรือ่ งการทำ�งานคือ จะต้องมีความ
ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้
ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
ผูบ้ ริหารของนิดา้ จะต้องมีความเป็นผูน้ �ำ มีความคิด
เป็นของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส รับฟังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะแตกต่างไปจากความเห็นของ
อธิการบดีก็ตาม เพราะนั่นหมายถึงการเปิดโอกาสให้

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผมพยายามที่จะสร้างบรรยากาศของการร่วมคิด
ร่วมทำ�ของประชาคมนิด้าในการกำ�หนดทิศทางและ
แนวทางปฏิ บั ติ ข องสถาบั น ให้ ขั บ เคลื่ อ นไปอย่ า งมี
คุณภาพ ด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจของบุคลากร
ทุกคน เป้าหมายสูงสุดคือทุกคนจะต้องมองไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อประโยชน์ของนิด้าเป็นหลัก

ท่านต้องการให้นิด้าเป็นอย่างไรในอนาคต

บทบาทหน้าที่สำ�คัญของนิด้า ก็คือ การเป็นกระจกเงา สะท้อนปัญหาของ
สังคมในระดับประเทศ เมือ่ ระบุปญ
ั หาแล้ว เราก็ควรเป็นผูใ้ ห้สติและชีแ้ นวทาง
ออกให้กบั สังคมด้วย โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าสิง่ ทีเ่ รานำ�เสนอไปนัน้ เป็นประโยชน์
กับประเทศชาติ และนิด้าจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อนิด้าเป็นทางเลือกแรกของ
กลุม่ ผูจ้ บปริญญาตรีทเ่ี ก่งทีส่ ดุ ของไทย หรืออย่างน้อยก็เป็นทางเลือกต้นๆ และ
เมื่อคณาจารย์ของนิด้าทำ�วิจัยคุณภาพสูงเพื่อตอบคำ�ถามของประเทศอย่าง
สมำ�่ เสมอ

สำ�หรับวิสยั ทัศน์นน้ั ผมมีบา้ ง แต่ผมไม่ถอื วิสยั ทัศน์
ส่วนตัวเป็นสรณะ นิด้ามีคณาจารย์และบุคลากรที่มี
คุณวุฒแิ ละคุณภาพสูงทีส่ ดุ ในประเทศ ทุกคนจึงมีสทิ ธิ
และควรมีส่วนในการเสนอวิสัยทัศน์ด้วย ผมให้ความ
สำ�คัญกับการมองให้ออกอย่างถูกต้องว่าวิสัยทัศน์ที่
มีผเู้ สนอมานัน้ เรือ่ งใดควรนำ�ไปคิดต่อหรือนำ�ไปใช้ เรือ่ ง
ใดยังไม่เหมาะสมไม่ควร มากกว่าที่จะพยายามทำ�
วิสัยทัศน์ส่วนตัวให้เป็นจริง

บทบาทหน้าที่สำ�คัญของนิด้า ก็คือ การเป็นกระจกเงา สะท้อนปัญหาของสังคม
ในระดับประเทศ เมื่อระบุปัญหาแล้ว เราก็ควรเป็นผู้ให้สติและชี้แนวทางออก
ให้กับสังคมด้วย โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรานำ�เสนอไปนั้นเป็นประโยชน์
กับประเทศชาติ และนิด้าจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อนิด้าเป็นทางเลือกแรกของ
กลุ่มผู้จบปริญญาตรีที่เก่งที่สุดของไทย
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ประชาคมนิด้าได้มีบทบาทในการร่วมบริหารสถาบัน
อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าสามารถทำ�ได้จะทำ�ให้บุคลากรทุก
คนเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผลงานส่วนรวมก็จะดีตามไปด้วย
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รองศาสตราจารย์
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔
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

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

n
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ในอนาคตนิด้าจะ
ต้องมีบทบาทมากขึ้น
ในแง่เป็นที่พึ่งของสังคม
ทั้งทางด้านวิชาการ
และเป็นผู้นำ�ทางความคิด

n
n

n

n

ประธานที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างจริยธรรม
ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรี แห่งสหประชาชาติ (Commission on
the Status of Women-CSW) พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐
ประธานอนุกรรมการจัด ทำ�แผนพัฒ นาสตรี ใน
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองและการบริหารในคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ
ประธาน Gender Focal Point Network ใน
กรอบเอเปก (พ.ศ.๒๕๔๖)
ประธาน Women Leaders’ Network ในกรอบ
เอเปก (พ.ศ.๒๕๔๖)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลโครงการพัฒนา
ระบบราชการเพื่ อ การบริ ห ารราชการที่ ดี แ ละ
ปรับปรุงบริหารภาครัฐ
ประธานคณะกรรมการร่ ว มในคณะกรรมการ
จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตครัง้ ที่ ๑๔ (14th IACC Host Committee คำ�สัง่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ ๕/๒๕๕๒ ลว. ๒ มิ.ย. ๕๒)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน ๒ วาระ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

n

n

n
n

รองศาสตราจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำ�คัญ
(ขณะดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี)

๑. ริเริ่มให้มีศูนย์ดูแลบุตรหลานของพนักงานและ
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นครัง้ แรก
ในช่วงปิดเทอมที่พ่อแม่ / ผู้ปกครองต้องนำ�มาดูแลใน
สถานที่ทำ�งาน ด้วยความเอาใจใส่ถึงความสำ�คัญของ
ครอบครัว จึงจัดให้มีศูนย์ฯ ทำ�หน้าที่และจ้างบุคลากร
ดูแลเป็นการเฉพาะ โดยให้เป็นศูนย์ฯ ที่เด็กสามารถมี
กิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และ
เป็นการปฏิบัติการทางสังคมในส่วนสำ�คัญที่องค์กร
สามารถมีส่วนในการพัฒนาเด็ก / เยาวชนได้อีกด้วย
๒. การรณรงค์ไ ม่ ให้เกิดความขัดแย้งในกรณีที่
สถาบันจะต้องดำ�เนินการเกี่ยวกับการออกนอกระบบ
ราชการ
๓. ปรับแก้ปญั หาหลายเรือ่ งในเชิงบริหารทีค่ า้ งคาอยู่
๔. กระชับสัมพันธภาพระหว่างภาคประชาสังคม
กับสถาบันฯ มีการจัดประชุมใหญ่ของภาคประชาสังคม
ในสถาบันเป็นครั้งแรก

รองศาสตราจารย์
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อธิการบดี
หญิงท่านแรกของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท่านเป็นสตรีที่มีบทบาททางสังคม
มากมาย ทั้งทางด้านกฎหมาย
สิทธิสตรี การขับเคลื่อนต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น, ฯลฯ และ

ด้วยความอุทิศตนทำ�งานเพื่อสังคมด้วย
ความอุตสาหะ หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
ต่างๆ จึงได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
แด่ท่านมากมาย ได้แก่ รางวัลสตรีดีเด่น
กรุงเทพมหานคร สาขาการบำ�เพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณะ, รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา, รางวัลยอดหญิง
จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, ฯลฯ จวบจน
ปัจจุบันท่านยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ขับเคลื่อน
การจัดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้กบั โรงเรียนต่างๆ
ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีนิด้า

ดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่ประชาคมนิด้าให้เกียรติทำ�หน้าที่นี้ เพราะที่ผ่านมา
นิด้าไม่เคยมีอธิการบดีเป็นผู้หญิง เป็นเรื่องที่ดีที่นิด้าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มี
บทบาททางสังคม

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ขณะทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งอยูน่ น้ั ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาทีห่ มักหมมอยู่ จนกระทัง่
คลี่คลาย ขณะเดียวกันก็ได้พยายามสร้างงานใหม่ให้กับนิด้า เพราะรู้สึกว่าเรา
มีศกั ยภาพสูง แต่ยงั ไม่ได้ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ เราให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งคุณภาพ
และการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะนิด้าไม่สามารถพึ่งงบประมาณ
แผ่นดินได้ทั้งหมด

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

ในอนาคตนิดา้ จะต้องมีบทบาทมากขึน้ ในแง่เป็นทีพ่ ง่ึ ของสังคม ทัง้ ทางด้าน
วิชาการและเป็นผูน้ �ำ ทางความคิด เพราะว่าสังคมในปัจจุบนั อาจจะเรียกว่าแตกแยก
มากพอสมควร ทำ�อย่างไรทีจ่ ะให้แง่คดิ แก่คนในสังคม ให้หนั หน้ามาพูดคุยกันได้
ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มองสังคมเป็นตัวตั้ง ปลูกฝังเรื่องจิต
สาธารณะ ความมีคณุ ธรรมจริยธรรม และสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ สังคม เพือ่ ส่วนรวม
นี่เป็นหัวใจที่นิด้าต้องเป็นผู้นำ�ในด้านนี้ มิใช่แต่เพียงว่าส่งเสริมพัฒนาคนให้
ก้าวหน้าเพื่อตัวเอง แต่ทำ�อย่างไรให้คนที่มีความก้าวหน้าเหลียวหลังไปดูแล
คนอื่นๆ ด้วย ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับโลกภายนอกมากขึ้น เช่น การเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) เราจะต้องพัฒนาคน ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
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รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๐
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.

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต
n

n

n

n

n
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n

n

n

n

นิด้าจะพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิต,
ผลงานวิจัย
และความเป็นผู้นำ�
ด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

n

n

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(๒ สมัย) 			
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
EXECUTIVVE DIRECTOR คนแรกของโครงการ
ปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ
ASEAN-CANADA
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒ สมัย)
อาจารย์ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
อาจารย์ผชู้ ว่ ยสอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐมิตซูรี่ โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
และกำ�กับหนี้สาธารณะ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
n

n

กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำ�กัด

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

n

n

n
n

กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำ�สูง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำ�คัญ

ขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้ริเริ่มและสนับสนุนให้เปิดโครงการ XMBA ขึ้น
ในคณะ
ขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ได้ขอทีด่ นิ ในบริเวณอำ�เภอบ้านบึง จากนายประโยชน์
เนื่องจำ�นง และนายสุภร ปราชญ์เปรื่อง จำ�นวน
๓๐๐ ไร่ เพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่ใช้ใน
การเปิดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนทีท่ �ำ งานอยู่ในบริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
ขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี ได้สร้างผลงาน
ร่วมกับผู้บริหารในยุคนั้นดังต่อไปนี้ คือ
๑. ออกระเบียบให้คณาจารย์ต้องส่งผลสอบปลาย
		 ภาคของนักศึกษาภายในเวลา ๑ เดือนหลัง		
		 สอบเสร็จ
๒. กำ�หนดภาระงานของคณาจารย์ โดยกำ�หนดให้
		 มีภาระการสอน การทำ�วิจัยและภารกิจอื่นๆ
		 ในสัดส่วน ๔๐ : ๔๐ : ๒๐
๓. ได้ของบประมาณสร้างอาคารนันทนาการ และ
		 อาคารสยามบรมราชกุมารี และสร้างเสร็จใน
		 เวลาต่อมา
๔. ได้กำ�หนดให้คุณวุฒิของอาจารย์ที่จะรับเข้ามา
		 ใหม่ต้องจบปริญญาเอก เว้นแต่ผู้สมัครรายใด
		 สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มโี ครงการ
		 จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา
		 สองปี
๕. เนื่องจากคณาจารย์บางคณะมีภาระงานสอน
		 ไม่ครบทีร่ ะเบียบกำ�หนด จึงกำ�หนดให้นบั ภาระ
		 งานสอนภาคพิเศษเป็นภาระงานได้ เมื่อสอน
		 ครบภาระงานแล้ว ส่วนเกินจึงจะถือเป็นภาระ
		 งานสอนที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษได้
๖. ริเริ่มให้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
		 สาย ข. และสาย ค. เพื่อพัฒนาให้พนักงานมี
		 ความรู้ แ ละความสามารถในการสนั บ สนุ น
		 การพัฒนาสถาบันมากยิ่งขึ้น
n

n

๗. เสนอให้สภาอนุมตั เิ ปลีย่ นสีประจำ�สถาบัน จากสีน�ำ้ เงินเป็นสีเหลือง ซึง่
		 เป็นสีของวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
		 พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๘. เสนอสภาฯ ให้อนุมัติใช้ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ�สถาบัน
๙. ติดตั้งระบบ Internet ไร้สาย (WI-FI) ทั้งสถาบัน
๑๐. ติดต่อและนำ�หลักสูตร Micro Economic Competitiveness จาก
		 มหาวิทยาลัย Harvard และหลักสูตร Executive Leadership Program
		 จาก Wharton School of Business มหาวิทยาลัย Pennsylvania
		 มาเปิดสอนที่สถาบัน
๑๑. ได้รวมโครงการสิ่งแวดล้อมเข้ากับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 และรวมโครงการบริหารเทคโนโลยีกับโครงการทรัพยากรมนุษ ย์
		 ตามนโยบายของสถาบัน
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะต่างๆ ที่มีความพร้อมเปิดสอนในระดับ
		 ปริญญาเอกมากขึ้น
๑๓. มีนโยบายที่ ให้ทุกคณะเน้นคุณภาพของการเรียนการสอนมากกว่า
		 ปริมาณ ลดโครงการเรียนการสอนภาคพิเศษให้มปี ริมาณทีเ่ หมาะสม
		 เพื่อรักษาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยมากขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อธิการบดีท่านที่ ๑๑ แห่ง
รั้วราชพฤกษ์ ท่านเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดต่อสภาสถาบันขออนุมัติให้
ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ�สถาบันและเปลี่ยนสีประจำ�สถาบัน จาก
สีน้ำ�เงินเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั่นจึงกลายเป็นที่มา
ของดอกไม้และสีประจำ�สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ใช้สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ความรู้สึกต่อการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีนิด้า
รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ

แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

๑. ต้องทำ�งานโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของสถาบันเป็น ประการสำ�คัญ
โดยเน้นความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เป็นผลงานของสถาบัน
๒. ต้องรับฟังความคิดเห้นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเน้นการทำ�งานเป็นทีม
๓. สรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่งและคนดีเข้ามาทำ�งานในสถาบัน
๔. มุ่งพัฒนาสถาบันให้ก้าวหน้าไปในทางที่เหมาะสมอยู่เสมอ
๕. กล้าตัดสินใจทำ�สิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ความคาดหวังต่อนิด้าในอนาคต

ผมหวังว่านิดา้ จะพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต, ผลงานวิจยั และความเป็นผูน้ �ำ
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง เพราะความสำ�เร็จ ความก้าวหน้า ความ
คาดหวัง และการยอมรับของสังคมที่มีต่อนิด้า คือ คุณภาพ ไม่ใช่ ปริมาณ
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ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
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ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ / พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
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ที่ภาคภูมิใจมากและถือว่าเป็น
ความโดดเด่น ก็คือ การปรับปรุง
กระบวนการในการขอตำ�แหน่ง
ทางวิชาการให้กับอาจารย์
เพราะที่ผ่านมาในอดีต
ทุกมหาวิทยาลัยเรื่องการขอ
ตำ�แหน่งทางวิชาการใช้เวลานานมาก

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิด้าถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง คือ เป็นบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศอย่างกว้างขวาง แล้วนิด้าก็เป็นสถาบัน
ที่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถ
พัฒนามาจนได้ถึงร้อยละ ๙๐ ของอาจารย์ทั้งหมด

พ.ศ. ๒๕๑๗ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๑
			
			
			

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย
อินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๓๒
			
			

ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต :

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อะไรคือสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดในการทำ�งานให้กับนิด้า

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา “มีความภาคภูมใิ จกับความเป็นนิดา้ ” นิดา้ ถือเป็น
สถาบันการศึกษาระดับสูง คือ เป็นบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ
ของคนในประเทศอย่างกว้างขวาง แล้วนิดา้ ก็เป็นสถาบันทีม่ อี าจารย์ทม่ี คี ณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพัฒนามาจนได้ถึงร้อยละ ๙๐
ของอาจารย์ทั้งหมด ก่อนผมมาเป็นอธิการบดีก็ยังไม่ถึงระดับนี้ แต่เราก็ตั้ง
เป้าหมายว่าเราอยากเห็นที่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวันนี้เราก็สามารถทำ�ได้ สิ่งนี้เป็น
ความภาคภูมิใจ
เรือ่ งทีส่ อง ทีภ่ าคภูมใิ จมากและถือว่าเป็นความโดดเด่น ก็คอื การปรับปรุง
กระบวนการในการขอตำ�แหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ เพราะที่ผ่านมาใน
อดีต ทุกมหาวิทยาลัยเรื่องการขอตำ�แหน่งทางวิชาการใช้เวลานานมาก ถ้า
ใครทำ�ได้ใน ๑ ปี ถือว่าเร็ว แต่ถ้า ๑ ปีครึ่ง หรือ ๒ ปี หรือ ๒ ปีกว่า ถือว่า
เป็นเรื่องปกติ ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปรับปรุงได้ เราก็มาดำ�เนินการ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ จนกระทัง้ วันนี้ ถือว่ามีความโดดเด่นทีส่ ดุ เพราะว่า
ใช้เวลาเฉลีย่ ๕ เดือนเศษ เท่านัน้ เอง มีอาจารย์บางท่านใช้เวลาเพียง ๓ เดือนเศษ
ก็รู้ผลและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำ�เรื่องนี้ได้สำ�เร็จ สิ่งนี้ก็จะ
เป็นความสำ�เร็จที่ทำ�ให้คณาจารย์มีกำ�ลังใจ เป็นการพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก
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แนวคิด / วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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เป้าหมายสำ�คัญของการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีของผม ตั้งแต่วันแรกที่
เข้ามาเป็นอธิการบดี สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือ ต้องการเห็นนิด้าเป็น World
Class University ซึ่งการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลหรือระดับโลกได้
จะต้องมีอย่างน้อย ๘ ประการ และขณะนี้นิด้ามี ๕ ประการ ประการแรก
คือ การมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ นั่นหมายถึง อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความ
สามารถสูงทั้งในเรื่องวิชาการ งานวิจัย สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำ�คัญ ประการทีส่ อง
คือ เรื่องนักศึกษา ต้องมีความโดดเด่นเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถดึงดูด
นักศึกษาที่เก่งให้มาเรียนนิด้าให้ได้ ผมอยากจะเห็นว่า วันหนึ่งข้างหน้าทำ�
อย่างไรให้คนในประเทศไทยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์มีความเชื่อว่า “ถ้า
เค้าเก่งแล้วต้องมาเรียนที่นิด้า” สิ่งนี้เป็นเป้าหมายที่อยากเห็นนิด้าในอนาคต
เป็นอย่างนี้
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“วันนี้นิด้า...เราก็มีคนเก่งพอสมควรที่
เข้ามาเรียน แต่ว่ายังไม่โดดเด่นมากนักเท่าที่ควร
จะเป็น เพราะว่าบางสาขา บางหลักสูตร เราก็ไม่
สามารถดึงดูดคนเก่งมาเรียนได้เท่าทีเ่ ราต้องการ
แต่ในอนาคต นิด้าอยากให้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ ใครรู้ตัวเองว่าเก่ง
แล้ว ควรจะต้องมาเรียนที่นิด้าเท่านั้น”
ประการที่สาม คือ เรื่องของ Infrastructure และ Facilities สำ�หรับการ
เรียนการสอนจะต้องทันสมัยได้มาตรฐานสากล ซึ่งผมได้ให้ความสำ�คัญมาก
กับห้องสมุด ห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่พักสำ�หรับนักศึกษาได้นั่งพัก
ระหว่างรอเรียน ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ
ประการที่สี่ คือ การเป็น Green University เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว คำ�ว่า
สีเขียว มีทั้ง ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ เป็น Working Place ที่มีสุขภาพ สถานที่
ทำ�งานของบุคลากรทุกหน่วยงานมีสถานที่ทำ�งานที่ทันสมัย น่าทำ�งานสำ�หรับ

ทุกหน่วยงาน แล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน ก็ควร
จะมีทงั้ ไม้ยนื ต้นทีร่ ม่ รืน่ ไม้ดอกไม้ประดับ มีสวนหย่อม
ที่ดูสวยงามทั้งสถาบัน ผมให้ความสำ�คัญกับความ
สวยงาม ความร่มรื่น ความเป็นระเบียบ ความสะอาด
และความเรียบร้อยทั้งสถาบัน...นี่คือเรื่องของ GU ที่
นิด้าต้องการอยากจะเป็น
ประการทีห่ า้ ทีถ่ อื เป็นเรือ่ งสมัยใหม่และจำ�เป็นมาก
ก็คือ ระบบสารสนเทศ ระบบ IT ว่านิด้านั้นจะต้องมี
ความก้าวหน้าหรือล้ำ�หน้าในการใช้ระบบ IT สำ�หรับ
ส่งเสริมการศึกษา ซึ่งระบบ IT นิด้าใช้ทั้งสนับสนุน
เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ระบบ QAIS
ระบบ IT สำ�หรับห้องสมุด ต้องเป็นห้องสมุดทีส่ ามารถ
เข้าถึงได้โดยระบบ IT ไม่ว่าจะเป็น Journal หรือ Text
ก็ตาม และนิดา้ ทัง้ นิดา้ ก็ควรจะต้องเป็น Wi-Fi ทีน่ กั ศึกษา
หรือบุคลากรอยูต่ รงไหนก็สามารถใช้ IT ได้ การบริหาร
จัดการก็ควรใช้ IT มาเป็นส่วนประกอบในการบริหาร
กิจการให้มากขึ้น

ท่านต้องการให้นิด้าเป็นอย่างไร
ในอนาคต

สิ่งที่ผมอยากเห็นนิด้าในอนาคต ก็คือ ดำ�เนินงาน
ตามเป้าหมายที่เรามีร่วมกันอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ก็
คือการเป็น World Class University เนือ่ งจากเป้าหมาย
นี้บรรจุไว้ในแผน ๑๕ ปี ผมคาดหวังว่า “ท่านที่มาเป็น
อธิการบดีท่านต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ผมอยาก
ให้มงุ่ มัน่ กับเป้าหมายนี้ แล้วก็ขบั เคลือ่ นต่อไปให้บรรลุ
ความสำ�เร็จ ถ้าเรามุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง วันหนึ่งเราก็
จะประสบความสำ�เร็จ” ผมเชื่อว่าภายใน ๑๕ ปี เราจะ
สามารถยกระดับ ยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ
สากลได้ ถ้าเราทำ�งานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง เพราะ
ว่าวันนี้ ปัจจัยสำ�หรับการเป็น World Class หลาย

๑
อธิการบดี

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจัยนิด้าทำ�สำ�เร็จแล้ว จะเหลืออีกเพียงบางปัจจัย
เท่านั้น เช่น เรื่องของการวิจัยที่โดดเด่น เรายังไม่ถึง
ระดับ นิดา้ ยังมีผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารนานาชาติ
น้อย แต่ถ้าเรามุ่งมั่นทำ�ต่อไป เราก็จะมีโอกาสประสบ
ความสำ�เร็จ อีกหนึ่งเรื่อง คือ การมีนักศึกษานานาชาติ
โดยในอดีตที่ผ่านมา นิด้ามีหลักสูตรนานาชาติเฉพาะ
หลักสูตรปริญญาเอก ผมได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ขึน้ มา ซึง่ จะมีนกั ศึกษาปริญญาโทด้วย ต่อไปในอนาคต
เราก็เชือ่ ว่าปัจจัยนี้ เราก็นา่ จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
ได้ และปัจจัยสุดท้ายก็คือ การคัดเลือกคนเก่งเข้ามา
เรียนนิด้า ถ้าหากว่าเราทำ�ให้นิด้ามีชื่อเสียงโดดเด่น
สามารถจัดทุนให้คนเก่งมาเรียนได้มากขึ้น ผมก็เชื่อว่า
เราก็จะคัดสรรคนเก่งมาเรียนได้มาก ก็จะบรรลุเป้าหมาย
ของการเป็น World Class
...แต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความมุ่งมั่น
ต้องเอาจริงเอาจัง ต้องกระตุน้ ให้อาจารย์ของเราตืน่ ตัว
กับการพัฒนาทางวิชาการของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้

ตนเองมีความรูค้ วามสามารถในสาขาวิชาทีส่ อนอย่างจริงจัง ต้องพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะทำ�ให้ประชาคมโลกรู้จักนิด้า การสอนเก่งคงไม่
พอ เพราะการสอนเก่งก็จะรู้จักเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือในประเทศเท่านั้น
แต่ถ้าจะให้ประชาคมโลกรู้จักต้อง “วิจัยเก่ง” ผลงานวิจัยต้องวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ทำ�ให้ประชาคมวิชาการในสาขาของเรา เค้าตระหนักว่าเรามีผลงาน
โดดเด่น อย่างนี้ก็จะทำ�ให้เป็นที่ประจักษ์และก้าวสู่การเป็น World Class ได้
สำ�หรับปัจจัยอื่นๆ ในการเป็น World Class University ผมไม่เป็นห่วง
Infrastructure ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องงบลงทุน เนื่องจากในช่วงที่ผมมา
เป็นอธิการบดีสามารถแสวงหางบลงทุนมาเพิ่มเติมได้กว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ก็ทราบว่างบประมาณของเราจำ�กัด บางเรื่องเงินไม่เพียงพอ ผมก็พยายามที่
จะไปขอบริจาคจากท่านที่มีจิตศรัทธาในเรื่องการศึกษาและได้รับเงินบริจาค
รวมกันเกือบ ๙๐ ล้านบาท ซึ่งก็นำ�มาใช้จ่ายสนับสนุนเรื่องการพัฒนานิด้า
ของเราให้มีความก้าวหน้า และมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ดังนั้น เรื่องการ
แสวงหางบลงทุนเพื่อลงทุนระยะยาวก็ไม่เป็นภาระอีกต่อไป อธิการบดีที่มา
ใหม่ก็มาต่อยอดความเป็นเลิศทางวิชาการและไปให้เวลากับการพัฒนาทาง
วิชาการมากขึ้น

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

การคัดเลือกคนเก่งเข้ามาเรียนนิด้า
ถ้าหากว่าเราทำ�ให้นิด้ามีชื่อเสียงโดดเด่น
สามารถจัดทุนให้คนเก่งมาเรียนได้มากขึ้น ผมก็เชื่อว่า
เราก็จะคัดสรรคนเก่งมาเรียนได้มาก ก็จะบรรลุเป้าหมาย
ของการเป็น World Class
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ประธานสภาคณาจารย์
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์
รองศาสตราจารย์ ทองศรี กำ�ภู 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 ชวลิตธำ�รง

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

๑

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
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายวรเทพ จันทกนกากร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

พ.ศ. ๒๕๔๓

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สังกัด
คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่ พัฒนางาน ทำ�งานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ

กลุ่ม ๒. นายพีระ ศรีสองเมือง
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำ�แหน่ง
อุดมคติในการทำ�งาน

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัด คณะสถิตปิ ระยุกต์ (สป.)
ทำ�งานด้วยความตั้งใจ มีความเพียร ซื่อสัตย์
ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ ไม่ประมาท

กลุ่ม ๓. นายทองมา พรมกูล
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วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง
อุดมคติในการทำ�งาน
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ประถมปีที่สี่ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว
พนักงานบริการอัดสำ�เนา สังกัด คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)
จงทำ�งานทุกอย่างให้ดีที่สุด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นางวรรณา ชมเชย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

พ.ศ. ๒๕๔๔

อุดมคติในการทำ�งาน

บธ.บ. (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด
สำ�นักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

กลุ่ม ๒. นางสำ�รวย ดีสุข
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำ�แหน่ง
อุดมคติในการทำ�งาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)
โรงเรียนสามเสนพาณิชยการบัณฑิต
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ ๔ สังกัด สำ�นักบรรณสารการพัฒนา (บส.)
ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ

กลุ่ม ๓. นางประนอม กวางษี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง
อุดมคติในการทำ�งาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษมโปลีเทคนิค
นักการ-ภารโรง สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.)
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ และมี		
ประสิทธิภาพสูงสุด

๑

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล
วุฒิการศึกษาสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๔๕

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.)
อุดมคติในการทำ�งาน มุ่งมั่น อุทิศตนทำ�งาน เพื่อความสำ�เร็จและประโยชน์
ของส่วนรวม

กลุ่ม ๓. นายกุหลาบ บัวสุวรรณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
คนสวน สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำ�งาน ทำ�ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ (เลขานุการ)
สังกัด คณะพัฒนาการสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.)
อุดมคติในการทำ�งาน ทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ และ
อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง

พ.ศ. ๒๕๔๖

กลุ่ม ๒. นางประทีป อินทร์อ่ำ�
วุฒิการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำ�รุง ๓
จังหวัดปทุมธานี
ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๕ สังกัด คณะสถิติประยุกต์
อุดมคติในการทำ�งาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร เสียสละ
และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

กลุ่ม ๓. นายบุญเลิศ สุมานิต
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบันได
ช่างปูน สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำ�งาน มีความรับผิดชอบต่องาน เอาใจใส่
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้
ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ
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กลุ่ม ๑. นางชนิดาพร สุจริตวรางกูร
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ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๒. นางสมศรี บุญสิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

พ.ศ. ๒๕๔๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัฒโนทัยศึกษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๕ สังกัด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.)
อุดมคติในการทำ�งาน ทำ�งานในหน้าที่ด้วยความอดทน มีการเรียนรู้และ
เพิ่มทักษะในการทำ�งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานให้ทันสมัย และก้าวหน้าอยู่เสมอ

กลุ่ม ๓. นายสมศักดิ์ ศรีโมรา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ลูกมือช่าง สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำ�งาน สามัคคีคือพลัง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

กลุ่ม ๑. นายทะนันชัย มีสุข
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วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

คอ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิศวกร ๖ สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
อุดมคติในการทำ�งาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร อุทิศตนปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากหน้าที่หลักของตนและนอกเหนือเวลา
ราชการ ทำ�ให้ราชการได้รับประโยชน์จากผลงาน
ที่ปฏิบัติอย่างมากมาย

พ.ศ. ๒๕๔๘

กลุ่ม ๒. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔ สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี
สภาคณาจารย์ (สอธ.สค.)

กลุ่ม ๓. นายวีระโชติ คำ�สินธุ์
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตบึงกุม่
พนักงานขับรถยนต์ สังกัด คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (พค.)
อุดมคติในการทำ�งาน การปฏิบัติงานยึดประโยชน์ของส่วนรวม เสียสละและ
อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ศึกษาหาความรู้ที่จำ�เป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

๑

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๓. นายดิเรก โซ๊ะประสิทธิ์
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

พ.ศ. ๒๕๔๙

อุดมคติในการทำ�งาน

มัธยมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบางกะปิ
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๑ สังกัด
สำ�นักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ปฏิบัติงานด้วยตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และเสียสละ

กลุ่ม ๓. นายไพบูลย์ ยิ้มกัน
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตร
ยาม สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน วิริยะ 		
อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับราชการตลอดเวลา

กลุ่ม ๓. นายจรัส กวางษี
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

ประถมศึกษาปีที่ ๗
พนักงานขับรถยนต์ สังกัด
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.)
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความรวดเร็วถูกต้อง ลุล่วงไปด้วยดี เสียสละ
อุทิศให้การทำ�งานเพื่อความสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี

กลุ่ม ๓. นายศรีคำ�รณ ปาณาพงษ์
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
คนสวน สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบ
มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
โดยคำ�นึงถึงหลักผลประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำ�คัญ
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ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายสงคราม ไชยแก้ว
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง 		
		
อุดมคติในการทำ�งาน
		

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

พ.ศ. ๒๕๕๑
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ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี
กองคลังและพัสดุ (สอธ.กค.)
มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ เอาใจใส ต่อการปฏิบัติ
งานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้

กลุ่ม ๓. นายวิโรจน์ ใจจินดา
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง 		
		
อุดมคติในการทำ�งาน
		
		

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนคลองกุ่ม
นักการ-ภารโรง สังกัด
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ (สศท.)
ตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำ�เร็จ
พยายามแก้ไขปัญหาและใช้ปฏิภาณไหวพริบ
ในการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

พ.ศ. ๒๕๕๒

กลุ่ม ๓. นายลำ�เจียก บำ�รุงศิลป์
การศึกษาสูงสุด 		
ตำ�แหน่ง 		
		
อุดมคติในการทำ�งาน

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดลาดพร้าว
ช่างไม้ สังกัด สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง
งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สอธ.กก.อส.)
ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น

๑

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กลุ่ม ๑. นายสุระ ขันทีท้าว
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง
อุดมคติในการทำ�งาน

กลุ่ม ๓. นางละเอียด สอนเขียว
การศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัด
สำ�นักงานอธิการบดี กองแผนงาน (สอธ.กผ.)
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบ
มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร เสียสละและ
อุทิศเวลาให้กับราชการ โดยคำ�นึงถึงหลักผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำ�คัญ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กกลุ่ม ๑. นางสาวนราวรรณ พลทรัพย์
การศึกษาขั้นสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

พ.ศ. ๒๕๕๔

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำ�นาญการ สังกัด
สำ�นักบรรณสารการพัฒนา (บส.)
ขยันหมั่นเพียร สนใจและเอาใจใส่งานในหน้าที่
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโดย
คำ�นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

กลุ่ม ๒. นางสาวพิไลวรรณ์ เจนดง
การศึกษาขั้นสูงสุด
ตำ�แหน่ง

อุดมคติในการทำ�งาน

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.)
ขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ ใฝ่หาความรู้ในงาน
ของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
มีความรอบคอบ ติดตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่ำ�เสมอ
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พ.ศ. ๒๕๕๓

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ สังกัด
คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
ตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำ�เร็จ พยายาม
แก้ไขปัญหาและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน
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๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

๒

หมวดนักศึกษา นักศึกษาเก่า

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

๑. นักศึกษาเก่า ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ๑๐๐ เกียรติคุณ
พัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
๒. นักศึกษาเก่าดีเด่น
๓. นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

59

เกศสุดา ศาลิคุปต
ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำ�กัด

ในเรื่องของการทำ�งาน จะยึดปรัชญาเรื่องการรู้จริง ทำ�จริง
หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม จากการฝึกอบรมและจากบุคคลรอบข้าง
ลงมือทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเสมือนผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนกำ�หนดความสำ�เร็จ หรือความล้มเหลวให้กับองค์กรนั้น
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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เกศสุดา ศาลิคุปต
๒๕๒๘
บริหารธุรกิจ
ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีส่วนสำ�คัญในการสร้าง
ผูบ้ ริหารให้กบั ประเทศ ตัง้ แต่เรียนจบจากนิดา้ จนถึงปัจจุบนั
ได้เห็นศักยภาพและการพัฒนาของสถาบัน ที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาโดยตลอด และที่สำ�คัญ
นิด้าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีส่วนขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศเป็นจำ�นวนมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ประทับใจในสองส่วน ส่วนแรกคือทางด้านวิชาการ
ที่ทั้งอาจารย์ประจำ� และอาจารย์พิเศษ ล้วนเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์และมี
ทักษะทางการสอนที่ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้
ที่ ได้มาต่อยอดได้ด้วยตนเอง ส่วนที่สองคือทางด้าน
เครือข่าย การเรียนทีน่ ดิ า้ ทำ�ให้มโี อกาสได้พบเพือ่ นทัง้
ในและนอกวงการของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้สามารถ
สร้างเครือข่ายธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ได้พัฒนากรอบแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็น
รากฐานที่ดีในการบริหารงานแต่ละโครงการ และช่วย
เปิดโอกาสให้มีมุมมองที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
ได้อย่างยืดหยุน่ และเข้าใจประเด็นของปัญหาทีแ่ ตกต่าง
อีกทัง้ ยังขยายผลไปถึงการถ่ายทอดให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในทุกๆ ระดับได้อีกด้วย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

จะคำ�นึงถึงผลลัพธ์ขององค์กรมาเป็นอันดับแรกการมองภาพรวม จะต้อง
ละเอียดรอบคอบและทั่วถึง เพื่อให้เป้าหมายการบริหารที่วางไว้มีความชัดเจน
และต้องสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักบริหาร ในการตัดสินใจ หรือคิดในเรื่องใด
ก็ตามจะยึดปรัชญาส่วนตัวที่เน้นเรื่องการรู้จริงทำ�ริง ในบางเรื่องที่ยังต้องการ
ความรูเ้ พิม่ เติม ก็จะไปหาสถานทีฝ่ กึ อบรม หรือแสวงหาจากประสบการณ์ของ
บุคคลรอบข้าง เพื่อนำ�มาช่วยเพิ่มพูนความรู้ และเมื่อได้ลงมือทำ�ในสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดแล้ว ก็จะทำ�ทุกอย่างเต็มที่ โดยใส่ความคิดเสมือนเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ สี ว่ น
กำ�หนดความสำ�เร็จ หรือความล้มเหลวให้กับองค์กรนั้น และที่สำ�คัญที่สุด คือ
การรักษาความสมดุลของชีวิต ในเรื่องการงาน ครอบครัวและสังคม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความภูมใิ จที่ได้ทราบว่า ผลงานของตนเองมีประโยชน์ และสมควรทีจ่ ะได้รบั
พระราชทานรางวัลในครัง้ นี้ การที่ได้รบั การยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือก
ทำ�ให้มีกำ�ลังใจการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่ดีและคู่ควรกับรางวัลหนึ่ง
ร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ที่ ได้รับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศ
ทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารทุกๆ คน ให้มุ่งที่จะพัฒนา
ศักยภาพความรู้ความสามารถ และผลงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การศึกษาไม่ได้มีอยู่ ในเฉพาะความรู้ในหนังสือที่สถาบันการศึกษามอบ
ให้เท่านั้น สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือการที่นิด้าได้สร้างกรอบและแนวคิดที่จะทำ�ให้
ผูเ้ รียนสามารถนำ�ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในอนาคต การจบการศึกษา
จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำ�งาน ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมา
เป็นเพียงแค่ตวั แปรตัวหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เราประสบความสำ�เร็จ แต่ในชีวติ การทำ�งานจริง
ยังมีตวั แปรอืน่ ๆ อีกมากมายทีน่ กั ศึกษารุน่ น้อง ควรใช้วจิ ารณญาณในการใตร่ตรอง
ตัดสินใจ เพื่อนำ�มาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำ�วัน
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เครือ่ งแต่งกายชายภายใต้แบรนด์ Arrow และ นาฬิกา
Rado ที่คนไทยรู้จักกันดี บางคนอาจจะไม่ทราบว่า
“เกศสุดา ศาลิคปุ ต” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจคนนีค้ อื ผู้
หนึง่ ในทีมผูบ้ กุ เบิกในการทำ�ตลาดในประเทศไทย จากงาน
บริหารการขายและการตลาด รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์
จนก้าวขึน้ สูต่ �ำ แหน่ง Business Development & Product
Manager ให้กับค่าย ICC International ปัจจุบันเธอ
คือกำ�ลังสำ�คัญของบริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำ�กัด บริษัท
ผู้จำ�หน่ายเลนส์แว่นตาชั้นนำ�ของประเทศ
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โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์

กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จำ�กัด

ความขยัน อดทน และ การทำ�งานหนัก
เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการประสบความสำ�เร็จ
และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนิด้า
ถือเป็นความโชคดีและมีคุณค่า
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
๒๕๓๕
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท แอ๊ดวานซ์
สเตนเลสสตีล จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• รองประธาน สมาคมผู้ผลิตและส่งออกไทย
กรมส่งเสริมการส่งออก
• กรรมการสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
• อุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำ�ปี ๒๕๕๒
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ตลอดอายุการทำ�งาน ๓๐ กว่าปี คุณโกศิลป์
ภัทรธีรานนท์ ในฐานะพนักงานบริษัท ได้ทำ�งานด้วย
ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ศึกษาอย่างรู้จริงกับการเป็น
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปให้บริษัทตราเพชรถึง ๑๖ ปี จนได้มโี อกาส
สร้างและบริหารธุรกิจของตัวเองในตำ�แหน่ง Managing
Director บริษัท แอ๊ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จำ�กัด จนถึง
ปัจจุบัน จากการที่ได้เข้าศึกษาที่นิด้าทำ�ให้คุณโกศิลป์
รู้ว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นหอมหวนกว่ายิ่งนัก

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ท่ีได้ทำ�ให้กล้าที่จะลงทุนทำ�กิจการของตนเองและนำ�มาประยุกต์
ใช้ กั บ กิ จ การโดยมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของคุณ ภาพและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีเพื่อนๆ ที่นิด้า คอยให้คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ความขยัน อดทนและการทำ�งานหนัก เป็นคุณสมบัตขิ องผูท้ ต่ี อ้ งการประสบ
ความสำ�เร็จ โดยได้ใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางในการทำ�งานอยู่เสมอ และแนวคิดอีก
ส่วนหนึ่งได้มาจาก อาจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือ ไม่ว่าจะทำ�อะไร
จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนหรือ Direction

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ผมภูมใิ จที่ได้เข้ามาศึกษาที่ “นิดา้ ” เพราะเป็นสถาบัน
ทีจ่ ดุ ประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเกิดความรูส้ กึ
ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าผมไม่ได้เข้ามาศึกษาทีน่ ่ี
คงไม่มีวันนี้สำ�หรับผม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นอกจากการได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้ว
ยังได้รจู้ กั และเรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ จากเพือ่ นๆ ทีเ่ รียนด้วยกัน
ทำ�ให้มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น และได้รับคำ�แนะนำ�ดีดี
จากเพือ่ นรุน่ เดียวกันในการก่อตัง้ บริษัทของตนเองทำ�ให้
เกิดความผูกพันและประทับใจจนถึงปัจจุบัน

ต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอยูต่ ลอดเวลา หมัน่ คิดวิเคราะห์ถงึ ข้อบกพร่อง
ทั้งในตัวงานและในตัวเราอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจของเราให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภูมใิ จและดีใจมาก ถือเป็นเกียรติประวัตทิ ง้ั ต่อตนเองและครอบครัว ถือเป็น
ความสำ�เร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิตการทำ�งานที่เกิดมาครั้งหนึ่งเราสามารถ
ทำ�ได้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในนิดา้ ถือเป็นความโชคดีและมีคณ
ุ ค่าขอให้ตกั ตวง
ความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำ�ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้ไปพัฒนาวิชาชีพของเราตลอดไป
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เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
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ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นันประเสริฐ จำ�กัด และ หจก. สหะขนส่งอุทัยธานี
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ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่
ความสำ�เร็จของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า
คนอีกจำ�นวนมาก ขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่า พร้อมกับ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		
		

ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
๒๕๒๘
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นันประเสริฐ จำ�กัด
และ หจก. สหะขนส่ง		
อุทัยธานี

ผลงานที่สำ�คัญ

• ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อ ๒
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต
จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการเฉพาะกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
พูนพิพัฒน์ จำ�กัด (มหาชน)
• รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม ๓, ๖
ธนาคารนครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบุคลากรที่
มีความสามารถทางการบริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน
อีกทั้งยังมีบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศทั้งทาง
ด้านการเมือง การปกครอง ที่ ได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจจากสังคมโดยทั่วไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ปี ๒๕๒๖ ที่ได้มาเรียนทีน่ ดิ า้ สถาบันตัง้ อยูไ่ กลจาก
ชุมชน ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะเดินทางมาเรียนจะต้องมีความมุง่ มัน่
เป็นอย่างมาก ในส่วนของอาจารย์กม็ คี วามมุง่ มัน่ เช่นกัน
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเสียสละเวลา
ค่อนข้างมากเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบและขอคำ�ปรึกษา
นักศึกษาเองก็มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เพื่อนๆ นักศึกษาก็มี

น้ำ�ใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้แก่กัน ทำ�ให้ทั้งอาจารย์และศิษ ย์มี
ความสนิทสนมและผูกพันกันมาจนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายการติดต่อระหว่าง
เพื่อนๆ ที่ต่อเนื่องในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ในช่วงต้นของการทำ�งาน ได้ใช้ความรูท้ างทฤษฎีศกึ ษาในสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยไม่ปิดกั้นตัวเองจากความเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา เมือ่ มีประสบการณ์มากขึน้ ได้รบั มอบหมายความรับผิดชอบ
ทางด้านการบริหารได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ มาประกอบในการ
กำ�หนดบทบาทของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไป
ข้างหน้าไปอย่างราบรื่น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยให้มีผลกระทบต่อผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ ความตั้งใจทำ�งาน
และความปรารถนาดี มีน้ำ�ใจต่อคนรอบข้างและหากมีโอกาสปันน้ำ�ใจให้สังคม
และผู้ด้อยโอกาสก็อย่าละโอกาสนั้น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภูมิใจมาก ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม แต่ก็ยังได้รับการยอมรับ
ถึงความสำ�เร็จในหน้าทีก่ ารงาน การมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
และความตั้งใจทำ�งานเพื่อส่วนรวม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่ความสำ�เร็จ
ของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าคนอีกจำ�นวนมาก ขอให้ใช้
โอกาสนีอ้ ย่างคุม้ ค่า เก็บเกี่ยวความรู้นอกห้องเรียนและประสบการณ์รอบด้าน
มาพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงในชีวิตพร้อมกับความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
และทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและสินเชื่อ
ทำ�ให้คุณขวัญมิตรได้เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันธุรกิจ
ชั้นนำ�มากมาย อาทิ กลุ่มบริษัทมาบุญครอง บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) และตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อ ที่บริษั ทเงินทุนหลักทรัพย์
นครหลวงเครดิต จำ�กัด (มหาชน) ได้ท้าทายความ
สามารถให้ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ผู้ จั ด การเฉพาะกิ จให้ กั บ
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พูนพิพัฒน์ จำ�กัด (มหาชน)
และรองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม ๓, ๖ ธนาคาร
นครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน) จากการที่ได้ทำ�งาน
ในระดับมหาชนจนทำ�ให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณ
ขวัญมิตร เหลืองบริบรู ณ์ ได้กล่าวไว้วา่ นิดา้ คือส่วนหนึง่
ที่ช่วยเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในการบริหารไว้อย่าง
มีคุณภาพ
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จงเจตน์ บุญเกิด

กรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิิจการพลังงาน
ขยันหมั่นเพียรในการทำ�งาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำ�เร็จตาม
แผนงานที่กำ�หนดไว้ โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญของงาน
พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และ คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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จงเจตน์ บุญเกิด
๒๕๔๖
รัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับกิิจการพลังงาน

ผลงานที่สำ�คัญ

• รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้จัดการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บอย.)
• เลขานุการโท ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำ�นักงาน
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำ�
สหราชอาณาจักรและยุโรป
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๔๙

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันทรงคุณค่าที่ปลูกฝังและส่งเสริมความรู้
ด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ
ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี ที่ก่อตั้ง นิด้าได้ช่วยยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำ�
คุณประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติอย่างมากมาย และคาดหวัง
ว่านิด้าจะดำ�รงบทบาทดังกล่าวสืบต่อไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้น�ำ ความรูจ้ ากการเรียนไปใช้ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบได้เป็นผลสำ�เร็จดียง่ิ โดยเฉพาะ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอด
ในการทำ�งานได้อย่างไร

จากความรู้ในหลายหมวดวิชา สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการ แก้ปัญหา
ขององค์กรที่รับผิดชอบโดยมีเป้าหมายมุ่งผลสำ�เร็จในรูปของ Outcome ได้
ผลสำ�เร็จเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ขยันหมั่นเพียรในการทำ�งาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำ�เร็จตามแผนงาน
ทีก่ �ำ หนดไว้ โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญของงาน พร้อมทัง้ เปิดรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผูร้ ว่ มงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความสำ�เร็จเกิดจากการทำ�งานเป็นทีม โดยมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
แก่ผู้ร่วมงานในภารกิจนั้นๆ อย่างชัดเจน และในฐานะผู้บริหารก็จะช่วยกำ�กับ
ดูแลให้ข้อเสนอแนะ ให้ขวัญกำ�ลังใจและแสดงความยินดีต่อผู้ร่วมงานเมื่อ
ภาระกิจนั้นได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเองและครอบครัว และขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดคุณธรรม ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ความเจริญของประเทศชาติสืบไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาและนำ�ความรู้ที่ ได้ไปบูรณาการด้านการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและองค์กร
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คงไม่ผดิ นักหากจะกล่าวว่าคุณจงเจตน์ บุญเกิด คือ
ขุนพล ทีส่ �ำ คัญคนหนึง่ ที่ได้มโี อกาสดูแลและรับผิดชอบ
งานทางด้านเศรษฐกิจมหภาคและการคลังของประเทศ
ความชำ�นาญและความเชีย่ วชาญในแวดวงการเงินทำ�ให้
คุณจงเจตน์ได้รับมอบหมายให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญๆ
ในองค์กรระดับประเทศมาโดยตลอด การเป็นผูร้ กั ษาการ
หัวหน้าฝ่ายประสานเงินกู้กับรัฐบาลต่างประเทศและ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ผาแดง พุงซานเมททัลส์ จำ�กัด เป็นเครือ่ งพิสจู น์
ว่าคุณจงเจตน์สามารถนำ�ความรู้ที่ ได้จากนิด้าไปใช้
บริหารจัดการในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็นผลสำ�เร็จ
อย่างดียิ่ง
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จรินทร์ จักกะพาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ทำ�หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
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ชื่อ-นามสกุล
จรินทร์ จักกะพาก
ปีการศึกษาที่จบ
๒๕๒๖
คณะที่จบ
รัฐประศาสนศาสตร์
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานที่สังกัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวง
		
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
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ผลงานที่สำ�คัญ

• ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, สมุทรสงคราม,
สมุทรสาคร
• รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

“จรินทร์ จักกะพาก” เป็นข้าราชการที่ทำ�งาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดย
บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำ�แหน่ง ปลัดอำ�เภอ
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จนกระทั่งดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมใิ นปัจจุบนั ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
สิ่งเดียวที่ ไ ม่เปลี่ยนแปลงคือจุดยืนในการทำ�งานที่
ต้องการนำ�ความรูม้ าเพือ่ รับใช้สงั คม และชาติบา้ นเมือง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

“ความรู้ เพื่อการรับใช้สังคม ชาติบ้านเมือง” หากมีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่
ตรงนี้ ย่อมนำ�ไปสู่การต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างดีที่สำ�คัญคือ “จุดยืน” นี้
ก็เป็นจุดยืนที่นิด้าได้ให้ไว้กับนักศึกษาทุกคนเช่นกัน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

“การบริหารจัดการ” ต้องมีการบูรณาการ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา
ภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าของนิด้า ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคมในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความหลากหลายของนักศึกษา ซึ่งมีทั้งผู้ที่เพิ่งจบ
ใหม่ๆ และผู้ที่ทำ�งานแล้วลาศึกษาต่อ ทำ�ให้บรรยากาศ
ทางวิชาการมีความกว้างขวางและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันได้อย่างลงตัว

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ทำ�หน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด ด้วยความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
มีความรู้ เพื่อรับใช้สังคมและชาติบ้านเมือง

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
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จริยา สกุลสุทธวงศ์

เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดวงกมลเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ ดวงกมล ลำ�ปาง เชียงราย
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อดทนตั้งใจในการทำ�งานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำ�นาจ
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านการบริการ
ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม
และที่สำ�คัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

70

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		
		

จริยา สกุลสุทธวงศ์
๒๕๔๙
รัฐประศาสนศาสตร์
เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดวงกมลเชียงใหม่ และ
บริษัทในเครือ ดวงกมล 		
ลำ�ปาง เชียงราย

ผลงานที่สำ�คัญ

• ร้านหนังสือดีเด่นประเภท ร้านหนังสือทรงคุณค่า
ปี ๒๕๔๕
• ร้านหนังสือในดวงใจ ปี ค.ศ.๒๐๐๐
• ร้านหนังสือมาตรฐานดีเด่น ปี ๒๕๔๒
ประเภทร้านหนังสือขนาดใหญ่
• ร้านหนังสือยอดเยี่ยมในรอบทศวรรษ ปี ๒๕๔๗
**ทุกรางวัลได้รับจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำ�หน่ายแห่งประเทศไทย**

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

งานสายหนังสือ ที่เป็นทั้งนักเขียน อาจารย์ และ
เจ้าของธุรกิจร้านหนังสือ ทำ�ให้คณุ จริยา เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านหนังสือทีม่ คี วามครบเครือ่ งอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เสน่ห์
แห่งตัวอักษร ได้ส่องประกายให้คุณจริยาทุ่มเทกับทุก
งานทีท่ �ำ จนได้รบั รางวัลอย่างมากมาย ซึง่ ล้วนเป็นเครือ่ ง
พิสจู น์ได้ดถี งึ ความสำ�เร็จจากการที่ได้ท�ำ ในสิง่ ทีต่ นเองรัก
นิดา้ ได้มสี ว่ นสนับสนุนให้คดิ เป็นและแก้ปญ
ั หาเป็น และ
ช่วยให้คณุ จริยา สกุลสุทธวงศ์ นำ�มาใช้ในการเป็นผูบ้ ริหาร
มืออาชีพได้เป็นอย่างดี

เรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ทำ�ให้งานทุกส่วนทีบ่ ริหารได้รบั การต่อยอด
อย่างมีระบบและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด เน้นการเป็นพันธมิตรมากกว่าการสร้างคู่แข่ง
สร้างงานสร้างเงินได้โดยให้มีคู่แข่งขันน้อยที่สุด การทำ�ธุรกิจต้องทำ�ก่อนเพื่อ
ให้ได้รับโอกาสก่อนให้ความใส่ใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ พยายามสร้าง
ความแตกต่างโดยการหาจุดเด่นทีค่ นอืน่ ไม่มี ไม่ตามผูอ้ น่ื โดยไร้ทศิ ทางทีช่ ดั เจน
ต้องรู้จุดอ่อนของคู่แข่งแล้วนำ�มาเสริมเป็นจุดแข็งของตนเอง ผนวกกับการ
สร้างแบรนด์ของตัวเองให้แข็งแกร่งและมีจุดยืนที่เข้มแข็ง ในการทำ�ธุรกิจ
ทุกอย่างที่ทำ�ต้องมีกำ�ไร หรือมีจุดสมดุลที่อยู่ได้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
และโอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่ และสิ่งที่สำ�คัญคือต้องรู้จริง ใส่ใจในงานที่ทำ�
และเงินทุนก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญไม่แพ้กัน

สิ่งที่ได้รับ และความประทับใจ
ในการเรียนที่นิด้า

รูส้ กึ ประทับใจกับการเรียนการสอนของนิดา้ อาจารย์
ที่นี่ทุกท่านมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
สิ่งที่สอนสามารถนำ�เอามาใช้งานได้เป็นอย่างดี และ
ทำ�ให้มโี อกาสได้เจอเพือ่ นทีด่ ที ง้ั เพือ่ นร่วมรุน่ และต่างรุน่
ในขณะที่การเรียนที่นี่ต้องใช้ความมุมานะและความ
ตั้งใจสูง ทำ�ให้รู้สึกได้ว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากนิด้า
เป็นสิง่ ทีส่ มศักดิศ์ รีส�ำ หรับผูเ้ รียนทุกคน มีความภาคภูมใิ จ
และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จบจากสถาบันแห่งนี้

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

สิ่งที่ ได้เรียนรู้มาช่วยให้สามารถเป็น CEO ที่มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้

ต้องมีความอดทนตั้งใจในการทำ�งานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และมี
คุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำ�นาจ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กรทั้งด้านการบริการ ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และ
ที่สำ�คัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ถ้าพิจารณาถึงสิ่งที่ ได้ทำ�มาทั้งหมดก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้มีโอกาส
ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้หนึ่งที่รัก
และให้ความเคารพในอาจารย์ผู้สอน และได้ช่วยเหลือสถาบันบ้างตามสมควร
จึงรู้สึกภูมิใจและดีใจ ที่ได้มีโอกาสช่วยสถาบันที่ถือเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ รวมถึงได้ช่วยประเทศชาติบ้างในบางครั้ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

คุณธรรมเป็นสิ่งที่สำ�คัญ ขอให้รักครอบครัว รักสถาบัน อย่าทำ�งาน
เพื่อเอาหน้า เพื่อตำ�แหน่งหรือเพื่อความโด่งดัง อย่าใช้สถาบันเพื่อกอบโกย
ผลประโยชน์ และขอให้มีความรัก ความสามัคคี สนับสนุนและช่วยเหลือ
สถาบันเมื่อมีโอกาส
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นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ เป็นสถาบันที่ผลิต
ผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถนำ�ความรู้
ความสามารถไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อาจารย์ทกุ ท่านได้ให้ความรูท้ ห่ี ลากหลาย
และฝึกให้เราคิดและแก้ปัญหาเป็น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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จุมพฏ ตัณมณี

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำ�กัด, บริษัท สหกรีน ฟอเรส จำ�กัด
การเป็นผู้นำ�ต้องใช้การสื่อสารให้เข้าถึงทุกฝ่ายให้เห็นภาพใหญ่
ตรงกันแล้วใช้หลักคุณธรรมเป็นแกนนำ� ใช้เหตุผลมากว่า
อารมณ์ กล้าทำ�ในสิ่งที่คิดแล้วว่าดี มองทุกเรื่องให้รอบด้าน
ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุและผล
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

72

จุมพฏ ตัณมณี
๒๕๔๓
พัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการผู้จัดการ,
กรรมการบริษัท
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำ�กัด,
บริษัท สหกรีน ฟอเรส จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เล็กแต่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านวิชาการและสัมพันธภาพ
ระหว่างกันของศิษย์กบั อาจารย์ และสัมพันธภาพระหว่าง
ศิษย์ด้วยกันเอง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

เพราะนิดา้ เป็นสถาบันที่ไม่ใหญ่เกินไป จึงทำ�ให้ศษิ ย์
กับอาจารย์ใกล้ชดิ กันได้มาก และการทีน่ ดิ า้ เน้นการเรียน
ที่เข้มข้นก็ยิ่งทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายได้ใกล้ชิดกันมาก และ
มีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นไปด้วย ถึงแม้อาจารย์
บางท่านก็อายุนอ้ ยกว่าลูกศิษย์แต่กเ็ ป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เป็นอย่างดี ผมเองก็มีโอกาส
ได้ไปปรึกษาอาจารย์อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ทำ�ให้วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งองค์ประกอบทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้
ที่ได้รับสามารถทำ�ให้การตัดสินใจต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำ�ยิ่งขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เน้นการใช้คณุ ธรรมเป็นหลักนำ� ดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจภาพรวมและแนวทางของบริษั ทที่ชัดเจน
แล้วประสานงานให้ทุกหน่วยเห็นทิศทางในภาพใหญ่ที่ตรงกัน แม้อาจมีความ
ขัดแย้งกันในส่วนย่อยของการทำ�งาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

Communicate… Communicate… Communicate คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
กล้าเสีย่ งในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณามาแล้วเป็นอย่างดี อดทน ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ศึกษาเรื่องที่เราได้รับมอบหมายทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้เกียรติกบั ผมในครัง้ นี้ ผมจะนำ�ความรูท้ ่ีได้รบั ไปพัฒนา
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท สังคม และประเทศชาติให้มากที่สุด

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ถ่อมตัวและรับฟังคนอื่นให้มากๆ อย่าคิดว่าเราเป็นมหาบัณฑิตแล้วเราจะ
คิดถูกเสมอ และอยากให้นอ้ งๆ ต้องลงไปดูหน้างาน ประกอบการตัดสินใจ อย่า
เพียงแต่อยู่ในห้องแล้วตัดสินใจ เราต้องรูใ้ ห้จริงก่อนจะดำ�เนินการใดๆ โดยเฉพาะ
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
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Communicate…Communicate…Communicate
เป็นเคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จของ คุณจุมพฏ
ตัณมณี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ของบริษัท สยามฟอเรส
ทรี จำ�กัด ในเครือของเอสซีจี เปเปอร์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านการบริหารจัดการป่าไม้ และเล็งเห็นความสำ�คัญ
ของการสื่อสารที่มีความจำ�เป็นและสามารถส่งผลต่อ
ความสำ�เร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ ในยุคที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวติ ผูค้ นมากขึน้ จึงจำ�เป็น
ต้องใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน
ในองค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมและแนวทางของบริษั ท
ที่ชัดเจน แล้วประสานงานให้ทุกหน่วยเห็นทิศทางใน
ภาพใหญ่ที่ตรงกัน แม้อาจมีความขัดแย้งกันบ้างใน
ส่วนย่อยของการทำ�งาน
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ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร และกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลรามคำ�แหง
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การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรง การมองและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำ�คัญ
ผู้บริหารควรมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
และสามารถนำ�องค์กรฝ่าวิกฤติไปได้

74

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
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ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
๒๕๓๗
บริหารธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร และ
กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลรามคำ�แหง

ผลงานที่สำ�คัญ

• นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาคเอกชน ปี ๒๕๔๙
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล แห่งประเทศไทย
• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำ�ปี ๒๕๔๙

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ผมเริม่ เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ นิดา้ เมือ่ ปี ๒๕๓๕
ผมรู้สึกภูมิใจที่ ได้เข้าเรียนในสถาบันที่มีความพร้อม
ทั้งคณาจารย์และสถานที่ ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นิด้า
อาจารย์ทกุ ท่านได้ใช้เวลาและถ่ายทอดความรูอ้ ย่างจริงจัง
และทุม่ เทเวลาให้นกั ศึกษาอย่างมาก เมือ่ จบและได้ท�ำ งาน
ในฐานะฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลรามคำ�แหง ผมได้
ใช้ความรูค้ วามสามารถ โดยเฉพาะวิชาการทีค่ ณาจารย์
ได้ให้ไว้กับผมมาใช้ประโยชน์ในการทำ�งานอย่างมาก
และสามารถต่อยอดเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และนำ�ไป
ใช้ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตการทำ�งาน
ได้อย่างดี โดยเฉพาะในเรือ่ งจริยธรรมและความซือ่ สัตย์
ที่คณาจารย์ได้ย้ำ�เน้นในขณะนั้นทำ�ให้ผมรู้สึกเป็นหนี้
บุญคุณและภูมิใจมากครับที่เป็นศิษย์เก่านิด้า

สิ่งที่ได้รับและความประทับใจใน
การเรียนที่นิด้า

ความรูท้ างวิชาการที่ใช้ในชีวติ การทำ�งานจนถึงปัจจุบนั
แต่สง่ิ ทีป่ ระทับใจจากนิดา้ มากกว่านัน้ คือการสอนทีฝ่ กึ
ให้มองทิศทางของการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต การปรับตัวกับความเปลีย่ นแปลง
ตลอดจนการทุ่มเทเวลาของคณาจารย์ ในการเอาจริง
เอาจังกับนักศึกษาเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพอย่างจริงจัง ก่อนที่
จะจบจากนิด้าวิชาสุดท้ายก่อนจบวิชาสอบปากเปล่า
(Oral Examination) ของอาจารย์ นิกร วัฒนพนม
พวกเราใช้เวลาและทุ่มเทกันอย่างมาก อาจารย์เกือบ
ทั้งคณะได้ใช้เวลากับการวิจารณ์และแก้ไขงานของ
พวกเรา และได้พดู ว่า “ขอให้ใช้เวลาและจริงจังกับงาน
ที่ได้รบั มอบหมาย ผมกำ�ลังทำ�ให้พวกคุณ เป็น Finished
Product ที่มี Value ก่อนจบจากนิด้า” นอกจากนี้ใน

ด้านสังคม ยังเกิดเครือข่ายที่ดีที่ได้รับจากเพื่อนๆ ที่มาจากหลากหลายอาชีพ
และมาจากองค์กรที่ดีและประสบความสำ�เร็จในชีวิตการทำ�งาน ทำ�ให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นความรูใ้ นวิชาชีพ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ที่ทำ�ให้ผมประทับใจในกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่มีคุณภาพ

แนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง
การมองและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำ�คัญผู้บริหารควรมีความไว
ต่อการเปลีย่ นแปลง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นไป
ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถนำ�องค์กรฝ่าวิกฤติไปได้ แนวคิดใน
การทำ�งาน ผมให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานหนักและการทุม่ เทให้กบั งานทีเ่ รา
รับผิดชอบและองค์กรที่เราดูแล เราต้องมีความรักและมีความชอบในงานที่ทำ�
อย่างแท้จริง เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ แี ละมีความสม�ำ่ เสมอ และต้องมีความซือ่ สัตย์
ในการทำ�งานร่วมด้วย เพราะความซือ่ สัตย์ไม่เพียงแต่ถกู ต้องตามหลักคุณธรรม
เท่านั้นแต่ยังช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยสรุป
แนวคิดในการทำ�งานของผมก็คือต้องมีการพัฒนาตนเอง ทำ�งานหนัก ซื่อสัตย์
และทุ่มเทให้กับองค์กรและงานที่เรารับผิดชอบอย่างสม่ำ�เสมอ ถ้าทำ�ได้ตามนี้
ก็จะนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จในการทำ�งานได้ในที่สุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมและคัดเลือก
ผมเข้าพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้จะเป็นกำ�ลังใจให้ผมทำ�งาน สร้าง
งานเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จต่อไปในอนาคต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ ที่ได้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสถาบันที่
ให้ความรู้ แต่ในชีวติ การทำ�งานสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ คือการนำ�เอาความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้ให้เกิดผลสำ�เร็จ นัน่ ก็คอื การสร้างทีมงานทีด่ ี และมีการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญและ
มีความละเอียดอ่อน การบริหารคนจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเข้าใจถึงความแตกต่างของ
วัฒนธรรม ต้องสร้างความน่าเชือ่ ถือและความไว้วางใจซึง่ กันและกัน ความสำ�เร็จ
ของงานไม่ได้อยู่เพียงมีความรู้มากรู้เยอะ แต่ต้องสร้างความไว้วางใจระหว่าง
ทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี และเมื่อทุกท่านจบออกไปอยู่ในสังคม อย่าลืม
กลับมาช่วยกันสร้างและพัฒนานิด้า ของเราให้มีความแข็งแกร่ง และช่วยกัน
ผลักดันให้ก้าวหน้าต่อไป
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จากวิชาชีพทันตแพทย์สกู่ ารเป็นนักบริหารโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่ทม่ี ชี อ่ื เสียง ถือเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายสำ�หรับ
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล แต่ด้วยพื้นฐานความรู้ที่
เข้มข้นด้านการบริหารจัดการจากนิด้า ผนวกกับความ
สามารถทางด้านวิชาชีพ ทำ�ให้สามารถนำ�พาโรงพยาบาล
ก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโต และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
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ฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้

ต้องมีเป้าหมายในการทำ�งานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำ�เนินงาน
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่นลูกค้า ลูกน้อง ผู้ถือหุ้นและสังคม

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

76

ฉัตรแก้ว คชเสนี
๒๕๔๓
รัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง
พร็อพเพอร์ตี้

ผลงานที่สำ�คัญ

• นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
• คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาและ		
ประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
สมัยที่ ๑๒ ประจำ�ปีบริหาร ๒๕๕๐-๒๕๕๑
• ปฏิบัติหน้าที่บริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาในฐานะ
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและภาคเอกชน
ปีบริหาร ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จนได้รับรางวัล
หอการค้ายอดเยี่ยมประจำ�ปี ๒๕๕๐ และได้รับ
การประกาศเกียรติคุณหอการค้าจังหวัดสงขลา
• “สตรีไทยดีเด่น” ประจำ�ปี ๒๕๕๐
จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ดิฉันมีความตั้งใจจะศึกษาที่นิด้า (กรุงเทพ) ตั้งแต่
จบปริญญาตรีใหม่ๆ แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน
จึงไม่ได้เรียน เมือ่ นิดา้ มาเปิดสอนทีห่ าดใหญ่รสู้ กึ ดีใจมาก
และก็ไม่ผดิ หวังเลย ดิฉนั ได้ความรูไ้ ด้เพือ่ น ได้เครือข่าย
และได้นำ�วิชาความรู้มาใช้ประกอบอาชีพ คิดว่าการที่
นิดา้ มาเปิดสอนทีห่ าดใหญ่เป็นการให้โอกาสคนท้องถิน่

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรี ย นที่ นิ ด้ าได้ เ รี ย นกั บ อาจารย์ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ การเรียนเป็นทีม การได้จัดงานสัมมนา

ใหญ่ๆ ทำ�ให้รู้วิธีที่จะทำ�งานใหญ่ให้สำ�เร็จ ระหว่างเรียนก็ได้พบกับเพื่อนบาง
คนซึ่งปัจจุบันก็ยังคบหาพึ่งพากันอยู่

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ส่วนใหญ่เป็นการนำ�ความรูท้ ่ีได้มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้นำ�

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

แนวคิดในการทำ�งานใช้หลักการคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่น
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำ�เนินงาน ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่น
ลูกค้า ลูกน้อง ผู้ถือหุ้นและสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ทำ�ทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ไม่เอาเปรียบใครและต้องเดินนำ�หน้าคนอื่น
หนึ่งก้าวเสมอ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ตัวเองได้รับโอกาสดังกล่าว

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และนำ�ความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้มากอย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่
เพียงอย่างเดียว และอย่าคิดว่าประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวโดยเด็ดขาด
ถ้าทุกคนคิดได้และช่วยกันสร้างประเทศเราก็คงไม่ถอยหลังแน่นอน
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จากความประทับใจที่ “นิด้า” ได้เปิดโอกาสให้คน
ที่อยู่ในท้องถิ่นได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
จึงทำ�ให้ คุณฉัตรแก้ว คชเสนี ผู้หญิงที่มีความสามารถ
อีกคนในแวดวงธุรกิจของจังหวัดสงขลาได้นำ�ความรู้
ที่ได้มาพัฒนาเมืองเกิดของตัวเอง โดยการอุทิศตนใน
การทำ�งานให้กับสังคม และส่วนรวมมาโดยตลอด จน
ได้รบั ความไว้วางใจให้ท�ำ งานมากมาย ทัง้ การเป็นสมาชิก
ของสมาคม และองค์กรต่างๆ ด้วยความรักทีแ่ ละความ
ต้องการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญ จึงทำ�ให้
ได้รับรางวัล “คนดีศรีสงขลา” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั บุคคลทัว่ ไป ผลงานและรางวัลทีเ่ คยได้รบั จึงเป็น
เครื่องยืนยันความสามารถของผู้หญิงเก่งคนนี้ได้เป็น
อย่างดี
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เฉลิมพล ชัยวรพงศา
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วงศ์สมุทธนาวี จำ�กัด
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การเป็นนักบริหารหรือผู้นำ� ต้องฝึกตนเป็นผู้ให้
ตามแต่ความสามารถที่ตนจะทำ�ได้
โดยไม่หวังถึงผลที่จะได้
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

เฉลิมพล ชัยวรพงศา
๒๕๔๕
บริหารธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วงศ์สมุทธนาวี จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
• ผู้ริเริ่มจัดการแข่งขัน Golf ประเพณี
ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สมาคมศิษย์เก่า ฯ
• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

๒ ปี จากการเป็นพนักงานฝ่ายจัดซือ้ บริษัท เบทาโกร
จำ�กัด ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธุรกิจและแง่มุม
ของชีวิตการทำ�งาน หลังจากนั้นเขาได้เบนเข็มสู่งาน
บริหารกองเรือให้กับ บริษัท วงศ์สมุทรนาวี จำ�กัด ใน
ตำ�แหน่งพนักงานฝ่ายบริหาร ด้วยความมุง่ มัน่ ในการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง ใช้หลักการวิเคราะห์ธรุ กิจทัง้ ในแง่กลยุทธ์
และการบริหารที่ ได้เรียนรู้จากนิด้าทำ�ให้วันนี้เขาคือ
รองกรรมการผูจ้ ดั การทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการนำ�พาบริษัท
สู่นวัตกรรมใหม่ๆ และความรู้จากสถาบันแห่งนี้ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ คุณเฉลิมพล ชัยวรพงศา มี
วิสยั ทัศน์ในการทำ�งานทีก่ ว้างไกล ในการสร้างนวัตกรรม
การบริหารทีจ่ ะรองรับเปลีย่ นแปลงไปในอนาคตข้างหน้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

คิดและวิเคราะห์ นวัตกรรมใหม่ในการบริหารที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีก
๑๐ ปีข้างหน้า เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารใหม่ๆ ออกมา

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ซื่อสัตย์และเสียสละแก่ส่วนรวม มีความอดทน และไม่ย่อท้อ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ เป็นเกียรติ ทีส่ ถาบันให้เป็นบุคคลหนึง่ ในร้อยของศิษย์เก่าที่ได้รบั รางวัล
และเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลต่อไป

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

สมัยเรียนระดับปริญญาตรี ได้มโี อกาสผ่านสถาบัน
แห่งนี้ แล้วเกิดความรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องเข้ามาศึกษา
ที่ “นิดา้ ” ให้ได้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

สังคม เพื่อน และการมีเครือข่ายหรือ Networking

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ทำ�ให้มีความเข้าใจในการจัดองค์กรมากยิ่งขึ้น ได้
เรียนรู้วิธีการปรับแผนองค์กรและนำ�มาปฏิบัติทำ�ให้
เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีการกระจายอำ�นาจมากขึ้นจาก
ระบบครอบครัว และทำ�ให้ได้ทบทวนความรู้เก่า สมัย
ที่เคยเรียนในระดับปริญญาตรี

การเป็นนักบริหารหรือผูน้ �ำ ต้องฝึกตนเป็นผูใ้ ห้ ตามแต่ความสามารถทีต่ น
จะทำ�ได้ โดยไม่หวังถึงผลทีจ่ ะได้ ต้องบำ�เพ็ญตนให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบสูง
ไม่ใช่มีแต่แก้ต่างให้ตนเอง และควรดำ�รงตนให้อยู่อย่างพอเพียง
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ชนิกา เชาวนปรีชา

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public Accountant (Thailand))
บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำ�กัด
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การเดินไปสู่ความสำ�เร็จนั้นอย่างแรกต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน
แล้วต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
ที่จะร่วมกันผลักดันงานนั้นๆ ให้สำ�เร็จให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท อดทน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

ผลงานที่สำ�คัญ

ชนิกา เชาวนปรีชา
๒๕๓๘
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public
Accountant (Thailand))
บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและ
กฎหมาย จำ�กัด

• บริหารบริษัท จนทำ�ให้มีลูกค้ามาใช้บริการทางด้าน
บัญชี ตรวจสอบบัญชีและจดทะเบียนธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งัในปัจจุบันบริษัท
มีลูกค้าที่ใช้บริการนับพันราย

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการทำ�งานในวิชาชีพที่
เชี่ยวชาญจนเดินมาสู่การสร้างธุรกิจแบบผู้ชำ�นาญการ
ของคุณชนิกา เชาวนปรีชา ซึ่งได้ผ่านทั้งอุปสรรคและ
ปัญหามากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ก็มิได้บั่นทอนความมุ่งมั่น
ทุ่มเทของเธอลงแม้แต่น้อย ทั้งนี้เพราะการมีพื้นฐาน
ความรู้จากนิด้า ได้สร้างแนวทางในการบริหารอย่าง
รอบด้านไว้ให้แล้วอย่างสมบูรณ์ จึงทำ�ให้วนั นีเ้ ธอมีความ
ภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในศิษย์เก่านิด้าที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน

ของบริษัท ไม่วา่ จะเป็นทางด้านการวางแผนงาน การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ซึง่ ส่งผลให้บริษัทได้รบั การยอมรับจากลูกค้าจนถึงปัจจุบนั นี้

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

บริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละภาษี
ครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจและขอใบอนุญาต ทำ�งานและ
ต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เน้นคุณภาพ ความสำ�เร็จ
และรวดเร็วของการให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมี
ความชำ�นาญในงานนัน้ จริงๆ ปฏิบตั งิ านด้วยวิธกี ารและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยเสมอ
เพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อลูกค้า คุ้มค่ากับค่าบริการอย่างแท้จริง
ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปได้ วัดผลได้และต้องเสร็จได้ในระยะเวลา
ที่กำ�หนด ส่วนวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ต้องมีการวางแผนการทำ�งานเพื่อให้
บรรลุผลสำ�เร็จ และทำ�อย่างมุง่ มัน่ แม้จะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เข้ามา
ต้องสร้างพลังเพื่อฝ่าฟันปัญหา ที่สำ�คัญคือ ต้องขยัน อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท
พยายามเต็มที่ เพือ่ ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายสิง่ สำ�คัญอีกอย่างคือทีมงาน
ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้งานนั้นสำ�เร็จได้ตามเป้าหมาย

หลักสูตร Young Executive MBA ของนิด้าเป็น
หลักสูตรการเรียนบริหารธุรกิจทีด่ มี าก ซึง่ จะเน้นการเรียน
การสอนในการประยุกต์ไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้จริง
ทำ�ให้สามารถนำ�มาปรับปรุงและใช้ในการบริหารองค์กร
ได้อย่างดีเยีย่ ม และในการเรียน ๒ ปีทน่ี ดิ า้ เป็นช่วงชีวติ
ทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ช่วงหนึง่ เพราะเพือ่ นๆ ร่วมรุน่ น่ารักมาก

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ในการทีเ่ ราจะทำ�งาน หรือทำ�อะไรสักอย่างให้ส�ำ เร็จนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญคือ ต้อง
มีความพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน ไม่ย่อท้อแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามา
ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำ�สิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำ�เร็จให้ได้ ถ้าทุกคนทำ�
ได้แบบนี้ความสำ�เร็จจะรออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน

ได้นำ�ความรู้ที่ ได้ศึกษามาจากการเรียนบริหาร
ธุรกิจที่นิด้ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานทุกด้าน

รูส้ กึ ดีใจและเป็นเกียรติตอ่ ตัวเองและวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะการได้เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
ครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
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รูส้ กึ รักและผูกพันกับนิดา้ มาก นิดา้ เป็นสถาบันที่ให้
ความรู้โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานที่ดีเยี่ยม ซึ่งได้
ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนที่นิด้ามาใช้
ในการบริหารทุกด้านขององค์กรจนทำ�ให้ บริษัท ซี.เค.เอ
การบัญชีและกฎหมาย จำ�กัด เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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ชวน ศิรินันท์พร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ความสามารถในการนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์กรและสภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญของการบริหารเพื่อให้
ท้ายที่สุดแล้วจะได้เป็นประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		
		

ชวน ศิรินันท์พร
๒๕๒๑
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
สำ�นักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวง		
มหาดไทย
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• โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
จำ�นวนมากที่สุด 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 ประจำ�ปี ๒๕๕๑ จากสมาคมผู้สื่อข่าว
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำ�นาจเจริญ
• รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม” ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสำ�นักงาน ก.พ.ร.

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำ�งานเพื่อเป็น
ข้าราชการตัวอย่างที่ประชาชนพึ่งพาได้ และคู่ควรกับ
คำ�ว่าข้าราชการที่ดีอย่างสมเกียรติส่งผลให้ คุณชวน
ศิรินันท์พร ที่เติบโตและก้าวหน้าในอาชีพราชการมา
อย่างต่อเนื่อง ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ จนได้รบั รางวัลทรงเกียรติมากมาย ในหลาย
จั งหวั ดที่ ไ ด้ มีโ อกาสไปนั่ ง บริหารในฐานะพ่อเมือง
ความเป็นศิษย์เก่านิดา้ ทำ�ให้ทกุ มิตกิ ารทำ�งานของท่าน
ได้ใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลมาใช้ในการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนแต่สามารถส่งผลในทางบวกให้กับงานทุกงาน
ได้อย่างน่าชื่นชม

กรม หรือ กระทรวง ส่วนราชการที่ต้องทำ�งานในต่างจังหวัดจึงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งเพราะขาดอำ�นาจในการตัดสินใจ
หรือขาดทรัพยากร และส่วนหนึง่ กลายเป็นความเคยชิน มองไม่เห็นความสำ�คัญ
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน นอกจากการสนองความต้องการของผูบ้ งั คับบัญชา
ในส่วนกลางเป็นสำ�คัญ การบริหารงานราชการไทยสมัยใหม่ตอ้ งการข้าราชการ
ทีเ่ ข้าใจในปัญหาของชาวบ้าน มองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาเชิงลึก
คือ แก้ไขทีส่ าเหตุของปัญหา หรือปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดปัญหาไม่ใช่แก้ไขทีป่ ลายเหตุ
ที่ทำ�ให้เกิดปัญหาไม่จบสิ้น ดังพระราชดำ�รัสของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ตรัสไว้ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” นอกจากนี้ต้องดึงชาวบ้านให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพราะปัญหาชุมชน ต้องให้ชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ในขณะทีก่ �ำ ลังศึกษาระดับปริญญาตรีทจ่ี ฬุ า มีความ
ตัง้ ใจอยากทำ�อยู่ ๒ เรือ่ ง คือ อยากรับราชการทีก่ ระทรวง
มหาดไทย และอยากศึกษาต่อปริญญาโททีน่ ดิ า้ เนือ่ งจาก
นิด้าได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท
ทีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ทางด้านการบริหารรัฐกิจ (Public Administration)
เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาที่นิด้าได้จึงเป็นความภาคภูมูิใจจนถึง
ทุกวันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ประทับใจในการเรียนที่นิด้า เพราะหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนของนิ ด้ า เน้นความเป็นสหวิทยาการ
และมีกรณีศึกษาที่ต้องนำ�มาทบทวนวิเคราะห์ เพื่อให้
สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระหว่างเรียนอยู่นั้นได้
รับราชการไปด้วยจึงสามารถทำ�ความเข้าใจถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างความรู้ในภาคทฤษฎีและการนำ�ความ
รู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นิด้าได้สอนให้
คนมีความรูท้ างวิชาการและสามารถนำ�ความรูไ้ ปปรับใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การบริหารราชการไทยที่ผ่านมา จะยึดการบริหาร
งานโดยรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง อำ�นาจการตัดสินใจอยู่ที่

ในฐานะข้าราชการ ซึง่ เป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
จะต้องพิจารณาเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง เป็นความสำ�คัญลำ�ดับ
ต้นๆ ทีต่ อ้ งเร่งดำ�เนินการ และการทีจ่ ะดำ�เนินการในเรือ่ งใดให้ประสบผลสำ�เร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำ�หนด จะต้องระดมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชน ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากปัญหานัน้ ๆ
ให้ร่วมรับทราบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา กำ�หนดแนวทางแก้ไข และ
ร่วมบรูณาการอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง
เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความคืบหน้าปัญหาอุปสรรค และ/หรือความสำ�เร็จในการแก้ปญ
ั หา และ
เกิดความเข้าใจร่วมกันเกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติการอย่างมีพลังและ
เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเอง และวงศ์ตระกลู
และจะเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและประเทศชาติตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้นักศึกษาทุกท่านซึ่งึเป็นผู้มีโอกาสที่ดีที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้ใส่ใจ ใฝ่รู้ในสหวิชาการที่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
ถ่ายทอด และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานให้เหมาะสมกับองค์กร พืน้ ที่ และ
ประชาชนให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของสังคมและประเทศชาติเป็นประการ
สำ�คัญ

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
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ชวลิต นิ่มละออ

ประธานกรรมการและผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำ�กัด
ปัจจุบันองค์กรที่มีความเข้มแข็งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอด
และอยู่ในแถวหน้าของวงการธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
บุคลากรและการสร้างความสามัคคีในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ
มากกว่า เงินทุน / เครื่องจักร ซึ่งสามารถจัดหาซื้อมาได้

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ชวลิต นิ่มละออ
๒๕๓๔
บริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการและ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท โอเรียนตอล
การ์เมนท์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• Prime Minister Export Award
ประธานคณะทำ�งานโครงการจัดตั้งสถาบันแฟชั่น
ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น
• ประธานคณะกรรมการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
พานิชกรรม และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้สึกภาคภูมิใจนิด้าเป็นสถาบัน ที่มีชื่อเสียงที่ทำ�
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก
ที่เก่าแก่ของประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ชี อ่ื เสียงทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

จากการที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจ สำ�หรับผู้บริหารรุ่นที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วยเพื่อน
นักศึกษาที่มีประสบการณ์และความรู้จากองค์กรภาค
ธุรกิจและการธนาคาร ทำ�ให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งนับว่ามีประโยชน์กับ
การเรียนและการทำ�งานอย่างมากนอกเหนือจากความรู้
ในเชิงวิชาการที่ได้รับจากคณาจารย์แล้ว ทุกท่านยังได้
ให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเราทุกคนในช่วงของ
การเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อนและคณาจารย์ได้เป็น
แรงผลักดันให้ผมสามารถทำ�งานให้กับสังคมและภาค
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

เนื่องจากในขณะที่เข้ารับการศึกษาในสถาบัน เป็น
ช่วงที่ธุรกิจกำ�ลังเจริญเติบโตและขยายสู่ธุรกิจการ
ส่งออกในระดับโลก ทำ�ให้ผมได้น�ำ ความรูท้ ่ีได้จากการ
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปรับองค์กรและบริหารงาน
ในขณะเดียวกันก็พยายามผลักดันผู้บริหารของบริษัท
ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อยกระดับ

การทำ�งานของทีมงานภายในองค์กร จึงทำ�ให้ผมมีเวลามากขึ้นที่จะทำ�งาน
เพื่อสังคมในภาคธุรกิจ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสมาคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งผลักดันการพัฒนาบุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม เช่น มูลนิธเิ ครือ่ งนุง่ ห่มและตำ�แหน่งต่างๆ ในภาคการศึกษา
เช่น อาชีวะศึกษาและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

บุคลากรในองค์กรคือส่วนสำ�คัญที่สุดที่จะผลักดันองค์กรให้สามารถเจริญ
ก้าวหน้าและแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันองค์กรที่มีความ
เข้มแข็งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดและอยู่ในแถวหน้าของวงการธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบุคลากรและการสร้างความสามัคคี ในองค์กรจึงเป็น
เรื่องสำ�คัญมากกว่าเงินทุน/เครื่องจักร ซึ่งสามารถจัดหาซื้อมาได้

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การทำ�งานที่จะให้บรรลุความสำ�เร็จต้องสร้างภาวะผู้นำ�ที่แสดงออกถึง
ความจริงจังในการทำ�งาน ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอโดยจะต้อง
สรรหา เลือกใช้ บุคลากรที่เหมาะสมกับการทำ�งานในหน้าที่ต่างๆ ภายใต้
บรรยากาศการทำ�งานอย่างเป็นทีมโดยคนทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานปฏิบัติการในทุกระดับชั้นของการทำ�งานรวมถึง
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีวันสิ้นสุด (Continuous Improvement)

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนหนึ่ง
จากบรรดาศิษย์เก่าที่ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงานทั้งในส่วนของตนเอง
และการทำ�คุณความดีเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ และจะดำ�รงตนเพื่อให้เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของนิด้า

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะพัฒนาเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในวิชาชีพที่ตนทำ�อยู่ และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น
จำ�เป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนและเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทำ�ได้ ให้สมกับที่ได้รบั เลือกให้มาศึกษาในสถาบันทีท่ รงเกียรติแห่งนี้ แต่ความ
สำ�เร็จในชีวิตของพวกเราทุกคนคงไม่ได้อยู่เพียงการศึกษาในชั้นเรียนหรือ
ตามตำ�ราเท่านัน้ หากแต่การได้เรียนรูจ้ ากการทำ�กิจกรรมหรือสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัยและคณาจารย์นา่ จะเป็นโอกาสทีด่ ขี องพวกเราทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จ
หลังจากก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
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การเป็นประธานให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย ได้เป็นเครือ่ งพิสจู น์
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความสามารถแห่งการเป็นผู้นำ�
ของคุณชวลิต ได้เป็นอย่างดี และกับตำ�แหน่งประธาน
กรรมการและผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัทโอเรียนตอลการ์เมนท์ จำ�กัด ในปัจจุบนั เป็นอีกบทบาทหนึง่ ในหลายๆ
ส่วนที่รับผิดชอบ และบทบาทที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง
คือการทำ�งานให้กบั สังคมและส่วนรวมได้อย่างน่าชืน่ ชม
มาโดยตลอด
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ชัยรัตน์ สงวนชื่อ

“ก่อนเกษียณราชการ” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
ผู้นำ�องค์กรต้องเป็นผู้นำ�ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ�
กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้อง
กระจายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์
งานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสำ�เร็จและ
สร้างความภาคภูมิใจสู่บุคลากรทุกระดับ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
๒๕๔๓
รัฐประศาสนศาสตร์
ก่อนเกษียณราชการ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

ผลงานที่สำ�คัญ

• การพัฒนาระบบงานบริการของกรมการขนส่ง
ทางบก ด้วยการนำ�ระบบ IT เข้ามาใช้ในงานและ
ยกระดับพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
• จัดทำ�โครงการยกระดับสำ�นักงานขนส่งจังหวัดให้มี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการทำ�งานที่มี
ประสิทธิภาพ และงานบริการที่เป็นที่พึงพอใจ
โดยทั่วกัน
• รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจาก กพร.
ต่อเนื่อง ๘ ปี (๒๕๔๖-๒๕๕๓)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

สถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนา
นักบริหารในระดับแนวหน้าของประเทศ และผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมถือเป็นสถาบันที่ได้ช่วย
สร้างประโยชน์ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติโดยตรง
ด้วยการหล่อหลอมทรัพยากรมนุษ ย์ให้มีคุณภาพได้
อย่างเต็มเปี่ยม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ความเป็น
กันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา มีการฝึกสอนให้
นักศึกษารักในการพัฒนาตนเองและกระตุ้นให้รู้จักนำ�
ทฤษฎีที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง มิใช่เพียงการศึกษาเพื่อปริญญาเท่านั้น

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทส่ี �ำ เร็จมา มีทฤษฎี
และแผนงานโครงการมากมายที่ตรงกับลักษณะงานที่
ต้องรับผิดชอบในการดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ ในกรมการ
ขนส่งทางบก ซึ่งเป็นยุคที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานเพื่อพัฒนาสู่รูปแบบงานบริการรูปแบบใหม่
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน ทำ�ให้ได้นำ�

ทฤษฎีและแผนงานโครงการต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับงานในหน้าที่จนประสบความสำ�เร็จได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผู้นำ�องค์กรต้องเป็นผู้นำ�ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ�กล้าตัดสินใจ
กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้องกระจายงาน ให้กับบุคลากรตาม
ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุ
ผลสำ�เร็จและสร้างความภาคภูมใิ จสูบ่ คุ ลากรทุกระดับ ควรมีวฒ
ั นธรรมองค์กร
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวและร่วมกันปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กรที่กำ�หนดขึ้น
คือ S (Service Mind) M (Morality) D (Development) คือบริการดี มี
คุณธรรม นำ�สูก่ ารพัฒนา โดยมุง่ หวังใหบุคลากรในองค์กร ใส่ใจกับการปฏิบตั งิ าน
ให้ได้ความพึงพอใจจากประชาชน ภายใต้ความถูกต้องเป็นธรรม พร้อมกับการ
ใฝ่รู้พัฒนาองค์กรด้วยความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องให้ทันยุคสมัย
โดยอยู่ภายใต้ความถูกต้องและถูกใจประชาชน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ตั้งใจทำ�งานอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด โดยมุ่งหวังให้เกิดความสำ�เร็จแก่องค์กร
ด้วยความเชือ่ มัน่ มุง่ มัน่ ศึกษาแนวทางโดยไม่หวัน่ เกรงต่อปัญหาอุปสรรค ด้วย
ตระหนักว่า ปัญหามีไว้ให้แก้ เมื่อแก้ปัญหาแล้วความสำ�เร็จก็จะบังเกิดขึ้นและ
จะได้ความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการแก้ปญั หาแต่ละครัง้ โดยนำ�มาเพิม่ พูนเป็นประสบการณ์
เพื่อสั่งสมความรู้และพัฒนาขีดความสามารถต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภาคภมิใู จและเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวติ การทำ�งาน เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
โดยตลอดระยะเวลาที่มุ่งมั่นปฏิบัติงาน มุ่งหวังเพียงความสำ�เร็จของงาน โดย
ไม่ได้คาดหวังรางวัลเป็นสิง่ ตอบแทน เมือ่ ได้รบั รางวัลจึงถือเป็นกำ�ลังใจยิง่ ใหญ่
ที่จะสอนให้ผู้อื่นยึดมั่นในความตั้งใจ มุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ทฤษฎีที่ ได้รับจากสถาบัน เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และต้องนำ�ไปประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ความสำ�เร็จที่จะเกิดขึ้น ล้วนมาจากการนำ�ความรู้และแนวการสอนด้านทฤษฎี
ที่ได้รบั ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านภาคภูมใิ จ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้นำ�ความรู้ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติต่อไป
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จากตำ�แหน่งนายสถานีขนส่งจัตวา เมื่อปี ๒๕๑๓
สู่ ตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการส่ ว นกิ จ การสถานี ข นส่ ง
ผู้ อำ � นวยการส่ ว นทะเบี ย นขนส่ ง และภาษี ร ถและ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักจัดระบบการขนส่งทางบก ด้วยความ
มุง่ มัน่ ในการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง และปรารถนาทีจ่ ะให้
ระบบขนส่ ง ในประเทศไทยมี พั ฒ นาและยกระดั บ
สำ�นักงานขนส่งจังหวัดให้มปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ประเทศ ได้ผลักดันให้คณ
ุ ชัยรัตน์ สงวนชือ่
ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารสูงสุดของกรมการขนส่งทางบก ที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลระบบการขนส่งทั้งประเทศ
ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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ชำ�นิ ศักดิเศรษฐ์

รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, กรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่ ๘,
ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์
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การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และ สิ่งนี้เองที่จะนำ�มาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืนของ
บ้านเมือง และหัวใจของการทำ�งานด้านการเมืองคือการเข้าถึง
ประชาชน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำ�อย่างไรจะให้
คนในชาติอยู่ดีกินดี มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
		
		
		
		
		
หน่วยงานที่สังกัด

ชำ�นิ ศักดิเศรษฐ์
๒๕๓๖
รัฐประศาสนศาสตร์
รองเลขาธิการพรรค		
ประชาธิปัตย์, กรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง,
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่
๘, ประธานที่ปรึกษา
กรรมาธิการการปกครอง
สภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์

ผลงานที่สำ�คัญ

• เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๐

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม
ที่ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคำ�นึงถึงประโยชน์
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ศิษย์เก่าจากสถาบันแห่งนี้
ล้วนเป็นบุคคลที่เป็นผู้บริหารอยู่ ในองค์กรชั้นนำ�ทั้ง
ภาครัฐแลเอกชน นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันที่มีความ
เป็นกลางทางการเมืองและดำ�รงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมประทับใจกับคณาจารย์ทุกท่านที่มีเมตตาและ
ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มกำ�ลัง
ความรู้ ความสามารถรวมถึงเพือ่ นๆ ทุกท่านต่างมีน�ำ้ ใจ
และช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ที่ได้รับสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับงานบริหารในปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในแง่ของงานบริหารด้านการเมืองและการปกครอง
ในสภาพการณ์ที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งจำ�เป็น ต้องใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียน
มาในหลากหลายด้าน นำ�มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้จัดการแก้ไขปัญหา
แต่ละอย่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างกัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และ
สิ่งนี้เองที่จะนำ�มาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืน และการเป็นผู้นำ�ต้องมีวิสัยทัศน์
ที่แหลมคมและชัดเจน สร้างสรรค์งานทุกอย่างอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
และต้องกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าจะ
นำ�พาประเทศและประชาชนไปในทิศทางใด

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

หัวใจของการทำ�งานด้านการเมืองคือการเข้าถึงประชาชน เห็นประโยชน์
ของประชาชนเป็นที่ตั้งทำ�อย่างไรจะให้คนในชาติอยู่ดีกินดีมีรายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการทำ�งานต้องให้ให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคน เป็นกลาง
ให้โอกาสและรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของแต่ละฝ่าย เพือ่ ลดข้อขัดแย้งและ
สร้างบรรยากาศกับบ้านเมือง และต้องพัฒนาการทำ�งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกภาคภูมิใจ และ เป็นเกียรติอย่างสูง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้น�ำ ความรูท้ ่ีได้มาพัฒนาตนเอง องค์กร สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอทั้งในและ
นอกตำ�ราเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ เพือ่ นำ�พาให้ประเทศ
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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“ชำ�นิ ศักดิเศรษฐ์” นักการเมืองอาชีพน�ำ้ ดีอกี คนหนึง่
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรไทย ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลายสมัย เคยดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
มหาดไทย ๒ สมัย ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริหาร
พรรคประชาธิปตั ย์ คุณชำ�นิถอื เป็นต้นคิด “ยุทธศาสตร์”
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่สำ�คัญคนหนึ่ง
และยังเป็นกำ�ลังสำ�คัญของพรรคในพื้นที่ภาคใต้ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้
จัดตัง้ คณะรัฐมนตรีเงา หรือ ครม.เงา ขึน้ เป็นครัง้ แรก
คุณชำ�นิ ได้รบั เลือกจากทีป่ ระชุมพรรคประชาธิปตั ย์ ให้
ทำ�หน้าทีร่ องนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบกระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทยและสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
และจากการประชุมใหญ่วิสามัญประจำ�ปีของพรรค
ประชาธิปัตย์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ
เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ดใหม่ ต าม
ข้อบังคับพรรค คุณชำ�นิ ศักดิเศรษฐ์ ได้รบั เลือกให้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อันเนื่องมา
จากคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในหมู่
นักการเมืองในพรรคเดียวกัน
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ณรงค์ศักดิ์ กำ�มเลศ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทำ�อย่างไรที่จะทำ�ให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งเพื่อน
ร่วมงานมีความศรัทธา ประทับใจในตัวเรา และมีความสุขที่ได้
ทำ�งานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความสามัคคีและ
บรรยากาศที่ดีในการทำ�งานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จของงาน
ตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ณรงค์ศักดิ์ กำ�มเลศ
๒๕๔๑
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลงานที่สำ�คัญ

• ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถึงชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
• กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า				
วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
• นายกสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ผมภูมิใจที่ได้เรียนที่ “นิด้า” ซึ่งถือเป็นสถาบันอัน
ทรงเกียรติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในหลายๆ ด้าน นับเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่
ได้มีโอกาสศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร
การจัดการภาครัฐและเอกชนหรือหลักสูตร MPPM รุน่
ที่ ๑ ซึ่งเป็นรุ่นแรกของคณะการเรียนที่ นิด้า ไม่เพียง
แค่การได้รับความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
มากไปด้วยประสบการณ์เท่านัน้ สิง่ ทีป่ ระทับใจกว่านัน้
ก็คอื การที่ได้รบั มิตรภาพทีด่ จี ากเพือ่ นๆ ในวงการต่างๆ
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีและมีการ
เชื่อมโยงถึงกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน ทำ�ให้
ได้รับความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใ์ช้และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรูท้ ่ไี ด้รบั จากนิดา้ โดยเฉพาะการเรียนในหลักสูตร
MPPM ได้มีการผสมผสานองค์ความรู้หลายๆ ด้าน
ไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้กบั การทำ�งานได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้การทำ�งาน
สัมฤทธิ์ผลท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะ

การเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร ซึง่ ต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก
และเป็นระบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จะครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน ทั้งการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปรับ
โครงสร้างองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถรองรับภารกิจในอนาคต
รวมทัง้ มุง่ เน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีการ
กระจายอำ�นาจ มุง่ เน้นเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าเพือ่ ให้ลกู ค้ามีความ
พึงพอใจมากขึ้นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการแก้ไขปัญหาในการ
ใช้ไฟฟ้า มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และเน้นคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน เพื่อ
ให้พนักงานมีความสุขกับการทำ�งาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครั้งนี้
ถือเป็นความความภาคภูมใิ จ และเป็นมงคลสูงสุดในการทำ�งานต่อผมและครอบครัว
ถือเป็นรางวัลทีผ่ มได้ท�ำ งานอย่างเต็มกำ�ลังความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนา
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้เป็นองค์กรชัน้ นำ�ในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความตั้งใจในการทำ�งาน
เพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสาร ในฐานะผู้นำ�จะต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความคุ้มค่า
ในการลงทุน และเหมาะสมกับองค์กรของเรามากที่สุด สิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับ
ผมคือ การสร้างทักษะในการเป็นผู้บริหารที่ดีให้กับตัวเอง นั่นคือทำ�อย่างไร
ที่จะทำ�ให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานมีความศรัทธา
ประทับใจในตัวเราและมีความสุขที่ได้ท�ำ งานร่วมกันภายในองค์กร ซึง่ จะนำ�ไป
สูค่ วามสามัคคีและบรรยากาศทีด่ ีในการทำ�งานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จของ
งานตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด
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ด้วยบทบาทการเป็นเบอร์ ๑ ขององค์กร ที่คุณ
ณรงค์ศกั ดิ์ กำ�มเลศ เริม่ ต้นจากการเป็นวิศวกร ประจำ�
แผนกพัสดุเครื่องมือก่อสร้าง เมื่อ ๒๗ ปีที่ผ่านมา จน
ก้าวขึ้นสู่ตำ�แหน่งผู้นำ�สูงสุดที่ต้องรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้เป็นองค์กรที่
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ใน ๗๔ จังหวัด
ทั่วประเทศ การเรียน MPPM ที่นิด้า มีส่วนช่วยให้
คุ ณ ณรงค์ ศั ก ดิ์ ส ามารถผลั ก ดั น องค์ ก รให้ ป ระสบ
ความสำ�เร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไร ซึ่ง
คุณณรงค์ศักดิ์ให้ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจ
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ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อัลติม่าโพลิเมอร์ จำ�กัด

สถาบันของเรานี้ กำ�เนิดมาจากพระราชดำ�ริ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้
พวกเราเหล่ามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำ�เร็จจากสถาบันแห่งนี้ได้
นำ�ความรู้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ มิใช่เพียง
เพื่อยศตำ�แหน่ง หน้าที่การงาน และความร่ำ�รวยแต่เพียงอย่างเดียว
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
๒๕๔๘
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั อัลติมา่ โพลิเมอร์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ ได้ศึกษาใน
สถาบันที่ถือกำ�เนิดมาจากแนวพระราชดำ�ริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้มีพระราชดำ�ริให้สร้างขึน้ เพือ่ สร้างผูน้ �ำ ในทุกๆ สาขาอาชีพเพือ่
มาช่วยกันบริหารประเทศ และมีความประทับใจเป็น
อย่างยิง่ ที่ได้ศกึ ษากับคณาจารย์ทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ
ในระดับชั้นนำ�ของประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ประทับใจในความเป็นทั้งครูและเพื่อนของอาจารย์
ทุกท่านทำ�ให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุก
สนานไม่กดดัน และสามารถนำ�เอาประสบการณ์จริงใน
ธุรกิจมาปรึกษาเป็นกรณีศึกษาในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรู้ในทุกเรื่อง สามารถนำ�มาประยุกต์และใช้
อธิบายถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และนำ�ไปปรับใช้กับ
ธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กัน

ให้กับธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความ
เสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทำ�ให้รู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความพร้อม
ในการแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติ และบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การทำ�ธุรกิจในปัจจุบนั ต้องมีความรูร้ อบด้านและหมัน่ ศึกษาหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ
อนาคตคือผลของการกระทำ�ในปัจจุบัน และปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับหนึ่งสมอง
สองมือและสองเท้าที่เราจะก้าวไป

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยัน มานะ อดทน ค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ ถ้าอยากให้ผอู้ น่ื ปฏิบตั กิ บั เราอย่างไร
ก็จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้น ฉันใดก็ฉันนั้นเปรียบเสมือนกับการปลูกแอ๊ปเปิ้ล
ก็ตอ้ งหมัน่ พรวนดินใส่ปยุ๋ แล้วเราจะได้รบั ประทานผลแอ๊บเปิล้ นัน้ อย่างแน่นอน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติอนั สูงสุดทีผ่ มได้รบั จากสถาบัน ถือได้วา่ เป็นรางวัล
ทีผ่ มได้ท�ำ คุณประโยชน์แก่สถาบันและส่วนรวมมาตลอดเวลายาวนานถึง ๓๓ ปี
โดยได้ยดึ ถือแนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาประยุกต์ใช้ เพือ่
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือทีม่ อี ยูม่ ากมายทัง้ ในสังคมเมือง
และชนบทให้ได้มีโอกาส และมีความสุขตามอัตภาพ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้ระลึกอยูเ่ สมอว่าสถาบันนีก้ อ่ กำ�เนิดจากพระราชดำ�ริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้พวกเราเหล่ามหาบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านได้นำ�ความรู้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
มิใช่เป็นไปเพือ่ ยศ ตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงาน และความร�ำ่ รวยแต่เพียงอย่างเดียว
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คุณณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ คือนักธุรกิจทีม่ ากด้วย
ประสบการณ์ท้งั เป็นผู้ท่อี ุทิศตนเพื่อทำ�ประโยชน์ให้กับ
สังคมมาโดยตลอด การได้รบั รางวัลต่างๆ จากหลากหลาย
องค์กร จึงเป็นเครือ่ งพิสจู น์ให้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถ
ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และการทำ�งานที่ไม่ได้คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ต้องนึกถึง
ผลประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมร่วมด้วยการศึกษาทีน่ ดิ า้ จึงเป็น
ความภาคภูมใิ จของคุณณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ ที่ได้มี
โอกาสน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การทำ�งาน
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ดร. ดุสิต เจริญควนิช
เราจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา
“หากเราจะให้ใครเขารักเรา เราต้องรักเขาก่อน” นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูด
หล่อหลอมให้ทำ�งานร่วมกันได้อย่างดี และการสร้างความสำ�เร็จนั้นมาจาก
ความตั้งใจก่อนแล้ววิเคราะห์ว่าเป้าหมายเป็นไปได้หรือไม่
หากเป้าหมายเกินคาดก็ต้องลดลง..อย่าทำ�เกินตัว
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

94

ดร. ดุสิต เจริญควนิช
๒๕๑๕
สถิติประยุกต์
-

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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 ได้รับรางวัลผู้บริหารประจำ�ปีของ
เมืองฮันสวิล รัฐอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ด้วยความเป็น นักสถิติ ผู้มีความแม่นยำ� ทำ�ให้
ดร.ดุสิต เจริญควนิช อดีตอาจารย์ประจำ�คณะสถิติ
ประยุกต์นดิ า้ และนักวิจยั ในราชการของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา ได้เดินไปสู่จุดหมายแห่งความสำ�เร็จที่
ยีง่ ใหญ่ทง้ั ในด้านการธุรกิจและการเป็นนักวิชาการทีส่ ร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในฐานะผู้ก่อตั้งและประธาน
บริษัทควอลิตร้ี เี สิรช เมืองฮันสวีล รัฐอลาบาม่าทีท่ �ำ ให้
บริษัทเจริญรุง่ เรืองจนได้รบั รางวัลมากมาย เช่น รางวัล
บริษัท เทคโนโลยีดีเด่นประจำ�ปี รางวัลบริษัทประมูล
ดีเด่นในกรุงวอชิงตันดีซี ของตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
เส้นทางแห่งความสำ�เร็จเหล่านี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้
กับนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไป

จะตั้งบริษั ทหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าผมมีคนรักมากมาย เนื่องจากผมเป็น
นักวิชาการไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักบริหาร ในที่สุดผมก็ตั้งบริษัทและเริ่มธุรกิจ
ในปี ๑๙๙๐ ทำ�ได้ ๑๒ ปี ก็ขาย โดยใช้ความรัก ความห่วงใย ความสงบ
ความสุขและความสำ�เร็จมาสร้างงาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ปี ๒๕๑๓ นิด้ายังเป็นทุ่งบางกะปิ มีรถเมล์ขาวผ่าน
ชั่วโมงละหนึ่งคัน ทุ่งบางกะปิได้กลายเป็นทุ่งแห่งพลัง
ปัญญาของชาติ ตอนทีเ่ รียนตำ�ราส่วนใหญ่ท่ใี ช้เป็นภาษา
อังกฤษ การเรียนจะสอนให้เรารู้ถึงความเป็นมาของ
คนไทย สังคมไทย การบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองและสถิติ และเนื้อหา วิชาเฉพาะตามคณะที่
เข้าเรียน ผมภูมใิ จในการเป็นนักศึกษาและเป็นอาจารย์
ที่นิด้า และศิษ ย์เก่าของนิด้าได้ทำ�ประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ ตลอดจนรักและสามัคคีกัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรูด้ า้ นการบริหารทัง้ ราชการและธุรกิจการเมือง
การพัฒนาประเทศและสถิติประยุกต์ทำ�ให้ผมเข้าใจ
โลกมนุษย์มากขึน้ มีทศั นคติทก่ี ว้างไกล คิดเป็น ฟังเป็น
ฝึกตนเองอยู่เสมอ เคยมีเพื่อนชาวอเมริกัน ถามผมว่า

เราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา “หาก
เราจะให้ใครเขารักเรา เราต้องรักเขาก่อน” นีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดหล่อหลอมให้ท�ำ งาน
ร่วมกันได้อย่างดี หากเราปล่อยวางทิฐิ การงานก็จะทำ�งานสำ�เร็จได้งา่ ยขึน้ การให้
อย่างไม่หวังผลตอบแทน เราจะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาล และต้องเข้าใจ
ว่ามนุษย์มคี วามแตกต่างกัน หากเราทำ�ให้เขารักเราเชือ่ มัน่ ในตัวเรา ทำ�ให้เขา
หันมาทำ�งานด้วยความรักและความห่วงใย ได้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเขา
ก็จะไม่ไปทำ�งานที่อื่นหากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้
ผมใช้หลักของ Sam Walton คือ “CCCCLe SSAM” เริ่มจาก Commit
ตั้งใจแน่วแน่ Control ควบคุมให้ถึงเส้นชัย Communicate สื่อสารกับทุกคน
อย่างเปิดเผย Celebrate ฉลองร่วมกันในความสำ�เร็จ Listen ฟังกันเสมอ
Exceed Expectation ทำ�ให้เกินความคาดหมายของลูกค้า Share Profit แบ่ง
กำ�ไรกันอย่างเป็นธรรม Swim Upstream ทำ�งานหนักให้ลูกค้า และเพื่อน
ร่วมงานแบบว่ายทวนน�ำ้ Appreciate ขอบคุณทุกคนทีท่ �ำ งานดีเด่น และ Motivate
ทุกคนต้องจูงใจตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและหน่วยงานแบบเป็นทีม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

การได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นความภูมิใจ
สูงสุดส่วนทีส่ องคือความภูมใิ จที่ได้มาเป็นนักศึกษานิดา้ ทีค่ ณาจารย์และข้าราชการ
อุทศิ ตนทำ�งานด้วยความรักและความห่วงใย ทำ�ให้ภมู ใิ จในสิง่ ทีน่ ดิ า้ สร้างเรามา
ขอขอบคุณคณาจารย์ ข้าราชการ และชาวนิด้าทุกคน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

มนุษย์ควรพัฒนา “ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา” ก่อนทำ�อะไร
ต้องเตรียมตัวให้พร้อม หากสำ�เร็จก็จะมีกำ�ลังใจและฝึกฝนตนเองให้เก่งเพื่อ
ให้มีโอกาสประสบความสำ�เร็จมากที่สุด ซึ่งสามารถนำ�มาใช้ได้กับทุกส่วนจง
เรียนรูแ้ ละทำ�งานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย และเรียนรูค้ วามสำ�เร็จของคนอืน่ ๆ
แล้วนำ�มาดัดแปลงใช้ หากมีโอกาสควรทำ�ธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นระดับ
ประเทศหรือระดับโลก อย่ากลัวและอย่ากังวล และทำ�ตนเองให้ก้าวหน้าอย่าง
ไม่หยุดยั้งอย่าใช้กิเลสและความโลภ ขอให้ใช้ความรักและรู้จักให้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน สังคมและประเทศก็จะมีคนดีมากมาย

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

นิดา้ เป็นสถาบันทีเ่ ป็นเลิศทางวิชาการ สร้างขึน้ เพือ่
ส่งเสริมศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรของประเทศ
คณะสถิติประยุกต์ที่ผมเรียนถือว่ามีมาตรฐานสูงมาก
ทำ�ให้ผมไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศได้อย่าง
ราบรืน่ นิดา้ สร้างนักวิชาการทีส่ ามารถพัฒนาประเทศได้
คณาจารย์มีคุณภาพและอุทิศชีวิตให้ลูกศิษย์ทุกคน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำ�กัด
ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แข่งขันกันสูง เราต้องมองตัวเองให้ชัด
รู้ว่าอยู่ตรงไหน จะไปที่ใด แล้วเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ขยัน
อดทน กล้าคิด กล้าทำ� ใส่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อมุมมอง
ให้ธุรกิจอย่างแตกต่างและมีศักยภาพ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
๒๕๒๙
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส
เมททอล จำ�กัด

จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ของเทคนิค
ในการชุบโลหะมีค่า โดยร่วมกับบริษัทชั้นนำ�ของโลก
และจัดให้มีการสัมมนาทองคำ� ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
เพื่อให้ทิศทางและแนวทางในการทำ�ธุรกิจทองคำ�

๒
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันที่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น
เพราะเปิดรับเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทและเอกเท่านัน้
นักศึกษาทีจ่ บปริญญาตรีจากทีอ่ น่ื มุง่ ทีจ่ ะเข้ามาศึกษาหา
ความรูจ้ ากสถาบันแห่งนี้ เพือ่ นำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ไปพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า หลังจากที่ได้เข้ามา
ศึกษา ก็ไม่ได้ท�ำ ให้ผดิ หวัง เพราะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้
เป็นอย่างดีจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้
ประสบการณ์มากมายจากเพื่อนๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาก
กว่าความรู้ก็คือ การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดย
การนำ�ความรู้ ความสามารถที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ไป
ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าและความมั่นคง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรู้ที่ ได้รับสามารถนำ�ไปพัฒนาทำ�ให้บริษั ทมี
ความมัน่ คงและเจริญก้าวหน้า คณาจารย์ทกุ ท่านนอกจาก
ให้ความรูใ้ นขณะทีเ่ รียนแล้ว เมือ่ เรียนจบก็ยงั สอบถาม
และให้มุมมองใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้รู้สึกอบอุ่น
เพราะยังมีคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้เราได้ตลอดเวลา
ในแต่ละปีจะมีกจิ กรรมคืนสูเ่ หย้า ให้รนุ่ พีร่ นุ่ น้องได้พบ
ปะแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองซึ่งกันและกัน ถือเป็น
สถาบันที่มีความเข้มแข็งจริง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

นิด้าไม่เพียงแต่สอนให้เรามีความรู้ด้านบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเน้นให้
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อที่สามารถนำ�ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
ได้อย่างยั่งยืน ในการทำ�ธุรกิจควรมองว่า จุดยืนของเราอยู่ที่ใด หากต้องการ
เดินต่อไปจะไปได้ถึงจุดไหน และจะต้องมีสิ่งใดบ้างที่ทำ�ให้เราไปถึงจุดหมาย
ที่วางเอาไว้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การทำ�ธุรกิจในปัจจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงควรต้องวิเคราะห์ตนเอง
เป็นอันดับแรก และควรมองว่าธุรกิจทีเ่ ราทำ� เริม่ ต้นทีจ่ ดุ ใด วางแผนการเติบโต
ไปในทิศทางใด โดยพยายามหาจุดทีแ่ ตกต่างจากคูแ่ ข่ง ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้ และควรหาแนวคิดในการทำ�ธุรกิจให้ครบวงจร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

มี ๖ ข้อคือ ซื่อสัตย์, ตั้งใจ, ขยัน, อดทน, กล้าคิด, กล้าทำ� จุดเริ่มต้นของ
ความสำ�เร็จที่สำ�คัญก็คือ ตัวเราเอง หากมีเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับ ๖ ข้อ
โอกาสที่จะประสบความสำ�เร็จมีมาก อย่าล้มเลิกก่อนที่จะถึงจุดหมายปลาย
ทาง ทุกข้อจึงมีความสำ�คัญเท่ากัน ส่วนการที่จะประสบความสำ�เร็จเร็วหรือ
ช้านั้นขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราสามารถมองเห็นหรือเปล่า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่ได้รบั เกียรติจากทางสถาบัน ให้เป็นหนึง่ ในผูท้ ่ีได้รบั
รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ จะขอใช้ความรู้ ความคิด และสติปัญญาอย่างเต็ม
ความสามารถในการเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะนำ�พาประเทศชาติ ให้กา้ วไปสูค่ วามมัน่ คง
และสมบูรณ์พนู สุข ขอน้อมรับรางวัลอันมีเกียรตินด้ี ว้ ยความตัง้ ใจและบริสทุ ธิ์ใจ
และเป็นข้อเตือนใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ลุล่วง ด้วยความขยันหมั่นเพียร
และความสุจริตเที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้ตง้ั ใจศึกษา เพราะเป็นช่วงทีท่ า่ นสามารถเก็บเกีย่ วความรูแ้ ละประสบการณ์
จากเพื่อนและคณาจารย์ ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีพี่ๆ อีกมากที่อยู่ในหลาก
หลายอาชีพ คอยให้คำ�ปรึกษาและให้กำ�ลังใจน้องๆ ขอให้ประสบความสำ�เร็จ
ตามที่ตั้งใจ และหากมีเวลาขอให้เข้ามาช่วยสถาบันด้วย
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ในมุมมองของนักทำ�งานสู่ผู้บริหารสูงสุดองค์กร
หลายประสบการณ์ได้หล่อหลอมทำ�ให้ คุณทรงเกียรติ
วัฒนวิทย์ ได้เห็นช่องทางของการสร้างความสำ�เร็จใน
ธุรกิจ จนสามารถผลักดันให้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ
นำ�พาองค์กรก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในวงการค้า การได้
เข้ามาสู่รั้วนิด้าเป็นอีกสิ่งที่คุณทรงเกียรติ ตั้งใจมา
ศึกษาเพื่อนำ�ไปสร้างศักยภาพในการบริหารให้แกร่ง
ยิ่งขึ้น
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พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ทำ�งานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ด้วยความรอบคอบและมีสติอยู่เสมอ
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
๒๕๓๙
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่ง			
ประเทศไทย
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• เลขานุการ และวิศวกรโครงการวางผังแม่บท
ออกแบบและก่อสร้างโรงเรียนนายร้อย จปร. (เขาชะโงก)
• ผู้อำ�นวยการโครงการก่อสร้างทางพิเศษ ศรีรัช,
ฉลองรัช, บูรพาวิถี, กาญจนาภิเษก
• กรรมการดำ�เนินการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

คุณประโยชน์ที่ท่านผู้นี้ “พันโท ทวีสิน รักกตัญัญู”
ได้สร้างไว้ให้กบั ประเทศนอกจากหน้าทีก่ ารงานในฐานะ
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้ว ท่านยังมี
โอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ด้วยการเป็น
อาจารย์ให้กับโรงเรียนนายร้อย จปร. และโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก การทำ�งานโดยยึดหลักประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ ทำ�ให้ทา่ นได้รบั ความไว้วางใจ
ให้เป็นที่ปรึกษาของประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ)
ในการทำ�งานเพื่อสังคมร่วมด้วย และอดีตที่ปรึกษา
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ธรรมรักษ์
อิศรางกูร ณ อยุธยา)

จากการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพโดยตรง ร่วมกับประสบการณ์ในการทำ�งาน โดย
การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขและปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ต่อองค์กร และสังคมโดยส่วนรวม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้าทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ในองค์รวมของศาสตร์
ทางด้านการบริหารและการพัฒนา ซึ่งสามารถนำ�ไป
บรูณาการร่วมกับศาสตร์ทางด้านอืน่ รวมทัง้ ประสบการณ์
ในการทำ�งาน ช่วยให้พฒ
ั นาศักยภาพในการบริหารงาน
เพื่อให้มีความพร้อมสำ�หรับการดำ�เนินภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุวตั ถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

สามารถนำ�ความรู้ในเชิงการบริหารและการพัฒนา
ที่ ได้ไปบรูณาการและปรับใช้ร่วมกับศาสตร์ที่ ได้รับ

มีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ในการทำ�งาน โดยมุง่ เน้นให้การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นองค์กรที่ให้บริการทางพิเศษอย่างมีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยบนรากฐาน
ของการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ คำ�นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นหลักรวมทั้งสร้างสมดุลระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทัง้ ๔ กลุม่ ได้แก่ รัฐบาล
ผู้ใช้ทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทำ�งานด้วยความรักและพอใจกับงานทีร่ บั ผิดชอบด้วยความศรัทธาและเชือ่ มัน่
ในหน้าที่ ทีม่ อี ยูท่ �ำ งานด้วยความขยันหมัน่ เพียร และมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทำ�งาน
ไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ึ ทำ�งานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบและมีสติอยู่เสมอ ทำ�งานด้วยการพินิจ
พิเคราะห์ โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจสำ�หรับตนเองและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง
รางวัลนี้จะเป็นพลังและกำ�ลังใจให้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำ�งานเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยส่วนรวมต่อไปดังเช่นทีเ่ คย
ปฏิบัติมาแล้ว และจะต้องทำ�ให้มากขึ้นกว่าเดิม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวิต ต้องมีการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้
ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ จะได้น�ำ ไปใช้เป็นหลักในการทำ�งาน และเพิม่ พูนศักยภาพของ
ตนเอง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ให้กบั ทัง้ ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
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นิด้าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานของการศึกษาเป็นที่
ยอมรับทัง้ ในระดับประเทศ และระดับสากล การได้รบั
การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและ
การพัฒนาองค์ความรูใ้ นด้านการบริหารและการพัฒนา
ทีส่ ามารถนำ�ไปปรับใช้รว่ มกับประสบการณ์ในการทำ�งาน
และทำ�ให้เกิดการพัฒนาแนวคิด รวมทัง้ เสริมสร้างและ
เพิ่มเติมศักยภาพในการทำ�งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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ธนากร เกษตรสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทอินเตอร์สเปคกรุ๊ป จำ�กัด และในเครือ
เกียรติยศที่ตามมาจะได้จากผลแห่งการกระทำ�ความดีอย่างไม่ย่อท้อ
แนวคิดของการเป็นผู้ให้สมควรมีติดตัวในหมู่นักศึกษานิด้าทุกคน
ซึ่งจะส่งผลให้สังคมส่วนตัวและสังคมส่วนรวม
ได้อานิสงค์จากแนวทางนี้ตลอดไป
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ธนากร เกษตรสุวรรณ
๒๕๒๙
บริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทอินเตอร์สเปค		
กรุ๊ป จำ�กัด และในเครือ

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ๔๐ เพชรน้ำ�เอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้สึกภูมิใจที่ ได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาคนหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาที่ทรงเกียรติ ที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรียนที่นิด้า ทำ�ให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่
มองโลกในมุมกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
และรูจ้ กั การประสานหรือบูรณาการสิง่ ต่างๆ เข้าด้วยกัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรู้ทางวิชาการขั้นสูงของนิด้า ได้ช่วยสร้าง
รากฐานของการเป็นนักคิดและนักพัฒนาที่ ได้ติดตัว
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

แนวคิดในการทำ�งานได้ใช้หลักการที่จะทำ�ในสิ่งที่ตัวเองถนัดและมีความ
เชี่ยวชาญ และต้องพยายามขยายธุรกิจออกไป และที่สำ�คัญผมเชื่อมั่นเรื่อง
การเป็นคนดีที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละบทบาทที่ ได้
รับมอบหมาย รวมทัง้ ปลูกฝังให้ผอู้ น่ื กระทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องโดยใช้ตนเองเป็นผูน้ �ำ
ในการกระทำ�สิ่งที่ถูกต้องเหล่านั้นเพื่อเป็นแบบอย่างต่อองค์กรโดยรวม

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้คนรอบข้างถือเป็นสิ่งสำ�คัญ และเป็นเกราะ
กำ�บังอันยอดเยีย่ ม อีกทัง้ ยังเป็นแบบอย่างทีส่ �ำ คัญอันจะทำ�ให้ผรู้ ว่ มงานได้ยดึ ถือ
และปฏิบัติตาม อีกประการหนึ่งที่ได้ใช้มาโดยตลอดคือเมื่อจะทำ�สิ่งใดก็ตาม
จะตั้งใจและมุมานะกระทำ�ในสิ่งที่ ได้กำ�หนดไว้อย่างแน่วแน่ และไม่ท้อถอย
จนกระทั่งสำ�เร็จ และเมื่อสำ�เร็จแล้วก็แนะนำ�ผู้คนรอบข้างเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างสูง และตัง้ ใจมัน่ ว่าจะรักษาความดีงามและมีความมุมานะ
ในการกระทำ�สิ่งใดๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตน ชีวิต
การงาน และที่สำ�คัญต้องมีการตอบแทนกลับสู่สังคม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความรู้ที่สูงเยี่ยมที่ ได้รับจากนิด้าถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ต้องไขว่คว้า
และเก็บรักษาเอาไว้ เกียรติยศที่ตามมาจะได้จากผลแห่งการกระทำ�ความดี
อย่างไม่ยอ่ ท้อ แนวคิดของการเป็นผูใ้ ห้สมควรมีตดิ ตัวในหมูน่ กั ศึกษานิดา้ ทุกคน
ซึง่ จะส่งผลให้สงั คมส่วนตัวและสังคมส่วนรวมได้อานิสงส์จากแนวทางนีต้ ลอดไป
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บริษัท อินเตอร์สเปคกรุป๊ จำ�กัด สหรัฐอเมริกา บริษัท
เอช เค ที เวิลดิ์ไวด์เซลส์ จำ�กัด-มาเลเซีย บริษัท อเมริกนั
คอมฟอร์ด-จีน และ บริษัท เลซี่บอย เอเซีย จำ�กัดประเทศไทย เป็นตัวอย่างการบริหารธุรกิจในบริษัทข้าม
ชาติชน้ั นำ�ทีถ่ อื เป็นเครือ่ งพิสจู น์ความสามารถของผูช้ าย
สัญชาติไทย “ธนากร เกษตรสุวรรณ” ที่มีศักยภาพ
และวิสัยทัศน์ ในการทำ�งานแบบสากล ทำ�ให้ปัจจุบัน
เขาได้รบั ความไว้วางใจให้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
บริหารของกลุม่ บริษัท อินเตอร์สเปค กรุป๊ จำ�กัด และ
ในเครือ ซึ่งเป็นบริษั ทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ที่มีลูกค้าใช้
ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ความรู้ที่ดีเยี่ยม การมองโลกในมุม
กว้าง และการรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง คือสิง่ ทีเ่ ขา
ได้รับจากการศึกษาที่นิด้าและได้เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญ
ในการเป็น นักคิดและนักพัฒนาที่ ได้ติดตัวมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
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พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร
แม่ทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๒

การนำ�ทางให้เกิดการทำ�งานร่วมกันสู่ความสำ�เร็จ ต้องมีปัจจัย
ของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งทัศนคตินับเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด
ความรู้ต่อให้มีมากแค่ไหน แต่ทัศนคติกับเรื่องงานเป็นลบแล้ว
อย่างไรก็ทำ�สำ�เร็จยาก และเมื่อทุกคนคิดในมุมเดียวกัน
ย่อมประสานความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์งานที่ถูกต้องได้
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร
๒๕๓๘
รัฐประศาสนศาสตร์
แม่ทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๒
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ผลงานที่สำ�คัญ
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• 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 ทำ�ลาย กองกำ�ลังต่างชาติ ที่รุกล้ำ�อธิปไตย		
ช่องบก อำ�เภอน้ำ�ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
• ปี ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ที่สามารถผลิต
ผู้บริหารสมัยใหม่ให้มีความสามารถในการบูรณาการ
องค์ความรูเ้ ชิงวิทยาการนำ�มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้เรียนรู้ เพิม่ พูนทักษะในสิง่ ใหม่ๆ สามารถนำ�ไปใช้
ในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ และได้มิตรภาพที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและบุคลากรของนิด้า

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ถึงจะมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทางการทหารอยูแ่ ล้ว
แต่นิด้าได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ซึ่งผมได้นำ�ทั้ง ๒ สิ่งนี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้

เกิดเป็นความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่สมบูรณ์ เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติ
ได้จริง และวัดผลได้ จะเห็นได้ว่ากองทัพภาคที่ ๒ ได้นำ�กรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของทหารเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกกองทัพได้เป็นอย่างดี

แนวคิดวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมได้นอ้ มนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตั งิ าน บนพืน้ ฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูใ้ นทุกหน่วยงาน ต่อกำ�ลังพลทุกระดับ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การวัดความสำ�เร็จในการทำ�งานต้องมีเกณฑ์ เกณฑ์ที่จะใช้ในแต่ละคนก็
ไม่เหมือนกัน แต่ละงานก็มคี วามแตกต่างกัน แต่ในหลักการบริหารจัดการบุคคล
มักจะใช้ ๓ ปัจจัยรวมกันในการจัดการความสามารถของคน เพือ่ ให้การทำ�งาน
สำ�เร็จนัน่ คือความรู้ ทักษะ และทัศนคติรวมกัน ซึง่ แต่ละปัจจัยก็ส�ำ คัญทัง้ หมด
ผูท้ ป่ี ระสบความสำ�เร็จทัง้ หลาย จะต้องเกิดจากการสามารถจัดการบริหารทัศนคติ
ให้ถูกต้องก่อน อย่างอื่นก็ไม่น่ากังวล ความรู้ต่อให้มีมากแค่ไหน แต่ทัศนคติ
กับเรื่องงานเป็นลบแล้ว อย่างไรก็ทำ�สำ�เร็จยาก

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

หากมีอุปสรรค ข้อขัดข้อง จะต้องมีสติให้รู้เท่าทันปัญหาอย่างจริงจัง และ
ร่วมกันแก้ไข จะต้องยึดมั่นในประโยชน์ของชาติ และแผ่นดินเป็นใหญ่
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ในบทบาทของผู้นำ�กองทัพที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประเทศชาติและประชาชน พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร
ได้ใช้สรรพความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสร้างผลงาน
สร้างความรัก สามัคคี และความสงบสุขให้กบั บ้านเมือง
ซึง่ นับเป็นคุณต่อประเทศชาติมากมาย การได้มาศึกษา
ทีน่ ดิ า้ เปรียบเสมือนการได้ตอ่ เติมความรอบรูโ้ ดยนำ�มา
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของทหาร ซึ่งถือเป็นการ
บริหารจัดการภาครัฐมาในอีกมิตหิ นึง่ ผลงานทีผ่ า่ นมา
ของพลโท ธวัชชัย จึงไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบทางด้าน
การทหารเพียงอย่างเดียว แต่ได้นำ�ความรู้มาใช้โดย
รอบด้านทัง้ ในมิตทิ างการทหาร การปกครอง และสังคม
โดยรวม
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พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
รองผู้บัญชาการทหารบก
กองทัพบก

ในยุคสมัยที่ประเทศชาติเกิดปัญหารุมเร้า และสังคม
เกิดความขัดแย้งกันอย่างมากอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ สิ่งที่จะช่วยให้
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ
การที่ประชาชนในบ้านเมืองซึ่งนอกจากต้องมีความรู้เท่าทัน
กับสถานการณ์ของโลกแล้ว ยังจำ�เป็นต้องมีคุณธรรมประจำ�ใจด้วย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
๒๕๔๗
รัฐประศาสนศาสตร์
รองผู้บัญชาการทหารบก
กองทัพบก

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ�ของประเทศใน
ด้านการบริหารและการพัฒนาทีต่ ง้ั ขึน้ ตามพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และได้รบั การยอมรับ
จากทุกฝ่ายในด้านประสิทธิภาพเชิงวิชาการ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศิษย์เก่าทีจ่ บการศึกษา
จากสถาบันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ประสบความสำ�เร็จ
ในสาขาอาชีพของตน ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิดา้ มีระบบการเรียนการสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา มีสังคมเครือข่ายที่กว้างขวาง
สามารถสนับสนุนช่วยเหลือ และให้คำ�ปรึกษาในด้าน
ต่างๆ ทำ�ให้ผทู้ ่ีได้เคยเข้ารับการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
นอกจากจะสามารถเพิ่มพูนความรู้จากองค์ความรู้ที่
ทันสมัยแล้ว ยังทำ�ให้มปี ระสบการณ์วสิ ยั ทัศน์ และมีกลุม่
สังคมที่หลากหลายขึ้นได้รับความรู้และประสบการณ์
ผ่านเพือ่ นนักศึกษา ซึง่ ทำ�งานอยู่ในสาขาอาชีพอืน่ รวมทัง้
ยังสามารถให้หรือรับคำ�ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี ทำ�ให้มีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

นำ�ความรู้ไปประยุกต์ ให้ในการทำ�งาน
อย่างไร

ความรูท้ ่ีได้จากการศึกษา ทำ�ให้เกิดมุมมองต่อการ
ทำ � งานในมิ ติ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น จากองค์ ค วามรู้
ด้านการบริหารที่รอบด้านและทันสมัยและมีเหตุมีผล

ในการประมวลความคิดเพื่อการกำ�หนดนโยบายสำ�หรับหน่วยต่างๆ หรือเพื่อ
การตัดสินใจในการพิจารณาดำ�เนินการ บนพืน้ ฐานของการมีคณ
ุ ธรรมและการ
มีจิตสำ�นึกที่ดี ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำ�งานมากที่สุด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ปัญหาในเรือ่ งความมัน่ คงของชาติ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความมั่นคง รวมทั้งสภาวะของโลกที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำ�ให้ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อประเทศรวมทัง้ กองทัพมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ และ
มีความเกีย่ วโยงกับปัญหาหรือเหตุผลอืน่ ๆ มากมาย ทำ�ให้การกำ�หนดแนวทาง
ในการทำ�งานจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์
มีองค์ความรูท้ ท่ี นั สมัยและหลากหลาย รวมทัง้ สามารถประเมินสถานการณ์ และ
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ยึดหลักการมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการใฝ่หาความรู้ทั้ง ในสาขางาน
ของตน หรือในสาขาอื่นๆ การมีจิตใจที่มีความเป็นธรรม รวมทั้งการมีมนษุย์
สัมพันธ์ทด่ี ที ง้ั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคน เป็นสิง่
ที่นำ�มาใช้ในการทำ�งานมาโดยตลอด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ถื อ เป็ น รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ที่ ท าง
คณะกรรมการมีความเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่ได้
มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนี้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทำ�ให้เกิดความปลาบปลื้ม และรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งทั้ง
กับตนเองและครอบครัว

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ในยุคสมัยที่ประเทศชาติเกิดปัญหารุมเร้า และสังคมเกิดความขัดแย้งกัน
อย่างมากในปัจจุบันนี้ สิ่งที่จะช่วยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือการที่ประชาชนต้องมีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก
และยังจำ�เป็นต้องมีคณ
ุ ธรรมประจำ�ใจด้วย และมีความมานะอดทนทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนและสังคมรอบข้าง มีเหตุ
มีผลยอมรับในความคิดของผูอ้ น่ื และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การน้อมนำ�เอาพระราช
ดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของความพอเพียง ซึ่งจะเป็น
หลักปฏิบัติที่มีความยั่งยืน อันจะทำ�ให้นักศึกษาสามารถประสบความสำ�เร็จ
ในหน้าที่การงานต่อไป
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ด้วยบทบาทการเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก ของ
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะประดับ ทหารอาชีพที่ปฏิบัติ
หน้าทีด่ แู ลความมัน่ คงของประเทศชาติจากสถานการณ์
ของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดมาจากความ
ขัดแย้งของบ้านเมือง ทหารในวันนีจ้ งึ ต้องมีองค์ความรู้
ที่ทันสมัยและหลากหลายรวมทั้งสามารถประเมิน
สถานการณ์และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม
และการมีจิตสำ�นึกที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
ทำ�งานเพื่อชาติและประชาชนมากที่สุด
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พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ข้าราชการบำ�นาญ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

ต้องทำ�งานด้วยความถูกต้อง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความคิดในเชิงบวก
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันจะทำ�ให้ชีวิตการทำ�งาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำ�เร็จ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

106

พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
๒๕๑๔
สถิติประยุกต์
ข้าราชการบำ�นาญ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

ผลงานที่สำ�คัญ

• ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding
ในการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
จากหน่วยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา
(D.E.A)
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะนักศึกษาที่มี
ผลงานกิจกรรมศึกษาดีเด่นจากวิทยาลัย
การทัพบก หลักสูตรประจำ�ชุดที่ ๓๗

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

นอกจากการเป็นตำ�รวจ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จสูงสุด
ในการรับราชการกับตำ�แหน่งสุดท้าย ที่ได้รบั มอบหมาย
ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งผูบ้ ญั ชาการประจำ�สำ�นักงานผูบ้ ญั ชาการ
ตำ�รวจแห่งชาติ (ทำ�หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ยังสามารถนำ�ความรู้
ด้านสถิติประยุกต์ ที่ได้ศึกษาจากนิด้า นำ�ไปใช้ในการ
สืบสวนปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถึงแม้ว่าจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
มากมายเพียงใด พลตำ�รวจเอกนิพจน์ ยังสละเวลาทำ�งาน
ให้กบั สังคม โดยมีแนวคิดในการทำ�งานทีท่ �ำ อะไรแล้วต้อง
ทำ�จริง และต้องทำ�ให้ดีที่สุด โดยถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นสุดท้าย (รุ่นที่ ๖) ทีจ่ บการศึกษาจาก
ทีน่ ่ี เมือ่ จบแล้วได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าพนักงานตำ�รวจมีโอกาสได้นำ�ความรู้
ด้านสถิติประยุกต์ผสมผสานกับความรู้ที่ ได้รับใหม่ นำ�ไปใช้ในการสืบสวน
ปราบปรามผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย ถือเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
ด้วยดีและมีความก้าวหน้าในการรับราชการมาโดยตลอด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทำ�อะไรแล้วต้องทำ�จริง และต้องทำ�ให้ดีที่สุด โดยถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียง และ
โดดเด่นในการผลิตผู้นำ�และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ผู้ที่จบจากสถาบันนี้ส่วนใหญ่จึงประสบความ
สำ�เร็จในหน้าที่การงาน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้ามีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นของรัฐ ตรงที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้
ในเชิงปฏิบตั ผิ สมผสานกับทฤษฎี ไม่ได้มงุ่ เน้นให้นกั ศึกษา
รู้แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ประกอบกับคณาจารย์ที่
คัดสรรมาถ่ายทอดความรู้ ก็เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อนักศึกษาจบจาก
สถาบันนี้ จึงสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ได้ทันที

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
ถือเป็นเกียรติประวัตทิ ม่ี คี า่ ในชีวติ และครอบครัว เป็นแรงผลักดันให้เกิดกำ�ลังใจ
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

จากโลกการศึกษาสูโ่ ลกการทำ�งาน ถือเป็นความสำ�เร็จทีก่ า้ วไปสูจ่ ดุ เริม่ ต้น
ใหม่ สถาบันเป็นผู้บ่มเพาะความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ เมื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่ง
การทำ�งาน จำ�เป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และนำ�ความรูท้ ่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ เรียนจบทุกคนต่างต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน
สิง่ สำ�คัญสุดในชีวติ การทำ�งาน คือ ต้องมีสติ เพือ่ เตรียมความพร้อมและปรับตัว
รับกับปัญหาที่อาจพบได้เสมอ ต้องทำ�งานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม มีความคิดในเชิงบวก และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันจะทำ�ให้
ชีวิตการทำ�งานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำ�เร็จ
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มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม กตัญญูรู้คุณ ปฏิบัติในกรอบระเบียบ
และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
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นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินโฟแชด จำ�กัด และบริษัทในเครือ
นิด้าสอนให้เป็นลูกจ้างมืออาชีพได้ดี
แต่สอนให้เป็นเถ้าแก่ได้ดีกว่า หากไม่ได้เรียนที่นี่
คงไม่มีผมและบริษัทอินโฟแชดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
๒๕๒๘
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินโฟแชด จำ�กัด และ
บริษัทในเครือ
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ผลงานที่สำ�คัญ
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• ผู้จัดการขาย-ตลาดอุตสาหกรร บมจ.น้ำ�มันพืชไทย
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส-การตลาด บมจ.สามารถวิศวกรรม
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส บริษัท วิไลลักษณ์
อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำ�กัด
• นักศึกษาเก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๕๓

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันที่ทรงพลังและมีศักยภาพเปี่ยมล้น
ในการสัง่ สอนและถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และเฉพาะเจาะจง นิด้ามิใช่เป็นเพียงสถาบันที่ใหญ่โต
หากแต่เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้างนักบริหารและ
นักพัฒนาไว้อย่างมากมาย

สิ่งที่ได้รับและความประทับใจ

สิ่งสำ�คัญที่สุดคือคำ�สั่งสอนของอาจารย์ และความ
จริงใจ ของเพือ่ นร่วมชัน้ เรียน ทีย่ งั คงเป็นความประทับใจ
อยู่เสมอจนถึงวันนี้

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ แต่ต่อยอดอย่างไร

นิด้าสอนให้ผมเป็นลูกจ้างอย่างมืออาชีพที่ดี แต่สอนให้เป็นเถ้าแก่ได้ดีกว่า
หากไม่ได้เรียนทีน่ ่ี คงไม่มผี มและบริษัทอินโฟแชดทีเ่ จริญรุง่ เรืองอย่างทุกวันนี้

แนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

คิดและทำ�ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นให้ดีที่สุด

เคล็ดลับให้ประสบความสำ�เร็จ

จริงใจกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานก็ตาม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ในการเป็นหนึ่งในร้อยคนที่
ได้รับการคัดเลือก

ฝากข้อคิดถึงนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีจิตใจที่ซื่อตรงต่ออาชีพของตน หมั่นศึกษาเรียนรู้
โลกกว้าง และเห็นหนทางถูกผิด
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ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย คือตำ�แหน่งเริม่ ต้นของการทำ�งาน
ทีม่ สี ว่ นผลักดันให้คณุ นิรนั ดร์ ตัง้ พิรฬุ ห์ธรรม เจริญเติบโต
ในหน้าที่การงานอย่างสมำ�่ เสมอ ด้วยความสามารถใน
การวิเคราะห์ตลาดอย่างแยบยลและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ ทำ�ให้
ก้าวขึน้ สูต่ �ำ แหน่งผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ด้านการตลาดใน
เวลาอันรวดเร็ว ด้วยความมุง่ มัน่ ในหน้าทีแ่ ละความเป็น
นักพัฒนา ทำ�ให้ปจั จุบนั คุณนิรนั ดร์ได้รบั ความไว้วางใจ
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟแชท
จำ�กัด และบริษัทในเครือได้อย่างสง่างาม
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ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor)

งานจะออกมาดีได้ต้องมองภาพใหญ่ก่อน ทำ�ให้ง่าย
ไม่ซับซ้อน ยิ่งจะทำ�ให้ล้มเหลว เหมือนเราไม่เข้าใจแก่นแท้ของเนื้องาน
พร้อมๆ กับใส่ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นหนทางสู่ความสำ�เร็จ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
๒๕๒๓
บริหารธุรกิจ
นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า
(Value Investor)
-

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ในปี ๒๕๔๒
• Who is who in the world (Professional) 2541
• กรรมการและอุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
๒๕๔๔-๒๕๕๐
• ผู้เขียนคอลัมน์ “โลกในมุมมองของ Value Investor”
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันที่ ให้ความรู้ในระดับสูงที่สามารถนำ�
ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง คณาจารย์มีความรู้และ
ประสบการณ์จริงจำ�นวนมากซึ่งต่างมีบทบาทและได้
รับการยอมรับอย่างสูงจากสังคมภายนอก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

เป็ น สถาบั น ที่ เ ปิ ดโลกทรรศน์ ท างธุ ร กิ จ ทำ �ให้
สามารถมองโลกในมุมกว้างได้ ประทับใจในตัวอาจารย์
ที่มีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้สึกอบอุ่น
ในขณะที่เรียนด้วยขนาดของสถาบัน ที่ ไ ม่ ใหญ่หรือ
เล็กเกินไป ได้มีโอกาสพบเพื่อนที่มีน้ำ�ใจที่ดีต่อกัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรูท้ ่ีได้จากนิดา้ ช่วยให้สามารถนำ�ความรูจ้ ากหลายๆ ด้าน มาประกอบ
ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งทำ�ให้การตัดสินใจทำ�ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

พยายามคิดถึงพื้นฐานจริงๆ ของทุกสิ่งทุกอย่าง มองภาพใหญ่พยายามทำ�
อะไรให้ง่ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในสิ่งที่ทำ� ความซับซ้อน
มักแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆ และการปฏิบัติในสิ่งที่ซับซ้อน
นั้นมักนำ�ไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความสำ�เร็จ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ทำ�สิ่งที่เราชอบและเข้าใจดีจริงๆ เพียงอย่างเดียว แต่ก่อนที่จะทำ�สิ่งนั้น
ต้องดูว่าเรามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเพียงพอและเหมาะสมกับ
สิ่งนั้นก่อน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือก เพราะการเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่านั้น
เป็นอาชีพหรือสถานะใหม่ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือรับรองโดยสังคมมาก่อน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

จงพยายามคิดสร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่ทำ� ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำ�ให้
เราแตกต่างจากคนอื่น นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าในโลกยุคใหม่
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ถ้าจะเอ่ยถึงนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า
หรือทีเ่ รียกว่า Value Investor ในบ้านเรา คงไม่มีใคร
ไม่รจู้ กั ดร.นิเวศน์ แนวทางการลงทุนที่ไม่ประมาท เน้น
การลงทุนทีค่ วามเสีย่ งต�ำ่ แต่สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีของ ดร.นิเวศน์ จึงถือเป็น
แบบอย่างทีด่ ีให้กบั นักลงทุน ผลงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
หนังสือ การจัดรายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ หรือ
การปรากฏตัวบนเวทีสัมมนา จึงได้รับความสนใจจาก
ผู้ติดตามอยู่เสมอ นอกจากแนวทางในการลงทุนแล้ว
วิถีการดำ�รงชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่ายของผู้ชาย
คนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
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บรรเจิด พฤฒิกิตติ

ข้าราชการบำ�นาญ, ผู้ช่วยอธิการบดี/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา
ม.สงขลานครินทร์/บ.สหประกันชีวิต จำ�กัด, สหกรณ์บริการ
ม.สงขลาฯ, สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ในการทำ�งานต้องพิจารณาผลประโยชน์ระยะยาว
และผลประโยชน์ระยะสั้นต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาว
และทุกครั้งที่ริเริ่มงานหรือโครงการจะคิดถึงผลกระทบในภาพ
รวมเป็นลำ�ดับแรกและดำ�เนินการทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
หน่วยงานที่สังกัด
		
		
		
		

บรรเจิด พฤฒิกิตติ
๒๕๑๙
สถิติประยุกต์
ข้าราชการบำ�นาญ,
ผู้ช่วยอธิการบดี/ กรรมการ/
ที่ปรึกษา
ม.สงขลานครินทร์/
บ.สหประกันชีวิต จำ�กัด,
สหกรณ์บริการ ม.สงขลาฯ,
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานที่สำ�คัญ

• ๒๕๔๐ ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของประเทศ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
• ๒๕๔๔ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ๒๕๔๖ นำ�สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสหกรณ์ดีเด่นของประเทศ
• ๒๕๕๑ ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิ ด้ า สอนให้ เ กิ ด จิ ต สำ � นึ ก ในการเป็ น ผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลง และต้องมองภาพรวมก่อนเสมอ รวมทั้ง
ปลูกฝังให้มจี ติ สาธารณะ วิชาพืน้ ฐานทีเ่ รียน ๔ รายวิชา
(การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคม และสถิติ) นับว่ามี
ประโยชน์มาก สามารถสร้างความเป็นคน ควบคู่กับ
ความรู้ได้เป็นอย่างดี

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

คณาจารย์ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้รับผิดชอบสูง
ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำ�งานให้ลูกศิษย์เห็นเป็นแบบอย่าง
มีสปิริต เกิดบรรยากาศที่จะรับฟัง และการมีส่วนร่วม
ซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะบรรยากาศของการประชุมของ
คณะกรรมการประจำ�คณะ สามารถถกเถียงโต้แย้งกัน
เต็มที่ แต่เมือ่ สิน้ สุดการประชุมต่างพูดคุยหลอกล้อสนุก
สนานเป็นกันเอง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ทุกครัง้ ทีร่ เิ ริม่ งานหรือโครงการจะคิดถึงผลกระทบในภาพรวมเป็นลำ�ดับแรก
เริม่ ต้นจากการออกแบบโครงสร้าง กำ�หนดขัน้ ตอนในการดำ�เนินงาน มอบหมาย
งาน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม เคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกัน สรุป และวางแผน
ทุกครั้งในการทำ�งาน และเสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

พิจารณาผลประโยชน์ระยะยาว โดยผลประโยชน์ระยะสัน้ ต้องสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ระยะยาว มีการจัดทำ�แผนแบบมีสว่ นร่วมกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบ พร้อม
อำ�นาจดำ�เนินการ มีการวัดประเมินอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ และนำ�
IT มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน และบริการ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

มองหาประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนรวมให้พอเป็นอันดับแรกดำ�เนินการ
ทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อในระหว่างการเดินทาง
ไปสู่ความสำ�เร็จก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางมาสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกยินดีกับเส้นทางของนิด้า ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของนิด้า และได้ทำ�ให้
ฝันเล็กๆ ส่วนหนึ่งของผม ที่มีส่วนสนับสนุนนิด้าให้กลายเป็นจริง และการมี
โอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในทุกครัง้
ถือเป็นมงคลของชีวิต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การศึกษาทีส่ �ำ คัญยิง่ คือ ศึกษาทีจ่ ะพัฒนาจิตให้อยูก่ บั เรา ณ ปัจจุบนั ตัดขาด
จากอารมณ์ความรู้สึกที่รับจากภายนอก คำ�พูดข้อความ หรือภาพสะสมที่มีมา
แต่อดีต เราจะเรียนรู้ และแยกแยะได้ตามภาวะที่เป็นจริง จิตในสภาวะที่มี
สมาธิจะทำ�ให้เกิดแสงแห่งปัญญาที่สุกสกาว และมีอานุภาพเป็นอย่างยิ่งยวด
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“บรรเจิด พฤฒิกติ ติ” ศิษย์เก่าจากคณะสถิตปิ ระยุกต์
เป็นอีกผู้หนึ่งที่ ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
จากการเรียนทีน่ ดิ า้ เพือ่ นำ�ไปพัฒนางานทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นผู้ริเริ่มทำ�ระบบ
คอมพิวเตอร์ใช้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และริเริม่ การผลิตซอฟแวร์ระบบบริหาร
และบริการสหกรณ์ข้นึ ใช้เองและได้แบ่งปันให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ใช้ถงึ ๖๐ แห่ง รวมทัง้ พัฒนาการบริหารสหกรณ์
จนได้รับรางวัลผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ
ประเทศ ในปี ๒๕๔๐
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บุษบา พิบูลชล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำ�กัด

Listen to your customer and make it better
รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
แล้วนำ�มามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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บุษบา พิบูลชล
๒๕๔๐
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์ประมวลผล 		
จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๒
• ๑ มกราคม ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Processing Center จำ�กัด
• ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท PCC Capital จำ�กัด์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Listen to your customer and make it better
หรือการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
แล้วนำ�มามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม
คือแนวทางทีส่ �ำ คัญที่ “บุษบา พิบลู ชน” ใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างความสำ�เร็จของตัวเธอ ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำ�กัด บริษัทที่ให้
บริการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับธนาคาร
พาณิชย์ไทย ธนาคารของภาครัฐบาล และสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ รวมทัง้ สถาบันการเงินชัน้ นำ�ต่างๆ
ในเมืองไทย โดยให้บริการเป็นศูนย์กลางการประมวลผล
ระบบชำ�ระเงินระหว่างธนาคาร (Inter-Bank Payment)
และเธอถือเป็นผลผลิตอีกคนที่นิด้าภาคภูมิใจ

แนวคิดในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพ และอาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรียนทีน่ ดิ า้ ทำ�ให้เกิดความประทับใจในสามเรือ่ ง
หลักคือการฝึกให้ทำ�งานร่วมกันเป็นทีม การปลูกฝัง

ความรู้ที่ ได้สามารถนำ�ไปช่วยในการกำ�หนดเป้าหมายของการทำ�ธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทุม่ เทให้กบั การทำ�งาน องค์กร และจริงใจต่อลูกค้าสร้างทีมงานทีม่ ศี กั ยภาพ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ต้องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ แล้วนำ�มาปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Listen to your customer and make it better)

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

อยากให้ทุกคนเห็นความสำ�คัญของการสร้างเครือข่ายหรือ Networking
ของนิด้า และช่วยกันรักษาไว้
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รู้สึกผูกพัน และต้องการส่งต่อ Connection ไปสู่
รุน่ ต่อๆ ไป เพือ่ ช่วยกันสร้างเครือข่ายหรือ Networking
ที่แข็งแรงให้กับนิด้า

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร
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ดร. ปฐม มณีโรจน์

รองศาสตราจารย์และคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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สถาบันนี้มีส่วนร่วมในการคัดค้านความคิดอ่านหรือพฤติการณ์
ที่เป็นอันตราย ตลอดจนการสนับสนุนหรือผลักดันความคิด
หรือมาตรการที่ชอบ เพื่อทิศทางหรือจุดยืนที่คิดว่าถูกต้อง
ชอบธรรมและเป็นธรรมในบ้านเมือง หวังว่าความรู้สึกนี้
คงไม่ใช่ของผมคนเดียว น่าจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของนักศึกษาเก่า
และน่าจะเป็นของนักศึกษาปัจจุบันด้วย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
หน่วยงานที่สังกัด

ดร. ปฐม มณีโรจน์
๒๕๑๑
รัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์และคณบดี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานที่สำ�คัญ

• ผู้ร่วมก่อตั้ง สมาชิกภาพ และกรรมการสมาคม
นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• สมาชิกภาพตลอดชีพ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย (Public Administration
Society of Thailand – PAST)
• โล่เชิดชูเกียรติของสภาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ในฐานะผู้บรรยายในหลักสูตร
วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรติดต่อกันครบ
๑๐ ปีการศึกษา

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ในฐานะนักเรียนทุนกระทรวงมหาดไทยและศึกษา
จบด้วยปริญญาเกียรตินยิ ม “ดี” ด้วยคะแนนสูงสุดของ
รุ่น ส่วนสำ�คัญที่สุดคือความผูกพันระหว่างศิษย์และ
อาจารย์ ตัวผมเองเคยเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอน ณ
สถาบันแห่งนี้ จึงมีความผูกพัน ทั้งต่อชีวิตวิชาการและ
ต่อชีวติ ความเป็นครู เมือ่ เรียนจบกลับมาทำ�งานและครบ
กำ�หนดใช้ทุนไปหมดแล้วแต่ด้วยความผูกพันที่มีจึงทำ�
ให้ทำ�งานต่อจนเกษียณอายุราชการ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรู้ที่เคยศึกษา สาระสำ�คัญอยู่ที่ความท้าทาย
และ scholarship ที่ได้รับถ่ายทอดจนเป็นโปรแกรม

การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณู ป การมหาศาลต่ อ ชี วิ ต ครู แ ละชี วิ ต ของผม
โดยส่วนรวมเมื่อผมเรียนจบแล้วได้มาทำ�งานวิชาการต่อในสาขาที่เรียน คือ
รัฐประศาสนศาสตร์ จึงไม่มปี ญ
ั หาในการประยุกต์ความรูท้ างทฤษฎีกบั ชีวติ จริง
ถึงแม้ขอบข่ายสถานภาพและเนื้อหาของสาขาวิชานี้จะเปลี่ยนแปลงห่างไกล
จากสภาพเมื่อกว่าสี่สิบปีมาแล้วรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ใช่สาขาย่อยของวิชา
รัฐศาสตร์อกี ต่อไป แต่กลายมาเป็นสหวิทยาการทีเ่ น้นบทบาทด้านการประยุกต์
ยิ่งกว่าการสร้างองค์ทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์กลายสภาพจากเนื้อหาที่เน้น
การบริหารนโยบายที่นักการเมืองเป็นผู้กำ�หนดมาให้จากเบื้องบนมาเป็นเนื้อหา
ของ “นโยบายศาสตร์” ทีเ่ น้นการเป็นพันธมิตรทีร่ ว่ มจัดทำ�และวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะควบคู่ไปกับผู้กำ�หนดนโยบายสาธารณะระดับสูงเพื่อนำ�ไปใช้งาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงในชีวิตที่สถาบัน และสมาคมนักศึกษาเก่าของ
สถาบันยังระลึกถึงผลงาน และคัดเลือกเข้ารับเกียรติอันสูงส่งในการเข้ารับ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความทรงจำ�และความรู้สึกที่ดีที่มีต่อสถาบัน และทำ�ให้ติดตามด้วยความ
ชื่นชมในความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ก็คือการที่สถาบัน
แห่งนี้มีส่วนร่วมในการคัดค้านความคิดอ่านหรือพฤติการณ์ที่เป็นอันตราย
ตลอดจนการสนับสนุนหรือผลักดันความคิดหรือมาตรการที่ชอบเพื่อทิศทาง
หรือจุดยืนทีค่ ดิ ว่าถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรมในบ้านเมือง หวังว่าความรูส้ กึ
นี้คงไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่หากจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของทั้งนักศึกษาเก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน
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การได้เป็นทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่นิด้า ทำ�ให้
ดร. ปฐม มณีโรจน์ รูส้ กึ รักและผูกพันกับสถาบันแห่งนี้
เป็นอย่างมาก การศึกษาอย่างมุง่ มัน่ และต่อเนือ่ ง ทำ�ให้
มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสุดในทุกก้าวย่างของการ
ศึกษาจนได้รบั ทุน FORD/MUCIA/NIDA Fellowship
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ณ The Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs, Syracuse University,
Syracuse, New York, U.S.A. และได้กลับมาสร้าง
ประโยชน์ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากมาย รวมถึงได้ใช้
ความรู้ที่มีในการพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงสังคมและแวดวงการศึกษา
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ประพันธ์ เย็นท่าเรือ

“อยู่ที่ไหน ก็ต้องทำ�ที่นั่นให้ดี”
“รักที่ในที่ที่ตนเองอยู่ และทำ�ในสิ่งที่ดีที่สุด”
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

ประพันธ์ เย็นท่าเรือ
๒๕๔๕
บริหารธุรกิจ
-

ผลงานที่สำ�คัญ
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• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
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• 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
• เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการ			
พาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

คุณประพันธ์ เย็นท่าเรือ ถือเป็นผู้คร่ำ�หวอดอีกคน
ในแวดวงยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์จากค่ายยุโรป
แบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลกอย่าง “วอลโว่” จนได้รับการ
ขนานนามในหมูผ่ ใู้ กล้ชดิ ว่าเป็น ตัวจริงของวอลโว่ ทีม่ คี วาม
รู้ ความเชีย่ วชาญมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ของประเทศ ในฐานะ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายยานยนต์ของบริษัทเวิร์นส์ออโตโมทีพ
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Wearnes International
Group กลุม่ ธุรกิจข้ามชาติทม่ี อี ายุกว่า ๑๐๒ ปี ดูแลธุรกิจ
หลายสาขา อาทิ อสังหาริมทรัพย์, การเงินการธนาคาร,
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจค้าปลีกและผู้แทน
จำ�หน่ายสินค้าสือ่ สารและไอที, เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย และ
ธุรกิจยานยนต์ ฯลฯ โดยธุรกิจรถยนต์นั้น เป็นผู้นำ�เข้า
และจัดจำ�หน่ายรถยนต์วอลโว่ ในประเทศฮ่องกง และ
สิงคโปร์ สำ�หรับในประเทศไทยเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายรถยนต์
วอลโว่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
การเป็นคนไทยที่ต้องรับบทบาทการเป็นผู้บริหาร
ในองค์กรข้ามชาติ ที่เป็นบริษัทรถยนต์ค่ายใหญ่ และ
ได้รบั การยอมรับในสายตาของคนไทยและชาวต่างชาติ
คงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลากหลาย
ด้าน ซึ่งคุณประพันธ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้ง

มาโดยตลอด ด้วยความรู้จริงอย่างครบถ้วนในทุกด้านทั้งในส่วนของการตลาด
การขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับด้านยานยนต์ จึง
ส่งผลให้ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล
จริงจังกับหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ ใส่ใจในงานโดยการเพิม่ พูนความรูอ้ ยูเ่ สมอ รวมทัง้
พยายามผลักดันให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
ผ่านการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ด้วยความจริงใจและเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร
ส่วนบทบาทที่สำ�คัญอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดของคุณประพันธ์ก็คือความรัก
และผูกพันในนิดา้ สถาบันทีบ่ ม่ เพาะความรูใ้ ห้กบั ตนเอง ถึงแม้จะจบการศึกษา
ไปแล้ว ก็ยงั เสียสละเวลามาช่วยพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ด้วยระลึกอยูเ่ สมอว่าทำ�
อย่างไร ทีจ่ ะทำ�ให้เครือข่ายของนิดา้ ผนึกกันได้อย่างกลมเกลียวและเหนียวแน่น
มีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกัน
ด้วยบทบาททางด้านหน้าทีก่ ารงานทีโ่ ดดเด่น ในฐานะผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทข้ามชาติที่มีความสามารถอย่างหาตัวจับได้ยากคนหนึ่ง ด้วยบทบาททาง
ด้านสังคมที่อุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับสถาบัน
การศึกษาทีต่ นเองรักและมีความผูกพัน และด้วยบทบาทการเป็นหัวหน้าครอบครัว
ที่ดี ดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวอย่างดียิ่ง คุณประพันธ์จึงเป็นศิษย์เก่านิด้า
อีกคนที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจและระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประสิทธิ์ ดำ�รงชัย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (ธนาคารสินเอเชียเดิม)
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ที่สำ�คัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ “ความกล้า”
ที่จะช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน
หากเห็นว่าผิดก็ต้องชี้ผิด หากเห็นว่าถูกก็ต้องชี้ถูก
แล้วเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำ�นาจอิทธิพลใดๆ

120

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

ประสิทธิ์ ดำ�รงชัย
๒๕๑๑
รัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด
(ธนาคารสินเอเชียเดิม)

ผลงานที่สำ�คัญ

• ทำ�วิจัยในขณะเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ๒ เรื่อง
• เขียนบทความที่เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม
ทุจริต และเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไป
ลงในวารสาร หนังสือพิมพ์ และประกอบการ
สัมมนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เรื่อง
• ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๔๒

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ผมเป็นนักศึกษารุน่ แรกสุดทีส่ �ำ เร็จสาขารัฐประศาสนศาสตร์และได้รบั “เกียรตินยิ มดี” ผมมีความภูมใิ จ ที่ได้
เป็นศิษ ย์เก่าคนหนึ่งของสถาบันภูมิใจในตัวผู้บริหาร
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยกันรักษาเจตนารมณ์
ของการก่อตัง้ สถาบันมาตัง้ แต่ตน้ ตราบเท่าทุกวันนี้ และ
ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนา
ประเทศทีส่ มบูรณ์แบบทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจสังคม การ
เมือง และการบริหาร

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ตลอดระยะเวลาสองปีที่ได้ศึกษา ผมได้รับความรู้
และประสบการณท์ลกึ ซึง้ และกว้างขวางเพิม่ ขึน้ มีเพือ่ น
ที่มีพื้นฐานมาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ใน
การทำ�งานที่แตกต่างกัน มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ ใน
หลากหลายสาขาวิชา ที่นอกจากให้ความรู้ทางวิชาการ
แล้วยังให้ความใกล้ชดิ ตลอดเวลาตัง้ แต่ยงั เรียนอยู่ จนจบ
ออกไปทำ�งานก็ยงั ห่วงใยลูกศิษย์อยูเ่ สมอสิง่ ที่ได้รบั จาก
นิด้าจึงมีคุณค่ามหาศาล ยากที่จะหาได้จากสถาบันอื่น

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

การเป็น “สหวทิ ยาการ” ของสถาบันในการให้
ความรอบรู้ในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้ลูกศิษย์ที่จบจาก
สถาบันมีความคิดกว้าง คิดไกล ไม่ว่าจะไปทำ�งานใน
องค์กรใด ตำ�แหน่งใด ก็สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้

ได้เป็นอย่างดี นิดา้ ไม่ได้สอนให้รแู้ ละไม่ได้สอนให้คดิ เท่านัน้ แต่สอนให้น�ำ ความรู้
และความคิดไปปฏิบัติให้เกิดผล

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ในด้านทีเ่ ป็นนักบริหารขององค์กร คือเป็นปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีแนวคิด
ในการบริหาร ผมเน้นการใช้คนอืน่ ทำ�งานแทนเราให้มากทีส่ ดุ งานใดทีผ่ ใู้ ต้บงั คับ
บัญชาทำ�ไม่ได้ เราต้องทำ�ได้ โดยต้องมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ และขยัน
หมั่นเพียร เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และในด้านที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐคือต้องช่วยทุกคนที่เข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบ
เพือ่ ให้เขาได้รบั ความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็นผูก้ ล่าวหา ผูถ้ กู กล่าวหา
พยานบุคคล รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่สำ�คัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ
“ความกล้า” ที่จะช่วยให้เขาได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน หากเห็นว่า
ผิดก็ต้องชี้ผิดหากเห็นว่าถูกก็ต้องชี้ถูกแล้วเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำ�นาจอิทธิพลใดๆ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ถ้าเราทำ�ตัวเองให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ความสำ�เร็จของงานก็จะเกิดขึ้นได้
ง่าย แต่ถ้าตัวเราไม่มีคุณภาพ ไม่พร้อมก็จะมีแต่ความล้มเหลว ผมยึดหลัก ๖
ประการ คือ ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในวินัย จะช่วยให้เราเป็นคนมีคุณธรรม
การสูง้ าน คือทำ�งานหนัก โดยไม่เลือกงาน ไม่เลือกเวลา และสถานที่ และไม่
กลัวว่าใครจะเห็นผลงานของเราหรือไม่ ส่วนเชีย่ วชาญจริง ถ้าเราเป็นคนสูง้ าน
และมีความเชี่ยวชาญจริงๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว โอกาสที่จะทำ�งาน
ให้ส�ำ เร็จได้ยอ่ มมีมากขึน้ เป็นเงาตามตัวสุดท้ายคือไม่นง่ิ ดูดาย เป็นหัวใจสำ�คัญ
ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน ซึง่ หมายถึงการมีจติ ใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ช่วย
ใครได้ก็ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกว่าจะเป็นคนระดับใด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นับเป็นเกียรติ และภาคภูมใิ จอย่างสูงสุดผมภูมใิ จที่ได้เป็นศิษย์เก่าของนิดา้
ที่ ได้รับการยกย่องและยอมรับในสิ่งที่ ได้ประพฤติปฏิบัติที่ ได้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การเรียนเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นเพียงความสำ�เร็จส่วนหนึ่งของชีวิต แต่
อีกส่วนหนึง่ คือการนำ�ความรูท้ ่ีได้ร�ำ่ เรียนมาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล อยากให้นกั ศึกษา
ปัจจุบัน ทำ�ตัวครบสามบุคลิกในคนเดียวกัน คือฝึกฝนให้มีความรู้พื้นฐานทาง
วิชาการที่ดีมีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลมเป็นคนสู้งานหนักเพื่อใช้ความรู้ และ
เชาวน์ปัญญาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และใช้หลักหกประการในการดำ�รงชีวิต
คือซื่อสัตย์ มั่นวินัยใฝ่ความรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญจริงไม่นิ่งดูดายแล้วความสำ�เร็จ
ทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงานก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก
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จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ในการเข้ า รั บ ราชการเพื่ อใช้ ทุ น
รัฐบาลไทย ที่สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี และ
ได้กา้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอดโดยได้รบั มอบหมาย
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญมากมายในระดับประเทศใน
ฐานะข้าราชการที่ทำ�งานเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม
คุณประสิทธิ์ ดำ�รงชัย ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยู่
รอบด้านจากตำ�แหน่งหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ สร้างคุณปู การ
ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
คนอื่นๆ ผ่านผลงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลโดย
ทั่วไป
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ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ

Director, Head of Private Wealth Department
บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ชีวิตยังคงต้องเรียนรู้ ค้นคว้า และแสวงหาต่อไป
เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง
และคนที่ให้การเรียนรู้มาเป็นอันดับหนึ่ง จะเป็นคนชั้นหนึ่งเสมอ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ
๒๕๒๙
สถิติประยุกต์
Director, Head of Private
Wealth Department
บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส
วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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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๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่า
ต่อประเทศชาติมากมาย คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง ตั้งใจ
ให้ความรู้แก่นิสิตอย่างดี

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ปริญญาโทของนิดา้ ได้สร้างความท้าทายให้กบั ตัวเอง
ที่ต้องค้นหาความรู้เพิ่มเติมมากมาย ทำ�ให้ได้เรียนรู้ว่า
“ทุกอย่างหากชีวิต ต้องการเรียนรู้ สามารถค้นหาได้
ด้วยตัวเอง”

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

การทำ�งานเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้มาก่อนเสมอ การ
ทีน่ ดิ า้ สอนให้รจู้ กั การค้นหา และการค้นคว้า จึงส่งผลให้
สามารถทำ�งานทุกๆ งาน อย่างไม่เคยรู้สึกกลัว เพราะ
ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากการเรียนที่ได้มีโอกาส
เรียนที่นิด้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การทำ�งานในชีวิตจริง เกี่ยวข้องกับผู้คนเสมอ ดังนั้นการดูแลคนรอบข้าง
ให้ทุกคนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผลงานที่ได้จะออกมาดีเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

“ให้ความสำ�คัญกับคนอื่นก่อนเสมอ แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีภายหลัง” ใน
๕ ปีแรกที่ทำ�งานด้าน IT ออกแบบระบบให้บริษัทมากกว่า ๕ แห่ง ได้ชวนให้
บริษัทเหล่านัน้ ใช้เทคโนโลยี ทำ�ให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึน้ เมือ่ เขาได้รบั สิง่ ดี
เขาก็ให้ผลตอบแทนเราดีเช่นกัน ส่วนในปัจจุบันรับผิดชอบดูแลตระกูลเศรษฐี
๒๐ ตระกูล ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ เรามีความตั้งใจทำ�ให้ลูกค้าได้ผลตอบแทน
ที่ดีก่อนเสมอและต้องการให้ลูกค้ามีความสุขทุกวัน สิ่งที่ได้รับคือรายได้ที่ดีที่
เกิดมาจากการสร้างความสุขให้กับของลูกค้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบคุณสำ�หรับโอกาสทีด่ ที ่ีได้เป็นตัวแทนเพือ่ นๆ ในการรับมอบรางวัล อยาก
ตอบแทนสถาบันมาโดยตลอด และถือโอกาสนี้ตอบแทนเล็กน้อยต่อสถาบัน
การศึกษาที่ได้เรียนมา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การเรียนรูร้ ะดับปริญญาโทก็เป็นเพียงการเริม่ ต้นการศึกษา ชีวติ ต้องเรียนรู้
ค้นคว้าแสวงหาเพื่อประสบความสำ�เร็จต่อเนื่อง “คนที่ ให้การเรียนรู้มาเป็น
อันดับหนึ่ง จะเป็นคนชั้นหนึ่งเสมอ”
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ความช่ำ�ชองในฐานะนักบริหารทางการเงินของ
คุณประสิทธิ์ อ้วนเจริญ ที่ผ่านประสบการณ์ในบริษัท
ข้ามชาติมากว่า ๒๐ ปี จึงไม่ใช่เรือ่ งธรรมดา และถือเป็น
คุณสมบัติอันโดดเด่นที่ผู้คนในวงการการเงินต่างให้
การยอมรับ คูข่ นานไปกับความเชือ่ ถือจากลูกค้า นับเป็น
แบบอย่างที่น่าจับตามองของศิษย์เก่านิด้าอีกคนหนึ่ง
ที่ได้น�ำ พืน้ ฐานทางการเรียนรูไ้ ปปรับใช้ เพือ่ สร้างสรรค์
ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างลึกซึ้ง จริงจัง
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ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
ทำ�ในสิ่งที่ตนเองรัก หาจุดเด่นของตัวเองนำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์
พัฒนาปรับปรุงส่วนที่ขาด และอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ผู้นำ�ยุคใหม่เก่งงาน
อย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่งเรื่องคนด้วย และต้องเป็นคนดีด้วย
เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหาร
ในการทำ�งานต้องซื่อสัตย์กับงานที่ทำ� กับองค์กร กับสังคม
และประเทศชาติ เพื่อช่วยกันพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
		
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
๒๕๕๑
บริหารธุรกิจ
(ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
ประธานเจ้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รางวัล “CEO of the Year” ในงาน Platts Global
Energy Awards 2008 (เป็นรางวัลที่สำ�คัญและ
มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมพลังงาน
ของโลก ปตท. เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่
ผู้บริหารสูงสุดได้รับรางวัลนี้)
• รางวัลสุดยอดผู้นำ�ธุรกิจแห่งปี (Thailand
Business Leader of the Year) โดย
สถานีโทรทัศน์ CNBC

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในฐานะผู้นำ�สูงสุดขององค์กร คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สามารถพลิกบทบาทของ ปตท. จากบริษัท
พลังงานแห่งชาติสู่บริษั ทพลังงานข้ามชาติ ติดลำ�ดับ
บริษัททีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกลำ�ดับที่ ๑๑๘ ในปี ๒๕๕๑
ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ
ประเทศเพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง
เพียงพอ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้เติบโตพร้อมกับ
ทำ�ให้ตลาดทุนไทยเข้มแข็ง คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง
พลังงานทางเลือกที่มีราคาถูก สังคมไทยเข้มแข็งจาก
การดำ�เนินกิจกรรม CSR ครอบคลุมรอบด้าน ด้วย
ผลงานทีโ่ ดดเด่นและรางวัลที่ได้รบั จากองค์กรต่างๆ ล้วน
สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรของ
คุณประเสริฐ ได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกันต้องฉกฉวยโอกาสเมื่อองค์กรของเรามีความได้เปรียบใน
สถานการณ์นน้ั ๆ และต้องมีการบริหารงานแบบยืดหยุน่ เพือ่ สร้างสมดุลระหว่าง
สิง่ ต่างๆ ได้อย่างลงตัว พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิม่ และการเติบโตให้กบั องค์กร
อย่างยั่งยืน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า และ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้นำ� และ
เสริมสร้างองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สามารถนำ�มาประยุกต์
ใช้กับการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ปตท. เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ เกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายกลุม่ อยู่
ในอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ ไม่วา่ จะเป็นนโยบายด้านพลังงานของ
ภาครัฐปัจจัยทางการเมือง สภาพภูมอิ ากาศ หรือแม้กระทัง่
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ ผูน้ �ำ จึงต้องมีทกั ษะ สามารถกำ�หนดกลยุทธ์
ตัง้ รับได้ทนั ท่วงทีเมือ่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลีย่ นแปลง

ทิศทางทีผ่ มได้วางไว้ในอนาคตก็คอื การสร้าง ปตท. ให้เป็นบริษัท พลังงาน
ไทยข้ามชาติชั้นนำ� “Thai premier multinational energy company” ที่มี
ขนาดใหญ่ ติดลำ�ดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลก ภายใน
ปี ๒๕๖๓ เป็นบริษัททีม่ กี ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนติดอันดับดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์
ภายในปี ๒๕๕๖ รวมทัง้ มีผลการดำ�เนินงานติดระดับบริษัทชัน้ นำ� ในแต่ละธุรกิจ
เพือ่ สะท้อนผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่ง โดยได้น�ำ ปรัชญาการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
มาใช้ในการบริหารองค์กร ได้แก่ การบริหารจัดการสูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศ
การยึดมัน่ หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้นำ�
ผมรักงาน ทุม่ เทเพือ่ งาน อยากให้งานออกมาดี อยากเห็นองค์กรเติบโตช่วย
เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดย
กระตุน้ จูงใจให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาพนักงานให้เป็นทัง้ คนเก่ง และคนดี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำ�คัญ และเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันและต้องทำ�
ให้เกิดการสือ่ สารในทุกระดับในแบบสองทาง เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จผูน้ �ำ ยุคใหม่
ต้องเก่งเรือ่ งงานเรือ่ งคนและต้องเป็นคนดีดว้ ย ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีคณุ ธรรม
มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ซือ่ สัตย์กบั งานทีท่ �ำ องค์กร สังคมและประเทศชาติ
เพื่อช่วยกันพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบัน และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความรู้สึกที่ได้รับเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติและขอขอบคุณที่ได้รบั เลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลใน
ครั้งนี้ รางวัลที่ได้มีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกำ�ลังใจในการทำ�งาน
อย่างเต็มกำ�ลังและสุดความสามารถ เพื่อองค์กร และประเทศชาติต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

หนึ่ง ต้องรักในงานที่ทำ� มี Passion ในการทำ�งาน ทุ่มเทกับงาน สอง คือ
Learning เป็น Lifetime การเรียนรู้ไม่ได้หยุดที่วันที่จบการศึกษา ปริญญา
เป็นเพียงใบเบิกทาง แต่การทำ�งานต้องใช้เวลา ใช้ความพยายามมุง่ มัน่ ปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำ�เร็จ ตัดสินใจโดยยึดหลักของความจริงใช้
ประสบการณ์ ใช้ความรู้ที่เรียนมาควบคู่กับการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ทำ�ตัวเราให้เปิดกว้าง ใฝ่รเู้ รียนรู้ พยายามขวนขวาย และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
เร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อให้แข่งขันได้กับคนทั่วโลก
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ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิด้าเพราะ
เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นำ�ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างผู้นำ�และองค์ความรู้เพื่อ
การเปลีย่ นแปลงในระดับสากล ซึง่ ผมสามารถนำ�ความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี และ
การที่ ไ ด้ ม าเรี ย นที่ นิ ด้ า ทำ �ให้ ผ มได้ มี โ อกาสพบปะ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั นักศึกษาหลายๆ
ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และบริษัท
เอกชนชั้นนำ� ซึ่งมีคุณค่าและสามารถนำ�ไปปรับใช้กับ
การบริหารงานองค์กรได้เป็นอย่างดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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เปรมจิต เสาวคนธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารงานจะให้สำ�เร็จจะต้องบริหารคน โดยในการทำ�งานจะ
ต้องจัดการคนให้ทำ�งานให้บังเกิดผลสำ�เร็จ “การจัดการ”
จึงมีความสำ�คัญและมีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงาน

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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เปรมจิต เสาวคนธ์
๒๕๒๗
พัฒนาการเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานที่สำ�คัญ

• พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับมอบเกียรติบัตรร่วมกับอาจารย์
ที่มีผลงานดีเด่น จำ�นวนหนึ่งจากสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
• พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
เพื่อนำ�เสนอหลักสูตรและการจัดตั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ
ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคนแรกของ
คณะเศรษฐศาสตร์ใน ปีพ.ศ. ๒๕๓๘

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

มีความรูส้ กึ รักภาคภูมใิ จ และยินดีกบั สถาบันในฐานะ
เป็นสถาบันการศึกษาทีส่ �ำ คัญแห่งหนึง่ ของประเทศไทย ที่
ผลิตผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพ มีความรูค้ วามสามารถและมี
คุณภาพออกไปรับใช้สงั คมและประเทศชาติอย่างต่อเนือ่ ง
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้านอย่างสม�ำ่ เสมอ
และเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ๆ ควรศึกษาเป็นตัวอย่าง ทัง้ ด้านการบริหาร
และด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหาร
วิทยาเขตหรือวิทยาคารและการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ประทับใจหลายด้านโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเป็น
สิง่ ทีป่ ระทับใจมากทีส่ ดุ คณาจารย์ทกุ ท่านเป็นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้แก่นักศึกษาและด้านการบริหาร รวมถึงให้คำ�ปรึกษาในทุกด้านอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษา ทำ�ให้การ
ใช้ชวี ติ การเป็นนักศึกษาได้รบั ทัง้ ความรู้ ความอบอุน่ และ
ความประทับใจ เมือ่ จบออกไปแล้วยังได้จดจำ�ประสบการณ์
เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตการทำ�งาน บุคลากรของคณะและ
สถาบัน ก็เต็มใจให้บริการในการดำ�เนินการติดต่อและ
ประสานงานเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ในสถาบันก็มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นที่พอใจ
ทั้งของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเป็น
อย่างยิ่ง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่นิด้าได้นำ�ไปประยุกต์ใช้และต่อยอด ทั้งในด้าน
การสอนและทางด้านการบริหาร ด้านการสอนได้น�ำ ความรูท้ ่ีได้มาเป็นหลักคิด
ในการสอนในหลายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการและการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนในด้านการบริหารงาน ได้นำ�ความรู้ที่
ได้มาประยุกต์และปรับใช้โดยนำ�แนวคิดและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
และประเมินโครงการรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคมส่วนรวม และยังติดตามข่าวสารการพัฒนา การเปลีย่ นแปลง การเพิม่
ศักยภาพของสถาบัน เพื่อนำ�มาเป็นข้อคิดในการปฏิบัติงานตลอดมาตราบจน
ปัจจุบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การบริหารงานจะให้ส�ำ เร็จจะต้องบริหารคน โดยจะต้องจัดการคนให้ท�ำ งาน
ให้บังเกิดผลสำ�เร็จ “การจัดการ” จึงมีความสำ�คัญและมีบทบาทมากที่สุดใน
การบริหารงาน และการทำ�งานต้องคำ�นึงถึงผลสำ�เร็จของงานผนวกกับชือ่ เสียง
ของสถาบันทั้งสถาบันเก่าและสถาบันที่ประกอบหน้าที่การงานอยู่

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จคือ ขยันหมัน่ เพียร ทำ�งานโดยไม่เลือกงาน
ทำ�งานเป็นทีม โดยให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเหมือนๆ กัน การจัดการที่ดีจะ
ช่วยทำ�ให้งานสำ�เร็จ อาศัยหลักรู้เขา รู้เรา นำ�ชัยสู่ความสำ�เร็จและต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สำ�คัญต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งบุคคลและองค์กร

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ เป็นเกียรติและภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ที่ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติในครัง้ นี้
และขอให้ค�ำ มัน่ สัญญาต่อสถาบันว่าจะผดุงเกียรติท่ีได้รบั และตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
เพือ่ สร้างชือ่ เสียงให้กบั สถาบัน ทำ�คุณประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำ�เร็จการศึกษา และให้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษา
เล่าเรียนจากสถาบันด้วยปัญญา ด้วยสติ ด้วยความคิด อย่างฉลาดเฉียบคมและ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตโปร่งใส ให้เป็นทีพ่ ง่ึ ได้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ตลอดไปอีก ๔ ปีขา้ งหน้านีป้ ระเทศของเราจะเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยากให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญและนำ�มาเป็นประเด็นศึกษาให้เข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งด้วย เพื่อประโยชน์ในการดำ�รงตนให้ประสบความสำ�เร็จต่อไป
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อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ เป็นศิษย์เก่านิดา้ อีกคน
ทีม่ คี วามรักและภาคภูมใิ จในสถาบันทีเ่ ป็นแหล่งเพาะบ่ม
และหล่อหลอมตนเองให้เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วย
ภาระหน้าทีท่ ง้ั ทางด้านการสอน และทางด้านบริหารใน
ฐานะผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้น�ำ ความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนทีน่ ดิ า้
ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
เพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม
มากที่สุด
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พจนา พะเนียงเวทย์

Export Manager
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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การทำ�งานให้สำ�เร็จไม่สามารถทำ�ได้คนเดียว
ทีมเวิร์คเป็นสิ่งสำ�คัญ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

พจนา พะเนียงเวทย์
๒๕๓๗
บริหารธุรกิจ
Export Manager
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์
จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• อนุกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD
ประเภท THAI-OWNED BRAND
• EXPORT MANAGER บริษัท THAI PRESIDENT
FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
• MANAGING DIRECTOR
บริษัท PRESIDENT INTERFOOD จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งาน PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD ที่เป็น
ที่รู้จักกันดีในแวดวงนำ�เข้า-ส่งออก เธอผู้นี้คือหนึ่งใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ด้วยประสบการณ์
และความสามารถในด้านการส่งออก ปัจจุบนั เธอคือหนึง่
ในขุนพลแห่งค่ายไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์บริษัทรายใหญ่
ของประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจและเป็นผู้นำ�ด้าน
การผลิตบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปภายใต้ตราสินค้า “มาม่า”
ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงขนมปังกรอบ
และเวเฟอร์ ตรา “นิสชิน” และ “โฮมมี” ที่คุ้นเคยกันดี
พจนา พะเนียงเวทย์ ยังเคยฝากผลงานด้าน Computer
Graphic ให้กับ FAREAST ADVERTISING นิด้าจึงถือ
เป็นแหล่งบ่มความคิดให้เธอได้ก้าวต่อไปในโลกของ
การทำ�งาน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้สึกภาคภูมิและเป็นเกียรติอย่างสูงกับการที่ได้เป็นหนึ่งในร้อยศิษย์เก่าที่
ได้รับคัดเลือก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การถ่ายทอดประสบการณ์ และความรูจ้ ากคณาจารย์
เป็นสิง่ มีคา่ ที่ได้รบั นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีความประทับใจ
ในเพือ่ นๆ ทุกคนที่ได้เรียนด้วยกัน มีความสุขที่ได้เรียน
ร่วมกับเพือ่ นๆ ทีม่ คี วามสามารถและมีความหลากหลาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การทำ�งานเป็นทีม หรือทีมเวิร์ค เป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง เรา
ไม่สามารถทำ�งานให้สำ�เร็จได้เพียงลำ�พัง ความสำ�เร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่
เราร่วมมือกัน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
“ตั้งใจทำ�งาน และยึดมั่นในคุณธรรม”

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

“ไม่มีสิ่งใดได้มา โดยปราศจากความพยายาม”
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มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิด้า

ความรู้ที่ได้มาสามารถนำ�มาใช้กับงานที่ทำ�ได้เป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมให้
งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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พนมเทียน สวันตรัจฉ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โพรโมชั่น จำ�กัด

บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
เพื่อความยั่งยืน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

130

พนมเทียน สวันตรัจฉ์
๒๕๔๘
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์
โพรโมชั่น จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ โพรโมชั่น
เซอร์วิสเชส จำ�กัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท อาร์ แอนด์ เอส เซลส์
โพรโมชั่น จำ�กัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมคเกอร์-เซลส์
โพรโมชั่น จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตลอดการทำ�งานในฐานะกรรมการผู้จัดการ และ
ประธานที่ปรึกษาของบริษัท อาร์ แอนด์ เอส เซลส์
โพรโมชัน่ และบริษัทมาร์เก็ตเมคเกอร์-เซลส์ โพรโมชัน่
คุณพนมเทียน สวันตรัจฉ์ ตั้งปณิธานในการทำ�งานไว้
โดยมุง่ เน้นให้เกิดความยัง่ ยืน และทำ�งานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ จวบจนวันนี้ที่คุณพนมเทียน ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์
โพรโมชั่น จำ�กัด ได้มีการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และได้ใช้สง่ิ นีเ้ ป็นวิสยั ทัศน์หลัก
ในการบริหารเพือ่ ความเจริญอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของ
องค์กรตลอดไป

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ก่อนเข้ามาเรียน ในการดำ�เนินธุรกิจผมจะคำ�นึงถึงผลกำ�ไรเพียงด้านเดียว
ทำ�อย่างไรถึงจะมีผลกำ�ไรมากขึ้น หลังจากได้นำ�ความรู้ที่ได้จากการเรียนที่
นิดา้ มาประยุกต์ใช้ ทำ�ให้แนวทางการดำ�เนินงานธุรกิจเปลีย่ นไปโดยจะคำ�นึงถึง
การคืนประโยชน์ให้สังคม การตอบแทนสังคม และการดำ�เนินการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อทำ�ให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

หลังจากสำ�เร็จการศึกษาแล้วได้นำ�กรณีศึกษาต่างๆ มาทบทวนและทำ�ให้
เกิดแนวคิด และวิสัยทัศน์ ในการทำ�งานคือต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
ก่อนเข้ามาศึกษาที่นิด้า รู้สึกถึงความเป็นสถาบันที่
มีความยิ่งใหญ่, น่าเชื่อถือ และอยากเข้ามาศึกษาและ
เมือ่ ได้เข้ามาศึกษา ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้ ยิง่ มีความรูส้ กึ
ที่ดีมากยิ่งขึ้น ผูกพัน และศรัทธาในความเป็นนิด้าเป็น
อย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

วิชาต่างๆ ที่ได้เรียนในคณะบริหารธุรกิจ ทำ�ให้ได้
เรียนรู้ในหลายๆ สิ่ง และในหลายๆ ด้าน จากสิ่งที่ไม่
เคยรู้ ก็ได้เรียนรู้ สิง่ ทีร่ อู้ ยูแ่ ล้วก็ยง่ิ เพิม่ พูนมากขึน้ ทำ�ให้
รูจ้ กั คำ�ว่า “พาราดาม” (Paradigm) และได้น�ำ สิง่ ทีร่ นู้ น้ั
มาปรับใช้ในการบริหาร การวางแผน และการเตรียมตัว
รับสิง่ ใหม่ๆ และประทับใจกับสิง่ ทีอ่ าจารย์สอนโดยเน้น
ให้รู้จักความยั่งยืน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และจะ
รักษาคุณงามความดีในครั้งนี้ไว้ตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้นอ้ งๆ นักศึกษา ตัง้ ใจศึกษา และเก็บเกีย่ วประสบการณ์ในนิดา้ ให้มาก
ที่สุดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทุกท่าน เพราะไม่สามารถย้อนเวลากลับมา
ได้แล้ว และเมือ่ สำ�เร็จไปทำ�งาน ขอให้ท�ำ งานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส
และตอบแทนสังคม ตามกำ�ลังความสามารถ ต้องมองในสิง่ ทีค่ นอืน่ ไม่มอง เห็น
ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ที่สำ�คัญต้อง “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง”

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

บริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดต่างๆ ตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดการดูแลพนักงานในองค์กร โดยการเอาใจใส่และนึกถึงใจเขาให้เรา
ความตรงต่อเวลา ของระบบการจ่ายเงิน
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พฤกษ์ พัฒโน

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, ประธานศูนย์ประสานงาน
พรรคประชาธิปัตย์เทศบาลนครหาดใหญ่่
สำ�นักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
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คำ�ว่า “นักบริหาร” นั้นมองภาพไว้อย่างกว้างๆ ก็คือ การบริหารงาน
การบริหารคน และการบริหารองค์กร ซึ่งสามสิ่งนี้จะใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการงาน โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทำ�แผนงานต่างๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำ�เร็จ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

พฤกษ์ พัฒโน
๒๕๓๘
บริหารธุรกิจ
รองนายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่, ประธานศูนย์
ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์
เทศบาลนครหาดใหญ่
สำ�นักงานเทศบาลนคร		
หาดใหญ่

ผลงานที่สำ�คัญ

• นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• คณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

การที่ได้มาเรียนหลักสูตร Young executive ของ
คณะบริหารธุรกิจเป็นรุ่นแรกของนิด้า ทำ�ให้ผมรู้สึก
ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆ และดีใจ
ที่นิด้าได้เล็งเห็นและเปิดโอกาสให้นักบริหารรุ่นจูเนียร์
ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ รวมถึง
เพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย นแต่ ล ะท่ า นก็ ไ ด้ คั ด เลื อ กมาจาก
นักบริหารรุ่นใหม่เช่นเดียวกันกับผม อาจารย์ผู้สอนก็
มีความรูค้ วามชำ�นาญในด้านวิชาการ อีกทัง้ ยังมีนกั ธุรกิจ
ทีม่ คี วามสามารถและประสบความสำ�เร็จในสาขาอาชีพ
มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ที่ร่วมปลูกฝัง
ความรู้ ความคิด และจิตวิญญาณของนักบริหาร และ
อีกสิ่งหนึ่งที่นิด้าไม่เคยมองข้าม คือ การเรียนการสอน

ที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมักจะถูกละเลยไปจากสังคมไทยใน
ปัจจุบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผลที่ได้รับ คือความภูมิใจและไม่รู้สึกผิดหวังที่เลือกที่นี่เป็นสถานที่ต่อยอด
ทางความคิด ซึง่ ผมก็ได้รบั ในสิง่ ทีต่ อ้ งการอย่างครบถ้วนและสามารถนำ�ไปปรับ
ใช้ประโยชน์ในการทำ�งานได้จริง และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทราบมาก็คือ นิด้ายัง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่ง เดียวในประเทศไทยทีท่ �ำ การสอนเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่เน้นหนักในสาขาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยัง
มีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านวิชาการด้านอื่นๆ
แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งทำ�ให้
ผมเห็นว่าสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ทางการศึกษาแล้ว
ยังเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการก่อให้เกิดการพัฒนา
ของประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

จากเดิมผมมีพื้นฐานในด้านวิศวกร แต่หลังจากที่ได้มีโอกาสศึกษาที่นิด้า
ทำ�ให้ผมได้นำ�สิ่งที่ได้รับมาปรับแนวความคิดจากช่างสู่แนวคิดของนักบริหาร
ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ อดคล้องกับบทบาทหน้าทีท่ ผ่ี มได้รบั อยู่ในขณะนี้ คำ�ว่า “นักบริหาร”
สำ�หรับผมนั้นได้มองภาพไว้อย่างกว้างๆ ก็คือ การบริหารงาน การบริหารคน
และการบริหารองค์กร ซึ่งผมจะนำ� ๓ สิ่งนี้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
งานของผมโดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการจัดทำ�แผนงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำ�เร็จ

แนวคิดวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมจะเป็นคนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำ� ในการวางแผนงาน
แต่ละครัง้ ผมจะมองภาพในมุมกว้างก่อน คือลองวางมโนภาพการทำ�งานตัง้ แต่
เริ่มต้นจนจบงาน และหลังจากนั้นก็จะเริ่มจัดสรรการทำ�งาน โดยการเน้นภาพ
ของการทำ�งานแบบทีมเวิร์คและมีความคิดสร้างสรรค์
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จากวิศวกรโทรคมนาคม พฤกษ์ พัฒโน ได้กา้ วเข้ามา
สูว่ งการการเมืองท้องถิน่ กับตำ�แหน่งรองนายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่ ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และงานด้านประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นนักการเมืองท้องถิน่ ไฟแรง
อีกคนหนึ่งที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนนคร
หาดใหญ่ นครการค้าทีส่ �ำ คัญทางภาคใต้ของประเทศไทย
ด้วยบุคลิกทีเ่ ป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือ
ทำ� และนำ�ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำ�งานและ
สามารถนำ�ความรู้ที่ ได้มาต่อยอด จนทำ�ให้โครงการ
“หาดใหญ่เมืองไอซีท”ี ทีร่ บั ผิดชอบ ได้รบั รางวัลนวัตกรรม
ทางแยกอัจฉริยะ ทำ�ให้วนั นี้ คุณพฤกษ์ พัฒโน ศิษย์เก่า
นิดา้ จากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young Executive
รุ่นแรก จึงฉายแววและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
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พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นิด้าได้สร้างปัญญาให้เกิดความคิดที่ชัดเจน
สร้างจิตสำ�นึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
นิด้าจึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ได้จากนิด้า
จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำ�หรับการต่อยอดความรู้
และสร้างสรรค์ความดีงามในอนาคต
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ชื่อ-นามสกุล
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พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
๒๕๔๔
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
สำ�นักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๒๗
• รางวัลสุภาพบุรุษต้นแบบลดความรุนแรงใน
ครอบครัว ประจำ�ปี ๒๕๕๒
• โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี เป็น
โครงการต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
สังคมและเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดสวัสดิการ
สังคมที่มีการริเริ่มเป็นแห่งแรกในประเทศ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้นำ�ไปขยายผลโดยกำ�หนดเป็นนโยบายให้
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอีก ๑๑
แห่งทั่วประเทศนำ�หลักสูตรของโครงการนี้ไปเป็น
ต้นแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ่อเมืองสิงห์บรุ คี นปัจจุบนั “พิเชษฐ ไพบูลย์ศริ ”ิ ได้
พยายามสร้างและพัฒนาจังหวัดสิงห์บรุ ี เมืองอันยิง่ ใหญ่
ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยด้วยวีรกรรมการสู้รบ
ของชาวบ้านบางระจัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบันทรงมีพระราชดำ�รัสไว้ว่า “วีรกรรมใน
ครัง้ นัน้ เป็นของผูท้ ร่ี กั แผ่นดินไทย เป็นสิง่ ทีค่ นไทยทัง้ มวล
ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีกำ�ลังใจและเตือนสติให้มีความ
สามัคคีและรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง เพือ่ รักษาประเทศไทย
ให้ตนเองและเพือ่ ความมัน่ คงของแผ่นดิน” พ่อเมืองสิงห์บรุ ี
คนปัจจุบัน ได้รวมพลังใจ พลังศรัทธาของชาวสิงห์บุรี
ร่วมสร้าง “ไกรสรราชสีห”์ ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคคีกลมเกลียวของชาวสิงห์บุรี

ทำ�งาน การวิเคราะห์ การวางแผน และการปฏิบตั จิ ริงในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัด ท้องถิน่
และชุมชน ผมได้เริ่มต้นจัดทำ�โครงการด้านการพัฒนาสังคมขึ้นเป็นครั้งแรก
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และต่อเนื่องไปในอีก ๔ จังหวัด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ ป็นเยาวชนและผูส้ งู วัย ซึง่ ถือว่าเป็นกลุม่ เสีย่ งในสังคมไทย ในขณะนี้ได้ก�ำ หนด
กรอบแนวคิดในเรือ่ งการสร้างความสามัคคีและความปรองดองของประชาชนใน
จังหวัดสิงห์บรุ ี โดยมุง่ สร้างความอยูเ่ ย็นเป็นสุขให้ประชาชนมีสขุ ภาวะดี ครอบครัว
อบอุ่นชุมชนท้องถิ่นมีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีทรัพยากรและระบบ
นิเวศที่สมดุล และอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ความรู้จากนิด้า
จึงได้สร้างคุณปู การอย่างมากสำ�หรับการเป็นนักปกครองทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในบทบาทการเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบสำ�คัญ คือบำ�บัด
ทุกข์ บำ�รุงสุข ให้บังเกิดแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เน้นการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดเพื่อให้ประชาชนมีความสุขกาย
สบายใจ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขโดยยึดหลักกระบวนการทำ�งานแบบ
ทีมเวิร์ค คือร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับผิดชอบ และที่สำ�คัญต้องมีธรรมาภิบาล

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้าได้สร้างปัญญาให้เกิดความคิดที่ชัดเจน สร้าง
จิตสำ�นึกการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บรรยากาศ
การเรียนที่นิด้าเข้มข้น ทุกคนต้องตั้งใจขวนขวายและ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนิด้าจึงเป็นโลกแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ทม่ี ชี อ่ื เสียงและมีเทคนิควิธี
การถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกรักและสนุก
กับการเรียนมากขึน้ มีความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน
การสอน และความเป็นมิตรของเพื่อนร่วมสถาบันนิด้า
ได้สร้างความทรงจำ�ที่เป็นความประทับใจที่ดีนับแต่
วันแรกของการเรียนจนถึงวันนี้

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อย
อดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรู้สาขาวิชาการพัฒนาสังคมได้สร้างรากฐาน
ทางปัญญาให้เข้าใจถึงโครงสร้างและบริบทของสังคมไทย
มากขึน้ ความรูจ้ ากนิดา้ ได้น�ำ ไปปรับใช้ในกระบวนการ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตมี
การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ใช้การบริหารเชิงรุก มุง่ เน้นเป้าหมาย
ทีโ่ อกาสไม่ใช่ทป่ี ญั หา สร้างทีมงาน และทำ�งานแบบมีสว่ นร่วมเตรียมพร้อมรับมือ
กับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเพื่อให้สามารถตัดสินใจและปรับแผนได้ทันที
ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

การได้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณุ พัฒนบริหารศาสตร์
ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิติรางวัลนี้จะเป็นสิ่งย้ำ�เตือน
ให้ผมมีกำ�ลังใจและมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลสำ�เร็จเพิ่ม
มากขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้เข้ารับพระราชทาน
รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

องค์ความรู้ที่ ได้จากนิด้าจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำ�หรับการต่อยอดความรู้
และสร้างสรรค์ความดีงามในอนาคต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ขอให้สร้างพลังใน
การเรียนรู้ เพื่อเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณธรรม พร้อมที่จะทำ�คุณประโยชน์
และร่วมกันสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมแห่งความพอเพียงและ
ดีงามอย่างยั่งยืน
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นิดา้ เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการและการมีธรรมาภิบาล มุง่ สร้างบุคลากรคุณภาพ
ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจาก
ความรูส้ กึ รักและผูกพันกับนิดา้ แล้ว ผมมีความภาคภูมใิ จ
มากทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงชัน้ แนวหน้า
ของประเทศ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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ไพฑูรย์ จำ�แนกสาร
บริษัท ป. การช่างและเคมีภัณฑ์ จำ�กัด
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ความรู้ที่กว้างขวางเพียงอย่างเดียวอาจนำ�มาใช้ในงานบริหาร
ได้อย่างสำ�เร็จผล แต่เราต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
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ไพฑูรย์ จำ�แนกสาร
๒๕๔๘
รัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ป. การช่างและ
เคมีภัณฑ์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• กรรมการผู้จัดการบริษัท ป. การช่างและเคมีภัณฑ์ จำ�กัด
• ประธานบริหาร บริษัท แสงวิทย์ซายน์ จำ�กัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไทยยูนีค จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นสิง่ สำ�คัญทีค่ ณ
ุ ไพฑูรย์ จำ�แนกสาร ยึดถือมาตลอด
ทั้งในการทำ�ธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัว ถือเป็นเป็น
แบบอย่างทีด่ ี ให้กบั ผูบ้ ริหารในการนำ�องค์ความรูไ้ ปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยหลักความรู้คู่คุณธรรม
และจริยธรรม ซึง่ สิง่ เหล่านีค้ ณ
ุ ไพฑูรย์ได้รบั การปลูกฝัง
มาโดยตลอด ตัง้ แต่การเรียนในคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ที่นิด้า ที่สอนให้นักศึกษาทุกคน ใช้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้า คือแหล่งขององค์ความรู้ ที่สอนให้ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อองค์กร
สังคม และประเทศชาติ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

จากการที่ได้ศกึ ษาและสำ�เร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำ�ให้
สามารถนำ�องค์ความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานด้วยหลักความรูค้ คู่ ณุ ธรรม
และจริยธรรม
เป็นผู้นำ�ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร พร้อมด้วยทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาโท ทาง
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากนิด้า ซึ่งเป็นสถาบันที่ถือ
กำ�เนิดจากพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยนำ�ความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิต
สำ�นึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพือ่ ยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษา
ของประเทศ ทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และมีความภาคภูมิใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

มีความซือ่ สัตย์ สุจริต ขยัน ตัง้ ใจศึกษาหาความรู้ เพือ่ ให้เกิดผลคุม้ ค่า และ
ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ
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แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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ข้าราชการบำ�นาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม,
ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อได้เป็นนักศึกษานิด้า ถือว่าโชคดีและเป็นกำ�ไรชีวิต จึงควรจะ
ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำ�องค์ความรู้ที่ได้รับไปแสวง
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อสำ�เร็จการศึกษาจากนิด้าไปแล้ว
และประสบความสำ�เร็จในการประกอบสัมมาชีพ ก็ควรจะ
ตอบแทนบุญคุณให้แก่สถาบันบ้างตามสมควร
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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๒๕๓๗
รัฐประศาสนศาสตร์
ข้าราชการบำ�นาญ, ผู้จัดการ
กองทุนนิด้าพัฒนา
กระทรวงกลาโหม, สถาบัน		
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัล “เกียรติยศจักรดาว” (ศิษย์เก่าเตรียม
ทหารดีเด่น) ประจำ�ปี ๒๕๔๐ สาขาพัฒนาสังคม
ของมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร
• โล่เกียรติยศ นักศึกษาเก่าดีเด่น จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๔๑
• นักบริหารดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๔๒ สาขานักบริหารพัฒนาด้านสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
• ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็น
นายทหารพิเศษประจำ�กรมนักเรียนนายร้อยรักษา
พระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่
๑๔ ก.ค ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
• รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”
ประจำ�ปี ๒๕๔๐

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ เป็นสถาบันอันทรงเกียรติอย่างสูงยิง่ เนือ่ งจาก
ก่อตัง้ โดย พระราชดำ�ริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

เนือ่ งจากเรียนทีน่ ดิ า้ เป็นองค์ความรูท้ เ่ี ป็นสหวิทยาการ
มีความหลากหลายที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งสิ้น
และคณาจารย์ทกุ ท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความตัง้ ใจใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่าง
จริงจัง ทำ�ให้มคี วามประทับใจ และเมือ่ จบการศึกษาได้
รับเกียรตินิยมดีมากเพียงคนเดียวในรุ่น (ใน ๑๔๘ คน)
และได้รับรางวัลพระราชทานเข็มทองลงยา จึงมีความ
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ใช้หลักศาสนาในการพัฒนาตนเอง เพราะสังคม
ต้องการคนเก่งทีเ่ ป็นคนดีมคี ณุ ธรรม รวมถึงการน้อมนำ�
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวติ ตลอดจนนำ�ทฤษฏีใหม่
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน และยึดถือองค์ความรูจ้ ากการศึกษาเล่าเรียน
ทุกหลักสูตร ทัง้ ที่ได้รบั โดยตรงหรือจากการศึกษาค้นคว้า

เพิม่ เติม ตลอดจนคำ�แนะนำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์จากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และประสบ
ความสำ�เร็จในการศึกษาเล่าเรียนและดำ�เนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมาแล้ว
ต้องรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของตนเองให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา
ที่สำ�คัญจะต้องเป็นผู้ที่มี “ภาวะผู้นำ�” อย่างแท้จริง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

องค์ความรู้ท่ีได้รับจากนิด้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงานอย่างกว้างขวาง
ด้วยการริเริม่ จัดทำ�โครงการในการพัฒนาหน่วยงานในทุกๆ ด้านมากมายหลาย
โครงการ โดยบูรณาการจากทุกวิชาที่เรียนมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งได้รับรางวัลและชื่อเสียงมากมาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ใช้ “อิทธิบาทสี”่ เป็นหลักสำ�คัญในการทำ�งาน การเรียนทีน่ ดิ า้ เมือ่ เทียบเคียง
แล้วก็คือ อิทธิบาทสี่นั่นเอง เช่นวิชาการประเมินผลโครงการก็คือการใช้หลัก
“วิมงั สา” ประกอบกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นแนวทาง จนทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในชีวติ ทุกด้านตลอดมา
และได้รบั รางวัลชือ่ เสียงเกียรติคณุ มาแล้วอย่างมากมาย รวมทัง้ ก่อนเป็นนายพล
ก็ได้รับบำ�เหน็จสองชั้นมากครั้งที่สุดในรุ่นอีกด้วย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ผมได้ น้ อ มนำ � พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
ของสถาบัน มาเป็นแนวทางปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ด้วยความมุง่ มัน่ จนประสบความ
สำ�เร็จตลอดมา ฉะนัน้ เมือ่ ได้รบั การคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณุ
พัฒนบริหารศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครัง้ นี้ จึงมีความรูส้ กึ
ที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นสิริมงคล และถือเป็น
อมตะนิรันดร์กาลแก่ชาวนิด้าทั้งมวล

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

เมือ่ ได้เป็นนักศึกษานิดา้ ถือว่าโชคดีและเป็นกำ�ไรชีวติ จึงควรจะตัง้ ใจเรียน
ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำ องค์ความรูท้ ่ีได้รบั ไปแสวงประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉะนัน้
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาจากนิด้าไปแล้วและประสบความสำ�เร็จในการประกอบ
สัมมาชีพ ก็ควรจะตอบแทนบุญคุณให้แก่สถาบันบ้างตามสมควร โดยส่วนตัว
ได้ก�ำ หนดปรัชญาในการดำ�เนินชีวติ ไว้วา่ “มองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ หมัน่
ใช้ธรรมะ ชีวิตจะมีสุข ”ซึ่งประสบผลดีตลอดมา
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ผลงานในอดีตและรางวัลต่างๆ ที่ได้รบั เป็นจำ�นวนมาก
นอกจากจะเป็นเครือ่ งยืนยันถึงความสามารถแล้วยังแสดง
ให้เห็นถึงการใช้ความรู้คู่คุณธรรมของพลเอกไพบูลย์
กาญจนพิบลู ย์ ได้เป็นอย่างดี เกียรติประวัตทิ ่ีได้รบั ส่วน
หนึง่ เกิดจากการประยุกต์ความรูท้ ่ไี ด้จากการศึกษาทีน่ ดิ า้
โดยบูรณาการจากทุกวิชาทีเ่ รียนมา จนทำ�ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเป็น
อย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ท่านผู้นี้ประสบความสำ�เร็จ
คือการนำ�หลักศาสนามาใช้พฒ
ั นาตนเอง รวมถึงการน้อม
นำ�พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต พลเอก ไพบูลย์ จึง
ถือเป็นเป็นทหารอาชีพที่ยึดมั่นในสามสถาบันหลักคือ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างแท้จริง
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ในการทำ�งานไม่ควรมองแต่ความเจริญทางเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองแก่นแท้ขององค์กรความมุ่งผล
ประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติ
ต้องมาก่อนผลประโยชน์อื่นใด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ไม่เอาเปรียบสังคม ส่งเสริมคนดี
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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๒๕๔๐
รัฐประศาสนศาสตร์
-

ผลงานที่สำ�คัญ

• นายกสมาคมศิษย์นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๗
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม
จากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ :
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
• รองผู้บัญชาการทหารบก

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ผมภูมใิ จที่ได้เข้ารับการศึกษาในนิดา้ ซึง่ เป็นสถาบัน
ชัน้ นำ�และเป็นทีย่ อมรับของบุคคลทัว่ ไป และเป็นสถาบัน
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงก่อกำ�เนิด ผม
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม.รุน่
ที่ ๙ ถึงแม้ผมจะมีภารกิจ และความรับผิดชอบในฐานะ
ผูบ้ งั คับหน่วยผมไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค ผมถือว่าการ
ได้รับองค์ความรูจ้ ากท่านอาจารย์ทต่ี ้งั ใจถ่ายทอดให้กบั
ผมนั้นเป็นเรื่องสำ�คัญและมีประโยชน์ในการนำ�ความรู้

ที่ ได้รับไปต่อยอดและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของผมและ
ประเทศชาติต่อไป

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

แนวทางในบริหารจัดการขององค์กรโดยใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพของบุคลากรภายในองค์การจะ ต้องมีทักษะ
ในการทำ�งาน ตลอดจนมีความเสียสละ มีความอดทนโดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสำ�คัญ ในด้านการศึกษาได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรเข้ารับการศึกษา
เพิม่ เติมเพือ่ นำ�องค์ความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าทีก่ ารงาน ด้านสวัสดิการ
มุ่งเน้นความเป็นอยู่ของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ นำ�นวัตกรรมใน
ด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมาปรับใช้ในการทำ�งานเพื่อให้เกิประสิทธิภาพ
สูงสุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัล “เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติในรอบ
๔๕ ปีของชาวนิดา้ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า จำ�นวนมากคัดเลือกให้
เหลือ ๑๐๐ ท่าน ผมก็เป็นหนึ่งในจำ�นวนนั้นผมมีรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ
ที่ ได้รับรางวัลครั้งนี้ และยิ่งได้รับทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รับเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
ก็ยิ่งภาคภูมิใจ

ฝากข้อคิดเห็นให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุกท่านทีเ่ ข้ามารับการศึกษาในนิดา้ นัน้ มาจากหลากหลายอาชีพ หลายท่าน
มีศกั ยภาพ มีความสามารถในการบริหาร และเป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กร แม้วา่
จะมีอายุแตกต่างกันก็เป็นเพือ่ นต่างวัยกันได้ และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ในการสร้างและรวม Network ให้เป็นแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในด้าน
การศึกษาและการทำ�งาน
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ด้วยบทบาทของการเป็นทหารของชาติ ที่ พลเอก
ไพศาล กตัญญู เริ่มต้นหลังจบการศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุน่ ที่ ๑๘ เข้ารับราชการครัง้ แรก
ในตำ�แหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกรมผสมที่ ๕ กองพัน
ทหารราบที่ ๓ จังหวัดสงขลา ได้เข้ารับตำ�แหน่งผู้บังคับ
หน่วยสำ�คัญๆ ในกองทัพบก จนได้รบั ตำ�แหน่งรองผูบ้ ญั ชา
การทหารบก ซึง่ ถือว่าเป็นตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญ “กองทัพบก”
ถือเป็นองค์กร หนึง่ ทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อประเทศ
ในด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ดังคำ�ปฏิญาณตนของทหารตอนหนึ่งว่า “จักยอมตาย
เพือ่ อิสรภาพและความสงบสุขแห่งประเทศชาติ จะเทิดทูน
และรักษาไว้ซง่ึ พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์
เจ้า” การที่ได้เข้ามารับการศึกษาหลักสูตร MPA ทีน่ ดิ า้
พลเอก ไพศาล กตัญญู ได้นำ�องค์ความรู้ที่ได้รับนำ�ไป
ต่อยอดในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยทหาร
กับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ต้องทำ�งานร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็น ที่ยอมรับในหน่วยงาน
ราชการต่างๆ
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เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
ผู้อำ�นวยการสายงานลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท สำ�นักบริหาร / บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำ�กัด

หากทำ�ทุกอย่างด้วยใจ ย่อมไม่มีคำ�ว่าไม่ได้ และพร้อมเสมอ
สำ�หรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราต่อยอดสู่การทำ�งาน
ที่กว้างยิ่งขึ้น บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้าและ
บุคลากรในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
๒๕๓๔
บริหารธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการสายงานลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท สำ�นักบริหาร /
บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว.
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ๒ วาระ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓
• กรรมการหาทุนสร้างอาคารเรียนต้นแบบ “รวมใจสาธิต ๔๐ ปี”
โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

วันนีส้ ามารถนำ�ไปใช้ในการทำ�งานโดยตรง โดยเฉพาะด้านงานบริหาร การ
ทำ�ธุรกิจ แล้วยังเป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ท�ำ งาน
จริง และให้แนวคิดเพื่อการบริหารยุคใหม่

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม จริงใจ ต่อลูกค้าและบุคลากรในองค์กร
เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ลูกค้าและบุคลากรในองค์กร ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
(Customers Satisfaction & Employees Satisfaction)

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ไม่มีคำ�ว่าไม่ได้

ภูมิใจมากที่ได้จบปริญญาโท สาขาการตลาด จาก
นิด้า ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และได้สร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ในขณะที่สถาบันก็ได้เติบโตและพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน มาโดยตลอด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ทำ�ให้ได้เปิดมุมมองความรูใ้ นอีกด้านหนึง่ ทีแ่ ตกต่าง
จากสาขาทีเ่ รียนมา และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด

ขอให้มีความภูมิใจในสถาบันตั้งใจเรียน หาความรู้ ประสบการณ์เพิ่มเติม
ตลอดเวลา ตั้งเป้าหมายของชีวิต คิดหาแนวทางที่จะไปให้ถึง โดยคำ�นึงถึง
จริยธรรม นำ�ประโยชน์กลับสู่สถาบันและสังคม
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ถึงแม้จะจบเภสัชกร และไม่เคยทำ�งานด้านการตลาด
มาก่อนแต่ด้วยใจที่รักการเรียนรู้ และความรู้ที่ได้จาก
การเรียนในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดทีน่ ดิ า้ ทำ�ให้
วันนี้ เภสัชกรหญิง ภัทราวดี ก้าวสูก่ ารเป็นนักการตลาด
มืออาชีพ โดยเฉพาะความเชีย่ วชาญทางด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสายงานลูกค้า
สัมพันธ์ของ บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ นิด้าจึงเปรียบ
เสมือนพลังที่จุดประกายให้เกิดความสำ�เร็จที่มากมาย
ให้กับเธอคนนี้

143

ดร. ภูวนิดา คุณผลิน
รองประธานกรรมการบริหาร
เรือเจ้าพระยาครุยส์

ทำ�ให้ดีที่สุด เมื่อโอกาสเป็นของคุณ
…Do Your Best when Opportunities be Yours
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

ดร. ภูวนิดา คุณผลิน
๒๕๓๗
บริหารธุรกิจ
รองประธานกรรมการบริหาร
เรือเจ้าพระยาครุยส์

ผลงานที่สำ�คัญ
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• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๔๔
ปี ๒๕๔๘
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• รางวัลลูกกตัญญู ปี ๒๕๔๗
• ประธานสตรีนักธุรกิจวัยก้าวหน้า สหพันธ์สมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Young Career Women) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนแรกของ
ประเทศไทยให้รับทุนการศึกษาของ Caltex International
ซึ่งมี ๒ ทุนจากทั่วโลก

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

มีความภาคภูมิใจมากที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำ�
ความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ของสถาบัน
ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ นิด้า
เป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่มีส่วนในการพัฒนา
ผู้บริหารชั้นนำ� ในด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

มีความประทับใจในองค์รวม ทั้งการศึกษา เพื่อน
และเครือข่ายสัมพันธ์ที่ ได้เกื้อหนุนในการทำ�งานได้
เป็นอย่างดี ทำ�ให้เกิดการประสานงานและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

สามารถนำ�มาประยุกต์และต่อยอดได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
ธุรกิจของครอบครัว งานทางการเมือง งานในตำ�แหน่งที่ได้รับมอบหมาย และ
ในงานทางด้านการศึกษา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

“ทำ�ให้ดที ส่ี ดุ เมือ่ โอกาสเป็นของคุณ…Do Your Best when Opportunities
be Yours”

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

เรียนรู้ พัฒนา รับฟัง จริงจัง สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติจากทางสถาบัน และจะมุ่งมั่น
ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมตลอดไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้ทุกคนนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากสถาบันไปพัฒนาตนเอง
องค์กร สังคม และประเทศชาติให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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Do Your Best when Opportunities be Yours คือ
แนวทางในการทำ�งานของ ดร. ภูวนิดา คุณผลิน และ
ได้พสิ จู น์ให้เห็นด้วยหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีห่ ลากหลาย
แต่กส็ ามารถประสบความสำ�เร็จได้ในทุกสิง่ ทีท่ � 
ำ ไม่เพียง
ในแง่ธุรกิจเท่านั้น ผลงานทางด้านสังคมที่ทำ�ก็มีความ
โดดเด่นไม่แพ้กัน รวมไปถึงงานทางด้านการเมือง ที่มี
โอกาสได้รบั ผิดชอบงานทีส่ �ำ คัญ ทัง้ การเป็นเลขานุการ
รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
“นิดา้ ” จึงเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ ดร.ภูวนิดา ได้ใช้ความรู้
ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ สังคม และประเทศ
ชาติ
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มงคล สุระสัจจะ

อธิบดีกรมการปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
อยู่ที่ความเข้าใจเชิงทฤษฎีและสามารถนำ�หลักวิชาความรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำ�งานได้อย่างแท้จริง
หาใช่อยู่ที่การท่องจำ�เนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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มงคล สุระสัจจะ
๒๕๔๐
รัฐประศาสนศาสตร์
อธิบดีกรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• ได้รับโล่ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทไทย-ลาว จากกองกำ�ลังสุรศักดิ์มนตรี
(กอ.รมน. ภาค ๒ สย.๑) พ.ศ.๒๕๔๐
• ได้รับโล่เกียรติคุณในการดำ�เนินงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดดียิ่ง จากประธานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด สำ�นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๒
• ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการนายอำ�เภอแหวนเพชร
กรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓
• ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำ�คุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประจำ�ปี ๒๕๔๓ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า และ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ตลอดระยะเวลาทีผ่ มได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษาใน
นิดา้ ถือเป็นช่วงเวลาทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ ช่วงหนึง่ ในชีวติ
ของผม สถาบันไม่เพียงแต่ให้การศึกษาและความรู้ แต่
ผมยังได้รบั ความรัก ความเมตตาจากคณาจารย์ เพือ่ น
ร่วมรุน่ การศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถาบันทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
ด้วยความเอือ้ อาทร ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทัง้ ในเรือ่ ง
การเรียน การทำ�กิจกรรม และการพึ่งพาอาศัยกันใน
เรือ่ งส่วนตัวและการทำ�งาน สิง่ เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความรัก
ความผูกพันต่อสถาบันเป็นอย่างมาก ความประทับใจ
ในทุกสิ่งที่เป็น “นิด้า” ยังคงอยู่ในความทรงจำ�เสมอ

ผมรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ ได้มีโอกาสบอกเล่า ประสบการณ์การได้เป็ น
ส่วนหนึง่ ของสถาบัน ให้บคุ คลรอบข้างฟังและมัน่ ใจว่าศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
ของ “นิด้า” คงมีความรู้สึกไม่ต่างไปจากผมเช่นเดียวกัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรูท้ ่ีได้จะนำ�มาใช้ในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือ่ ให้ตอบสนอง
ภารกิจที่ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวง โดยเฉพาะวิธกี ารนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติ หรือ Implementation ซึ่งเป็นบทบาทที่สำ�คัญในระบบราชการ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

วิสัยทัศน์กว้างไกล หัวใจกว้างขวาง เป็นแนวคิดหลักที่ใช้มาโดยตลอดใน
การทำ�งาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การอ่อนน้อมถ่อมตนกับเพื่อนร่วมงาน การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และดูแลทุกข์สุขของประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นญาติของเรา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกของผม คงไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของทุกท่านที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ ผมมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็น
เกียรติอย่างสูงยิง่ และจะจดจำ�ช่วงเวลาอันมีคา่ และทรงเกียรติน้ีไปตราบเท่าชีวติ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาในปัจจุบัน

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต อยู่ที่ความเข้าใจเชิงทฤษฎี
และสามารถนำ�หลักวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำ�งานได้อย่าง
แท้จริง หาใช่อยู่ที่การท่องจำ�เนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว
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ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดของกรมการปกครอง ซึง่ เป็น
หน่วยงานสำ�คัญของประเทศทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับหลาย
ฝ่าย และต้องตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลและกระทรวง ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาที่
เกิดจากการนำ�วิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทำ�งานได้อย่างแท้จริง คือแนวทางปฏิบัติงานของ
นายอำ�เภอ มงคลเมื่อเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ตลอด
ระยะเวลาของการทำ�งานคุณมงคล สุระสัจจะ ได้พฒ
ั นา
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม
สร้างประโยชน์ไว้ต่อประเทศชาติจนได้รับรางวัลต่างๆ
มากมาย การยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำ�งานและ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่า คุณมงคล เหมาะสมและคูค่ วรกับตำ�แหน่งอธิบดี
กรมการปกครอง ที่มีหน้าที่ ในการดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นญาติของตัวเอง
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มณฑา ประณุทนรพาล

ผู้ว่าการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไม่ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไร สำ�คัญที่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และความสามารถในนำ�ความรู้เหล่านั้นไปต่อยอด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการทำ�งาน และสร้างให้เป็นผลสำ�เร็จ
ในขณะที่ตัวเราต้องรู้จักสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้อื่น
และสังคมโดยรวม
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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มณฑา ประณุทนรพาล
๒๕๓๗
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าการ
การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๓ รางวลั การรายงาน
และเปิดเผยข้อมูลดีเด่นจัดโดย กระทรวงการคลัง
• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๒ รางวัลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง
• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๑ รางวัลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

สร้างสมดุลในการบริหารจัดการ ด้วยการบริหารและการพัฒนา เพือ่ นำ�พา
องค์กรสู่ความสำ�เร็จ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

มุ่งมั่นทำ�งาน ด้วยวิชาการที่ได้เรียนรู้และนำ�มาต่อยอดเพิ่มเติม เป้าหมาย
ทีส่ �ำ คัญคือความสำ�เร็จขององค์กร และการยอมรับจากภายในและภายอก และ
ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันให้สังคม และผู้คนที่ด้อยโอกาส

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ประทับใจในสามส่วนคือ หลักสูตรวิชาการทีจ่ ดั การ
เรียนการสอน คณาจารย์ และเครือข่ายเพื่อนร่วมรุ่น
ที่ยังติดต่อกันอยู่จนถึงปัจจุบัน
ประทับใจในคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นปรมาจารย์
ด้านการบริหารจัดการท่าน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

พืน้ ฐานการศึกษาจากนิดา้ นำ�มาใช้ในการทำ�งานและ
การบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี ในการทำ�งาน
ของตนเองที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เป็นเกียรติยศที่สูงยิ่งที่ได้รับคัดเลือก สำ�หรับตัวเอง และองค์กรในฐานะที่
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
การศึกษาต้องมุง่ มัน่ นำ�วิชาการทีเ่ รียนรู้ นำ�ไปก่อให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง
และองค์กร ตลอดจนสังคมโดยรวม จึงจะทำ�ให้การศึกษามีคณุ ค่าและคุณประโยชน์
ต่อชาติบ้านเมือง
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ในสมัย ๒๐ ปีก่อนอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำ�หรับ
ผู้หญิงกับการก้าวขึ้นสู่การเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร
ระดับใหญ่ที่สร้างคุณค่ามหาศาลในระดับประเทศ
แต่ด้วยความมุ่งมั่นและฝีมือในการบริหารที่โดดเด่น
ส่งให้ คุณมณฑา ประณุทนรพาล ได้กา้ วขึน้ สูแ่ ถวหน้าของ
ผูบ้ ริหารองค์กรระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ และ
การได้ศึกษาในนิด้า ถือเป็นจุดกำ�เนิดแห่งองค์ความรู้
ที่อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จ
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ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ

ประธานผู้บริหาร
บริษัท สหฟาร์ม จำ�กัด และบริษัทในเครือ
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โลกปัจจุบันอยู่ในสนามรบทางเศรษฐกิจ มิได้ใช้อาวุธ
มิได้ใช้กำ�ลัง แต่เป็นการใช้สติปัญญาในการต่อสู้ จงสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างศักยภาพในองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาความคิด สติปัญญา มุ่งสู่ความสำ�เร็จ นั่นคือชัยชนะ
ของชีวิตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
		

ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ
๒๕๔๖
รัฐประศาสนศาสตร์
ประธานผู้บริหาร
บริษัท สหฟาร์ม จำ�กัด
และบริษัทในเครือ

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัลนักบริหารดีเด่น โดยนิตยสารเส้นทางไทย
• รางวัลนักธุรกิจสตรีแห่งปี ประเภทนักบริหาร
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการ
อำ�นวยการจัดงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
และหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
• สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
• รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ ประทับใจ และถือเป็นเกียรติ
อันสูงยิง่ ที่ได้ศกึ ษา ณ สถาบันอันทรงเกียรติทม่ี ชี อ่ื เสียง
เป็นสถาบันชั้นนำ�แห่งชาติที่สร้างผู้นำ� และองค์ความรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรูม้ ากมายจากทีน่ ่ี ไม่วา่ จะเป็นการกำ�หนดกรอบ
ความคิดในการกำ�หนดนโยบายในการวินิจฉัยสั่งการ
การจัดการระบบ การควบคุม และการประเมินผลเพือ่
การพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ปัจจุบัน
“สหฟาร์ม” ประสบความสำ�เร็จเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล คณาจารย์และเจ้าหน้าทีร่ วมทัง้ เพือ่ นร่วมรุน่ ทุกท่าน
มีน�ำ้ ใจ เอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือแลกเปลีย่ นแนวความคิด และ
ประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน เราเป็นเครือข่ายนิดา้ ทีด่ ตี อ่ กัน
ทำ�ให้ดิฉันประทับใจและยากที่จะลืม รู้สึกขอบคุณจาก
ใจจริง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร ความรูต้ า่ งๆ สามารถนำ�มาประยุกต์ พัฒนา
บูรณาการกับการบริหารงาน สามารถต่อยอดความรูเ้ ดิม ไม่วา่ จะเป็นการกำ�หนด
ทิศทางการบริหารสูร่ ะดับโลก การจัดการคุณภาพองค์การ ภาวะผูน้ �ำ และจริยธรรม
คุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ การจัดการผลการปฏิบตั งิ านและการเพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของงาน ดิฉันบริหารโดยใช้นโยบายเชิงรุกอยู่ตลอดเวลาทุกบริบทมีผลซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้ปัจจุบันธุรกิจของดิฉันอยู่ในระดับนานาชาติ ๑ ใน ๒๐ ของโลก
ส่วนสำ�คัญมาจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากนิด้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

วิสัยทัศน์ของสหฟาร์มคือ การเป็นผู้นำ�ของโลกในธุรกิจผลิตอาหารจาก
เนื้อไก่ที่มีคุณภาพระดับสากล สำ�หรับมวลมนุษยชาติทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นนัก
บริหารจัดการในทุกๆ บริบท เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ คุณค่าทางอาหาร
และมีความปลอดภัยสูงสุด ได้มาตรฐานสากล และสามารถรองรับต่อการเพิม่
ขึ้นของประชากรโลกในอนาคต ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ “ทุกคนมีความสำ�คัญเท่าเทียมกัน” หล่อหลอมเป็นพลังมหัศจรรย์
ทีข่ บั เคลือ่ นสหฟาร์มสูช่ น้ั แนวหน้าระดับโลก ภายใต้การสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ในการทำ�งานทีด่ ี อยูด่ ี กินดี มีความสุขและการบริหารมุง่ เน้นหลักธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อสังคมประชาชน สิ่งแวดล้อม และเหนือสิ่งใดคือ ประเทศชาติ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของดิฉัน ครอบครัว วงศ์ตระกูล และกลุ่มบริษัท
สหฟาร์ม ขอขอบคุณท่านผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครัง้ นี้ นับเป็น
ขวัญเป็นกำ�ลังใจที่ดีมากต่อการที่จะบริหารธุรกิจ “สหฟาร์ม” ให้เป็นองค์กร
ชั้นนำ�ระดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

โลกทุกวันนีเ้ ป็นโลกของการแข่งขัน ใช้สติปญั ญาในการต่อสู้ จงสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างศักยภาพในองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิด สติปัญญา มุ่งสู่ความสำ�เร็จ นั่นคือชัยชนะของชีวิตบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาล
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ด้วยบทบาทของความเป็นแม่และนักบริหารทำ�ให้
ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ มีความห่วงใยต่อการบริโภค
ของคนในประเทศและคนทั่วโลกว่าต้องได้มาตรฐาน
และกินดีอยูด่ มี คี วามสุข การทำ�งานด้วยสติปญ
ั ญาและ
ความพร้อมจากทัง้ ร่างกายและจิตใจ ทำ�ให้วนั นี้ สหฟาร์ม
ติดอยู่ใน ๑ ใน ๒๐ ของโลก ซึง่ มีสว่ นสำ�คัญมาจากองค์
ความรู้ที่ ได้รับจากนิด้าการยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การดูแลครอบครัวและธุรกิจ ทำ�ให้เธอเป็นทัง้ แม่ดเี ด่น
และสตรีนักบริหารดีเด่นของประเทศ ทั้งนี้ไม่ง่ายนักที่
จะเห็นผูท้ ป่ี ระสบความสำ�เร็จทัง้ สองด้านในเวลาเดียวกัน
รวมไปถึงการได้รับรางวัลที่เป็นผลตอบแทนในการ
ทำ�งานเพื่อสังคมอีกมากมาย
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มะลิ แสงนิล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด
ความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันต้อง
จัดการเรื่องข้อมูลให้ดี ให้สามารถแข่งขันได้ โดยผู้บริหาร
ต้องมีความรับผิดชอบในเชิงกว้างขึ้นและลึกขึ้น
เพราะสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นตลอดเวลา
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
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มะลิ แสงนิล
๒๕๓๙
บริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางปะกง
เทอร์มินอล จำ�กัด (มหาชน) ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์
ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒
• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมบริษัทเงินทุน
ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
• กรรมการและอุปนายก / เหรัญญิกสมาคม
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘
• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมนักศึกษาเก่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ เป็นสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็นทีย่ อมรับ มีอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำ�ให้ตัดสินใจเลือกสอบเข้าและศึกษาที่
นิดา้ และถือเป็นสถาบันทีเ่ ป็นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ (Institute
of Choice) โดยไม่ได้คิดเลือกสถาบันอื่นเลย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้รบั มิตรภาพทีด่ จี ากเพือ่ นๆ ทีย่ ากจะลืม จากการ
ทีเ่ พือ่ นๆ มีความจริงใจและคอยช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง จากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านวิชาการ
ต่างๆ ของประเทศ ประทับใจสถาบันที่พัฒนาและ
รักษามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ
ถึงปัจจุบัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรูท้ ่ีได้รบั จากนิดา้ สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้และต่อยอดใน การปฏิบตั ิ
งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงทำ�ให้มีแนวคิดและ
มุมมองทีแ่ ตกต่าง หลากหลาย สามารถประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้าและกำ�หนด
แนวทางบริหารจัดการได้จนเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั องค์กรอย่างเด่นชัด นอกจากนัน้
ยังมองความเชือ่ มโยงในองค์กรและในธุรกิจ นำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจทีส่ มเหตุสมผล

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันต้องจัดการเรื่องข้อมูล ให้ดี
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในเชิงกว้างขึ้นและ
ลึกขึ้น เพราะสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ
เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด ดังนั้นองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ในการ
บริหารจัดการทุกเรื่องและตลอดเวลา

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ให้ความสำ�คัญเรือ่ งบุคลากรเป็นอันดับแรก เพราะถือว่าคนเป็นหัวใจสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ ต้องมั่นใจยกย่อง และให้เกียรติ
การทำ�งานเป็นทีม มีความคล่องตัวในการปรับตัวเองสูงต่อความซับซ้อนของ
ธุรกิจ และทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกภูมิใจที่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณ
พัฒนบริหารศาสตร์ ถือว่าเป็นเกียรติต่อตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การได้รับปริญญาบัตรไม่ใช่คำ�ตอบทั้งหมดของการเรียนในนิด้า แต่สิ่งที่
สำ�คัญก็คือมิตรภาพและความสัมพันธ์รวมทั้งเครือข่ายที่ได้รับจากเพื่อนในรุ่น
รุน่ พี่ และรุน่ น้อง ความรูแ้ ละประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน ที่ได้รบั การถ่ายทอด
มาจากอาจารย์ รวมถึงการทำ�กิจกรรมในคณะและสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อยากให้เข้ามาช่วยกันผลักดันงานของสมาคม ซึ่งจะนำ�มาซึ่งการมีส่วนร่วมใน
การสร้างสังคมที่มีคุณภาพที่เราอยากจะเห็นในอนาคตต่อไป
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คุณมะลิ แสงนิล เป็นผู้หญิงเก่งอีกคน ของแวดวง
การเงิน การลงทุน ที่เคยฝากฝีมือครั้งสำ�คัญในการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระยะก่อตัง้ บริษัทเงินทุน
รัตนทุน จำ�กัด (มหาชน) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมติคณะรัฐมนตรี
ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อเข้าประมูล Port เช่าซื้อจาก ปรส. โดย
การวางแผนพัฒนาระบบ พัฒนากระบวนการภายใน
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล จนสามารถประมูล
Port เช่าซือ้ จาก ปรส. มาบริหารจัดการจนเกิดผลกำ�ไร
ต่อองค์กรความรูท้ ่ีได้รบั จากนิดา้ สามารถนำ�มาประยุกต์
ใช้และต่อยอดในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จำ�กัด ทำ�ให้คุณมะลิ มีแนวคิดและมุมมองที่
แตกต่าง หลากหลาย สามารถประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้าและกำ�หนดแนวทางบริหารจัดการได้จนเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเด่นชัด
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กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำ�กัด

ในการทำ�งาน ผู้นำ�และผู้บริหาร ควรจะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน
โดยต้องไม่ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกัน
กับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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มานะ ศรีพิทักษ์
๒๕๔๒
รัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์
จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• งานวิจัยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๑
เรื่อง: การศึกษาความความคิดเห็นของบุคคล
บางกลุ่มต่อการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย
ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเสนอวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
เรื่อง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนานาชาติ
สงขลา – หาดใหญ่ ในปี ค.ศ. 2000 – 2004

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสังคมและการเมือง
ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ศิษย์เก่าและอาจารย์ลว้ น
เป็นผูม้ คี ณ
ุ ภาพ และทำ�คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
อย่างมากมาย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมเห็นว่านิด้าเป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนทาง
ด้ า นบริ ห ารและทางสั ง คมที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ความรู้ที่ได้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำ�งานจนประสบความสำ�เร็จได้เป็นอย่างดี

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้โดยองค์รวมที่ได้มา สามารถนำ�มาอธิบายและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ให้สำ�เร็จลุล่วงไป
ได้เป็นอย่างดี ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งทำ�ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใน
การที่จะนำ�มาพัฒนาศักยภาพของตนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ในการทำ�งาน ผูน้ �ำ และผูบ้ ริหาร ควรจะพัฒนาองค์กรในทุกด้านไปพร้อมๆ กัน
เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ผมศรั ทธาในวิถีแห่งพุทธ ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ โชควาสนาและหมอดู
หลักในการทำ�งานต้องรู้ทฤษฏี แล้วนำ�ความรู้ทุกด้านมาประยุกต์ใช้ พัฒนาคน
ให้เป็นศูนย์กลาง โดยการนำ�เอาวิทยาการทีเ่ หมาะสมมาใช้งาน ลดการสูญเสีย
โดยการนำ�สิ่งที่เหลือใช้หรือของเสียมาเพิ่มมูลค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้ศรัทธาในความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ และความจริงเหล่านั้นจะเป็น
เครื่องมือในการช่วยเหลือประเทศ การนำ�วิทยาการต่างๆ มาใช้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และสามารถนำ�พาประเทศให้พัฒนาได้มากกว่าการเชื่อโชคลางและ
ไสยศาสตร์
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การเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทชัน้ นำ�ในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล และประมงอย่างครบวงจรของประเทศ
คุณมานะ ศรีพทิ กั ษ์ ในฐานะทายาทรุน่ ที่ ๒ ได้มสี ว่ นช่วย
ในการขยายกิจการของบริษัทในหลายสายการผลิตทัง้ ใน
และนอกประเทศ อาทิ โรงงานผลิตน�ำ้ แข็ง โรงงานปลาป่น
ฟาร์มเลีย้ งกุง้ และโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปอาหารทะเล
ความสำ�เร็จที่คุณมานะได้รับในวันนี้ ไม่ได้เกิดจากการ
ทีโ่ ชคดี หรือโชคช่วยที่ได้เกิดมาในครอบครัวทีม่ คี วามพร้อม
แต่เกิดจากความสามารถในการบูรณาการสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่
รอบตัว มาใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แง่คดิ และมุมมอง
ที่ได้รับจากการศึกษาที่นิด้า เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้
การบริหารและการทำ�งานในแต่ละบริษั ทเป็นไปอย่าง
มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำ�กัด

ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ลงทุน ไม่ทุ่มเท เมื่อรู้สึกท้อให้นึกถึง
วันที่เราไม่มีอะไร สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือผลประกอบการ (กำ�ไร)
ที่ลงทุนมาทั้งชีวิตหากสูญสิ้นทุกอย่างก็กลับไปเท่าทุน
แต่ยังกำ�ไรประสบการณ์และเครือข่ายที่สร้างมา
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
๒๕๒๕
บริหารธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำ�กัด
(เครือเจริญโภคภัณฑ์)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฎจักร จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกายทีวี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดียพลัส จำ�กัด (มหาชน)
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ เป็นสถาบันในฝันมาตัง้ แต่ตอนเรียนปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เป็น Destination ที่จะต้อง
ไปถึงให้ได้ สมัยนั้น ปี ๒๕๒๒ ใครเข้าเรียนนิด้าได้ ไม่
ธรรมดา เพราะนิดา้ สอบเข้ายากผมต้องสอบถึงสองรอบ
เรียนก็ยาก จบก็ยาก แต่เป็นเด็กต่างจังหวัดที่จบนิด้า
และได้เกียรตินิยม ถือเป็นความภูมิใจ และรู้สึกเคารพ
ต่อสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

สิ่งที่ได้รับและความประทับใจใน
การเรียนที่นิด้า

สังคม เพือ่ น ครูอาจารย์สมัยนัน้ ทุกคนมีจติ วิญญาณ
“ครู” รักนิดา้ ทุม่ เทให้ลกู ศิษย์ ถึงวันนีย้ งั คิดถึง อาจารย์
มารวย อาจารย์อศั วิน ดร.ทนง เพือ่ นต่างวัย ต่างอาชีพ
ต่างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ทุกคนยกย่องให้
เกียรติกันและกัน แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมี เราเป็นเด็ก
จบใหม่ ยังร้อนวิชา เป็นติวเตอร์ให้เพือ่ น เพือ่ นรวยกว่า
ก็เลี้ยงข้าวเรา เป็นการแบ่งปันที่ลงตัว

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

นิด้าสอนให้มองมุมการบริหารครบทุกแง่มุม วิชา
พืน้ ฐานของคณะบริหารธุรกิจครอบคลุมทุกเรือ่ งทีซ่ อี โี อ
และเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจไม่วา่ บัญชี การเงิน การตลาด

บริหารคน บริหารการปฏิบัติการ นอกจากนั้นอาจารย์ในยุคที่ผมเรียนเน้น
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม อย่างจริงจัง จำ�ได้ว่าเทอมสุดท้าย ดร.อัศวิน จินตกานนท์ เน้นเรื่องจริยธรรมเป็นอย่างมาก สอนอย่างเดียวไม่พอท่านยังทำ�ตัว
เป็นแบบอย่าง ในช่วงที่ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
เรียกพวกเราไปอบรมให้ทำ�ธุรกิจอย่างโปร่งใส อาจารย์ยุคนั้นเมื่อออกไปทำ�
ธุรกิจจึงไม่เคยปรากฏเรือ่ งมัวหมอง เราทุกคนในฐานะศิษย์ภมู ใิ จและเรียกท่าน
เป็นครูได้เต็มปาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การทำ�ธุรกิจ คือ การแสวงหาโอกาส เมื่อพบอย่าปล่อยวาง ควรรีบฉวย
โอกาส อย่ามองเห็นปัญหาในโอกาส ควรค้นหาโอกาสในปัญหา คนที่คิด
แต่ไม่ทำ� ดีแต่พูดและคอยขัดขวางคนอื่น สมควรถูกขจัดออกจากวงจรแห่ง
ความเจริญก้าวหน้า คิดเชิงบวก และจะเป็นผู้ที่ให้ก่อนรับเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ทำ�ในสิ่งที่รู้ และทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ลงทุนไม่ทุ่มเท
เมือ่ รูส้ กึ ท้อให้นกึ ถึงวันทีเ่ ราไม่มอี ะไร สิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบนั คือผลประกอบการ
(กำ�ไร) ที่ลงทุนมาทั้งชีวิตหากสูญสิ้นทุกอย่างก็กลับไปเท่าทุน แต่ยังคงเหลือ
กำ�ไรประสบการณ์ และเครือข่ายที่สร้างมา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

คิดว่าเราเป็นส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็นผลผลิตของนิดา้ ที่ไม่สร้างปัญหาให้สงั คม การ
รับรางวัลไม่ได้เป็นเครือ่ งยืนยันความสำ�เร็จ เพราะมีคนทีส่ �ำ เร็จกว่าเรามากมาย
คิดแค่เพียงว่า เราเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ดี ที่งอกได้ ขยายพันธุ์ได้ และไม่เป็น
ภาระให้สังคม

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

คนรุน่ ใหม่อาจมีความรูม้ าก แต่ไม่คอ่ ยทุม่ เทกับงาน ไม่อดทนขอให้ใช้ความรู้
บวกกับพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทุกคนมีความรู้และความเชี่ยวชาญ มา
เป็นตัวช่วยให้สู้กับชาติอื่นได้ในทางที่สร้างสรรค์ โลกวันนี้จะมองเฉพาะตัวเรา
และประเทศเราไม่ได้อีกต่อไปจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้เพิ่มสูงกว่าเดิมอีกหลายเท่า
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ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ศิษ ย์เก่า บธ. ที่ถือเป็น
นักการตลาดทีม่ คี วามโดดเด่นและมีความสามารถอีกคน
ของบ้านเรา ภายนอกคุณยงยุทธอาจดูเป็นผูช้ ายร่างเล็ก
คนหนึ่ง แต่สิ่งที่เขามีคือหัวใจที่ใหญ่เกินตัว น่าจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาปัจจุบันในเรื่องของความ
อดทนและการทุม่ เทในการทำ�งาน ไม่วา่ จะพบกับอุปสรรค
เพียงใดก็ตาม เพราะความสำ�เร็จของงานและกำ�ไรที่ได้
จากประสบการณ์และเครือข่ายถือเป็นกำ�ไรทีค่ นื กลับมา
และมีค่ากว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
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ลัดดาวรรณ เค้ามาก
ผู้บริหาร
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำ�กัด
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ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา อะไรคือสิ่งที่เรามีความสามารถ
พิเศษ อะไรคือสิ่งที่เราชอบ อะไรคือสิ่งเราถนัด ค้นหาตัวเรา
ให้เจอ รู้จักตนเองให้ชัดเจน และดึงศักยภาพความสามารถ
ออกมาปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จมากที่สุด
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

ลัดดาวรรณ เค้ามาก
๒๕๕๐
บริหารธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเป็นหนึง่ ในผูบ้ ริหารของบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์
จำ�กัด ของ คุณลัดดาวรรณ เค้ามาก โดย MK เป็นธุรกิจ
ที่ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมากและเป็นชื่อที่คุ้นหู
และอยูค่ กู่ บั คนไทยมานานแสนนาน คุณลัดดาวรรณ ได้ใช้
ความรูท้ เ่ี รียนไปพัฒนาระบบการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น และปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เอ็มเคเรสโตรองต์
ประสบความสำ�เร็จและเป็นผู้นำ�จนมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ
การทำ�ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยการผลิตและ
จัดหาอาหารที่อร่อย มีคุณภาพและโภชนาการ พร้อม
บริการที่ดีเยี่ยมและรวดเร็ว สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
และเป็นกันเองให้กับลูกค้า

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นเกียรติอย่างสูงแก่ดิฉันและครอบครัว และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�งาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และให้กับสังคมโดยรวม
ต่อไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

สิ่งที่ ได้รับจากการเรียนที่นิด้าทำ�ให้มีความเชื่อ
มั่นในตัวเองสูงขึ้นได้เพื่อนเพิ่มจากหลากหลายอาชีพ
รวมถึงอาจารย์ทุกท่านทุกวิชาได้ให้ความรู้เพื่อนำ�มา
ต่อยอดในหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรจนเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
ทำ�ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

มองตัวอย่างมีคุณค่า สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้สานต่อความฝันให้เป็นความจริง ต้องรูว้ า่ อะไรคือจุดเด่นของเรา อะไร
คือสิง่ ทีเ่ รามีความสามารถพิเศษ อะไรคือสิง่ ทีเ่ ราชอบอะไรคือสิง่ เราถนัด ค้นหา
ตัวเราให้เจอ รูจ้ กั ตนเองให้ชดั เจน และดึงศักยภาพความสามารถออกมาปฏิบตั ิ
เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จมากที่สุด และขอให้ข้อคิดไว้ว่า คะแนนใช้สำ�หรับ
วัดผล แต่การวัดคนให้วัดด้วยผลงาน
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เป็นสถาบันทีม่ คี วามพร้อมในการพัฒนาบุคคล และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง
เป็นทีย่ อมรับในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ภาคภูมใิ จ
ที่ได้มีโอกาสศึกษาและเป็นมหาบัณฑิตของสถาบันนี้

นำ�มาพัฒนาระบบการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เลอศักดิ์ จุลเทศ

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินไม่ได้ร่ำ�รวยแค่ทรัพย์สินแต่ร่ำ�รวยทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่า เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร การบริหาร
จัดการงานบุคคลต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้ามีโอกาสทำ�ให้พนักงาน
อยู่ดีมีสุข มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทำ�งาน ได้รับผลตอบแทน
คุ้มกับค่าเหนื่อยต้องทำ� เพราะตรงนี้คือหัวใจสำ�คัญที่จะได้ใจพนักงาน

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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เลอศักดิ์ จุลเทศ
๒๕๔๐
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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 องค์กรที่มีผลการดำ�เนินงานดีเด่น
ท่ามกลางภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำ�ปี ๒๕๕๒ จำ�นวน ๓
รางวัลได้แก่ รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น รางวัล
การดำ�เนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
และรางวัลการให้บริการดีเด่นจากโครงการธนาคาร
ประชาชน
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๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ภายใต้ แ นวคิ ด ที่ จ ะนำ � พาองค์ ก รไปสู่ ค วามเป็ น
Universal Banking สอดคล้องไปกับการพัฒนาบุคลากร
และระบบ คุณเลอศักดิ์ได้วางแผนงานที่จะต่อยอดให้
ธนาคารออมสินขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยยึดหลักการ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เป็นสำ�คัญ คือเป็นสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ ที่เน้นเรือ่ งการระดมเงินออมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ผนวกกับวิสยั ทัศน์ของคุณเลอศักดิท์ ต่ี อ้ งการให้ธนาคาร
ออมสินเป็นสถาบันการเงินทีม่ น่ั คงเพือ่ การออม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงการเป็นสถาบันเพือ่ การลงทุน
และการพัฒนา และเป็นสถาบันที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากดูแล
ลูกค้าประชาชนภายนอกธนาคารเป็นอย่างดีแล้วคุณเลอศักดิ์ยังให้ความสำ�คัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร โดยมีการพัฒนาทักษะบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ งและครบวงจรในทุกด้าน ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการ
เติบโต ปรับโครงสร้างเงินเดือนและฐานเงินเดือนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และ
พร้อมเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้เติบโตก้าวหน้าในตำ�แหน่งงานทีส่ งู ขึน้ ขณะเดียวกัน
ได้ปรับกระบวนการในการดำ�เนินงาน โดยดำ�เนินการปรับและสร้างกระบวนการ
ทำ�งานให้สอดรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แนวทางสู่ความสำ�เร็จ

คุณเลอศักดิ์ ได้ก�ำ หนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็น “ปีแห่งการดูแลคุณภาพสินทรัพย์”
เพราะมองเห็นว่าการดูแลจัดการลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่เพียงทำ�ให้ลูกหนี้สามารถ
กลับคืนสูร่ ะบบธุรกิจสามารถกลับไปทำ�มาหากินได้เป็นปกติเท่านัน้ ยังลดปัญหา
หนีเ้ สียทีเ่ ป็นตัวถ่วงผลการดำ�เนินงานของธนาคารด้วย โดยทำ�งานร่วมกับพนักงาน
ธนาคารออมสินในทุกภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ด้วยสูตร “ตาราง ๔๑ ช่อง ๗ ตะกร้า” ที่คุณเลอศักดิ์คิดค้นขึ้น จนทำ�ให้ NPL
ของสินเชื่อรวม ลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้การมี CBS ทำ�ให้ขั้นตอนและ
เอกสารในการขอสินเชือ่ ของประชาชนลดลง ส่งผลทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายขึ้น

บทบาททางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินได้ให้ความสำ�คัญทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมไม่ยง่ิ หย่อน
ไปกว่าการดำ�เนินงานในเชิงธุรกิจ โดยมุ่งมั่นในการทำ�งานทั้งในฐานะธนาคาร
เพื่อประชาชนทุกระดับการเป็นสถาบันที่ดูแลสังคม ชุมชน เยาวชน พนักงาน
และสิ่งแวดล้อม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค โดย
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน และดำ�เนินการต่อยอดด้วยการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดดนตรี ธนาคาร โรงเรียน โดยมุง่ เน้นเรือ่ ง
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี สนับสนุนการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
จัดการประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จัดโครงการในการดูแลสิง่ แวดล้อม เช่น การปล่อยปะการังเทียม
โครงการบ้านปลา การปลูกป่าชายเลน สร้างฝายกั้นน้ำ�  ในหลายๆ จังหวัด
ทั่วประเทศ เป็นต้น
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ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินที่อยู่คู่
คนไทยมาอย่างยาวนาน คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ ได้ท�ำ งาน
อย่างหนักหลังจากการเข้ารับตำ�แหน่งอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๑ เพือ่ ให้สถาบันการเงิน เพือ่ การ
ออมของรัฐแห่งนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการ
ระดมเงินฝากและด้านสินเชือ่ ส่งผลให้มผี ลการดำ�เนินงาน
ที่โดดเด่น สำ�หรับผลการดำ�เนินการที่โดดเด่นเกิดจาก
การที่ คุณเลอศักดิ์ ได้ดำ�เนินการให้ธนาคารมี Core
Banking System (CBS) ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อ
ซึ่ ง ในส่ ว นของเงิ น ฝากทำ �ให้ ธ นาคารสามารถออก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จูงใจผู้ฝากเงินจนมียอดเงินฝาก
ไหลเข้าอย่างมากมาย และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การดำ�เนินงานและการบริการในทุกด้านอย่างเป็น
พลวัตร โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการเพื่อ
ปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการทีท่ นั สมัย
และครบวงจรยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการให้บริการทีส่ อดคล้อง
ต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพและ
ทุกช่วงวัยการเป็นผูน้ �ำ ในองค์กรทีถ่ อื เป็นสถาบันการเงิน
ของรัฐที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีความมั่นคง
แข็งแรงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่รัฐบาลมักจะใช้ธนาคาร
ออมสินเป็นกลไกสำ�คัญในการอัดฉีดเม็ดเงินสินเชื่อ
เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบ
จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกือบทุกครั้งคู่ขนานไปกับ
การดำ�เนินมาตรการทางการคลังเข้าไปกระตุน้ เศรษฐกิจ
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องบูรณาความรู้เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ สำ�หรับองค์กรและประเทศชาติ จึงเป็น
เรื่องที่ท้าทายและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง
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วรวุฒิ อุ่นใจ

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออฟฟิศเมท จำ�กัด (มหาชน)
ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในการทำ�งานนั้นล้วนถือเป็นแบบทดสอบ
ไม่ว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้พยายามจะประสบผลสำ�เร็จหรือล้มเหลว
แต่อย่างน้อย เราได้เรียนรู้เสมอ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
หน่วยงานที่สังกัด
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วรวุฒิ อุ่นใจ
๒๕๓๗
บริหารธุรกิจ
กรรมการบริษัท ประธาน		
กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออฟฟิศเมท จำ�กัด
(มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๓
• Baipho Business Award by Sasin
(๑ ใน ๕ รายแรกของไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ ปี ๒๕๕๑
• ศิษย์เก่าดีเด่น โล่มารวยผดุงสิทธิ์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปี ๒๕๕๑
• Trust Mark (๑ ใน ๓ รายแรกของโลก)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี ๒๕๕๐

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันที่ให้อนาคต ให้ความรู้ และให้ความคิด
ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ในช่วงระหว่างศึกษา ได้รบั การบ่มเพาะให้รจู้ กั ค้นคว้า
และทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้เกิดความคิด
มีมมุ มอง ทีส่ ง่ ผลดีทง้ั เรือ่ งงาน และหรือการดำ�เนินชีวติ
อาจกล่าวได้วา่ นิดา้ เป็นสถาบันทีเ่ จียระไนเพชรเม็ดงาม
ประดับสังคมไทยมาโดยตลอด

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

นำ�วิทยานิพนธ์ที่ได้วิจัยมาก่อตั้งบริษัทจริง และสามารถต่อยอดธุรกิจนั้น
จนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อปี ๒๕๕๓ ได้ในที่สุด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในการทำ�งานนั้นล้วนเป็นแบบทดสอบไม่ว่าสิ่งต่างๆ
ที่ได้พยายามจะประสบผลสำ�เร็จหรือล้มเหลวแต่อย่างน้อย เราได้เรียนรู้เสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ใช้อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันล้ำ�ค่านี้
เป็นสิง่ กระตุน้ เตือนตัวเราให้ท�ำ หน้าทีข่ องตนเองให้ดที ส่ี ดุ ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม ให้ดีมากยิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมกับที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

สิง่ ทีร่ บั จากการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักทีส่ อนให้เราคิด
และทดลองสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น สิ่งที่เราได้รับจะสามารถต่อยอดได้มากน้อย
ขนาดไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทิศทางทีเ่ หมาะสม
ของแต่ละบุคคล ฉะนัน้ ต้องไม่ลมื ฝึกฝนตนเองอยูเ่ สมอ และสร้างสมดุลประโยชน์
ให้เกิดแก่ตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงลูกค้า คู่ค้า หัวหน้า พนักงานและ
สังคม
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มีเพียงไม่กค่ี น ทีส่ ามารถนำ�เอาวิทยานิพนธ์ของตนเอง
ในสมัยเรียนในระดับปริญญาโทมาก่อตัง้ บริษัทจริง และ
สามารถต่อยอดธุรกิจนั้นจนประสบความสำ�เร็จสูงสุด
และสามารถนำ�บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้ในทีส่ ดุ โดยมีรากฐานในการคิดจากการ
ทำ�ธุรกิจเครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของครอบครัวนำ�มา
ขยายผล ใส่แนวคิดทางการตลาดผนวกกับความสามารถ
ในการมองตลาดในรูปแบบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ยุคใหม่ วันนี้ ออฟฟิศเมท ภายใต้การนำ�ของ “วรวุฒิ
อุ่นใจ” จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง การขยับตัวทุกครั้ง
ของนักธุรกิจอนาคตไกลคนนี้ จึงเป็นที่สนใจและได้รับ
การจับตามอง
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วันชัย พันธุ์วิเชียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำ�กัด
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ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานหรือการเรียน ทุกๆ ก้าวเราต้องสั่งสม
ความรู้ไว้ให้มาก โดยรู้ให้จริง และนำ�มาใช้อย่างรอบคอบ ลงมือ
ทำ�อย่างจริงจัง อดทนต่ออุปสรรค มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ
และคว้าทุกโอกาสที่ก้าวเข้ามา และเมื่อเราก้าวสู่ความสำ�เร็จแล้ว
ก็ควรทำ�ประโยชน์คืนกลับสู่สังคมส่วนรวมด้วย

164

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

ผลงานที่สำ�คัญ

วันชัย พันธุ์วิเชียร
๒๕๓๕
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำ�กัด

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาพลักษณ์ CORPO
RATE IDENTITY
๑. กลุ่มธนาคาร
๒. กลุ่มบริษัทรถยนต์
๓. กลุ่มบริษัทน้ำ�มัน

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า รวมทั้งคณาจารย์
บุคลากร ทุกๆ องค์ประกอบ ล้วนมีส่วนหล่อหลอม
นักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อออกสู่สังคมของประเทศ ให้
มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผมจึงมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรียนที่นิด้า แตกต่างจากที่เคยเรียนมา แผน
การเรียนการสอนเข้มข้นมาก คณาจารย์ได้ถา่ ยทอดวิชา
ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาต่าง
วิชาชีพ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษาของนิด้า ที่มี “รสชาติ”
เป็นอย่างยิ่ง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

เวลาเรียนเราเรียน5 หมวดวิชาหลัก ซึ่งในชีวิตจริง ต้องใช้ทั้งความสามารถ
และวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา หลังจากจบการศึกษาแล้ว เพื่อนในชั้นเรียน
ยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน ซึ่งมีส่วนสำ�คัญอย่างมากที่ทำ�ให้ผมมีโอกาสเติบโต
ทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม
โดยรวม ประกอบกับการยกระดับของเพือ่ นร่วมงาน ให้มศี กั ยภาพและคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ในทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน เมือ่ มีโอกาสก็พร้อมทีจ่ ะคืนกำ�ไรให้กบั สังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ต้องมีจิตสำ�นึกทางคุณธรรม และจริยธรรมตลอดเวลา ในการทำ�ธุรกิจ รู้
จริงในงานที่ทำ� (ถ้าไม่รู้ ต้องทำ�ทุกวิถีทาง เพื่อให้รู้จริงและทำ�ให้ได้) จริงใจ
และตัง้ ใจ ทำ�งานทีร่ บั ผิดชอบให้ดที ส่ี ดุ มุง่ มัน่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความสำ�เร็จ อดทน
ไม่ย่อท้อ แม้พบเจออุปสรรค ไขว่คว้าทุกครั้งที่โอกาสมาเยือน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ใช่คำ�ตอบเดียวและคำ�ตอบสุดท้าย แต่เป็น
เพียงการเริ่มต้นอีกสถานะหนึ่งของชีวิตทั้งส่วนตัวและชีวิตทางธุรกิจ หนทาง
ยังอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นจงสะสมวิชาความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อนๆ
ร่วมสถาบัน และความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ เพราะวันหนึ่ง หรืออีกหลาย
วันในอนาคตข้างหน้าเราจะคิดถึงและได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก
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จากการสะสมประสบการณ์ธรุ กิจตลอด ๓๐ ปี ทุกๆ
ก้าวในวงการนับเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการสร้างสรรค์แนวคิด
ในการประกอบธุรกิจให้มคี วามโดดเด่นและเติบโตอย่าง
มั่นคง วันนี้ คุณวันชัย พันธุ์วิเชียร นับได้ว่าสามารถ
สร้างความสำ�เร็จให้กับการทำ�งานอย่างน่าชื่นชม ซึ่ง
หลายแนวคิดในการทำ�งานนัน้ ความรูจ้ ากรัว้ นิดา้ ก็เป็น
หนึ่งในหลักการสร้างความสำ�เร็จที่ถูกนำ�มาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม
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วันชัย สุระกุล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ปัญญาจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง การมีปัญญา
นอกจากจะทำ�ให้เราฉลาดขึ้น ยังทำ�ให้เรารอบคอบ รู้คิด
รู้การใคร่ครวญ และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดี ซึ่งจะทำ�ให้เราเลือก
ที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว
องค์การ สังคม และต่อประเทศชาติในที่สุด
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หน่วยงานที่สังกัด

ผลงานที่สำ�คัญ

วันชัย สุระกุล
๒๕๔๘
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

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.)
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ภาคภูมิในประวัติความเป็นมา และความสง่างาม
ในชื่อเสียงของสถาบัน รวมทั้งเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ทุกท่าน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรัก ความผูกพันระหว่างศิษย์และคณาจารย์
เพือ่ นร่วมรุน่ รวมทัง้ ศิษย์รนุ่ พี่ และรุน่ น้อง ทัง้ ในระหว่าง
ที่ศึกษาอยู่จนกระทั่งเรียนจบแล้ว ก็ยังมีความผูกพัน

ช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลและเอื้ออาทรต่อกันเสมอวิชาความรู้ และประสบการณ์
ที่ ได้ก็มีค่าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หนังสือเรียน ตำ�ราที่มีคุณค่าทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ซึ่งยังคง
หลักคิดที่ทันสมัยและสามารถนำ�มาปรับใช้ในชีวิตการทำ�งานได้เสมอ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์จากการศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานโดยตรงสามารถช่วยในการจัดทำ�
แนวทางบริหารงาน ตลอดจนแผนประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน การมองภาพ
การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในภาพรวมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมขึ้น
เนื่องจากสามารถเข้าใจในด้านการจัดการทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และ
นำ�มาต่อยอดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเน้นทีก่ ารพัฒนาให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับกลาง
เพิ่มทักษะและการเรียนรู้วิชาการที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการบริหารงาน
เพื่อปลูกฝังให้เป็นทุนมนุษย์ขององค์การได้อย่างยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

รับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยการ
เรียนรู้และให้ความสนใจอย่างจริงจัง

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

มีความรับผิดชอบต่องาน มีความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน ให้ความเป็นธรรม
ต่อผูไ้ ด้บงั คับบัญชา บริหารงานภายใต้ความถูกต้องและอธิบายต่อสาธารณะได้

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ดี ใจที่ ได้รับเกียรติและมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับ
สถาบันการศึกษา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ปัญญาจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง การมีปัญญานอกจาก
จะทำ�ให้เราฉลาดขึน้ ยังทำ�ให้เรารอบคอบ รูค้ ดิ รูก้ ารใคร่ครวญ และตระหนัก
รูถ้ งึ สิง่ ทีด่ แี ละไม่ดี ซึง่ จะทำ�ให้เราเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง
ต่อครอบครัว องค์การ สังคมและต่อประเทศชาติในที่สุด
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ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร “วันชัย สุระกุล”
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนปัจจุบัน
ที่มีวิสัยทัศน์หลักในการ “ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัด
ยุตธิ รรม” ด้วยภาระอันหนักอึง้ ในการเป็นผูน้ �ำ ขององค์กร
ที่เป็นที่จับตามองของทุกฝ่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการทำ�งาน คุณวันชัย ได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ
อาทิ ผลักดันให้มีโครงการการจัดพิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาลแบบมีบาร์โค้ด และสัญลักษณ์ประจำ�ตัวสลาก
ด้วยระบบข้อมูลป้องกันการปลอมแปลงที่ถือว่าเป็น
หนึ่งในเอเชีย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนผูบ้ ริโภค
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงริเริม่ และผลักดันโครงการ
ที่คำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR อย่าง
ต่อเนือ่ งและครอบคลุมทุกมิตขิ องสังคม ได้แก่ ด้านเด็ก
และเยาวชน ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการกีฬา ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม ทำ�ให้ขณะที่ได้รับการมอบหมาย
ให้รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ระหว่างปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ คุณวันชัย ได้
รับการประเมินผลการดำ�เนินงานจากคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์
วัดระดับดีขึ้นถึงดีขึ้นมาก ความรู้ที่ได้จากนิด้าจึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการนำ�มาบริหารงานให้บรรลุผลสำ�เร็จได้
อย่างเป็นรูปธรรม
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รองกรรมการอำ�นวยการ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำ�กัด (มหาชน)
การศึกษาทำ�ให้เรารู้รอบ รู้กว้าง ตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงภาคปฎิบัติ
และเมื่อนำ�มาปรับใช้จริงๆ แล้วต้องวางแผนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น
ชัดเจนและหมั่นวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยปัญหา อุปสรรค
เพื่อหาหนทางที่จะเดินไปสู่ความสำ�เร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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๒๕๔๙
บริหารธุรกิจ
รองกรรมการอำ�นวยการ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 		
(1998) จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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
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ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ และน่าภาคภูมิใจ
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ดำ�ริให้ก่อตั้งเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยมีคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีความสามารถสูง เป็นแหล่งความรูท้ ง้ั ทางวิชาการ และ
ประสบการณ์มากมาย ทุกคนล้วนเป็นคนคุณภาพ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

อาจารย์ทกุ ท่าน เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกล สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
และสือ่ สารให้กบั นักศึกษา เข้าใจและนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษา ถึงแม้
ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม มีความเป็นกันเอง และ
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ส่วนเพื่อนๆ รุ่นพี่
รุ่นน้อง ต่างมีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือเกื้อกูล
มีมิตรภาพที่จริงใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใน
ขณะเดียวกันก็มีสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่มีความเข้มแข็ง
มีความสามัคคี มีกจิ กรรมและโครงการทีด่ มี ปี ระโยชน์ตอ่
นักศึกษาเก่า และปัจจุบนั รวมถึงส่วนรวมอย่างสม�ำ่ เสมอ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

นำ�เอาหลักการบริหารแบบมืออาชีพ ทัง้ ทฤษฎี แนว
ปฏิบตั มิ าประยุกต์ ปรับเปลีย่ นแบบแผนในการคิด และ

วางแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ต้องศึกษาโอกาส และความ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพือ่ กำ�หนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม แล้วหมั่นพัฒนาบุคลากร
ซึง่ เป็นส่วนทีม่ คี า่ ขององค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ และทีส่ �ำ คัญได้พฒ
ั นาการวางแผน
และการประเมินวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยมีการวางแผน
และประเมินวัดผลในทุกมิติ ทัง้ มิตขิ องการเงิน/ผลประกอบการ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า การพัฒนาทุกกระบวนการให้ทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ศึกษาโลก ศึกษาคน ศึกษาเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการหาจุดยืน หรือจุดที่จะก้าวไปให้
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำ�ข้อมูลของแต่ละอย่างมาพิจารณา
ร่วมกัน กำ�หนดวิสยั ทัศน์ และเป้าหมาย มีการวางแผนของชีวติ และการทำ�งาน
ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง
มีความสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และส่วนรวม

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมตลอดเวลา มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และรับผิดชอบต่อการ
ทำ�งานเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จที่ตั้งไว้ มีการกำ�หนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
ศึกษาหาความเป็นไปได้ และความท้าทายทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องมีการวางแผนระยะสัน้
และระยะยาว ศึกษาวิเคราะห์แผน วิธปี ฏิบตั ิ และติดตามผลลัพธ์อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ และปัญหาแล้วนำ�ปัญหาและข้อคิดมาปรับปรุงตลอดเวลา
สุดท้ายต้องมีการสรุปผลและวิเคราะห์ผลทุกครัง้ ทีเ่ สร็จสิน้ โครงการแต่ละโครงการ
เพือ่ นำ�ความรู้ ประโยชน์ หรือปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาเป็นแหล่งความรูใ้ ห้กบั การทำ�งาน
ต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยเกียรติคุณ
พัฒนบริหารศาสตร์เพราะนิด้าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ มีนักศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะการได้รบั พระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็น
เกียรติแก่วงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

นำ�ความรูท้ ่ีได้รบั มาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยศึกษาเพิม่ เติมตลอดเวลา
ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาตนเอง องค์กร และส่วนรวม
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ด้วยแนวคิดในเชิงวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานในการ
ทำ�งานจนสามารถมีสว่ นในการสร้างความสำ�เร็จมาแล้ว
ในหลากหลายองค์กร เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า คุณวันทนี
มณีศิลาสันต์ ศิษย์เก่านิด้าผู้นี้ ได้นำ�สรรพความรู้จาก
การศึกษามาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมเพื่อให้
เกิดแนวทางของการบริหารจัดการธุรกิจทีส่ ามารถสร้าง
สำ�เร็จผลได้อย่างชัดเจน ในองค์กรที่ให้บริการวางระบบ
โซลู ชั่ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมครบวงจร (System Integrator) ทีม่ ลี กู ค้า
หลัก คือองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
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พลตำ�รวจตรี วิชัย สังข์ประไพ

ผู้บังคับการตำ�รวจนครบาล ๑
กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
หลักของการทำ�งานที่สำ�คัญก็คือ “ทำ�งานเพื่อนาย ตายเพื่อประชาชน”
ซึ่งทำ�งานเพื่อนาย “นาย” ในที่นี้หมายถึง “ประชาชน”
ส่วนคำ�ว่า “ตายเพื่อประชาชน” หมายความว่า
ยอมเอาชีวิตเพื่อปกป้องประชาชน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

170

พลตำ�รวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
๒๕๔๐
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้บังคับการตำ�รวจนครบาล ๑
กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัลดีในการปราบปรามยาเสพติด ของสำ�นักงาน
ปปส. จากนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๖
และปี ๒๕๕๒
• รางวัลคนดีของสังคมไทย สาขา ผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์ดีเด่น จากองคมนตรีประจำ�ปี ๒๕๔๗
และ ปี ๒๕๕๒
• รางวัลตำ�รวจต้นแบบ ของชมรมผู้สื่อข่าว ช่างภาพ
อาชญากรรม แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๒
• รางวัลโครงการตำ�รวจยอดเยีย่ ม ของชมรมผูส้ อ่ื ข่าว
ช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๓

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ผมมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่ได้มาศึกษาในสถาบันแห่งนี้
เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นเสาหลักในการ
พัฒนาประเทศ เพราะได้สร้างบุคลากรที่สำ�คัญให้กับ
ประเทศเป็นจำ�นวนมาก และมีความภูมิใจมากที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี
ของสถาบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมมีความประทับใจมากที่ได้มาเรียนที่นิด้า เพราะ
หนึ่ง ผมได้รับการเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง มี
ความรู้ และมีประสบการณ์ สอง ได้รจู้ กั เพือ่ นๆ ร่วมคณะ
และร่วมสถาบันที่ล้วนเป็นบุคลากรสำ�คัญของประเทศ

ซึง่ เครือข่ายเหล่านีเ้ ป็นประโยชน์ในการทำ�งานให้แก่สงั คม และสาม ได้รบั ความรู้
และประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันนี้เพื่อนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีน่ �ำ ความรูท้ ่ไี ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร
หลังจากทีจ่ บการศึกษาจากนิดา้ ผมได้น�ำ สิง่ ที่ได้รบั จากการศึกษาไป ประยุกต์ใช้
ในการทำ�งานเป็นอย่างมาก เพราะหน่วยงานทีผ่ มดูแลรับผิดชอบนัน้ เป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยได้ใช้หลักของการเป็นผู้นำ�ที่จะพาองค์กรไปสู่
ความสำ�เร็จ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจซึง่ มีความใกล้ชดิ กับประชาชน องค์กรตำ�รวจ
ถือว่าเป็นต้นธารของกระบวนการยุตธิ รรม ผมคิดว่าตำ�รวจต้องพัฒนาแนวความคิด
และการทำ�งานเกีย่ วกับเรือ่ งระบบความยุตธิ รรม ความรวดเร็วและการบริการ
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

เคล็ดลับในการทำ�งานของผมซึ่งขณะนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำ�เร็จ
พอสมควร ผมได้ยึดหลักความเป็นผู้นำ� ความเป็นธรรม การให้ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญของการทำ�งานและยังถือหลักของคำ�ว่า
“ทำ�งานเพื่อนาย ตายเพื่อประชาชน” ซึ่งทำ�งานเพื่อนาย “นาย” ในที่นี้
หมายถึง “ประชาชน” ส่วนคำ�ว่า “ตายเพื่อประชาชน” หมายความว่า ยอม
เอาชีวิตเพื่อปกป้องประชาชน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่ได้รบั รางวัลเกียรติคณ
ุ พัฒนบริหารศาสตร์ เนือ่ งจากเป็น
การคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งเล็งเห็นผลงานและการทำ�งานของผมที่ได้
สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และการที่ผมได้ทุ่มเทในการทำ�งานให้กับองค์กร
และสังคม อย่างน้อยก็ยังมีองค์กรหนึ่งหรือสถาบันหนึ่งที่คอยติดตามและให้
กำ�ลังใจการทำ�งาน และรูส้ กึ ภูมใิ จมากที่ได้รบั พระราชทานรางวัลนี้ โดยเฉพาะ
การได้รบั พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ผมและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างมาก นับเป็นความกรุณาอย่าง
หาที่สุดมิได้ และขอขอบคุณคณะกรรมการมาทุกท่านมา ณ ที่นี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญในการที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการทำ�งานและการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการได้เข้ามาศึกษาในสถาบันทีเ่ ป็นศูนย์รวมขององค์
ความรู้ด้านการบริหาร นอกจากนี้จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจ ใน
การเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไปให้ได้มากที่สุด เพื่อนำ�ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทำ�งานและสังคมโดยรวม
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พลตำ�รวจตรี วิชยั สังข์ประไพ ผูบ้ งั คับการกองบังคับ
การตำ�รวจนครบาล ๑ คนปัจจุบันที่ผู้ใกล้ชิด และผู้ใต้
บังคับบัญชานิยมเรียกว่า “ผู้การแต้ม” พล.ต.ต.วิชัย
ได้ชอ่ื ว่าเป็น นายตำ�รวจมือปราบทีม่ ปี ระวัตกิ ารทำ�งาน
ด้านนี้อย่างโชกโชน พล.ต.ต.วิชัย เป็นเจ้าของแนวคิด
ทีแ่ หวกแนวและสร้างความฮือฮาให้สงั คม คือ โครงการ
ปะ-ฉะ-ดะ ที่ให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเคลื่อนที่เร็วด้วยการ
ใช้รถมอเตอร์ไซด์แบบชอปเปอร์เพื่อเข้าถึงพื้นที่ก่อ
อาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว จากผลงานทีโ่ ดดเด่นทำ�ให้
ได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น รางวัลสืบสวน
ดีเด่นของกรมตำ�รวจ รางวัลข้าราชการดีเด่นของสมาคม
วิชาชีพผูส้ อ่ื ข่าวแห่งประเทศไทย บทบาทของผูก้ ารแต้ม
จะเห็นได้ชดั เจนจากช่วงทีม่ อ็ บปิดถนน และเคลือ่ นย้าย
ไปในที่ต่างๆ ภาพที่คุ้นตาในสายตาของประชาชนก็คือ
การที่ “ผูก้ ารแต้ม” เข้าไปพูดคุยกับทัง้ บรรดาแกนนำ�ม็อบ
เพือ่ ช่วยบรรเทาบรรยากาศทีก่ �ำ ลังร้อนแรงให้ผอ่ นคลาย
ลงได้ จนได้รบั ฉายา “มือประสาน ๑๐ ทิศ” จากผลงาน
การประสานงานผูช้ มุ นุมประท้วงทางการเมือง ปัจจุบนั
ยังได้ริเริ่มโครงการนครบาล ๑ พึ่งได้ เพื่อเป็นสัญญา
ประชาคมในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจ กองบังคับการ
ตำ�รวจนครบาล ๑ ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพอีกด้วย
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วิเชียร จิระกรานนท์
กรรมการบริหาร
บริษัท วินสันสกรีน จำ�กัด

ซึ่งเมื่อตั้งใจทำ�อะไรแล้ว จะยืนหยัดจนกว่างานที่มุ่งหวัง
จะสัมฤทธิ์ผล และต้องยืนหยัด แน่วแน่ ไม่ละความพยายาม
มองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลสนับสนุน และที่สำ�คัญต้องกล้าตัดสินใจ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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วิเชียร จิระกรานนท์
๒๕๑๙
บริหารธุรกิจ
กรรมการบริหาร
บริษัท วินสันสกรีน จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• โล่ประกาศเกียรติคุณ สำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติตนด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ และสร้างสรรค์ความเจริญ			
ก้าวหน้าให้แก่สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
• โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน
และอุทิศตน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการ
พิมพ์ จากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย ๒๕๔๑
• ดำ�รงตำ�แหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นเวลา
๕ สมัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๕๐ และที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน
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๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ�แห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับ และเป็นแหล่งศึกษา
ต่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยทำ�งาน ข้าราชการ
นักธุรกิจ และพนักงานเอกชนทัว่ ไปคุณภาพของนักศึกษา
ที่จบการศึกษาจากนิด้า จึงเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดี
จนอาจกล่าวได้ว่า นิด้า เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพ ให้ออกไปรับใช้สงั คมและก่อประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

สิ่งที่ ได้รับ นอกจากความรู้จากตำ�ราวิชาการแล้ว
ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมรุ่น และเครือข่ายสังคมใน
กลุม่ นักศึกษาของนิดา้ ก็เป็นสิง่ ที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน
เพราะเพือ่ นร่วมชัน้ ทีม่ าจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำ�ให้
เห็นมุมมองในการคิดและการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ออกไป รวมไปถึงสถาบันเองก็มกี ารปรับปรุงวิชาทีส่ อน
ให้ทนั ต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใน
แต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้นกั ศึกษาเกิดการตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษา ทำ�ให้สามารถสร้างความคิดทีเ่ ป็นระบบ
และนำ�มาพัฒนาแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจส่วนตัว ให้มีระบบการบริหารงาน
ที่สร้างความเชื่อมโยงของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และ
ต้องมีการปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง
ชัดเจน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

โดยส่วนตัว เป็นคนทีช่ อบความท้าทาย มีความสร้างสรรค์ และคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ
อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อตั้งใจทำ�อะไรแล้ว จะยืนหยัดจนกว่างานที่มุ่งหวังจะสัมฤทธิ์ผล

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ยืนหยัด แน่วแน่ ไม่ละความพยายาม มองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลและกล้าตัดสินใจ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นับเป็นความน่ายินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลฯ ตลอดการทำ�งานที่ผ่านมา มิได้มุ่งหวังที่จะรับรางวัล หรือการยกย่อง
ทางสังคมใดๆ โดยยึดมัน่ แค่เพียงว่า ต้องทำ�ให้ดที ส่ี ดุ และไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรค
หรือปัญหาใดๆ เพื่อความสำ�เร็จในงาน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การศึกษานั้น ไม่มีคำ�ว่า “สิ้นสุด” จงพากเพียร เรียนรู้ และแสวงหาข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และต้องรูอ้ ย่างลึกซึง้ ถ่องแท้ และนำ�มาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถนำ�ไปพัฒนา และประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเป็นนักธุรกิจหรือ เจ้าของกิจการ
ต้องรูจ้ กั วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และสังเคราะห์ความรูใ้ นทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้การบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพสืบไป
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“วิเชียร จิระกรานนท์” ศิษย์เก่า บธ. รุน่ แรกๆ ของ
นิดา้ ทีย่ งั มีความคิดและพลังในการทำ�งานอยูม่ าก ด้วย
บุคลิกที่ชอบความท้าทายในการที่จะทำ�งานทุกงาน
ให้ประสบความสำ�เร็จ จึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญผนวกกับ
ประสบการณ์จากนิด้าทำ�ให้ คุณวิเชียร ใช้เป็นฐานใน
การสร้างธุรกิจที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการเคมีจากการเป็น
“พนักงานขาย” บริษัท เอ็กซอนเคมี ประเทศไทย จำ�กัด
จนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหุ้นส่วนของบริษัทส่งเสริมเคมี
อุตสาหกรรม จำ�กัด และเป็นผูก้ อ่ ตัง้ บริษัท วินสันสกรีน
จำ�กัด และอีกหลายบริษัทในเครือวินสัน
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วิเชียร เอมประเสริฐสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
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ผมมีความเชื่อมั่นในแนวทางที่จะต้องทำ�ให้ธุรกิจมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน ส่วนสำ�คัญที่จะบรรลุเป้าประสงค์นั้นได้ ธุรกิจต้องมี
ส่วนสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อสังคม และธุรกิจต้องมองถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติด้วย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

วิเชียร เอมประเสริฐสุข
๒๕๔๑
รัฐประศาสนศาสตร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หอการค้าไทย
• กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ที่ปรึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 		
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• Asia Pacific Regional Executive Officer Toyota Motor Asia Pacific
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๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

มีความภาคภูมใิ จที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบัน และ
มีความรู้สึกผูกพันกับสถาบันในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่ง
ทีม่ โี อกาสได้เข้าศึกษาในสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงและเกียรติคณุ
อย่างสูงแห่งหนึง่ ของประเทศ ทัง้ ยังสำ�นึกในพระคุณของ
สถาบันที่ได้ให้อะไรมากมายกับผมนอกไปจากความรู้
ที่ ได้รับซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งที่ทำ�ให้ผมประสบ
ความสำ�เร็จในหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

จากแนวทางการศึกษาของนิด้าที่เน้นการพัฒนา
และการบริหารการเปลี่ยนแปลงทำ�ให้ผมสามารถนำ�
แนวทางนีม้ าประยุกต์ใช้กบั การทำ�งานทำ�ให้เกิดประโยชน์
อย่างมากในขณะทีศ่ กึ ษาทีน่ ดิ า้ สิง่ ทีป่ ระทับใจ นอกจาก
เกิดจากกลุม่ เพือ่ นทีม่ มี ติ รไมตรี และมีความสัมพันธ์กนั
อย่างต่อเนือ่ งแม้จะจบออกมาแล้วก็ตาม คณาจารย์ทกุ ท่าน
ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำ�ปรึกษา และคำ�แนะนำ�ที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

“การบริหารการเปลี่ยนแปลง” ถือเป็นกุญแจดอกสำ�คัญสำ�หรับผมที่ได้นำ�
แนวทางการบริหารนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้นับว่า
เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบนั เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากยุคนีเ้ ป็นยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง

แนวคิดวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมมีความเช่ื่อมั่นในแนวทางที่จะต้องทำ�ให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ซึง่ ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะบรรลุเป้าประสงค์นน้ั ได้ ธุรกิจต้องมีสว่ นสัมพันธ์และรับผิดชอบ
ต่อสังคมหรือ CSR และธุรกิจต้องมองถึงประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ รวมถึงประโยชน์
ของประเทศชาติด้วย

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ผมยึดหลักในการทำ�งานเป็นทีม ซึง่ ความหมายทีล่ กึ ซึง้ ของการทำ�งานเป็นทีม
ก็คอื สมาชิกในทีมต้องสนับสนุนซึง่ กันและกัน ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน
รวมทัง้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ หลักการทำ�งานดังกล่าวผมมีความเชือ่ มัน่ ว่า นอกจาก
จะทำ�ให้งานสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์แล้วผู้ร่วมงานก็ยังสามารถทำ�งานร่วมกัน
อย่างมีความสุขอีกด้วย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นความภาคภูมใิ จสูงสุดครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของผม และรูส้ กึ ซาบซึง้ ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรง
ให้เกียรติมาพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

จงภูมิใจที่ท่านได้เข้ามาศึกษาที่นิด้า และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์
ให้มากที่สุดนอกจากความรู้ที่ได้ศึกษาแล้ว ควรจะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
นักศึกษาและคณาจารย์ และสานต่อความสัมพันธ์เหล่านัน้ หลังจากจบการศึกษา
แล้วด้วย ซึง่ จะเกิดประโยชน์กบั งานของท่านอย่างแน่นอนในอนาคต นอกจากนัน้
หลังจากจบการศึกษา อยากให้ท่านทั้งหลายกลับได้มาทำ�ประโยชน์ให้กับนิด้า
ในทางใดทางหนึ่ง เพื่อจรรโลงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้
คงอยู่สืบไป
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ด้วยประสบการณ์อย่างช�ำ่ ชองในสายงานวิศวกรรม
จึงไม่น่าแปลกใจที่ คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข คนไทย
คนหนึง่ ได้รบั ความไว้วางใจให้ด�ำ รงตำ�แหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกจากประเทศญีป่ นุ่ ทีร่ บั ผิดชอบ
สายงานการตลาดและสายงานการบริหาร ซึง่ ครอบคลุม
งานต่างๆ จำ�นวนมาก ได้แก่ การตลาด การขาย การบริการ
หลังการขาย สำ�นักงานส่งเสริมความพอใจของลูกค้า
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า (สุวินทวงศ์) การ
วางแผนองค์กร สถาบันโตโยต้า ทรัพยากรบุคคล และ
บริหารงานกลาง การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ทง้ั ในห้วง
เวลาปกติ และช่วงที่เผชิญกับวิกฤติ จึงถือเป็นเรื่องที่
ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งของความ
สำ�เร็จของคุณวิเชียร คนโตโยต้าตัวจริงเสียงจริงคนนี้
จึงเกิดจากการนำ�ความรู้ที่ได้ในเรื่อง “การบริหารการ
เปลีย่ นแปลง” ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสำ�หรับองค์กร และผู้มส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกภาคส่วน
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พลตำ�รวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

ขอตั้งปณิธานว่า จะนำ�ความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปใน
พื้นฐานของความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง
ทั้งต่อตนเองและประชาชนสืบไป

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชื่อ-นามสกุล
		
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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พลตำ�รวจเอก
วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
๒๕๑๙
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

ผลงานที่สำ�คัญ

• ประธานคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถวาย
ความปลอดภัยสำ�หรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำ�เร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๔๘ ลักษณะ
ที่ ๒๕ บทที่ ๒๒ ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
• ได้รับเกียรติเป็น ๑๐ นายพลตำ�รวจแบบอย่าง
ดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑๐ โล่เงิน)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้ สึ ก ภาคภู มิ ใจที่ จ บการศึ ก ษาจากสถาบั น ที่ ถื อ
กำ�เนิดจัดตัง้ ขึน้ ตามแนวพระราชดำ�ริของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเห็นว่า “การพัฒนาประเทศมีความ
จำ�เป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
กันพัฒนา” นิด้าได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณภาพ
สร้างปัญญา สร้างจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศชาติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรู้ ประสบการณ์ และวิชาการต่างๆ สามารถนำ�
มาบูรณาการเพื่อใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ
ตำ�รวจ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชน การแยกหน้าทีข่ องฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจำ� และได้รจู้ กั กับเพือ่ นต่างสาขาหลายอาชีพทีเ่ ป็น

กัลยาณมิตร รวมถึงความประทับใจที่ได้รบั ความเมตตากรุณาจากคณาจารย์ทกุ ๆ
ท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาต่างๆสอนให้ใช้ความรู้คู่คุณธรรม (Merit System)

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

การศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารราชการ นโยบายและการแปลง
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบตั แิ ละบริหารราชการ
ตำ�รวจอยูต่ ลอดเวลาและต่อเนือ่ ง ซึง่ ผลที่ได้น้ีได้น�ำ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ ส่งผลให้ขน้ึ สูต่ �ำ แหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ นัน่
คือ “ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ”

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทำ�งานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนเคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จรูจ้ กั ตนเอง มีเป้าหมาย รูข้ ดี ความสามารถ
ของตน ยอมรับความจริง ไม่หลอกตนเอง มีความแข็งแกร่งทัง้ กายและใจวิเคราะห์
หาเหตุและผล มองทุกสิ่งอย่างลึกซึ้งถึงเหตุปัจจัยเรียนรู้ตลอดเวลา เข้าใจการ
เปลีย่ นแปลงของโลกมีจติ วิทยาในการบริหาร เข้าถึงจิตใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เป็นคนดี มีความเสียสละ เพือ่ สร้างจิตสำ�นึกและเป็นแบบอย่างให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้
เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ และขอตั้งปณิธานว่า จะนำ�ความรู้ที่ได้รับ นำ�ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปใน
พื้นฐานของความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเอง
และประชาชนสืบไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และเสียสละโดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
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ผูบ้ ญั ชาการตำ�รวจแห่งชาติคนปัจจุบนั พลตำ�รวจเอก
วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ได้สั่งสมผลงานไว้อย่างสมเกียรติ
ตำ�รวจของไทย สถาบัน พระมหากษัตริย์ คือความ
รับผิดชอบสูงยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ท่านจึงได้รับ
มอบหมายงานในตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ถวายความปลอดภั ย สำ � หรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ �ำ เร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากสายงานในหน้าที่แล้วท่านยัง
คงบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ ด้วยการ
นำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ นำ�มาบูรณาการเพือ่ ใช้กบั
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีร่ าชการตำ�รวจ โดยเฉพาะแนวคิด
เรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
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นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทำ�งานเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
๒๕๑๙
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำ�นักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในขณะดำ�รง
ตำ�แหน่งนายอำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี ๒๕๓๙ เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาบุกรุก
ที่ดินของรัฐบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ�ลำ�ตะคอง
ตำ�บลหนองสาหร่าย
• การแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง
รุนแรงและกว้างขวาง ในขณะดำ�รงตำ�แหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๔๘
โดยเป็นหัวหน้าคณะทำ�งานแก้ปัญหาน้ำ�ท่วม

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนให้เป็นนักบริหาร
ที่ดีและมีคุณค่า

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรียนทีน่ ดิ า้ ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๑๗ ทำ�ให้ผมรูจ้ กั วิเคราะห์
และศึกษาเปรียบเทียบมากกว่าการท่องจำ�จากตำ�รา
แล้วมาตอบคำ�ถามหรือเอาไปปฏิบัติ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ที่ได้รับสามารถนำ�ไปต่อยอด และขยายผลในการทำ�งานได้หลาย
มิติและครอบคลุมในวิธีการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ
ในบริบทของการอำ�นวยการและการบริหาร

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทำ�งานเพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติประวัติในชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความสำ�เร็จในการศึกษา เป็นเพียงหนึง่ ในความสำ�เร็จของชีวติ คนเราเท่านัน้
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นายกองเอก วิลาศ รุจวิ ฒ
ั นพงศ์ พ่อเมืองเพชรบูรณ์
คนปัจจุบันที่ ได้มีโอกาสบริหารและปกครอง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ถึงสองสมัยทำ�ให้สามารถสานต่อนโยบาย
และผลงานต่างๆ ที่ได้ท�ำ ไว้ให้ส�ำ เร็จและเห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ตลอดระยะเวลาของการรับราชการในกระทรวง
มหาดไทย สิ่งเดียวที่ยึดมั่นมาโดยตลอดก็คือการเป็น
ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำ�งาน
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ และใช้ความตั้งใจและความพยายามเป็น
เครือ่ งมือทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ เพือ่ ให้การทำ�งาน
เพือ่ ประชาชนบรรลุผลสำ�เร็จสูงสุด ถึงแม้จะต้องเผชิญ
กับอุปสรรคบ้างในบางครั้งก็ตาม
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วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด

การประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ต้องคำ�นึงถึงต้นทุนที่แท้จริง
ทางสังคม พร้อมทั้งผลกระทบของธุรกิจของเราต่อสังคมด้วย
(Social Cost and Impacts) ธุรกิจจึงจะสามารถดำ�รงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน การมองเพียงกำ�ไรในระยะสั้นนั้น ในที่สุดแล้วมันจะ
ย้อนกลับมาทำ�ร้ายธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วแน่นอน
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
๒๕๓๗
บริหารธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด
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• ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง (Founding Member)
ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗
และดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
• ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง (Founding Member)
สถาบันพลาสติก สังกัดมูลนิธิอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และดำ�รงตำ�แหน่งประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย วาระปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙
• ที่ปรึกษาอาวุโส ด้าน Business Plan และ Marketing
Plan ของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

การเรียนทีน่ ดิ า้ มีทง้ั ยุทธศาสตร์ในระดับจุลภาคและ
ระดับมหภาค ช่วงที่ผมศึกษาอยู่เศรษฐกิจโลกเริ่มมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างมาก เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและมีความสลับซับซ้อน
การเรียนที่นิด้าทำ�ให้มีมุมมองที่มีมิติมากขึ้น ผมจึงมี
ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิต
จากนิด้าสู่สังคม และรู้สึกตลอดเวลาว่าต้องนำ�ความรู้
ที่เรียนมาไปสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและ
ของประเทศชาติ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และได้รับการแบ่งปัน
ประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจ
ทำ�ให้มีความเข้าใจและสามารถนำ�เอาความรู้ไปใช้
ได้ทนั ทีในวิชา Independent Study อาจารย์เคีย่ วเข็ญ
และเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทำ�ให้รู้และเข้าใจในเชิงลึก
และสามารถนำ�เอาความรูไ้ ปใช้ได้เลย ทำ�ให้ธรุ กิจเติบโต
และเข้มแข็งมากขึน้ นอกจากด้านวิชาการแล้ว ยังประทับใจ
ในเพื่อนร่วมห้องทุกคนด้วยเพราะนอกจากมิตรภาพที่
มีให้กนั แล้วทุกคนยังมีความรูค้ วามสามารถ ทีส่ ามารถ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซ่งึ กันและ
กันอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้
และต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ทำ�ให้มีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการวิเคราะห์
การแข่งขันและการวางแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ

ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจมีทิศทางและมียุทธศาสตร์ในการแข่งขันนอกจากใช้
ความรูท้ ่ีได้สามารถสร้างการเติบโตให้แก่ธรุ กิจ แล้วในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ต้มยำ�กุง้ ก็ยงั ได้น�ำ ความรูม้ าปรับองค์กรให้มคี วามบอบช�ำ้ น้อยทีส่ ดุ ด้วย ทำ�ให้
ปัจจุบันองค์กรของผมเติบโตและมีความแข็งแกร่งได้รับการยอมรับให้เป็น
ผู้ผลิตสินค้าในระดับภูมิภาคเอเชีย และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมเน้นการประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทไปพร้อมๆ
กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ธุรกิจจึงจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน การมอง
เพียงกำ�ไรในระยะสั้น ในที่สุดแล้วมันจะย้อนกลับมาทำ�ร้ายธุรกิจของเราอย่าง
รวดเร็ว และนิดา้ เองก็สอนไม่ให้มองความสำ�เร็จอย่างฉาบฉวยหรือความร�ำ่ รวย
ทีร่ วดเร็วจนละเลยทีจ่ ะมองถึงผลกระทบทางสังคมทีต่ ามมาจากการดำ�เนินธุรกิจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ผมคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจและเตรียมพร้อมสำ�หรับการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างผลประโยชน์สูงสุด
แก่ Stakeholder มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นเพียงพอในสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
มีแนวคิดและแนวทางในการทำ�งานที่สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
รองลงมาจาก Business Model & Strategy และเชื่อว่าธุรกิจต้องเติบโตไป
ด้วยกันกับสังคม ต้องมองกำ�ไรในระยะยาว และมองผลกระทบทางสังคมจาก
การประกอบธุรกิจ เพือ่ ให้ประสบผลสำ�เร็จได้อย่างยัง่ ยืน และเมือ่ เรามีความรู้
ความสามารถเพียงพอแล้วต้องชืน่ ชอบและเชือ่ ในสิง่ ทีท่ �ำ พร้อมทัง้ มีความมุง่ มัน่
ที่จะผลักดันให้เกิดผลสำ�เร็จอย่างไม่กลัวเหนื่อยและความลำ�บากแม้ยังไม่บรรลุ
สิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ก็ยังคงมี commitment ที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภาคภูมิใจที่สุดอีกครั้งในชีวิตทำ�ให้ม่งุ มั่นที่จะนำ�เอาความรู้ท่เี รียนมาพัฒนา
ธุรกิจส่วนตัวและสังคมให้มคี วามก้าวหน้าต่อไปภายใต้แนวทาง “นำ�ความรูแ้ ละ
คุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ผมภูมิใจมากที่เป็นผลผลิต
หนึ่งของนิด้าที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การเรียนปริญญาโทได้กลายเป็นมาตรฐานในการศึกษาของทุกคน น้องๆ
จะต้องมัน่ ใจว่าได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการเรียนปริญญาโทอย่างแท้จริงสามารถ
นำ�ปัญญาไปสร้างการเปลีย่ นแปลง หรือ “Wisdom for Change” ได้นอกจากนี้
สิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือศิษย์นิด้าจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
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“The better value of the company, The better
value of the society” คือแนวคิดหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจของ คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ทีเ่ ห็นความสำ�คัญ
ในการทำ�ธุรกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ และคำ�นึงถึงมีบทบาทใน
การพัฒนาสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเชื่อมั่น
ว่าการเติบโตขององค์กรและธุรกิจต้องไปด้วยกันกับ
การเจริญเติบโตของสังคม ต้องมองกำ�ไรในระยะยาว
และมองผลกระทบทางสังคมจากการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำ�เร็จได้อย่างยั่งยืน
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วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำ�กัด

ต้องคิดถึงสังคมมากๆ เพราะคนคิดวิพากษ์วิจารณ์มีมากแล้ว
แต่คนทำ�ยังมีน้อย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
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วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์
๒๕๓๐
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• กรรมการกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกสินค้า
โอทอป ซีเล็คท์ (OTOP Select) หมวดอาหาร ปี ๒๕๕๑
• ได้รบั รางวัลแผนการตลาดดีเด่นอันดับ ๒ ประเภท
สินค้าอุตสาหกรรม จากสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย ( TMA : Thailand Management
Association ) ปี ๒๕๓๔

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันการศึกษา ที่พยายามนำ�ความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับคนที่มีศักยภาพ โดยมี
ความมุง่ หวังทีจ่ ะให้เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงหรือ Change
agent เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นให้กับสังคม

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมเข้าเรียนที่นิด้าในช่วงที่อายุยังน้อย เพิ่งเรียนจบ
ปริญญาตรี และทำ�งานได้เพียงสองปี นิดา้ ได้ให้โอกาส
กับผมมาก ในการเปิดกว้างและรับเข้าเรียนตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดอย่างยุตธิ รรม ทีน่ ดิ า้ ผมได้รจู้ กั ผูค้ นทีห่ ลากหลาย

ได้เห็นแนวความคิดทีก่ ว้างขึน้ ได้เรียนรูจ้ ากอาจารย์หลายๆ ท่านซึง่ มีความเป็น
ครูสงู ทำ�ให้มคี วามรูส้ กึ ผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ส่วนแรกคือความรู้ทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานและหลักคิดนอกจากประโยชน์
ที่ใช้ในงานประจำ�ทีท่ �ำ อยู่ ผมยังมีโอกาสได้เป็นอาจารย์พเิ ศษตามมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ซึ่งได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาให้คำ�ปรึกษากับผู้ประกอบการรายย่อย
ทีม่ โี อกาสน้อย อีกส่วนหนึง่ คือเรือ่ งคุณธรรมทีผ่ มได้รบั จากท่านอาจารย์ ทำ�ให้
มีความรู้สึกเสมอว่าคุณธรรมคือพื้นฐานที่สำ�คัญในการทำ�งาน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
“Better Than Yesterday”

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ทำ�งานที่รัก และรักในงานที่ทำ� และต้องมีความสม่ำ�เสมอในการทำ�งาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับการคัดเลือก

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

เมื่อมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้ว ให้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และต้องคิดถึง
สังคมมากๆ เพราะคนคิดวิพากษ์วิจารณ์มีมากแล้ว แต่คนทำ�ยังมีน้อย
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การที่ได้กา้ วเข้ามาศึกษาทีน่ ดิ า้ ตัง้ แต่จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ได้เพียงสองปี ทำ�ให้ คุณวิศิษฐ์
จิตรโรจนรักษ์ มีทศั นะและมุมมองทีเ่ ปิดกว้าง พลังหนุม่
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ทำ�ให้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ด้วยเวลาเพียงไม่นาน คุณวิศิษฐ์ ได้สั่งสม
ประสบการณ์จากบริษั ทต่างๆ จนก้าวขึ้นสู่การเป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำ�กัด
และได้รบั เกียรติให้เป็นกรรมการคัดเลือกสินค้าโอทอป
ซีเล็คท์ ของกระทรวงพาณิชย์ และได้รับรางวัลแผน
การตลาดดีเด่นอันดับ ๒ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและพลังความคิดทีม่ ผี ลส่วนหนึง่ มาจากความรู้
และแนวคิดที่ได้รับจากรั้วสถาบันแห่งนี้
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วีระ เรืองสุขศรีวงศ์
อธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
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การทำ�งานทุกอย่างต้องจริงจัง และจริงใจ
ทำ�ทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ต้องไว้วางใจทีมงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
และที่สำ�คัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

ผลงานที่สำ�คัญ

วีระ เรืองสุขศรีวงศ์
๒๕๔๒
รัฐประศาสนศาสตร์
อธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง

• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศ และมี
มาตรฐาน รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่
สถาบันแห่งนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ประการแรกผมมีความประทับใจทัง้ ในส่วนของเพือ่ น
ร่วมรุ่น ที่ถึงแม้จะเรียนจบแล้วก็ยังมีการติดต่อไปมา
หาสูก่ นั ตลอดเวลา มีความรัก และสามัคคีซง่ึ กันและกัน
ประการที่สองในส่วนของคณาจารย์ท่ที ุกท่านล้วนเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ให้ความเป็นกันเองถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่างเต็มที่ และเต็มกำ�ลังความรูค้ วามสามารถ
ประการที่สามประทับใจที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่สถาบัน
ที่มีชื่อเสียงของประเทศ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

เนื่องจากผมเรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์ และไม่มีพื้นฐานทางด้านการ
บริหารจัดการมากนัก การเรียนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทำ�ให้สามารถนำ�
ความรู้ที่ได้โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยนำ�องค์ความรูท้ างด้านการบริหารภาครัฐ
มาผนวกเข้ากับองค์ความรู้เดิมที่มี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การทำ�งานจะต้องมีความมุง่ มัน่ และมีความสามัคคีกนั ในหมูผ่ รู้ ว่ มงาน รวมทัง้
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การทำ�งานทุกอย่างต้องจริงจัง และจริงใจ ทำ�ทุกเรือ่ งที่ได้รบั มอบหมายให้
ดีทส่ี ดุ ต้องไว้วางใจทีมงาน ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ งั คับบัญชาผูร้ ว่ มงาน หรือผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา และที่สำ�คัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันได้ให้เกียรติคัดเลือกเข้ารับ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

เมือ่ เป็นนักศึกษา และมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือ ก็ตอ้ งตัง้ ใจเรียนให้เต็มที่
และเมื่อถึงเวลาเล่นก็เล่นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ต้องจัดสรรเวลาให้ดี และ
จดจำ�ในทุกสิ่งที่อาจารย์สอน เพราะความรู้ที่ได้สามารถนำ�มาใช้ได้ทั้งสิ้นใน
สถานการณ์ปจั จุบนั และในฐานะทีท่ กุ ท่านมีโอกาสใช้เส้นทางหลวงในการเดินทาง
หรือในการขนส่งก็ตามอยากให้ช่วยกันดูแล และเตรียมความพร้อมทั้งในส่วน
ของผู้ขับขี่ผู้ใช้รถ และยานพาหนะ ขับรถโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง
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การเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ทางหลวงที่ถือเป็นเส้นทางขนส่งหลักในบ้านเรา และ
รองรับการจราจรทุกชนิดในฐานะอธิบดีกรมทางหลวง
คนปัจจุบนั ของ คุณวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ ได้บริหารกิจการ
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ของกรมทางหลวง เพือ่ ให้เป็นองค์การ
ที่ดี ครอบคลุมใน ๔ ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ สังคม
และสิง่ แวดล้อม นโยบายด้านผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียนโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผูป้ ฏิบตั ิ
งาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์หลัก “มุง่ มัน่ พัฒนาระบบทางหลวงตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ เสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ
สังคม สนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้ทาง” การจัดทำ�
แคมเปญพิเศษต่างๆ ในช่วงเทศกาลเพื่อเปิดโอกาสให้
คนไทยได้ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย โดยการงดเก็บค่าผ่านทาง จึงถือเป็นการดูแล
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนหนึ่งของกรมทางหลวง
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วีระ ศรีวัฒนตระกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย
การทำ�ให้คนในองค์กรมีวัฒนธรรมในการทำ�งานที่ยึดหลัก
“ทำ�ให้มีความสุข” และเมื่อมีความสุขแล้วสมองจะปลอดโปร่ง
เมื่อสมองปลอดโปร่ง ก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ทำ�ให้เกิดเป็น
องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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วีระ ศรีวัฒนตระกูล
๒๕๔๑
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัลชนะเลิศ สำ�นักทะเบียนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
และบัตร อำ�เภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สำ�นักทะเบียนดีเด่น ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งนายอำ�เภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
• รางวัลสำ�เภาทองของหอการค้าไทยจากนายกรัฐมนตรี
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ก่อนเข้าศึกษาต่อทีน่ ดิ า้ มีความรูส้ กึ ว่าตัวเองมีความรู้
มาตรฐานในระดับท้องถิน่ แต่พอเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ทีน่ ดิ า้ รูส้ กึ ว่าตัวเอง มีความรู้ และทักษะชีวติ เป็นมาตรฐาน
สากลยิง่ ขึน้ การเรียนระดับปริญญาโทช่วยพัฒนาศักยภาพ
ตัวเราโดยเฉพาะถ้าเรียนในระหว่างการทำ�งานจะมี
ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในการทำ�งาน และเข้าใจสถานะการณ์ความเป็นไปของ
โลกได้มากขึ้น นิด้าจึงเปรียบเสมือนสถาบันที่ปลุกปั้น
ตัวผมจากดินให้เป็นดาวได้อย่างแท้จริง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้รับทั้งความรู้ในเชิงประยุกต์กับการปฏิบัติจริง
ผมยอมรับในความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
ทุกคน สิ่งที่ประทับใจคือความมีน้ำ�ใจและความเอื้อ
อาทรของอาจารย์ท่มี ีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผู้ท่เี รียน
ปริญญาโทส่วนใหญ่มีงานที่ทำ�เป็นภาระอยู่บางครั้งก็
ไม่สามารถมาเรียนได้ตลอด แต่ก็ได้รับการอภัยและ
ได้รับน้ำ�ใจจากเพื่อนฝูงและอาจารย์อยู่เสมอทำ�ให้ได้
รับทั้งความรู้และได้เพื่อนอย่างคุ้มค่า

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

นำ�ความรู้ทางการบริหารไปใช้ได้มาก ความรู้เรื่องพฤติกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การบริหารการเงินการธนาคาร จิตวิทยาในการบริหาร การ
บริหารงานสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเป็นนักบริหาร และมีภาวะเป็น
ผู้นำ�มากขึ้น ทำ�ให้การทำ�งานมีระบบมากขึ้นลดการขัดแย้ง และเข้าใจโลก
มากขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การเป็นนักบริหารต้องนำ�พลังคนในองค์กรมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ�และ
ร่วมกันรับผิดชอบให้มากทีส่ ดุ ทำ�งานเชิงรุก วางระบบและโครงสร้างการบริหาร
งานให้เข้มแข็ง พัฒนาคนในระบบให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการทำ�งานให้ได้
ทัง้ งานและใจคน วางหลักการไว้วา่ จะต้องทำ�งานเพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
และร่วมกันสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ� มีความเข้าใจในเรื่อง “วุฒิภาวะทาง
อารมณ์” หรือ EQ การเข้าใจคนอืน่ การเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติของคน
จะช่วยให้เราครองใจคนได้ เมื่อครองใจคนได้ ก็จะจูงใจเขาให้ร่วมมือในการ
ทำ�งานกับเรา สิ่งที่ทำ�มาโดยตลอดคือการทำ�ให้คนในองค์กรมีวัฒนธรรมใน
การทำ�งานทีย่ ดึ หลัก “ทำ�ให้มคี วามสุข” เมือ่ มีความสุขแล้วสมองจะปลอดโปร่ง
เมื่อสมองปลอดโปร่งแล้ว ก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ทำ�ให้เกิดเป็นองค์กร
แห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแก่ชีวิต และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้มคี วามเชือ่ ว่าคนมีการพัฒนาได้ คนมีการเปลีย่ นแปลงได้ถา้ ได้รบั ข้อมูล
ทีด่ ที ถ่ี กู ต้อง เหมือนกับการศึกษา ถ้าเราให้การศึกษาทีด่ แี ก่คน ถ้าคนตัง้ ใจหรือ
พร้อมรับการศึกษา ผลที่ออกมาก็จะดีเองนั่นก็คือ “นิด้า สามารถเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาเราได้”
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ในสายงานของการปกครอง คุณวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล
ถือเป็นผลผลิตของนิด้าอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้นำ�ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในระดับภูมิภาคได้
อย่างน่าชืน่ ชม การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ท�ำ งานจาก
ตำ�แหน่งนายอำ�เภอ ปลัดจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทำ�ให้ทา่ นผูน้ ม้ี องเห็นภาพรวม
และรายละเอี ย ดของการบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งดี ย่ิ ง
โดยเฉพาะการทำ�งานเชิงรุกและพัฒนาคนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักการทำ�งานให้ได้ทั้งงานและ
ใจคน ทำ�ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับรางวัลอย่าง
มากมาย และสิ่งที่ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์คนนี้ไม่เคยลืม
ก็คือการเรียนที่นิด้าได้ปลุกปั้นและสร้างดินก้อนเล็กๆ
ให้กลายเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่ประดับอยู่บนฟากฟ้า
ของสายงานของการปกครองได้อย่างแท้จริง
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ศิริพร ลีวรรณนภาใส

ผู้อำ�นวยการภาคและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด
ในการทำ�งานยิ่งเป็นการบริการและต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
คนมากมาย สิ่งที่สำ�คัญคือความจริงใจ ซื่อสัตย์ รักษาคำ�
สัญญา ใช้ความรู้บริหารจัดการ และวางแผนให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด ไม่ว่าพบอุปสรรคใดๆ ต้องไม่ยอมแพ้ กล้าเปลี่ยนแปลง
และลงมือกระทำ�อย่างจริงจัง จนกว่าจะสำ�เร็จ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
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ศิริพร ลีวรรณนภาใส
๒๕๓๐
บริหารธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการภาคและ
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย
บริษัท อเมริกันอินเตอร์
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ตัวแทนยอดเยี่ยมบริษัท อเมริกันอินเตอร์
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด
• MDRT (Million Dollar Round Table) คือ
คุณวุฒิของสมาคมสุดยอดมืออาชีพทางด้าน
การเงินนานาชาติ
• ผู้จัดการยอดเยี่ยมเครือนำ�ทองบริษัทอเมริกัน
อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในงานบริหารที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อชีวิต
และอนาคตของผูค้ นมากมาย พร้อมๆ ไปกับการบริการ
ทีต่ อ้ งใส่ใจในทุกรายละเอียด นับเป็นงานทีต่ อ้ งรวบรวม
นานาความรู้ความชำ�นาญระดับมืออาชีพในการบริหาร
จัดการ ซึ่งคุณศิริพร ลีวรรณนภาใส ได้ใช้ทุกๆ ความรู้
ผสานกับประสบการณ์ที่ได้รับจากนิด้ามาต่อยอดและ
พัฒนาจนเกิดเป็นผลงานที่ประสบความสำ�เร็จอย่าง
ภาคภูมิ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ประทับใจอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่นิด้า ประทับใจ
บรรยากาศการเรียน และความรู้ที่ได้รับ ทำ�ให้เข้าใจ
ธุรกิจได้มากขึ้น

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ความรู้ที่ได้รับทำ�ให้เข้าใจธุรกิจ เข้าใจองค์กร และ
สามารถสร้างทีมงานทีด่ มี คี ณุ ภาพ ขณะเดียวกันก็มรี ะบบ
ในการดูแลและบริการลูกค้าที่ดี

ยึดหลักธรรมแห่งความสำ�เร็จ คือ อิทธิบาท ๔ ฉันทะ มีความพึงพอใจใน
งานทีท่ �ำ วิรยิ ะ มีความพากเพียร ทำ�ต่อเนือ่ งจนกว่าจะประสบความสำ�เร็จจิตตะ
มุง่ มัน่ จดจ่อเอาใจใส่ในสิง่ ทีท่ �ำ วิมงั สา สอดส่องในเหตุและผลแห่งความสำ�เร็จ
พินิจพิเคราะห์ ใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบงานและเดินสู่เส้นทางที่จะนำ�เรา
สู่ความสำ�เร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกซาบซึ้ง และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้น�ำ ความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานด้วยความซือ่ สัตย์ (Honesty)
ความจงรักภักดี (Loyalty) และพูดอะไรก็ท�ำ ในสิง่ ทีเ่ คยพูดไว้ ซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง
และผู้อื่น (Integrity) ไม่ว่าพบอุปสรรคใดๆ ขออย่ายอมแพ้ กล้าเปลี่ยนแปลง
และลงมือกระทำ�อย่างจริงจังจนกว่าจะสำ�เร็จ
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รู้สึกว่า นิด้า เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติที่ ได้สร้าง
บุ ค ลากรมากมายที่ ทำ � ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คมและ
ประเทศชาติ

ในฐานะทีอ่ ยู่ในธุรกิจประกันชีวติ และประกันวินาศภัยซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ คี วาม
สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ ต้องวางแผนให้ลกู ค้ามีความคุม้ ครองด้านสุขภาพ
อย่างเหมาะสมกับวิถคี วามเป็นอยู่ รูจ้ กั ทีจ่ ะวางแผนการจัดการทุกด้านให้มคี วาม
ครอบคลุมและสามารถเป็นหลักประกันให้กบั ลูกค้าได้ ทัง้ การวางแผนการจัดการ
หนี้สิน วางแผนการออม วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนเกษียณอายุ วางแผน
สร้างความมัง่ คัง่ และสามารถส่งมอบความมัง่ คัง่ จากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่
ทีส่ �ำ คัญต้องสร้างทีมงานเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเน้นสร้างทีมงาน
ที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง และรับผิดชอบต่อสังคม
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ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ยึดมั่นในมาตรฐานการศึกษา และนำ�ความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
		
		
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
๒๕๔๓
รัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D. of
Development
Administration)
ประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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ผลงานที่สำ�คัญ
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• การจัดให้มีการประมาณเศรษฐกิจของสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
• การปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิต และโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิต
• การกำ�หนดยุทธศาสตร์และการบริหารศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs)
• การผลักดันการประเมินผลแนวใหม่ของรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal)
• การผลักดันวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของ
กระทรวงการคลัง

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

สถาบันแห่งปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็มี
การรักษามาตรฐานไว้ได้เป็นอย่างดี

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

นำ�หลักทฤษฎีและกรณีศึกษามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และบริหาร
งานโดยคำ�นึงถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ�ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ภูมิใจและเป็นกำ�ลังใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ยึดมั่นในมาตรฐานการศึกษาและนำ�ความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม
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การบริหารงานระดับชาติ เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่
ผู้นำ�จะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางปัญญา และ
การบูรณาการองค์ความรู้ในหลายด้านเข้าด้วยกัน
ดร. สถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ์ ผูท้ เ่ี คยเป็นทัง้ อธิบดีกรมสรรพสามิต ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดี
กรมศุลกากร รองปลัดกระทรวงการคลัง และปลัด
กระทรวงการคลัง และปัจจุบนั ที่ได้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดร.สถิตย์ ได้ฝาก
ผลงานทีส่ �ำ คัญไว้ในทุกองค์กรที่ได้มสี ว่ นในบริหาร อาทิ
การผลักดันวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของกระทรวง
การคลัง การกำ�หนดยุทธศาสตร์และการบริหารศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) และผลงานที่ยิ่งใหญ่อีก
สิ่งหนึ่งก็คือ การปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิต และ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตของกรมสรรพสามิต การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คือ วิสัยทัศน์ ของ
ดร.สถิตย์ ที่ต้องการนำ�พาประเทศไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

191

สมเกียรติ ชินธรรมิตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำ�กัด
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Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด มีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งมั่นให้เป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้ตื่นตัว
กับการพัฒนาการเรียนรู้ ในวิทยาการใหม่ๆ และเป็นผู้เบิกบาน
จากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม อย่ามุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุด
ในอาชีพของตน เพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรค และบางครั้ง
กลับเป็นตัวทำ�ลายความสำ�เร็จเสียด้วยซ้ำ�
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

สมเกียรติ ชินธรรมิตร์
๒๕๒๗
บริหารธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์
ซิสเท็ม จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๕๒
• Teacher of the Year ธนาคารซิตี้แบงก์ ปี ๒๕๓๘
• ได้รับรางวัลจากประธานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจากการสอบแข่งขัน หลักสูตรการ
ปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คะแนน
สูงสุด ปี ๒๕๓๑

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

สัมผัสแรกทีร่ สู้ กึ ต่อสถาบันคือ ความมีชอ่ื เสียง และ
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคณาจารย์ท่ดี ีสุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ ซึง่ ในสมัยนัน้ เป็นสถาบันเดียวทีม่ ี MBA สาขา
การเงิน เมือ่ ได้กา้ วเข้ามาในรัว้ ของนิดา้ อย่างเต็มตัว ทำ�ให้
ได้พบว่า ที่นี่มีคุณูปการมากมายแก่ผม นอกจากได้รับ
ความรู้จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีจากทั้งอาจารย์ เพื่อน
รุ่นพี่ และรุ่นน้อง เหนือสิ่งอื่นใด คือความภูมิใจที่ ได้
เป็นศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากคณาจารย์ ที่มุ่งมั่น
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ
ความเป็นกันเองของรุน่ พี่ ไมตรีจากเพือ่ น รุน่ น้องทัง้ ใน
และนอกคณะ และความยากลำ�บากในการเตรียมตัว
เพื่อสอบ Comprehensive ให้ได้ในครั้งเดียว

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

การคิดทั้งในเชิงระบบ เชิงตรรกะ การตั้งโจทย์
ประเด็นคำ�ถามและแนวทางสู่การหาข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูล และหาคำ�ตอบโดยอิงทัง้ ทฤษฎีและประสบการณ์
จากผู้รู้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด ต้องมีคำ�ว่าจริยธรรม อยู่ใน
ตัว เน้นความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด โดยตั้งอยู่บนคุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพและเป็น ผู้รู้ คือ รู้ลึก รู้จริง ในวิชาชีพ ผู้ตื่น คือ ตื่นกับ
การพัฒนาการเรียนรู้ อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ในวิทยาการใหม่ๆ ผูเ้ บิกบาน คือ
เบิกบานจากการเป็นผูใ้ ห้และคืนกลับสูส่ งั คม และจงเป็นคนมีเสน่หแ์ ละน่าไว้วางใจ
(Trust) รวมทั้งควรระวังเรื่องการครองตนและชื่อเสียง ดังสุภาษิตที่ว่า “ตัว
อยู่ในบ้านแต่ชื่อเสียงอยู่ในสังคม”

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจแก่ผมและครอบครัว ทำ�ให้มั่นใจว่าแนวคิด
การเป็น Professional Best คือ ผูร้ ู้ ผูต้ น่ื ผูเ้ บิกบาน จากการเป็นผูใ้ ห้และคืนกลับ
สู่สังคม ที่ท่านคณาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง (Role Model) เป็นแนวทางที่
ถูกต้อง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความคิดและทัศนคติเป็นสิ่งสำ�คัญที่พาสู่ประสบความสำ�เร็จในชีวิต ขอให้
มุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่เก่งที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ในวิชาชีพที่ตนเองรักและเลือก
อย่ามุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุดในอาชีพของตนเพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรค
และบางครั้งกลับเป็นตัวทำ�ลายความสำ�เร็จเสียด้วยซ้ำ� จงมุ่งมั่นเป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้
จริงในวิชาชีพของตน เป็นผู้ตื่นตัวในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และเป็นผู้เบิกบานจากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม ตลอดจนจงทำ�ตัวให้มี
เสน่ห์เป็นที่ไว้วางใจ (Trust) ของบุคคลที่คบหา จึงต้องระวังเรื่องการครองตน
ให้ดีเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงเสียไป

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

จากประสบการณ์ทค่ี ร่�ำ หวอดในวงการการเงิน โดย
เฉพาะทางด้านการบริหารความเสีย่ ง ทำ�ให้ตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั คุณสมเกียรติ ชินธรรมิตร์
ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มี
มุมมองอันลึกซึ้ง เข้าถึงแก่นของการบริหารการเงิน
อย่างแท้จริง และได้น�ำ ความสามารถไปร่วมพัฒนาองค์กร
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน
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ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชีวิตการเป็นอาจารย์ ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอาชีพที่ดีที่สุด
เพราะว่าคุณได้มีโอกาสสร้างบุคลากรให้กับประเทศ เรารู้ว่า
ประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีบุคลากรที่ดีและเก่ง เพราะเก่งอย่าง
เดียวก็ไม่ได้ ดีอย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่พัฒนา ต้องเก่งและดี
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ชื่อ-นามสกุล
		
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
หน่วยงานที่สังกัด

ศาสตราพิชาน
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
๒๕๓๐
บริหารธุรกิจ
รองประธานที่ปรึกษา
มูลนิธิสัมมาชีพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-

ผลงานที่สำ�คัญ

• พ.ศ. ๒๕๓๗ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
• พ.ศ. ๒๕๔๐ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
• พ.ศ. ๒๕๔๔ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
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๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ หรือ อาจารย์
สมคิด ที่ยังอยู่ในความทรงจำ�ของลูกศิษย์ทุกคนที่เคย
ได้มีโอกาสเรียนรู้กับอาจารย์คนพิเศษท่านนี้ ที่วันหนึ่ง
ได้ก้าวเข้าสู่วงการเมืองและได้รับตำ�แหน่งรองนายก
รัฐมนตรีทด่ี แู ลด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์ และยังเคยดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังหลายสมัย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ถือเป็น
ปรมาจารย์ดา้ นการวางกลยุทธ์สมัยใหม่แห่งโลกตะวันออกคนหนึ่ง ที่เป็นยอมรับจากทั้งแวดวงนักการศึกษา
และภาคธุรกิจเพราะสามารถประยุกต์งานวิชาการมา
ใช้ในภาคธุรกิจได้อย่างลงตัวและได้ชอ่ื ว่าเป็นนักวิชาการ
และนักปฏิบัติทางด้านนโยบายและกลยุทธ์ นอกจากนี้
ยังเป็นเจ้าของตำ�ราที่มีชื่อเสียงและขายดีในระดับโลก
อาทิ “The New Competition” และ “The Marketing
of Nations” จึงไม่แปลกใจว่าทำ�ไมทุกครัง้ ที่ ดร.สมคิด
ออกมาแสดงความคิดเห็นให้กับสังคม ทุกภาคส่วนจึง
ต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ

ไม่ได้ไปผมก็คิดว่าผมจะเรียนต่อในประเทศ ผมจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ก็คิดจะมาเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ ขณะนั้นนิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง
มากที่สุด ก็เลยตัดสินใจมาสมัครที่นิด้า อาจารย์นิด้าเป็นอาจารย์ที่ดีมาก ให้
ความใกล้ชดิ และเป็นกันเองสูง การเรียนทีด่ ี เพือ่ นฝูงก็มกี ็ได้ประสบการณ์จาก
สิง่ เหล่านัน้ อยูน่ ดิ า้ สองปี เป็นช่วงทีม่ คี วามสุขมีความภูมใิ จ กับการเป็นนักศึกษา
นิด้า เมื่อจบจากนิด้าผมได้ทุน กพ. ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Northwestern
แล้วก็กลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์ ชีวิตการเป็นอาจารย์ ผมอยากจะเรียกว่าเป็น
อาชีพที่ดีที่สุด เพราะว่าคุณได้มีโอกาสสร้างบุคลากรให้กับประเทศ เรารู้ว่า
ประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีบุคลากรที่ดีและเก่ง เพราะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ ดี
อย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่พัฒนา ต้องเก่งและดี

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ตอนเข้ามาเรียนที่นิด้า ตอนนั้นเป็นชีวิตช่วงวัยรุ่น
เคยคิดจะเรียนต่อต่างประเทศ ผมสมัครได้มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย แต่ผมไม่มีเงินเรียน ก็เลยไม่ได้ไป เมื่อ

ช่วงเวลาทีอ่ ยูก่ ารเมืองเป็นช่วงทีผ่ มใช้ทกุ อย่างทีเ่ รียน ไม่วา่ จะเป็นเศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เป็นช่วงทีเ่ ราใช้สง่ิ เหล่านัน้ อย่างเต็มที่ในงานด้านการบริหารประเทศ
ฉะนั้น ทุกสิ่งที่เราเรียนมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เมื่อถึงเวลาของมันเวลาที่เรา
ไปอยูก่ ระทรวงการคลัง เราก็ใช้เศรษฐศาสตร์ และ Finance ทีเ่ ราเรียนรวมถึง
ประสบการณ์ในภาคธุรกิจที่เราเห็นและนำ�ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

เป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณทุกคนที่ยังนึกถึงและ
เห็นในสิ่งที่ผมได้ทำ�ให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอด

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

อยากบอกน้องๆ และลูกศิษย์ว่าจบนิด้าต้องภูมิใจนะ และผมอยากให้ศิษย์
ของนิด้าตระหนักว่าคุณเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นคุณมาเรียนในสถาบัน
แห่งนี้ เขาไม่ได้สอนคุณให้ไปเก็บเกี่ยวกำ�ไรส่วนตัว คุณเก็บเกี่ยวกำ�ไรส่วนตัว
ไม่มีใครว่าแต่เมือ่ ถึงจุดหนึง่ แล้ว คุณสร้างครอบครัวได้แล้วคุณก็นา่ จะมาเกือ้ กูล
อย่างน้อยก็นา่ จะมาเกือ้ กูลกับสถาบันทีค่ ณ
ุ เรียนมา หรือว่าเกือ้ กูลกับบ้านเมือง
จะช่วยสังคมก็ได้ช่วยมหาวิทยาลัยก็ได้
ผมอยากเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยทำ�การเมืองให้ดีขึ้น ถ้ามี
คนดี คนเก่งมาบริหารประเทศ เราก็จะสูเ้ ขาได้ ถ้าคุณขาดบุคลากร ขาดทิศทาง
ที่ชัดเจน บ้านเมืองมันก็ทรุด จริงๆ แล้วภาคธุรกิจมีคนเก่งเยอะและมีความ
สามารถสูง และมีความพร้อมที่สุด ผมอยากจะบอกว่าการเมืองเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน ถ้าคุณพร้อมมาก คุณก็ช่วยมาก แต่ถ้าคุณพร้อมน้อย คุณก็ช่วยน้อย
ถ้าไม่ชว่ ยเลยก็แสดงว่าประเทศขาดบุคลากรจากภาคทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ดุ ในประเทศ
ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ เอกชนต้องเข้มแข็งมาก เมื่อคุณมีธุรกิจที่พร้อม
ตั้งตัวได้แล้วก็หันมาช่วยบ้านเมือง
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นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นแห่งแรกที่มี
ปริญญาโท โดยเฉพาะทางด้านบริหารธุรกิจ ผมชอบใจ
กับ Concept ของนิดา้ ด้วยชือ่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ที่ไม่ได้สอนให้เป็นปริญญาโท แต่สอนให้รู้จัก
เอาความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาประเทศ
การเรียน MBA เพือ่ ไปบริหารธุรกิจหรือเรียน MBA เพือ่
ให้มีส่วนในการนำ�ความรู้เหล่านั้นไปช่วยบ้านเมือง มัน
แตกต่างกัน ผมภูมิใจในความเป็นนิด้า เพราะว่านิด้า
สร้างเราขึน้ มา จบมาได้กม็ คี วามภูมใิ จ และได้เอาทุน กพ.
ไปเรียนต่อกลับมาเป็นอาจารย์ที่นิด้าก็เป็นความภูมิใจ
เพราะถือว่านิด้าเป็นสถาบันระดับสูงที่มี ไว้สำ�หรับช่วย
คิดอะไรให้รัฐบาล เป็นสถาบันที่มีเกียรติที่สุด การได้
มีโอกาสเป็นอาจารย์ทน่ี ดิ า้ ถือว่า หนึง่ เราก็ได้รบั เกียรติ
และสองก็ได้มีโอกาสตอบแทนให้สถาบัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร
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สมชัย บุญเสริมวิชา

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำ�กัด

ในการทำ�งานต้องดูแลให้พนักงานในองค์กรให้มีความรัก
ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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สมชัย บุญเสริมวิชา
๒๕๔๔
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอลโทรนิค
อินเตอร์เทรด จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัล Thailand Energy Award ประจำ�ปี ๒๕๕๓
• รางวัล ESCO Award จาก กระทรวงพลังงาน
ประจำ�ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่
ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมการบริหาร บริษัท เทคโนพลัส
(ประเทศไทย) จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ คือ Business School ทีส่ อนให้รจู้ กั การทำ�ธุรกิจ
ที่มีหลักการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบในทุกแง่มุม
เพือ่ การตัดสินใจทีแ่ ม่นยำ�และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบนั และทีช่ อบ
ก็คือการเน้นให้ทำ�ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยให้คำ�นึง
ถึงผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังต่อผลกำ�ไรของตนเองที่สูงสุด

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

บรรยากาศความเป็นกันเองของอาจารย์ และเพือ่ น
นักศึกษาทีม่ าจากหลายสาขาอาชีพทีแ่ บ่งปันประสบการณ์

กันนอกเหนือจากการเรียนในตำ�รา การมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศในบริษัท
ขนาดใหญ่ระดับโลก ก็ท�ำ ให้เปิดมุมมองกว้างขึน้ และเห็นภาพการทำ�ธุรกิจระดับ
โลกที่ชัดเจนขึ้น

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ได้นำ�ความรู้ที่ ได้จากการเรียนและการดูงานมาประยุกต์ใช้กับองค์กรให้
มีวิสัยทัศน์ และกำ�หนดกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง โดยใช้
ข้อมูลจากภายในและภายนอกรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่
แม่นยำ�

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ดูแลให้พนักงานในองค์กรให้มีความรักต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอื้อเฟื้อ
รูจ้ กั แบ่งปัน และไว้วางใจซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีเ่ ติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การเป็นองค์กรที่มีระบบ และมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดีและเป็น
กันเอง มีความยืดหยุ่น และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบคุณที่ ได้รับการคัดเลือก และขอให้นิด้าเป็นสถาบันตัวอย่าง ที่ผลิต
นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตลอดไป
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การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ต้องบริหารธุรกิจ โดย
มุง่ เน้นคุณค่าของผูใ้ ช้งานในด้านความสะดวก และรวดเร็ว
โดยการนำ�เทคโนโลยีมาปรับใช้ และเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำ�ได้เป็นอย่างดี ในการ
ปรับธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดมาจาก
การเรียนรู้ในคณะบริหารธุรกิจที่นิด้าของ คุณสมชัย
บุญเสริมวิชา ที่ได้น�ำ หลักการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
ในทุกแง่มมุ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจทีแ่ ม่นยำ�และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เน้นการพัฒนาบุคลากรหรือการสร้างคนให้มีทักษะความรู้
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ด้วยการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้คนสร้างองค์การโดยผลลัพธ์ที่คาดหวัง
คือวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และจะทำ�ให้องค์การ
มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนแม้แต่จะขาดผู้นำ�ก็ตาม
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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สมชัย ไทยสงวนวรกุล
๒๕๔๓
รัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๔๙
• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตจรวด
Smoky Sam ร่วมกับสำ�นักงานวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ
• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตหมวกกัน
กระสุนที่ใช้วัตถุดิบจาก ใยสังเคราะห์ร่วมกับ
กรมพลาธิการทหารบก โดยมี พลโท จุมพล สุดบรรทัด
เป็นเจ้ากรม
• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตจรวด
ฝนเทียมร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการทำ�งานได้
อย่างไร

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่ทำ�ให้ได้ความรู้
และความเข้าใจทัง้ สองภาคส่วน สามารถนำ�ไปใช้ในส่วนของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ การจัดการด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยี
การผลิต การบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกส่วนของการจัดการ
ทำ�ให้องค์การสามารถผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนประสบความสำ�เร็จในปัจจุบัน

แนวคิดวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ในองค์การเน้นการพัฒนาบุคคลากรหรือการสร้างคนให้มีทักษะความรู้
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับด้วยการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้คนสร้างองค์การโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังคือวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และจะทำ�ให้องค์การมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนแม้
จะขาดผู้นำ�ก็ตาม

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

คือเน้นการสร้างคนโดยการสอนให้รู้ - ทำ�ให้ดู - ดูเขาทำ� และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนัน้ ๆ สอนให้ผบู้ ริหารเก่งคน - เก่งคิด - เก่งทำ�และให้รจู้ ริงประกอบกับ
ส่งเสริมให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ในการทำ�งานโดยไม่ให้ดอ้ ยกว่าองค์การอืน่ ๆ ในระดับ
เดียวกันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการให้มากที่สุด

นิด้าเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อการ
เมือง เศรษฐกิจและสังคม มีคณะอาจารย์ทเ่ี พียบพร้อม
ด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ท่สี ำ�เร็จจากสถาบันชั้นนำ�
ของโลกมีส่วนสำ�คัญในการชี้นำ�เสนอแนะสิ่งที่ดีและ
ถูกต้องต่อสังคม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีได้รบั ได้รจู้ กั บุคคลสำ�คัญ
ของชาติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำ�ให้เกิดเครือข่าย
ที่มีคุณค่า

ความภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะมีผลอย่างยิ่งต่อครอบครัวและ
บุตรหลาน ในการเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการประสบความสำ�เร็จในด้านการศึกษา
และการดำ�เนินธุรกิจ
ให้ศึกษาจากประวัติหนึ่งร้อยคน ที่สถาบันคัดเลือกว่ามีข้อดีในแต่ละส่วน
อะไรบ้าง และให้น�ำ ไปปฏิบตั ใิ ห้ดกี ว่า ซึง่ จะทำ�ให้ตนเองประสบความสำ�เร็จ คือ
เป็นคนดีและเก่ง
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บนเส้นทางธุรกิจของ คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ในฐานะประธานกรรมการบริหารของบริษัท เอส เอ็น ซี
ฟอร์เมอร์ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและท่อโลหะ
ที่ทำ�จากทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมเพื่อใช้ใน
ระบบปรับอากาศต่างๆ โดยจัดจำ�หน่ายให้แก่บริษัทลูกค้า
ทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก ถือเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้กบั คนอีก
หลายคน ด้วยวิสยั ทัศน์ทแ่ี ตกต่างเน้นการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ถือเป็น
สินทรัพย์ทม่ี คี ณุ ค่าต่อองค์กร และมีความเชือ่ ว่าถ้าวันใด
บริษั ทเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานและพนักงานก็เป็น
ส่วนหนึ่งของบริษั ท บริษั ทก็จะเดินหน้าต่อไปได้และ
ผลักดันให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของกิจการให้มากที่สุด และรู้สึกว่าได้ว่าบริษัทเป็น
บ้านหลังที่ ๒ ของตนเอง ในขณะเดียวกัน คุณสมชัย
ยังให้ความสำ�คัญในการให้โอกาสคนที่ด้อยกว่าและ
สังคมโดยรวม และแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจังมาโดยตลอด ด้วยความมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่
ในการสร้างสังคมที่ดีงาม
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ดร. สมชาย หาญหิรัญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม
ความสำ�เร็จและชื่อเสียงของเรานั้น
จะต้องมาจากคำ�บอกของคนอื่น
และผลตอบแทนใดๆ ไม่คุ้มค่ามากไปกว่า
การลงทุนในการหาความรู้
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ดร. สมชาย หาญหิรัญ
๒๕๒๖
พัฒนาการเศรษฐกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานที่สำ�คัญ

• นักเขียนดีเด่น ๒๕๒๘ วารสารทรัพยากรธรณี
• ข้าราชการดีเด่น ๒๕๒๙
• อาจารย์พิเศษดีเด่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ๒๕๕๓

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.สมชาย หาญหิรัญ นักเศรษฐศาสตร์มหภาคที่
มีความสามารถอีกคนหนึง่ ของบ้านเรา อดีตผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำ�นักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ฝากผลงาน
มากมายให้กับแวดวงการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยการนำ�ความรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์
ทีร่ ะบุไว้วา่ ทฤษฎีไม่ใช่สรณะของการหาคำ�ตอบ แต่เป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์ในการหาคำ�ตอบ เนื่องจาก
ทุกทฤษฎีมเี งือ่ นไขและข้อสมมติทต่ี า่ งกัน เหตุเดียวกัน
อาจให้ผลต่างกันออกไป หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ทีต่ า่ งกัน นอกจากนี้ ดร.สมชายยังใช้ศกั ยภาพเครือข่าย
ที่ได้รบั จากนิดา้ ไปพัฒนาและต่อยอด เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีไม่ใช่สรณะของการหาคำ�ตอบ แต่เป็นแนวทาง
ในการวางกลยุทธ์ในการหาคำ�ตอบ เพราะทุกทฤษฎีมี เงื่อนไขและข้อสมมติ
ที่ต่างกัน เหตุเดียวกันอาจให้ผลต่างกันออกไปหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต่างกัน การทำ�งานก็เช่นกัน จำ�เป็นต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมและแก่นสารของ
เรื่องนั้นจริงๆ ก่อนที่จะหาแนวทางในการจัดการ เพราะหากการเข้าหาปัญหา
และพยายามแก้ไขโดยมองข้ามข้อจำ�กัด เงือ่ นไข หรือปัจจัยสำ�คัญบางประการ
ผลก็จะออกมาต่างจากที่เราคาดหวังได้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เราไม่รู้ไปในทุกๆ เรื่อง ต้องฟังอย่างตั้งใจ เรียนรู้ ศึกษา เพื่อรู้ถึงแก่นของ
แต่ละเรื่องเพราะจะช่วยให้มองเห็นแนวทางในการจัดการบริหารที่ดี

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
เป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ เป็นสถาบันที่สร้างศิษย์เก่าที่มีความสามารถ
ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให้กับประเทศชาติ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การมีเพื่อนสนิทที่พัฒนามาเป็นเครือข่ายในการ
ทำ�งานเพือ่ สังคมในเวลาต่อมา และความจริงจังในการ
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และบรรยากาศการศึกษา
ทีห่ ล่อหลอมให้ผมกลายเป็นคนทีข่ วนขวายในการพัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้ และแสวงหาความรูท้ ่ีไม่หยุดจนถึง
ทุกวันนี้

ขยัน เสียสละ และมองการทำ�งานของเราเพือ่ คนอืน่ ดังนัน้ ความสำ�เร็จและ
ชื่อเสียงของเรานั้นจะต้องมาจากคำ�บอกของคนอื่น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภาคภูมิใจที่ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันให้เป็นหนึ่งในร้อยเกียรติคุณ
ร่วมกับศิษย์เก่าทีม่ ชี อ่ื เสียงอีก ๙๙ ท่าน และเป็นเกียรติกบั ตัวเองและวงศ์ตระกูล
ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ไม่มอี ะไรได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะความรู้ สิง่ นีต้ อ้ งสร้างและสัง่ สมจากหยาดเหงือ่
ความมุมานะของตัวเอง สิ่งเหล่านี้คือการลงทุน ประสบการณ์บอกผมว่า
ผลตอบแทนใดๆ ไม่คุ้มค่ามากไปกว่าการลงทุนในการหาความรู้
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ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

201

สมบัติ อนันตรัมพร

ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

เมื่อมีความฝัน จงตั้งใจและทำ�ให้เป็นจริงจนสุดความสามารถ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ใช้วิชาความรู้เป็นแนวทางสร้างงานให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ในทุกการกระทำ�และควรทำ�ตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

202

สมบัติ อนันตรัมพร
๒๕๓๙
บริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาชีพวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• แม่ทัพไอทีของไทย ตีพิมพ์ในหนังสือ
“๑๑ แม่ทัพไอที” โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
บุคคลโดยทั่วไปและเป็นสถาบันชั้นนำ�ในเชิงวิชาการ
ด้านการบริหารและการจัดการ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้ รั บ ความรู้ จ ากคณาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า ง
หลากหลาย และได้รบั ประสบการณ์จากเพือ่ นนักศึกษา
ตลอดจนได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์จาก
มุมมองของอาจารย์และวิทยากรตลอดจนหนังสือและ
นิตยสารที่อาจารย์แนะนำ�

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร
ปรับเปลี่ยนและสร้างองค์กรจากบริษัทห้องแถวสู่บริษัทมหาชน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

“สู่ความเป็นหนึ่ง” และ “เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

๑. มุ่งมั่น และ ทุ่มเท
๒. เป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. มีความฝัน และตั้งใจสร้างความฝันให้เป็นความจริง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ดี ใจและภูมิใจที่สถาบันเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศใน
ครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

๑. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น
๒. จงภูมิใจที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรติ และ
		 ทรงประสิทธิภาพแห่งนี้
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จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่
กว้างใหญ่ของคุณสมบัติ อนันตรัมพร คือแรงผลักดัน
ให้มุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต จน
กลายเป็นผูน้ �ำ วงการผูผ้ ลิตสายเคเบิล้ นับได้วา่ เป็นต้นแบบ
ของการทำ�ธุรกิจอย่างมีวสิ ยั ทัศน์และก้าวทันโลกยุคใหม่
โดยความรู้ คำ�แนะนำ� ที่ได้รบั จากนิดา้ ได้มสี ว่ นช่วยต่อเติม
และสร้างคุณค่าธุรกิจอย่างมากมาย
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ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการทำ�งานต้องกำ�หนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีแผนการทำ�งาน
และมีกระบวนการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ติดตามกำ�กับอย่างใกล้ชิด ให้กำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
มีรางวัลสำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติงานสำ�เร็จ สนใจศึกษาสิ่งแปลกใหม่
เพื่อนำ�มาพัฒนาการทำ�งานอยู่เสมอ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
๒๕๓๑
รัฐประศาสนศาสตร์
อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำ�คัญ

• นิตยสารไทม์ (Time Magazine) ฉบับกรกฎาคม
ปี 1974 เสนอให้เป็น “The Rising World Leader”
ขณะที่มีอายุ ๒๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อที่อายุ
น้อยที่สุดในจำ�นวน ๑๕๐ คน จากทั่วโลก
• สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบโล่เกียรติคุณพระพิรุณ
สำ�หรับศิษย์เก่าที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในหน่วยงาน
ราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้าได้มีส่วนเสริมสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ทำ�ให้
สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางวิชา การและการปฏิบัติ และที่
สำ�คัญคือเครือข่ายของนิด้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ในทางวิชาการ ได้น�ำ ความรูท้ ่ีได้ไปพัฒนาองค์ความรูท้ างวิชาการให้กา้ วหน้า
ยิง่ ขึน้ และในทางบริหาร สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ทางบริหารเพือ่ ให้การบริหาร
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

๑. ขับเคลื่อนให้นิด้าเป็น World Class University
๒. เสริมสร้างให้นิด้าเป็น High Performance Organization
๓. มุ่งเน้นการทำ�งานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

เคล็ดลับของท่านในการสร้างความสำ�เร็จ

๑. กำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งานให้ชัดเจน
๒. มีแผนการทำ�งานที่ชัดเจน
๓. มีกระบวนการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
๔. มีการติดตามกำ�กับอย่างใกล้ชิด
๕. ให้กำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๖. มีรางวัลสำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติงานสำ�เร็จ
๗. สนใจศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เพื่อนำ�มาพัฒนาการทำ�งานอยู่เสมอ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

มีความภูมใิ จในการเป็นศิษย์เก่าของนิดา้ และมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของนิด้า เนื่องจากมีส่วน
สำ�คัญอย่างยิ่งในการผลิตผู้นำ�ระดับสูงของชาติ และ
เชื่อว่านิด้ามีโอกาสจะพัฒนาให้เป็น World Class
University ได้ในอนาคต

เป็นความภาคภูมิใจสำ�หรับชีวิต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้นักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง
ต้องฝึกตนให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามมุง่ มัน่ วิรยิ ะ อุตสาหะ ทีจ่ ะทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ
ฝึกตนให้เป็นผูท้ ม่ี จี ติ สำ�นึกสาธารณะ เพือ่ การสร้างสังคมทีด่ ี และทีส่ �ำ คัญต้อง
ฝึกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
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ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ ในฐานะอธิการบดีคนที่ ๑๒
(คนปัจจุบัน) ของนิด้า อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ ปัจจุบนั ได้มบี ทบาท
สำ�คัญในฐานะนักวิจารณ์ดา้ นสังคมและการเมืองของไทย
ดร.สมบัติ เป็นดุษฎีบณั ฑิตทางการบริหารพัฒนาคนแรก
ของสถาบัน ในระหว่างศึกษาปริญญาเอก ด้วยความ
เชีย่ วชาญเรือ่ งการเมืองและนโยบายสาธารณะ ดร.สมบัติ
ได้ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านตำ�รา
งานวิจยั และบทความ โดยเฉพาะตำ�ราทางด้านการเมือง
การบริหาร และนโยบายสาธารณะ และผลงานวิจยั ต่างๆ
อาทิ วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคม
ไทย วิสยั ทัศน์และกรอบการปฏิรปู ระบบราชการ เป็นต้น
ดร.สมบัติ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้ง
ในแวดวงวิชาการ การเมือง และภาคประชาสังคม โดย
ได้รับเชิญให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
หลายแห่งในอดีต อาทิ ประธานบริษัท ไทยเดินเรือ จำ�กัด
กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการอุดมศึกษา
กรรมการพั ฒ นาระบบประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นต้น ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายกสภาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงด้วยเกียรติประวัตแิ ละประสบการณ์
ทีห่ ลากหลาย ท่านจึงเป็นอีกหนึง่ ในความภูมใิ จและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชาวนิด้า ทุกคน

205

สมพร เชาวรินทร์
หัวหน้าสำ�นักงานทนายความ รองประธานมูลนิธิถ้ำ�กระบอก (คนที่ ๑)
บริษัท สำ�นักงานทนายความนายสมพร เชาวรินทร์ / มูลนิธิถ้ำ�กระบอก
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นิด้าสอนให้รู้จัก Apply ทฤษฎีเข้ากับชีวิตจริง ซึ่งในการทำ�งาน
ต้องใช้ศิลปะในการเรียนรู้ผู้คนร่วมด้วย โดยการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ยอมรับที่จะถอยในบางครั้ง ใช้ความธรรมดา ความเรียบง่าย
ความเข้าอกเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน คิดก่อนทำ� ทำ�งานด้วยความมุ่งมั่น
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

206

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
		
หน่วยงานที่สังกัด
		
		

สมพร เชาวรินทร์
๒๕๔๑
รัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสำ�นักงานทนายความ
รองประธานมูลนิธิถ้ำ�กระบอก
(คนที่ ๑)
บริษัท สำ�นักงานทนายความ
นายสมพร เชาวรินทร์
มูลนิธิถ้ำ�กระบอก

ผลงานที่สำ�คัญ

• รับโล่เกียรติคุณทนายความดีเด่นที่ทำ�ประโยชน์
และชือ่ เสียงให้แก่สภาทนายความ ประจำ�ปี ๒๕๓๒
• ได้รับเกียรติคุณชั้นหนึ่งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๓๒
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ตริตาภรณ์
ช้างเผือก (ต.ช.)
• รองประธานมูลนิธิถ้ำ�กระบอก คนที่ ๑ ตั้งแต่
๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยเส้นทางชีวิตที่ต้องพบและผ่านประสบการณ์
ทั้งในวงราชการเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม
ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ความเสียสละเป็นอย่างมาก ความรู้ที่
คุณสมพร เชาวรินทร์ ได้รบั จากนิดา้ จึงได้ถกู นำ�มาปรับ
ใช้ได้อย่างสอดประสานและสร้างผลสัมฤทธิ์อย่าง
กว้างขวางผ่านการทำ�งานทีจ่ ริงจังพร้อมๆ กับการเป็นผูน้ �ำ
ที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

นอกเหนือจากการใช้วิชาความรู้ในการทำ�งานแล้วยังต้องใช้ศิลปะในการ
เรียนรูผ้ คู้ นร่วมด้วย นัน่ หมายถึงการรูจ้ กั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ยอมรับ
ที่จะถอยในบางครั้ง เพราะในการทำ�งานทุกอย่างไม่สามารถลุล่วงได้ด้วยตัว
ของเราเพียงคนเดียว การทำ�งานร่วมกัน หรือการทำ�งานเป็นทีมเป็นเรือ่ งสำ�คัญ
ที่สุด ดังนั้นการได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่ายคือ หัวใจของการทำ�งาน ใฝ่หา
ความรู้ตลอดเวลา มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
จากภาพลักษณ์ทภ่ี ายนอกดูเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ
ดูน่าเกรงขาม แต่พอได้มาสัมผัสเอง ที่นี่ให้ความรู้สึก
เสมือนเป็นบ้านที่ให้ทั้งความรู้ และความอบอุ่น จาก
เพื่อนๆ และคณาจารย์ ทำ�ให้รู้สึกว่าเราโชคดี และมี
เกียรติทม่ี โี อกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันทีผ่ ลิตบุคลากร
ออกไปรับใช้องค์กร สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่
ยอมรับ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

แน่นอนว่าสิง่ ที่ได้รบั คือความรูอ้ ย่างลึกซึง้ ในวิชาการ
สาขานัน้ ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้รบั ความรูใ้ นแง่ของสังคม
คือการเรียนรูท้ จ่ี ะเป็นคนดี พลเมืองดีของประเทศชาติ
เรียนรู้จะทำ�ให้สังคมนี้น่าอยู่ โดยเริ่มต้นที่การกระทำ�
ของตัวเรา และได้แนวคิดต่างๆ มากมายจากคณาจารย์
ที่มีความรอบรู้ มีเพื่อนที่ดีมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้น

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้
และต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ก่อนเรียนที่นิด้า ในตอนแรกก็มุ่งจะใช้ทฤษฎีมานำ�
ในการทำ�งานแต่เมือ่ เรียนทีน่ ดิ า้ จึงรูจ้ กั การ Apply หรือ
การนำ�ทฤษฎีไปปรับใช้กบั การทำ�งานเพือ่ ให้การทำ�งาน
ราบรืน่ ขึน้ มีความยืดหยุน่ ขึน้ และยอมรับได้วา่ ความคิด
ของเราอาจจะไม่ถกู ต้องเสมอไป เหนือสิง่ อืน่ ใดคือ การ
ทีม่ คี วามสุขในการทำ�งานเพิม่ มากขึน้

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นี่คือความภาคภูมิใจที่สถาบันอันทรงเกียรติเห็นคุณค่าของผม ซึ่งถือเป็น
กำ�ลังใจที่จะทำ�ให้ผมได้นำ�ความรู้ที่ได้จากนิด้า รวมถึงประสบการณ์จากการ
ทำ�งานที่ผ่านมาไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นทั่วไปทั้งในวงราชการ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม ผมจึงอยากขอบคุณสถาบันและคณะกรรมการที่ให้เกียรติ
คัดเลือกผมในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ในฐานะศิษย์เก่า และศิษย์รนุ่ พี่ ขอให้ทา่ นทีก่ �ำ ลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ได้
ตักตวงความรูป้ ระสบการณ์ให้ได้มากทีส่ ดุ จากเหล่าคณาจารย์ และเพือ่ นร่วมชัน้
การศึกษา เพราะความรูจ้ ากบทเรียนในชัน้ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตา่ งๆ
ระหว่างอาจารย์เพื่อนนักศึกษา จะเป็นข้อมูล ซึ่งเรียกว่า “คลังข้อมูล” ที่เรา
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำ�งาน หรือแม้แต่การดำ�รงชีวิตส่วนตัว
ได้เป็นอย่างดี และควรคบหาเพื่อนฝูงให้ทั่วถึง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
ปรึกษาหารือกับอาจารย์เมื่อมีข้อสงสัย ส่งเสริมคนดี อย่าก้มหัวให้กับคนเลว
กลับมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ และสถาบันเมื่อสำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว และหาก
มีเวลาพอ ก็ควรเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม หรือเป็นกรรมการในสมาคมต่างๆ
ของสถาบันฯ เพือ่ ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คม และสุดท้ายผมขออวยพร
ให้นักศึกษารุ่นร้องทุกท่านประสบผลตามความมุ่งหมายที่ประสงค์ทุกประการ
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ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

การได้รบั การกล่อมเกลาจากนิดา้ ได้ฝกึ ให้ใช้ความธรรมดา ความเรียบง่าย
ความเข้าอกเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรู้สึก
เป็นกันเอง ในขณะเดียวกันก็มคี วามน่าเกรงขาม และเมือ่ เราอยากได้ใจจากใคร
เราต้องให้ใจเขาก่อน คิดดีท�ำ ดี รูจ้ กั ให้อภัย คิดก่อนทำ� ทำ�งานด้วยความมุง่ มัน่
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน สนุกกับงานทีท่ �ำ ปรึกษากับ
ผู้รู้เมื่อมีปัญหา
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สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย

ทำ�หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ต้องใช้ทั้งความอุตสาหะ
เพียรพยายาม จริงใจต่อทุกคน และรับผิดชอบในการทำ�งาน
ต่อตนเอง ประเทศชาติ และประชาชน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
๒๕๒๑
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตร
นายอำ�เภอรุ่นที่ ๓๐
• ที่ ๑ หลักสูตรนายอำ�เภอ รุ่นที่ ๓๐
• ที่ ๑ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒
• รางวัลคนดีมหาดไทย ปี ๒๕๓๗
• นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
ประจำ�ปี ๒๕๕๓

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าคือสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
สูง ในอันดับต้นๆ ของประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิดา้ สอนให้เรามีกรอบทีด่ ีในการคิด การมองสิง่ ต่างๆ
ผ่านการวิเคราะห์ทม่ี หี ลักการและเหตุผล และทำ�ให้เรา
สามารถวางแผนการทำ�งานทุกอย่างได้อย่างชัดเจน

นำ�ความรู้ที่ได้ประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ในหลายสาขาที่ได้รับสามารถนำ�ไปปรับใช้กับการทำ�งานในองค์กร
ที่มีสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทำ�หน้าที่ให้ดีที่สุด และรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาชน และประเทศชาติ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ต้องมีความอุตสาหะ เพียรพยายาม มีความจริงใจต่อเพือ่ นร่วมงานผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา ผู้บังคับบัญชา และประชาชน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความภาคภูมใิ จที่ได้รบั เกียรติอนั สูงยิง่ ซึง่ จะเป็นกำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ าน
และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายของการศึกษานอกจากเป็นไปเพื่อรับใช้ตนเองแล้วยังต้อง
ดำ�เนินไป เพื่อรับใช้และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
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จากการก้าวเดินในฐานะนักปกครองมาโดยตลอด
เป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปี ได้หล่อหลอมให้คุณสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต เป็นหนึง่ ในนักปกครองฝีมอื ดีของกระทรวง
มหาดไทย ที่ได้สร้างคุณูประการให้กับหลายๆ จังหวัด
ที่ ได้มีโอกาสปกครองในฐานะพ่อเมือง “รางวัลคนดี
มหาดไทย” จึงเป็นเครือ่ งตอกย�ำ้ ถึงคุณงามความดี และ
ความตัง้ ใจในการทำ�งานเพือ่ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสำ�คัญ กว่าทีจ่ ะเดินทางมาสูจ่ ดุ นี้ นิดา้
นับเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าฯ ได้นำ�หลักความรู้
ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้จนเชี่ยวชาญ
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ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย

ประธานกรรมการ
บริษัท โอเรียนสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติคส์ จำ�กัด
การสร้างทีมงานที่มีทัศนคติที่ดีไปในทิศทางเดียวกันนั้น
สามารถส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกันเป็นทีม แบบมีระบบ อย่างเต็มความ
สามารถ สุดท้ายก็จะสามารถนำ�พาองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จได้
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
๒๕๕๐
รัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการ
บริษัท โอเรียนสตาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจีสติคส์ จำ�กัด
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ผลงานที่สำ�คัญ
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• การเป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินกิจกรรมการ		
เรียกร้องความเป็นธรรมจากอียู ให้คืนสิทธิจีเอสพี
สินค้ากุ้งไทย
• การเป็นผู้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ก่อตั้งสหพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�อาเซียน (ASEAN
Agriculture Federation : AAF)
• สมาคมกุ้งไทย ภายใต้การบริหารของนายสมศักดิ์
ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในทุกๆ กรณี
• การเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการร่วมแก้ปัญหาเอดี หรือ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา
(Anti dumping)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย คือผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง
ที่คอยผลักดันสินค้าเกษตรของไทยให้ก้าวเป็นหนึ่งใน
ผู้นำ�ตลาดโลก และดำ�เนินกิจกรรมการเรียกร้องความ
เป็นธรรมให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการร่วมแก้ปญ
ั หาเอดี หรือมาตรการตอบโต้การทุม่
ตลาดของสหรัฐอเมริกา ดร. สมศักดิ์ จึงถือเป็นแบบ
อย่างที่ดีที่นักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไปควรนำ�ไป
เป็นแบบอย่าง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรูท้ ่ีได้รบั จากสถาบันมีมากมาย แต่ท่ีได้น�ำ ไปต่อยอดในงานของบริษัท
ตัวเอง คือ การจัดการให้เกิดระบบการทำ�งานที่ดีขึ้นและกำ�หนดเป้าหมายการ
ทำ�งานของบุคลากรในบริษั ทชัดเจนมากขึ้น และผลตามมาคือ ปัญหาด้าน
พนักงานลดลง เกิดผลของการร่วมกันทำ�งานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบัน ที่มีชื่อเสียงและเกียรติยศที่ดีงามใน
ด้านความรู้และวิชาการในสาขาต่างๆ มาช้านาน และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการสอนอยู่ ในระดับสูง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ให้ความเป็นกันเองกับ
นักศึกษา สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ในทุกๆ ด้าน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

สร้างทีมงามทีม่ ที ศั นคติทด่ี ีในการทำ�งาน สร้างความเข้าใจในงานทีท่ �ำ ระหว่าง
ทีมงาน และตอบแทนผลงานให้เป็นที่พอใจและยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

น้องๆ คิดไม่ผิดที่ได้ตัดสินใจมาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรตินี้ และอย่า
ย่อท้อต่อการเรียน เพราะการเรียนที่นิด้ามีมาตรฐานสูงต้องอดทนและขยัน
แสวงหาความรู้จากอาจารย์เท่าที่ทำ�ได้ให้มากที่สุด เมื่อน้องๆ สำ�เร็จการศึกษา
แล้ว ก็จะมีความภาคภูมิใจและมีความสุข อย่างที่ผมได้รับมาแล้ว
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เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ� มุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย และแสวงหาความสำ�เร็จต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
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สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์

ประธานกรรมการ
บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำ�กัด

ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
ผู้ถือหุ้น พนักงานย่อมนำ�มาสู่ความสำ�เร็จ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ผลงานที่สำ�คัญ

สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์
๒๕๓๐
บริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการ
บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้
จำ�กัด

• กรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หากจะพูดถึงความสำ�เร็จของบริษั ทใดบริษั ทหนึ่ง
นอกจากจะวัดค่ากันด้านตัวเลขแล้ว ความมั่นคงและ
ความสุข ตลอดจนถึงจริยธรรมของผู้บริหารที่มีต่อ
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จได้อีก
ประการหนึ่ง ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรและความ
ซือ่ สัตย์ตอ่ ทุกคน คือ วิสยั ทัศน์และเคล็ดลับการทำ�งาน
ของคุณสวัสดิ์ พงษ์วชั รารักษ์ ทีเ่ ล็งเห็นว่าพลังขับเคลือ่ น
ของบริษัทนั้นอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำ� จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่บริษัทแห่งนี้จะมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทแล้วคุณสวัสดิ์
ยังดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหอการค้าให้กับจังหวัด
ปทุมธานีอีกด้วย การเรียนที่นิด้าได้ช่วยย่นระยะเวลา
การเรียนรู้ให้เขาได้เป็นอย่างมาก

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ถือเป็นรางวัลแห่งความสำ�เร็จที่ ได้รับที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตการ
ทำ�งาน

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

หากเป็นการเรียนรูจ้ ากการทำ�งานจริงผมคงใช้เวลา
หลายปี แต่การได้รับความรู้จากสถาบันแห่งนี้ จาก
คณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทำ�ให้ผมสามารถเก็บเกีย่ ว
ได้ภายในช่วง ๒ - ๓ ปี นับเป็นคุณค่าอันยิง่ ใหญ่มากมาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัย
และไม่หยุดนิ่ง

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน ย่อมนำ�มาสู่ความสำ�เร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

เวลาที่เราเป็นนักศึกษา จงมีความสุขกับการเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์
ให้มากที่สุด และเมื่อเติบโตให้นำ�กลับมามอบให้กับรุ่นน้องๆ และบุคคลรอบ
ตัวท่านต่อไป
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นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการ
เป็นผูน้ �ำ ด้านวิชาการ มีคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ ส่ี ามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างดี

ได้นำ�วิชาการบริหาร บัญชี การเงินและสาขาอื่นๆ ในแต่ละด้านมาใช้ใน
การทำ�งานและบริหารอย่างเต็มที่ ตลอดจนการนำ�แนวคิดทางการตลาดมา
วิเคราะห์ในการจำ�หน่ายสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สว่าง เกษตรสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป
บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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If it’s not finished, It’s not end.
If it’s not end, It’s not finished.
การกระทำ�สิ่งใดๆ ก็ตาม ต้องทำ�จนได้ผลอย่างที่ต้องการ
ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าเรายังไม่สำ�เร็จ เราควรจะต้องหา
หนทางใหม่เพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการให้ได้
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

สว่าง เกษตรสุวรรณ
๒๕๓๕
บริหารธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป
บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕ Seagate Technology
(Thailand) Co.,Ltd.
• ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ Shinawattra Co.,Ltd.
• ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ Marketing Manager,
Exellence Form Co.,Ltd.

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ เป็นสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัง้ ทางด้านวิชาการและ
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพออกสู่สังคม
อย่างต่อเนือ่ ง ศิษย์เก่าจากสถาบันแห่งนี้ได้ออกไปสร้าง
ชือ่ เสียงให้กบั องค์กรและสถาบันต่างๆ ในทุกวงการ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงในแวดวงการเมือง นิด้า
ยังมีจุดยืนในการวางตัวเป็นกลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ใดๆ ในบ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าสถาบันนี้
มิได้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใด และการฉลองครบรอบ
๔๕ ปี โดยที่มีจำ�นวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในทุกปีเป็น
สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีคุณภาพของอาจารย์และ
นักศึกษาที่จบออกมาทุกรุ่น

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิด้า เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้
ผมเพียงอย่างเดียว แต่ยงั และสอนให้ผมรูจ้ กั การให้คนื
แก่สังคม คณาจารย์ที่นี่สอนให้ศิษย์ทุกคนมีคุณธรรม
และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม สังคม เพือ่ นพ้องในนิดา้
ก็เป็นสิง่ ทีน่ า่ ภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ รุน่ พีร่ นุ่ น้องต่างมีความ
สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรื่องใดๆ
ก็ตามทำ�ให้ผมประทับใจและภูมิใจที่ ได้จบจากสถาบัน
แห่งนี้

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ผมได้ศึกษามานั้นไม่เพียงพอต่อการนำ�ไปใช้
ทางธุรกิจ นิด้าเป็นสถาบันที่ทำ�ให้ผมได้เรียนรู้ถึงการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบเพือ่ การนำ�มาใช้ในการทำ�งานจริง และสอนให้รจู้ กั ถึงการทำ�งาน
เป็นทีมและการมีผู้นำ�ที่สามารถนำ�พาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และยังสอนให้
รู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นหัวหน้า และผู้นำ� ซึ่งผมได้นำ�ความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการเป็นผู้นำ�องค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประสบ
ความสำ�เร็จตามที่ตั้งไว้ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

If it’s not finished, It’s not end. If it’s not end, It’s notfinished.
การกระทำ�สิง่ ใดๆ ก็ตาม ต้องทำ�จนได้ผลอย่างทีต่ อ้ งการถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดง
ว่าเรายังไม่ส�ำ เร็จ เราควรจะต้องหาหนทางใหม่ เพือ่ ให้ได้ผลตามทีเ่ ราต้องการ
ให้ได้

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การทำ�ให้ดีที่สุด ถึงแม้บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้แต่อย่าง
น้อยที่สุดเราก็ได้เรียนรู้และได้สั่งสมประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำ�เพื่อนำ�มา
ปรับปรุงและใช้ใหม่ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ทุกๆ ครั้งที่มอบหมายงานให้กับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา บ่อยครัง้ จะได้รบั คำ�ตอบว่าทำ�ไม่ได้ดว้ ยเหตุผลหลายประการ
ด้วยกัน ผมจะให้พนักงานกลับไปทบทวนและหาแนวทางแก้ไขทีจ่ ะทำ�ให้ประสบ
ความสำ�เร็จด้วยวิธีการนี้ก็จะทำ�ให้งานต่างๆ ประสบผลสำ�เร็จได้มากขึ้น

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูง และผมจะใช้รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้
เป็นเครื่องเตือนใจ ที่จะทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้สม
กับรางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิที่ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันนี้ต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความสำ�เร็จในชีวติ ไม่ใช่แค่การเป็นผูท้ ห่ี าเงินได้มาก หรือมีต�ำ แหน่งใหญ่โต
ในองค์กร แต่มันคือความภาคภูมิใจและประสบความสำ�เร็จในสิ่งที่เราได้ตั้ง
เป้าหมายไว้ และมีผู้คนรอบข้างชื่นชมในความสำ�เร็จที่ได้มาจากความมุ่งมั่น
และตัง้ ใจของเรา และสิง่ นัน้ ๆ จะต้องเป็นประโยชน์ทง้ั ต่อองค์กร และประเทศชาติ
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จากคำ�กล่าวของ คุณสว่าง เกษตรสุวรรณ ทีพ่ ดู ไว้วา่
วิชาวิศวกรไม่เพียงพอต่อการบริหารและการจัดการ
ทางธุรกิจ ทำ�ให้วันนี้เขาคือผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไปของ
บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่
ได้นำ�ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ
มาผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยนิด้าเป็นสถาบัน
ทีท่ �ำ ให้ คุณสว่าง ได้เรียนรูถ้ งึ การบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบเพื่อการนำ�มาใช้ในการทำ�งานจริง และ
สอนให้รู้จักถึงการทำ�งานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ�ที่
สามารถนำ�พาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้เป็นอย่างดี ตาม
ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
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นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย

ผู้อำ�นวยการสถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การเป็นผู้บริหารที่ดีจำ�เป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยการรับรู้และวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของตนเอง ทำ�ให้สามารถกำ�หนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพันธกิจและ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เหมาะสม
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
๒๕๔๗
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้อำ�นวยการสถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ผลงานที่สำ�คัญ
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• รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านการรักษาหัวใจเต้น
ผิดปกติด้วยคลื่นวิทยุ จากกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๕
• รางวัลคนดีสังคมไทย สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
หัวใจและหลอดเลือด จากนิตยสารเส้นทางไทย
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
• รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาครัฐ ประจำ�ปี
๒๕๕๒ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
• แนวทางการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติด้วยเครื่อง
กระตุน้ หัวใจ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย)
• ประธานโครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงและ
เครือข่ายโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาชัยนาทนเรนทร สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์คนหนึ่งของนิด้า นิด้า
เป็นชื่อที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสถาบันที่ก่อตั้งเพื่อนำ�
ความรูม้ าใช้พฒ
ั นาประเทศ โดยมุง่ หวังประโยชน์สขุ ของ
ประชาชนอย่างยัง่ ยืน รายงานวิจยั ต่างๆ ทีอ่ อกมาก็เป็น
ที่ยอมรับและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ได้รับการ
ศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่าง
กว้างขวางว่ามีคณุ วุฒแิ ละความรู้ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ที่จะสร้างพัฒนาสังคมไทยให้สู่ความเจริญได้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมรู้สึกประทับใจกับการได้รับการดูแลเอาใจใส่
เป็นอย่างดี จากท่านอาจารย์ซง่ึ ให้ความเป็นกันเองและ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ ผมมีความสุขที่ได้มาเรียน
ที่นี่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ต่างสาขาวิชาชีพทำ�ให้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและมุมมอง ทำ�ให้เกิดความรัก
ความผูกพันเป็นเพื่อนกันและร่วมปรับทัศนคติต่อกัน
ได้เป็นอย่างดี

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้
และต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ผมได้นำ�ความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานตนเอง คือ
สถาบันโรคทรวงอก โดยเฉพาะการนำ�แนวคิดมาปรับ

ใช้ในการทำ�งานโดยยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ขณะเดียวกันสถาบันโรค
ทรวงอกจำ�เป็นต้องเปลี่ยนบริบทและกรอบความคิดจากหน่วยงานภาครัฐ
มาเป็นหน่วยงานบริการเพื่อให้ผ้ปู ่วยได้รับการบริการที่รวดเร็วมีมาตรฐานและ
ราคาไม่แพง ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงบริการ การทำ�อย่างนี้ได้
จำ�เป็นต้อง พัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิค
ยังต้องเพิ่มการสื่อสารและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ผมได้จากการมาศึกษาที่นิด้า

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การเป็นผูบ้ ริหารทีด่ จี �ำ เป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้เป็นผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยการรับรูแ้ ละวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อหน่วยงาน
ของตนเอง ทำ�ให้สามารถกำ�หนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพันธกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่
เหมาะสม และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวชี้วัดที่สามารถวัด
ได้อย่างแม่นยำ�และถูกต้อง และหาวิธีการสื่อสารมาเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ร่วมกับ
การปฏิรูประบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของหน่วยงาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ผมได้นำ�ความรู้ที่ได้จากนิด้าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ประการแรกคือ
ต้องยึดถือคนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาของหน่วยงาน โดยพัฒนาสมรรถนะ
ที่เหมาะสมทั้งทั่วไปและวิชาชีพ ให้บุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงเพื่อ
ให้บริการทั้งทางวิชาการและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ และทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมประการที่สองคือการสร้างทีม
ทั้งในระดับหน่วยงานและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนด้านโรคปอดและโรคหัวใจแบบองค์รวม ตั้งแต่
การดูแลส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคม
ที่มั่นคง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งโดยเฉพาะสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นแหล่งศึกษาทีห่ ล่อหลอมให้ผมเป็นผูบ้ ริหารทีพ่ ร้อมด้วยความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถเชื่อมโยงมาใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านมีความภูมใิ จที่ได้ศกึ ษาในสถาบันแห่งนี้ และนำ�ความรู้
ที่ได้ไปใช้ให้สมประโยชน์แก่ประเทศไทย และที่สำ�คัญคือ ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันกับศิษย์ถึงอาจารย์และเพื่อนทุกคน
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ด้วยความปรารถนาที่จะให้คนไทยได้รับบริการทาง
การแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง ทำ�ให้ นายแพทย์
สุขุม กาญจนพิมาย ผู้อำ�นวยการ สถาบันโรคทรวงอก
มีพนั ธกิจทีส่ �ำ คัญ ในการผลักดันให้สถาบันโรคทรวงอก
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ ให้บริการคนไทยทุกคน
ให้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลโดยเท่าเทียมกัน จาก
ความเชีย่ วชาญทางด้านวิชาชีพแพทย์ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ทีม่ หี น้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย
และในบทบาทของนักบริหารทีต่ อ้ งบูรณาการความรูใ้ น
หลายด้านและเปลีย่ นแปลงกรอบความคิดจากหน่วยงาน
ภาครัฐมาเป็นหน่วยงานบริการ จึงเป็นภาระที่หนักอึ้ง
แต่ดว้ ยความตัง้ ใจอย่างแท้จริงในการทำ�งาน ภาพลักษณ์
ของสถาบันโรคทรวงอกในวันนี้ จึงเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
อย่างสิ้นเชิง
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สุชาดา ภวนานันท์
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำ�กัด
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ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ข่าวสาร เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ได้มากและเร็ว การเปลี่ยนแปลงก็เร็วมาก เราต้องมองตัวเอง
และวาง Position ของตัวเองว่าอยากทำ�อะไร อยากเป็นอะไร
และเมื่อลงมือทำ�แล้วทำ�ให้ดีกว่า และเกินกว่าความคาดหมาย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

ผลงานที่สำ�คัญ

สุชาดา ภวนานันท์
๒๕๕๒
รัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการ		
กองทุนธนชาต จำ�กัด

• นิสิตเก่าดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๑ ของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“สุชาดา ภวนานันท์” หญิงเก่ง และหญิงแกร่งอีกคน
ในวงการการเงิน ที่ได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารงานใน
องค์กรการเงินชั้นนำ�ของประเทศที่ต้องใช้ความรู้ และ
การตัดสินใจทีเ่ ฉียบคม เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
และผูม้ าใช้บริการโดยทำ�ให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ นำ�พาองค์กรหรือ
สิ่งที่ทำ�ให้สามารถอยู่ในอันดับต้นๆ และเป็นที่ยอมรับ
โดยการนำ�ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
หรือ Change agent ได้อย่างแท้จริง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

นำ�ความรู้ที่ได้รับไปทำ�งาน โดยพัฒนาและบริหารเสริมสร้างปัญญาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change) เพื่อจะเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
(Change agent)

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ทำ�ให้ดีที่สุด และนำ�พาองค์กร หรือสิ่งที่ทำ� ให้อยู่ในอันดับต้นๆ หรือเป็น
ที่ยอมรับขององค์กรและสังคม

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

อ่าน - คิด - จด - ทำ� และความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น คือ
คติประจำ�ใจ

นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมานาน เป็น
ศูนย์รวมแห่งวิชาการ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

สิ่งที่ได้รับ คือความรู้จากคณาจารย์ที่มีความตั้งใจ
ในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้นกั ศึกษาอย่างยิง่ มีความมุง่ มัน่
จริงใจ อดทนต่อนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และได้
มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมรุ่นและร่วมสถาบัน มีความ
ประทับใจในไมตรีจิตของคณาจารย์และเพื่อนๆ

ภูมิใจมาก และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง

ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ข่าวสาร เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มาก
และเร็ว การเปลี่ยนแปลงก็เร็วมาก เราต้องมองตัวเองและวาง Position ของ
ตัวเองว่าอยากทำ�อะไร อยากเป็นอะไร และเมือ่ ลงมือทำ�แล้วทำ�ให้ดกี ว่า และเกิน
กว่าความคาดหมาย อย่างมัน่ คง มุง่ มัน่ อย่าเปลีย่ นแปลงตามกระแส พยายาม
ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จ
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เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
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สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์
ผู้อำ�นวยการ
บริษัท AS.COM จำ�กัด
ค้นหาวิธีใหม่ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
รักษาคำ�สัญญา ทำ�งานให้ได้ตามกำ�หนดที่รับปากไว้
ซึ่งจะทำ�ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงานทุกคน
ทั้งเจ้านาย และลูกน้อง
ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์
๒๕๑๖
สถิติประยุกต์
ผู้อำ�นวยการ
บริษัท AS.COM จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ
NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

• กรรมการก่อตั้งสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (ATCI)

220

• อดีตนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• โล่นักศึกษาดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ ปีบริหาร
๒๕๕๓-๒๕๕๔

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เนือ่ งจากมาศึกษาทีน่ ดิ า้ ตัง้ แต่เปิดทำ�การสอนใหม่ๆ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึง่ มีเพียงตึก ๑ และตึก ๒ เท่านัน้ รถเมล์
มาไม่ถงึ บางครัง้ ก็นง่ั เรือมาจากประตูน�ำ้ ขึน้ ทีท่ า่ น�ำ้ ด้าน
หลังของนิดา้ จึงทำ�ให้มคี วามผูกพันกับนิดา้ มากพอสมควร
ปัจจุบันก็ยังได้มีโอกาสมาทำ�งานให้กับสถาบัน โดยได้
เป็นกรรมการของสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และยังทำ�งาน
ต่อเนื่องมาตลอดจนทุกวันนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรียนสมัยก่อน ต้องเรียนวิชาต่างๆ ของทุกคณะ
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานก่อนจะเลือกเรียนวิชาหลักของคณะตนเอง
เช่น วิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทำ�ให้ได้รับความรู้
กว้างขวาง ได้ประโยชน์ในการบริหารมากเมื่อเรียนจบ
ไปแล้ว นิด้ายังเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงและรักษา
มาตรฐานสม่ำ�เสมอ รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรและ

เพิ่มแขนงวิชาใหม่ๆ ให้ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำ�ให้นักศึกษาที่จบ
มามีคณุ ภาพอย่างดียง่ิ นอกจากนีย้ งั มีการเชิญศิษย์เก่าเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมาก

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

เมื่อจบจากนิด้า ก็ ได้เข้าทำ�งานตรงตามสายงานที่เรียนมาคือทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำ�เทคนิคต่างๆ จากแบบฝึกหัดไปประยุกต์ใช้ได้เป็น
อย่างดี ทำ�ให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของโปรแกรมการทำ�งาน ช่วยให้ขน้ั ตอน
ต่างๆ ลดลง ทำ�ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำ�งานได้เร็วขึ้น

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ค้นคิดวิธีใหม่ๆ ทีด่ กี ว่าโดยการทดลอง เพือ่ ให้ได้โปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสมองของเราเองไปด้วย และจะคิดอยู่
เสมอว่า “น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้”

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ค้นหาวิธีใหม่ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รักษาคำ�สัญญา
ทำ�งานให้ได้ตามกำ�หนดทีร่ บั ปากไว้ ซึง่ จะทำ�ให้เป็นที่ไว้วางใจของผูร้ ว่ มงานทุกคน
ทั้งเจ้านาย และลูกน้อง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะตัวเราเองเท่านั้น
เพื่อนฝูงและญาติมิตรก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยเช่นกัน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

เมื่อจบแล้วต้องนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อ
ความก้าวหน้า แต่อย่าลืมนำ�ความรูไ้ ปช่วยประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมด้วย
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คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ใช้
ความรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ล่าเรียนมาได้อย่างเต็มที่ เพือ่ นำ�ไปต่อยอด
และประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน และพัฒนาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากงานที่รับผิดชอบทั้งทางด้านการ
บริ ห ารและการดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้องเรียนรู้
สิง่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้ได้โปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทีด่ ขี น้ึ ความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ ทุกวันนีจ้ งึ เกิดจากการมีแนวคิด
ในการทำ�งานทีค่ ดิ อยูเ่ สมอว่า “น่าจะมีวธิ ที ด่ี กี ว่านี”้ และ
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณสุธรรมให้ความสำ�คัญนั่นก็คือต้องนำ�
ความรู้ไปช่วยประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมด้วย

221

สุพจน์ หนูเนียม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีการพัฒนาและ
เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ
คิดไว้อยู่เสมอว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ และจะต้องทำ�ให้สำ�เร็จ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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สุพจน์ หนูเนียม
๒๕๔๘
บริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์		
เนชั่นแนล จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภาผู้แทนราษฎร
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตำ�รวจ สน.นางเลิ้ง (กต.ตร.สน.นางเลิ้ง)
• กรรมการ มูลนิธิชาวระโนด
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รองเลขาธิการ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (TAFA)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสุพจน์ หนูเนียม คือบุคคลสำ�คัญของชาวระโนด
จังหวัดสงขลา อดีตประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ ้ี ยังเคยเป็นรองเลขาธิการสมาคม
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (TAFA) อันเนือ่ งมาจาก
ประสบการณ์ในการทำ�ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(International Freight Forwarder) ทั้งทางอากาศ
ทางทะเล ทางบก และทางรถไฟ ด้วยความสามารถที่
หลากหลายและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น
งานทางธุรกิจหรืองานราชการ ทำ�ให้รบั มือกับทุกอย่าง
ได้อย่างเชีย่ วชาญ และในฐานะประธานกรรมการบริหาร
บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสิง่ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้ประสบ
ความสำ�เร็จและเป็น หลักชัยในการทำ�งานคือการที่
คุณสุพจน์ได้น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำ�รงตน
เสมอมา

ความคิดที่แตกต่างออกไปจากเพื่อนๆ ในแต่ละสายอาชีพ ทำ�ให้เกิดวิสัยทัศน์
กว้างไกล เกิดมิตรภาพที่พร้อมจะให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือกัน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ดีใจและภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ที่ได้จบจากทีน่ ่ี นอกจากจะ
ได้ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากคณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านแล้ว ยังได้ประสบการณ์และมุมมอง

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารและการจัดการธุรกิจของตนเองที่
ดำ�เนินอยู่ สามารถสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ และ
ก่อให้เกิดวิสยั ทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะนำ�ไปพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
และพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าสร้างความเป็นเลิศใน
ด้านบริการให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยตั้งมั่นอยู่ในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา
ขยันเข้าไว้ อดทนและซือ่ สัตย์ตอ่ วิชาชีพของตนเอง มีการพัฒนาและเรียนรู้
อยูเ่ สมอเพือ่ ให้ทนั ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ตา่ งๆ คิดไว้อยูเ่ สมอว่า ทุกอย่าง
เป็นไปได้ และจะต้องทำ�ให้สำ�เร็จ

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำ�หรับตัวเองและวงศ์ตระกูล

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้รุ่นน้องตั้งใจทำ�งานที่ ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและมีจิตใจเผื่อแผ่
ต่อเพือ่ นมนุษย์และสังคม ขอให้ทกุ ท่านเดินตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน
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นิด้า เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการบริหาร
และการจัดการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
มีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตเกือบ
ทัง้ หมด ล้วนเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีท่ �ำ งานให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมาย นักศึกษาที่สำ�เร็จ
จากที่นี่ต่างประสบความสำ�เร็จล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงใน
สายอาชีพและเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร
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สุมิตร เพชราภิรัชต์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำ�กัด, บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำ�กัด
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เราต้องมีคนที่ดีและเก่งมาช่วยเราทำ�งาน การที่เราจะมีคนดี
และเก่งมาช่วยเราทำ�งานนั้น เราต้องดูแลพนักงานอย่างดี
สร้างความพึงพอใจและความสุขให้แก่พนักงาน และอบรม
ให้พนักงานเป็นคนดีด้วย ถ้าพนักงานเป็นคนดีและคนเก่ง
และมีความสุข ก็จะสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
ที่เราดูแลก็จะประสบความสำ�เร็จอย่างแน่นอน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

สุมิตร เพชราภิรัชต์
๒๕๒๘
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำ�กัด,
บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รู้สึกรักและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้มาก เพราะ
สถาบันแห่งนีก้ �ำ เนิดจากพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ศิษย์ของสถาบันนำ�ความรู้
ความสามารถไปพัฒนาชาติไทยของเราให้เจริญรุง่ เรือง
ศิษย์เก่าจำ�นวนมากได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติ และนำ�ความรูค้ วามสามารถที่ได้ไปประกอบอาชีพ
จนประสบผลสำ�เร็จได้รับตำ�แหน่งหน้าที่ระดับสูงสุด
ทั้งในภาคราชการ และในภาคธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพและทรงเกียรติ
ศิษย์ทุกรุ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงควรภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรูท้ ่ไี ด้จากนิดา้ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ผมประสบ
ความสำ�เร็จในการทำ�งาน นอกเหนือจากความรู้ที่ได้
ผมยังได้เพือ่ นทีด่ จี �ำ นวนมาก ทัง้ ในรุน่ เดียวกันและพีน่ อ้ ง
ต่างรุ่น ต่างคณะ ที่คอยให้กำ�ลังใจและความช่วยเหลือ
ในทุกๆ ด้านเมือ่ ต้องการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมาก ในส่วน
ของอาจารย์ที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถตั้งใจ
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษ ย์แล้วยังย้ำ�
เตือนให้ลูกศิษย์ทุกคนมีคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม
และประเทศชาติเมื่อมีโอกาส

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ผมได้นำ�ความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้และนำ�มาผสมผสานกับความรู้ที่ ได้
จากคุณพ่อและคุณแม่มาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ ความรูท้ างการบริหารที่ได้ไม่วา่
จะเป็นทางด้านการเงิน การตลาด การบัญชี การผลิต การบริหารบุคคล และ
การวางนโยบายทางธุรกิจ สามารถใช้ในการบริหารธุรกิจของตัวเองได้เป็นอย่างดี
ทำ�ให้ได้เปรียบคู่แข่งขันในตอนนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าอยู่ ส่งผลให้ผม
ประสบความสำ�เร็จ โดยสามารถเป็นตัวแทนจำ�หน่ายทีม่ ยี อดขายสูงสุดได้ภายใน
๓ ปี นับจากวันเริ่มดำ�เนินการ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ผมต้องการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับ
เราอย่างต่อเนือ่ ง โดยอาศัยบุคคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีระบบการอบรมให้ความรู้
ที่ดีให้กับพนักงานและสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ถ้าลูกค้าพอใจการ
บริการ และพนักงานมีคุณภาพและมีความสุขในที่สุดก็จะทำ�ให้ผลตอบแทน
การลงทุนของเราดีขึ้น เมื่อบริษัทมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแล้วต้องไม่ลืม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และพยายามดูแลสังคมที่เราอยู่ให้ดีที่สุด

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การแข่งขันในทุกวันนี้มีสูงมาก ถ้าทุ่มเทไม่เพียงพอก็คงยากที่จะชนะคู่แข่ง
ได้ แต่ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ก็คงไม่มีใครไว้ใจ และถ้าไม่มีความกตัญญู ก็คง
ไม่มที างเจริญอย่างแน่นอน ทีส่ �ำ คัญอีกอย่างก็คอื บุคคลากรทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพและ
คุณธรรม ดังนั้นเราต้องมีคนที่ดีและเก่งมาช่วยเราทำ�งาน การที่เราจะมีคนดี
และเก่งมาช่วยเราทำ�งานนั้นเราต้องดูแลพนักงานอย่างดี สร้างความพึงพอใจ
และความสุขให้แก่พนักงาน และอบรมให้พนักงานเป็นคนดีด้วย ถ้าพนักงาน
เป็นคนดีและคนเก่งและมีความสุข ก็จะทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
ที่เราดูแลก็จะประสบความสำ�เร็จอย่างแน่นอน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ผมรูส้ กึ ยินดีและภาคภูมใิ จเป็นอย่างมาก และเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิง่ และ
คิดว่าจะทำ�ตนให้เป็นประโยชน์กับสถาบันและประเทศชาติสืบต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ต้องทำ�หน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ ก่อนคือตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน หาความรูจ้ ากการ
ที่ได้เข้ามาเรียนให้มากทีส่ ดุ และถ้ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็นา่ จะเข้าร่วม
เพราะจะเป็นประสบการณ์ทด่ี ีในการทำ�งานร่วมกับคนอืน่ เมือ่ จบการศึกษาไปแล้ว
ก็ควรใช้ความรูค้ วามสามารถที่ได้รบั จากสถาบันนี้ไปประกอบอาชีพอย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถ และถ้ามีโอกาสควรทำ�ประโยชน์ให้กบั สถาบันและประเทศชาติดว้ ย
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การเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)
และบริษัท โตโยต้าชัยรัชการ จำ�กัด ผูแ้ ทนจำ�หน่ายรถยนต์
บรรทุกฮีโน่และรถยนต์โตโยต้า ของคุณสุมติ ร เพชราภิรชั ต์
ทีบ่ ริหารและผลักดันธุรกิจทีต่ นเองดูแลก้าวไปสูก่ ารเป็น
ผูน้ �ำ ในตลาด โดยใช้ความรูท้ ่ีได้เรียนมาจากนิดา้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบถ้วนในทุกด้าน รวมถึงให้ความ
สำ�คัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อ
ให้ลกู ค้าอยูก่ บั บริษัทอย่างต่อเนือ่ ง จากการทำ�งานของ
พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเมือ่ ประสบความสำ�เร็จแล้วก็
ไม่เคยละเลยที่จะกลับมาทำ�งานให้กับสถาบันที่ตนเอง
รักและภาคภูมิใจ
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สุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด

มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ทุ่มเทให้กับการทำ�งาน
มุ่งเน้นการทำ�งานเป็นทีม และให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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สุเมธ มณีวัฒนา
๒๕๓๖
บริหารธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ส่วนกลาง
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค ๔ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรูค้ วามสามารถทางด้านกฎหมาย ของคุณสุเมธ
ทีเ่ ริม่ ต้นจากการเป็นทนายความ และใช้ความรูเ้ ฉพาะด้าน
ทางวิชาชีพนำ�มาผนวกกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจทีน่ ดิ า้ ด้วยความมุง่ มัน่ และทุม่ เทให้กบั
การทำ�งานโดยมุง่ ทีผ่ ลประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
มีความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง และใช้ประโยชน์จาก
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ให้ดที ส่ี ดุ รวมถึงมีจริยธรรมในธุรกิจ
ทำ�ให้เขาได้ข้นึ สู่การเป็นผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ก่อนจะก้าวสูก่ ารเป็น
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แห่งบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด ใน
ปัจจุบัน

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ตลอดเวลาในการศึกษา อาจารย์ได้สอนให้สามารถเชือ่ มโยงความรูแ้ ละแนวคิด
ทางวิชาการกับประสบการณ์ทม่ี อี ยู่ จนเกิดแนว คิดใหม่ๆ ทีส่ ามารถนำ�ไปปรับใช้
กับการทำ�งานในสถานการณ์จริงทำ�ให้เกิดคุณภาพในการทำ�งานและบริหาร
งาน เพื่อพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

มีความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งประโยชน์และผลสำ�เร็จหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ดีที่สุด มีจริยธรรม
ในธุรกิจ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ตลอดระยะเวลากว่า ๔๕ ปี นิดา้ เป็นสถาบันแห่งเดียว
ทีส่ อนระดับปริญญาโทขึน้ ไปทีม่ คี วามเพียบพร้อมในทุกๆ
ด้าน ที่ก่อตั้งโดยพระราชดำ�ริขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ผมมีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ที่ได้เข้า
มาศึกษาในสถาบันแห่งนี้และได้เป็นศิษย์เก่าของคณะ
บริหารธุรกิจ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

คณาจารย์ทกุ ท่านมีความรูแ้ ละประสบการณ์ มีความ
ตัง้ ใจในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา มีเพือ่ นร่วม
รุ่นที่มีความรัก มีความห่วงใยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ดู แ ลกั น ตั้ ง แต่ วั น แรกที่ ไ ด้ เ ข้ า ศึ ก ษา
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว แต่ความรู้สึก
เหล่านี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

มุง่ มัน่ พัฒนาตนเอง ทุม่ เทให้กบั การทำ�งาน มุง่ เน้นการทำ�งานเป็นทีม และ
ให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความภาคภูมิใจ ดีใจที่ได้นำ�ความรู้ที่ได้รับจากนิด้ามาใช้ในการทำ�งานจน
ประสบความสำ�เร็จ และได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล ถือเป็น
เกียรติสูงสุดที่ได้รับ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

การเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั เกิดขึน้ ในทุกด้านอย่างรวดเร็ว การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำ�งาน เพราะเป็น
เครือ่ งมือในการช่วยวิเคราะห์ปญ
ั หาและการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดขี น้ึ แต่ตอ้ ง
ไม่ลมื ว่าสิง่ นีเ้ ป็นเพียงการเริม่ ต้น ไม่ใช่จดุ สิน้ สุดของการใฝ่หาความรู้ ขอให้นอ้ งๆ
นักศึกษาติดตามความเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างต่อเนือ่ ง
ขอให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ หรือ Eager to learn
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เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
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สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
เจ้าของและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ดูมายเบส จำ�กัด และ บริษัท อินฟินิตี้ เพรส จำ�กัด
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ต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่ามีความชอบหรือไม่ชอบอะไร
ข้อดีข้อด้อยคืออะไร จากนั้นเราจะสามารถเลือก
ที่จะทำ�งานที่ตัวเองเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข ที่สำ�คัญต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง ก้าวให้ทันกับธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งฝึกการเข้าถึงสมาธิ
ที่จะช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
รักและเมตตาคนรอบข้าง รู้จักการให้อภัย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
๒๕๒๙
บริหารธุรกิจ
เจ้าของและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ดูมายเบส จำ�กัด และ
บริษัท อินฟินิตี้ เพรส จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• 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

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

รักและภาคภูมใิ จที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันแห่งนี้
เพราะนิดา้ เป็นจุดเริม่ ต้น และเป็นแรงบันดาลใจที่ใหญ่ยง่ิ
ทีจ่ ะผลักดันให้เราก้าวไปสูเ่ ป้าหมาย เป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของสังคม ประเทศชาติและโลกใบนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

การเรียนทีน่ ดิ า้ ได้รบั การฝึกให้มองภาพเป็นองค์รวม
มีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นหลักและประเด็น
รอง สามารถค้นหาปัญหา โดยการใช้องค์ความรูท้ เ่ี รียน
มานำ�มาผนวกกับประสบการณ์ทม่ี ี เพือ่ แก้ไขปัญหาโดย
คำ�นึงถึงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น
ตลอดจนความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
นำ�พาตัวเองให้อยู่รอดได้ในสภาวการณ์ต่างๆ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังประทับใจกับ
อาจารย์ทเ่ี ก่งและดี เป็นต้นแบบในวิธคี ดิ มุมมอง สามารถ
ถ่ายทอดวิชาการที่แข็งแกร่ง และประสบการณ์ที่ชาญ
ฉลาด ปลูกฝังให้มคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงการมีเพือ่ นทีด่ ชี ว่ ยเหลือในเรือ่ งความ
รู้ด้านวิชาการ ให้คำ�แนะนำ� และเป็นเครือข่ายในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ได้ใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ในการทำ�กรณีศึกษาจากที่เรียน
เข้าไปทำ�ความเข้าใจในการทำ�งาน วางแผนงานและดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหา วิชาต่างๆ ที่เรียนล้วนเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น วิชาการจัดการ องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่
ทำ�ให้เราปรับตัวทำ�งานร่วมกับคนในองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพการมีพ้นื ความรู้ความเข้าใจทำ�ให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมีเครือข่ายที่ดี เช่น อาจารย์รุ่นพี่
รุ่นน้อง ทำ�ให้ขยายธุรกิจได้ และออกจากธุรกิจได้ทันเมื่อสถานการณ์ไม่ดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่าชอบและไม่ชอบอะไร มีจุดอ่อน จุดแข็งตรงไหน
ต้องมองปัญหาทั้งในส่วนของตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบด้านเพื่อให้แก้ไขได้
อย่างตรงจุด และทำ�งานที่ตนเองชอบและมีความสนใจเพื่อให้ทำ�งานอย่างมี
ความสุขเลือกผู้ร่วมงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์ เป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบ รอบรูใ้ นงาน มีศกั ยภาพ ร้จู กั จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง สามารถ
ทำ�งานร่วมกันเป็นทีม และที่สำ�คัญต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ให้เท่าทันกับการ
เปลีย่ นแปลง ก้าวให้ทนั กับธุรกิจใหม่ๆ รวมทัง้ ฝึกการเข้าถึงสมาธิทจ่ี ะช่วยปรับ
สภาวะร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลง รักและเมตตาคนรอบข้าง
รู้จักการให้อภัย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นรางวัลทีท่ ถ่ี อื เป็นเกียรติประวัตทิ ส่ี �ำ คัญยิง่ ของชีวติ มีความภูมใิ จที่ได้น�ำ
ความรูไ้ ปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และได้มโี อกาสทำ�
ประโยชน์ให้กบั สังคมในหลายด้าน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยวางรากฐานในการพัฒนา
บุคลากรให้กับประเทศชาติต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

“ถ้าไม่มนี ดิ า้ ก็ไม่มเี ราทีเ่ ป็นอยูเ่ ช่นทุกวันนี”้ อยากให้ทกุ คนช่วยกันคิดว่าทำ�
อย่างไรทีจ่ ะให้ความเป็น ‘ตัวตนทีส่ ง่างาม’ ของพวกเราแต่ละคน ปรากฏออกมา
ให้ทกุ คนได้รบั รู้ เป็นต้นแบบของความภูมใิ จและทำ�อย่างไรให้เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ
ที่แยกย้ายกันไปทำ�ภารกิจที่สำ�คัญของชีวิต กลับมาคิดถึงนิด้า และรวมใจกัน
สร้างสรรค์ พัฒนา และรักษานิดา้ ของเราไว้ให้เป็นหนึง่ ในสถาบันอันทรงเกียรติ
ตลอดไป
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ในความหลากหลายของงานและประสบการณ์ทผ่ี า่ น
เข้ามา ล้วนทำ�ให้คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์ ได้ต่อยอด
เก็บเกีย่ วเข้ามาร่วมกับความรูท้ ่ไี ด้รบั จากนิดา้ ทีฝ่ กึ ให้มอง
ภาพเป็นองค์รวม มีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็น
หลักและประเด็นรอง สามารถค้นหาปัญหาผนวกกับ
ประสบการณ์ที่มี เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจให้มีแตกต่าง มี
ผลประกอบการและการเติบโตทีน่ า่ สนใจ คุณสุวชิ าภรณ์
ยังใช้สมาธิเข้ามาช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รักและเมตตาคนรอบข้าง
รู้จักการให้อภัยนิด้าจึงเป็นเสมือนพื้นฐานสำ�คัญแห่ง
การก้าวเดินสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเธอ
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แสงชัย โชติช่วงชัชวาล
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พัฒน์กล จำ�กัด (มหาชน)
การทำ�งานต้องทำ�อย่างมืออาชีพ ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และกล้า
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงต้องกล้าที่จะยอมรับ
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ซ้ำ�สอง และประการสำ�คัญคือ อย่าอ่อนแรงก่อนที่จะถึงเส้นชัย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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แสงชัย โชติช่วงชัชวาล
๒๕๔๗
รัฐประศาสนศาสตร์
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พัฒน์กล จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• กรรมการ การประปานครหลวง
• ผู้ชำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการ การ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
• ผู้ชำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการ การพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เมือ่ เข้ามาเรียนทีน่ ดิ า้ มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ เพือ่ นๆ ทีม่ ี
หลายวัยหลายรุ่น มีประสบการณ์ การดำ�เนินชีวิต และ
ทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ทำ�ให้ได้รู้หลายเรื่อง
นอกเหนือไปจากการทำ�งาน การเรียนที่นิด้าได้เรียนรู้
อะไรหลายอย่าง มีท่านอาจารย์ที่มีความรู้และเปี่ยมไป
ด้วยประสบการณ์ นิดา้ สอนให้เรามีมมุ มองในการดำ�เนิน
ชีวิตที่เป็นระเบียบ เข้าใจสังคมและทำ�เพื่อสังคมเมื่อมี
โอกาส สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ชีวิตในรั้วสถาบันมีความหมาย
มีความจดจำ�ที่น่าประทับใจ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

รู้สึกประทับใจในการเรียนการสอนของนิด้า เป็น
การเรียนที่ทำ�ให้เราได้คิด ให้เราได้แบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ทง้ั จากอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน เน้นทักษะ
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้
ทำ�ให้เราไม่มองอะไรแค่มมุ เดียว ทุกอย่างมีความเชือ่ มโยง
และสัมพันธ์กนั และขึน้ อยูก่ บั บริบท สิง่ ทีส่ �ำ คัญอีกสิง่ หนึง่
คือ นิดา้ จะเน้นสอนในเรือ่ งจริยธรรมมาก อาจารย์ทกุ ท่าน
จะสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่สำ�คัญในชีวิตคนเป็นอย่างมาก

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกันของผูเ้ รียน รวมถึงองค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั การถ่ายทอด
จากอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ �ำ ให้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในทีท่ �ำ งานได้เป็นอย่างดี
การเรียนทีน่ ดิ า้ มีความน่าสนใจคือ จะต้องรูท้ ง้ั แนวกว้าง และเชิงลึก สิง่ ที่ได้รบั
คือการเรียนรู้การบริหารแบบหลายมุมมองพร้อมทั้งเข้าใจว่าไม่มีแนวความคิด
ใดแนวคิดหนึ่งที่ถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะเลือกใช้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และทำ�เป้าหมายให้เป็นแรงดึงดูดในการทำ�ให้
เราสำ�เร็จ ต้องมีความรู้ และต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะทำ�ให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้
รวมถึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นวิสัยทัศน์ที่มีทัศนคติที่เป็นบวก ต้อง
สร้างเป้าหมายที่ท้าทายอยู่เสมอเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้สร้างผลงานที่ดีที่สุด

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

การทำ�งานต้องทำ�อย่างมืออาชีพ ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และกล้าเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
พร้อมทัง้ แก้ไขข้อผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ ซ้�ำ สองและประการสำ�คัญคือ อย่าอ่อนแรง
ก่อนที่จะถึงเส้นชัย

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคณ
ุ พัฒนบริหารศาสตร์ในครัง้ นี้ รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ถาบันได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญในตัวผม รางวัลที่ได้รบั ในครัง้ นีช้ ว่ ยสร้างความภาคภูมใิ จและความ
เชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำ�ให้มีกำ�ลังใจมากขึ้นในการทำ�งานและการช่วยเหลือ
สังคมต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

สำ�หรับนักศึกษานิดา้ ตลอดระยะทีศ่ กึ ษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ ถือเป็นช่วงเวลา
ที่มีความสำ�คัญสำ�หรับการใช้ชีวิตนักศึกษาให้มีคุณค่ามากที่สุด ขอให้ทุกท่าน
ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ มาพบปะกับอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และสร้างความสัมพันธ์และไมตรีจติ กับเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนและเพือ่ นร่วมสถาบัน
จะได้นำ�ความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
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การเรียนที่นิด้าของคุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ได้
ต่อเติม และต่อยอด ฝึกให้ได้คดิ เน้นทักษะการวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้ที่ไม่ทำ�ให้มอง
อะไรแค่มุมเดียว และไม่มีแนวความคิดใดแนวคิดหนึ่ง
ที่ถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเลือกใช้ จึงเป็น
ปัจจัยสนับสนุนทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้ คุณแสงชัยนำ�มาประยุกต์
กับการทำ�งานในสนามธุรกิจจริง ทีบ่ างครัง้ ก็ผา่ นไปได้
ด้วยดี บางครั้งก็อาจมีอุปสรรคมาท้าทายบ้าง เพื่อ
หล่อหลอมให้เป็นคนทีเ่ ก่งและแกร่ง ในการนำ�พานาวา
ที่ดูแลรับผิดชอบให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และไม่ลืมที่จะทำ�เพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส
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อดิศักดิ์ โรหิตะศุน
กรรมการ
สถาบันยานยนต์
ในการทำ�งานต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายที่ยากและความมุ่งมั่นที่จะทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ยากนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ เป้าหมายที่ยากได้แก่สิ่งที่เรา
ไม่เคยทำ� และจะต้องทำ�ให้สำ�เร็จในเวลาอันสั้นจะทำ�ให้เราได้มีโอกาสค้นพบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆและผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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อดิศักดิ์ โรหิตะศุน
๒๕๓๙
บริหารธุรกิจ
กรรมการ
สถาบันยานยนต์

ผลงานที่สำ�คัญ

• ASEAN Outstanding Engineering
Achievement Award
• วิศวจุฬาดีเด่น
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดทำ�แผนแม่บท
อุตสาหกรรมยานยนต์
• ประธานสมาพันธ์ยานยนต์อาเซียน
• นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิดา้ สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มีตอ่ ประชาชนชาวไทย และประเทศไทย
จึงทรงได้ก่อตั้งนิด้าขึ้นมาเพื่อสร้างนักพัฒนาขึ้นมา
เพือ่ ออกไปสร้างสรรค์สงั คมไทยให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี นิด้าจึงเปรียบเสมือนความ
หวังของสังคมไทย

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ผมได้รับความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ รุ่นน้อง
มีโลกทรรศน์กว้างขึ้น และสามารถนำ�ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้ด้วย
ความมัน่ ใจ นิดา้ ยังปลูกฝังให้ทกุ คนนำ�ความรูไ้ ปใช้อย่าง
มีคุณธรรม ส่วนความประทับใจนั้น คือความอบอุ่นที่
ได้จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคณาจารย์

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

หลังจากจบนิดา้ ก็เกิดเหตุการณ์วกิ ฤติตม้ ยำ�กุง้ ด้วยความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่เรียนมาทำ�ให้สามารถผ่านวิกฤติ และสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจน
สามารถขยายตลาดส่งออกไปจำ�หน่ายทัว่ โลกได้ หลังจากวิกฤติตม้ ยำ�กุง้ สภาวะ
แวดล้อมทางธุรกิจผันผวนตลอดเวลา ความรู้และประสบการณ์และเครือข่าย
ของนิดา้ ช่วยได้มากทีเดียว นอกจากนีค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รบั การปลูกฝัง
จากนิด้าก็สามารถนำ�มาใช้กับองค์กร จัดตั้งหน่วยงาน CSR และจัดตั้งมูลนิธิ
ฮอนด้าประเทศไทยขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านสิ่งแวดล้อม, การศึกษา
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เนือ่ งจากผมทำ�งานด้านอุตสาหกรรมมาโดยตลอดและเชือ่ มัน่ ว่าอุตสาหกรรม
เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ยงั มีสง่ิ ทีต่ อ้ งปรับปรุงและพัฒนา
อีกมาก เช่น เรือ่ งขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันด้านปัญหาสิง่ แวดล้อม
ฯลฯ เพือ่ ให้ “อุตสาหกรรมนำ�ความสุขสูส่ งั คมไทย” ให้จงได้ “และอุตสาหกรรม
นำ�ความสุขสู่สังคมไทย” ก็คือวิสัยทัศน์ที่สำ�คัญในการทำ�งานของผมเอง

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ในการทำ�งานต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายที่ยากและความมุ่งมั่นที่จะทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมายทีย่ ากนัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญ เป้าหมายทีย่ ากได้แก่สง่ิ ทีเ่ ราไม่เคยทำ�
และจะต้องทำ�ให้ส�ำ เร็จในเวลาอันสัน้ จะทำ�ให้เราได้มโี อกาสค้นพบประสบการณ์
ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ และผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เรื่องทีมเวิร์คก็สำ�คัญ เพราะ
การทำ�งานส่วนใหญ่ไม่ได้ดว้ ยใครคนใดคนหนึง่ ถ้าหากเราอยากทำ�ให้ทมี เวิรค์
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ความสำ�เร็จของงานก็มคี วามเป็นไปได้ นอกจากนี้
คุณธรรม และจริยธรรม เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีต่ อ้ งปลูกฝังให้ตวั เราเองและองค์กร
ของเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำ�ให้เราทำ�งานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างมีความสุข
ปราศจากปัญหา

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัลมิใช่เป้าหมายของการทำ�งาน แต่รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มีโอกาสใช้
ความรูค้ วามสามารถในการทำ�งานเพือ่ สังคมไทย และเพือ่ ในหลวงร่วมกับพีน่ อ้ ง
ชาวนิดา้ ทุกๆ คน และหวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเห็นพลังทีเ่ กิดขึน้ จากเครือข่ายความร่วมมือ
ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ เดินหน้าสร้างสรรค์พัฒนาสังคมที่
มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

“นิดา้ คือความหวังของสังคมไทย” อยากให้พวกเราชาวนิดา้ ทุกคนมาร่วมกัน
ทำ�ความฝันและความหวังให้เป็นความจริงโดยการใช้สติปัญญา ความรู้ และ
ความมีคุณธรรม นำ�พาความเจริญมาสู่สังคมไทยไว้ให้ลูกหลานของเรา
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จากการทำ�งานกับอุตสาหกรรมยานยนต์มาตั้งแต่
เริ่มผลิตและประกอบยานยนต์เพื่อทดแทนการนำ�เข้า
หลังจากนั้นได้มีการเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้ใน
ประเทศ การยกระดับคุณภาพ และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
จนทำ�ให้ประเทศไทยกลายมาเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ในปัจจุบัน คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน จึงเป็นผู้หนึ่งที่มี
ส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ โดยการทำ�งาน
ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
พัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมภิ าคอาเซียน
ได้อย่างแท้จริงคุณอดิศักดิ์ ยังเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คน
ที่ ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงให้กับบิรษั ท
ญีป่ นุ่ กับตำ�แหน่งรองประธานกรรมการบริหารระดับสูง
บริษัท เอเชีย่ นฮอนด้ามอเตอร์ จำ�กัด อันเนือ่ งมาจากฝีมอื
และความสามารถ กระทั่งปัจจุบันที่เกษียณจากงาน
ประจำ�ก็ยงั เสียสละและอุทศิ ตนในทำ�งานให้กบั ส่วนรวม
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยมี ค วามมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะผลั ก ดั น
“อุตสาหกรรมนำ�ความสุขสู่สังคมไทย” ให้จงได้
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อติชาติ ไชยศุภรากุล
รองประธานบริหาร - ฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำ�กัด
ไม่ว่าจะลงมือทำ�อะไร อยากให้แน่ใจว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รับมา
อย่างเข้มข้น โดยผสานเข้ากับเป้าหมายที่ตั้งมั่นจากการได้รู้จักตนเอง
แล้วลงมือทำ�อย่างตั้งใจ สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ควบคู่กับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด

234

อติชาติ ไชยศุภรากุล
๒๕๔๓
บริหารธุรกิจ
รองประธานบริหาร - ฝ่ายขาย
และการตลาด
บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 			
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สมาคมธุรกิจเคมีแห่งประเทศไทย

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การที่ได้คลุกคลีกบั วงการปิโตรเคมีมาเป็นเวลานาน
ทำ�ให้ คุณอติชาติ ไชยศุภรากุล ผู้บริหารหนุ่มอนาคต
ไกลได้สะสมประสบการณ์จากอาชีพมาอย่างมากมาย
เป็นบทพิสจู น์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้ามีความสามารถ
ก็มโี อกาสให้กา้ วสูค่ วามสำ�เร็จ โดยไม่ตอ้ งรอเวลา และ
เมื่อมีโอกาสได้ต่อยอดความรู้ที่เสมือนเป็นพื้นฐานสู่
การบริหารจัดการ ยิ่งส่งผลให้ คุณอติชาติ มองเห็น
แนวทางการบริหารธุรกิจได้เฉียบคมยิง่ ขึน้ กระทัง่ สามารถ
พาธุรกิจก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหญ่มาได้อย่างสง่างาม
ถึงสองครั้ง

ในการทำ�ธุรกิจแต่สง่ิ ทีส่ �ำ คัญ คือทีน่ ส่ี อนให้ผมมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งภายหลัง
จากจบไปแล้ว ทำ�ให้ความรู้เดิมสามารถพัฒนาให้แตกแขนงและ ต่อยอดต่อ
ไปอีกขั้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและง่ายต่อการประยุกต์ใช้

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความรูจ้ ากนิดา้ ถือว่าสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในการบริหารธุรกิจและการดำ�เนินชีวติ โดยสิง่ เหล่านัน้
ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ท่มี ีความสามารถและ
ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนร่วมชั้นที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นความประทับใจมาจน
ถึงทุกวันนี้

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อย
อดในการทำ�งานได้อย่างไร

แน่นอนทีส่ ดุ ว่าความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนทีน่ ดิ า้ เปรียบ
เสมือนรากฐานทีม่ น่ั คง และมีผลอย่างมากต่อความเข้าใจ

รูจ้ กั ตนเอง รูว้ า่ เรามีเป้าหมายอะไรในชีวติ และงานนัน้ ต้องตอบสนองเป้าหมาย
ของเราได้ การทำ�งานจึงเกิดความสุข เป้าหมายของเรานั้น สำ�หรับใครบางคน
อาจจะเล็ก แต่ถา้ สำ�หรับเรามีความหมายและมีความสำ�คัญมาก ขอให้ท�ำ สำ�เร็จ
แค่นั้นก็ทำ�ให้เรามีความสุขมากแล้ว ขณะเดียวกันการที่จะบรรลุเป้าหมายใด
ต้องควบคู่กับการวางกลยุทธ์ที่ดีและถูกต้องเสมอ
รักในสิ่งที่ทำ� เชื่อมั่นในทีมงาน ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง ควบคู่กับการกำ�หนด
กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

รู้สึกซาบซึ้งและปลาบปลื้มที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้ยดึ มัน่ ในวิชาชีพ และความรูท้ ่ีได้จากสถาบัน เลือกและปฏิบตั แิ ต่สง่ิ ทีด่ ี
และถูกต้อง เพื่อเกียรติของตนเอง ครอบครัว และสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาการแก่เรา นอกเหนือจากนี้คือการทำ�อะไรก็ตาม ขอให้นึกถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป
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รู้สึกผูกพัน และเป็นหนี้บุญคุณต่อคณาจารย์ และ
สถาบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
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ผมตระหนักเสมอถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อันสำ�คัญที่มีต่อ
สถาบันหลักของชาติ และประชาชน ทุกภารกิจที่ปฏิบัติกระทำ�ในฐานะ
ทหารของชาติที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
มุ่งหวังให้บ้านเมืองมีความมั่นคง สงบเรียบร้อย ปราศจากภัยคุกคาม
ที่บั่นทอนความเข้มแข็ง และความมีเสถียรภาพ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
๒๕๔๗
รัฐประศาสนศาสตร์
-

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ.๒๕๕๑ สาขา บริหาร		
การปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
• โล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๑
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• โล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๐ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ผู้บัญชาการทหารบก

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ช่วยให้ความสามารถในการวิเคราะห์ การมองปัญหาในลักษณะองค์รวม (Holistic)
และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขนึ้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ามกลางบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ได้สง่ ผลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อสังคมโลกภัยคุกคาม
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต การ
แก้ปญ
ั หากระทำ�ได้ยากเนือ่ งจากมีความซับซ้อน เกีย่ วข้องกับทุกด้านทัง้ การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม กองทัพบกต้องปรับตัวสูค่ วามทันสมัยทันสถานการณ์ ผูน้ �ำ
ต้องมีองค์ความรูแ้ บบสหวิทยาการ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมต่อการเผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ และต้องให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชา
สังคมเพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผล

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

รู้สึกตระหนักในภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบัน อันทรงเกียรติแห่งนี้ ทีจ่ ะสนองตอบต่อแนว
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง
ก่อตั้งสถาบัน

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการผมตระหนักเสมอถึงเกียรติที่ ได้รับและ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอันสำ�คัญทีม่ ตี อ่ สถาบันหลักของชาติ และประชาชน
ทุกภารกิจที่ปฏิบัติกระทำ�ในฐานะทหารของชาติที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและประเทศชาติ มุ่งหวังให้บ้านเมืองมีความมั่นคง สงบเรียบร้อย
ปราศจากภัยคุกคามที่บั่นทอนความเข้มแข็งและความมีเสถียรภาพ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

จุดเด่นของรัฐประศาสนศาสตร์ คือองค์ความรูแ้ บบ
สหวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ทำ�ให้นักศึกษา มี
ความรู้กว้างขวาง และเกิดมุมมองในหลายมิติ จุดเด่น
อีกประการหนึง่ คือเน้นการพัฒนาองค์ความรูค้ วบคูก่ บั
ทักษะในการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์
องค์ความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง และนอกจากเนือ้ หาตาม
ทฤษฎีแล้วในการเรียนการสอนจะมีกรณีศกึ ษาร่วมด้วย
เสมอ นอกจากนีก้ ารได้ท�ำ งานร่วมกับเพือ่ นๆ ทีห่ ลากหลาย
ที่มีประสบการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน
ช่วยทำ�ให้ได้แง่คิด มุมมองด้านการบริหารใหม่ๆ ทำ�ให้
เข้าใจองค์ความรู้ที่ได้รับอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้
และต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นิด้า ผมมีประสบการณ์ใน
การบริหารมาระดับหนึง่ แต่องค์ความรูท้ ่ีได้รบั จากนิดา้

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นมงคลสูงสุดต่อผมและครอบครัว ที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครัง้ นี้ และมีความภาคภูมใิ จทีค่ ณะกรรมการ
ของสถาบันเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติราชการเพื่อประเทศชาติตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ปัจจุบนั เป็นโลกแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ระดับ
การพัฒนาของประเทศขึ้นกับศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชน
ในชาติผู้ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ และมีชื่อเสียงแห่งนี้
ขอให้มคี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนาองค์ความรูค้ วบคูก่ บั คุณธรรม ซึง่ นอกจากจะเกิด
ผลดีต่อตัวเองแล้วย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอีกด้วย
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก
เป็นอีกหนึง่ บุคคลทีส่ มควรได้รบั การจารึกชือ่ ไว้ในบันทึก
หน้าหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองและการทหาร
ของไทย ในช่วงวิกฤตทางการเมืองของประเทศหลายครัง้
หลายครา ทหารได้เข้ามามีบทบาทหลักในการเป็นตัวกลาง
ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองและสร้างความ
อบอุ่นใจให้กับประชาชนการบริหารจัดการในช่วงเวลา
เหล่านัน้ จำ�เป็นต้องมองและแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะ
องค์รวม (Holistic) เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ถึงแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก แต่ด้วย
ความสามารถ และความตัง้ ใจ ตลอดจนการตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ จึงทำ�ให้ปญ
ั หาต่างๆ ผ่านพ้นและลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
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ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
หุ้นส่วนอาวุโส
บริษัท สำ�นักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำ�กัด

ที่สำ�คัญที่สุด ในการให้คำ�ปรึกษา
ไม่ได้มุ่งแต่เพียงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเป็นสำ�คัญ
แต่จะมุ่งประโยชน์สูงสุดที่สังคมพึงได้
จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าไปพร้อมๆ กันด้วย
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
๒๕๕๒
รัฐประศาสนศาสตร์
หุ้นส่วนอาวุโส
บริษัท สำ�นักกฎหมายสากล
ธีรคุปต์ จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• กรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส ในประเทศไทย
• หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี
ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟา
แคปปิตอล จำ�กัด
• กรรมการอำ�นวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นความภาคภูมิใจประการหนึ่งในชีวิตที่ ได้ศึกษา
และรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันอันทรงเกียรติ
แห่งนี้

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

เหล่านี้ทำ�ให้ผมสามารถมองปัญหาของลูกค้าได้ในหลายแง่มุม และกว้างขวาง
มากขึน้ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ในแง่มมุ ของการพัฒนาสังคมและบ้านเมือง เราไม่ได้
มุง่ แต่เพียงประโยชน์ทล่ี กู ค้าได้รบั เป็นสำ�คัญ แต่จะมุง่ ประโยชน์ สูงสุดทีส่ งั คม
พึงได้จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ความรู้ที่ได้จากหมวด
วิชาการระเบียบวิธวี จิ ยั ทำ�ให้ผมเปลีย่ นวิธคี ดิ โดยสิน้ เชิงและมีวธิ คี ดิ ทีห่ ลากหลาย
มีระบบระเบียบมากขึน้ นำ�ไปสูก่ ารแสวงหา และการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง บนพืน้ ฐาน
ของทฤษฎีหรือข้อสันนิษฐานที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำ�ไปสู่ผลสรุป และการนำ�
ไปปฏิบัติ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

“มุ่งแสวงหาความสำ�เร็จ ไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อผู้อื่น”

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

จงมีความปรารถนาดีกบั ทุกคน ในการทีจ่ ะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของการทำ�งาน ชีวิตครอบครัว
และชีวิตส่วนตัว

ตัง้ แต่กา้ วแรกที่ได้เข้าศึกษาและตลอดเวลา ๔ ปีเศษ
ผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ทุกท่าน
ที่ให้ความเป็นกันเองเข้าถึงได้งา่ ย และเปิดโอกาสในการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ทำ�ให้เกิดความคิด
ที่หลากหลาย อันนำ�ไปสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้
และต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

ขอให้นกั ศึกษานิดา้ ทุกท่าน จงภูมใิ จที่ได้มโี อกาสศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ และใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มทีต่ ามศักยภาพของตน จน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีคิดและการนำ�ไปปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ความรู้ท่ีได้จากนิด้าช่วยเปิดโลกทัศน์เป็นอย่างมาก
การที่ผมทำ�งานเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ความรู้

รูส้ กึ เป็นเกียรติและภูมใิ จอย่างยิง่ ครับ รางวัลนีจ้ ะเป็นกำ�ลังในการทีจ่ ะยืนหยัด
ในความดีงาม และความถูกต้องในการทำ�งานและการดำ�เนินชีวิตต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
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ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของ ดร.อนุพันธ์
กิจนิจชีวะ ได้ฉายแสงไว้อย่างเจิดจ้าในการเป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษั ทในกลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ประเทศไทย บริษัทให้คำ�ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจน
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคต่างๆ ที่ประกอบธูรกิจในด้าน
การสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายและภาษี ตลอด ๑๕ ปี ในวิชาชีพ ดร.อนุพันธ์
ประกอบธุรกิจด้วยความปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายภายใต้
แนวคิด “มุง่ แสวงหาความสำ�เร็จไม่ใช่เพือ่ ตนเอง แต่เพือ่
ผูอ้ น่ื ”
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อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
ประธานกรรมการ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
มองการทำ�งานทุกอย่าง อย่างมีแนวคิดแบบสร้างสรรค์
พร้อมๆ กับกระตุ้นให้ตนเองพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที เมื่อต้องทำ�งาน
ก็ให้ทำ�งานโดยยึดหลักคุณธรรมในการจัดการงานนั้นๆ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
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อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
๒๕๔๔
รัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• พ.ศ. ๒๕๓๔ นักบริหารดีเด่นแห่งวงการ
ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ ประจำ�ปี ๒๕๓๔
• พ.ศ. ๒๕๔๓ วุฒิสมาชิก
• พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑ ใน “๕๐ คนดัง” จากการคัดเลือก
ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
• พ.ศ. ๒๕๔๖ นักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์” เป็นนักบริหารที่ประสบ
ความสำ�เร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ในวงการธุรกิจ และเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล
จำ�กัด (รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม) และได้
พัฒนาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด จากทีอ่ ยู่ในฐานะ
ล้มละลาย จนเป็นบริษัททีม่ กี �ำ ไรสูงสุดต่อเงินลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด และจากการเป็นนักบริหารที่ผ่าน
ประสบการณ์ในองค์กรระดับชาติมาอย่างช�ำ่ ชอง ทำ�ให้
หลายคนรูจ้ กั ชือ่ ของคุณอนุศกั ดิ์ มือหนึง่ ในการบริหาร
องค์กรที่สามารถนำ�พาองค์กรก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโต
มานับไม่ถว้ น จนกระทัง่ ปัจจุบนั ที่ได้รบั ความไว้วางใจให้
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการของสำ�นักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นอกจากความรูท้ างวิชาการแล้ว ยังได้สงั คมทีด่ ี คือ
มีเพือ่ นนักศึกษาและอาจารย์ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถใน
การช่วยให้ค�ำ ปรึกษาและข้อแนะนำ�ต่างๆ จนถึงทุกวันนี้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

แนวคิดที่สร้างสรรค์และยึดหลักคุณธรรมในการดำ�รงชีวิตทั้งทางสังคม
และการทำ�งานพร้อมๆ กับพัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุดเท่านั้น จึงจะก้าวทัน
กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่จบสิ้น

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

มีความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้อื่น ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที ขยัน อดทน
มองโลกในแง่ดี

เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน เพราะรู้สึกตลอดเวลาว่ายังมีนักศึกษา
ร่วมสถาบันที่เก่งๆ มากมาย รวมทั้งรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

คิดไว้เสมอว่า คุณธรรมเป็นสิง่ ทีค่ �ำ้ จุนโลก และการเดินสูค่ วามสำ�เร็จในชีวติ
ที่ยั่งยืนนั้นไม่มีทางลัด
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เป็ น สถาบั น ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพทั้ ง ทางด้ า น
วิชาการและสังคม

ได้ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ�อยู่ และ
เป็นแนวทางในการบริหารโครงการต่างๆ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจในการดำ�เนินงาน
ในโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

241

อภิรักษ์ โกษะโยธิน
สมาชิกภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
สภาผู้แทนราษฎร / พรรคประชาธิปัตย์
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ในการทำ�งาน การทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำ�คัญกับการ
ทำ�งานเป็นทีม ช่วยให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความสำ�เร็จ และทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
มีแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สูงสุด
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

อภิรักษ์ โกษะโยธิน
๒๕๒๙
บริหารธุรกิจ
สมาชิกภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขต ๒
สภาผู้แทนราษฎร /
พรรคประชาธิปัตย์

ผลงานที่สำ�คัญ

• รางวัล โล่มารวยผดุงสิทธิ์ - ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ใช้คุณธรรมนำ�
ความสำ�เร็จ ประจำ�ปี ๒๕๕๒
• ทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี ๒๕๕๑ โดยเครือข่าย
คณะทำ�งานด้านเด็ก
• รางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๐
โดย มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในฐานะสมาชิกผูแ้ ทนราษฎร กับภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เพือ่ ประเทศชาติและประชาชนในปัจจุบนั ของ “อภิรกั ษ์
โกษะโยธิน” อดีตผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทีม่ คี วาม
โดดเด่นคนหนึง่ ในขณะทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง ตลอดการเดินทาง
บนเส้นทางธุรกิจ ก่อนเข้าสูว่ งการเมือง คุณอภิรกั ษ์ ได้
เก็บเกีย่ วความรู้ ความเชีย่ วชาญ ในฐานะผูบ้ ริหารระดับ
สูงขององค์กรธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มี
ชื่อเสียงชั้นนำ�ของประเทศ ด้วยฝีมือการบริหารและ
คุณสมบัติของการเป็นนักการตลาดที่เยี่ยมยอด ทำ�ให้
องค์กรภายใต้การบริหารของคุณอภิรกั ษ์ สามารถก้าว
สู่ความเป็นผู้นำ�ในธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้รับประสบการณ์ในการเรียน ระดับปริญญาโท
ควบคู่กับการทำ�งานประจำ� สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับ
จากอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานได้ทนั ทีในหลายๆ
สถานการณ์ ระหว่างเรียนได้ท�ำ กิจกรรมหลายอย่าง และ
ได้รับการเลือกตั้งจากเพื่อนนักศึกษาให้เป็นประธานรุ่น
(R23) ซึ่งครั้งนั้น นับเป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ครัง้ แรกในชีวติ ! นอกจากนี้ ยังมีความประทับใจในเพือ่ นๆ
นักศึกษาร่วมรุน่ รวมทัง้ คณาจารย์ดว้ ย ซึง่ ยังคงมีความ
ผูกพันและติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

กำ�หนดเป้าหมายของการทำ�งานที่ชัดเจน แสวงหาความรู้ และแนวคิด
สร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำ�งานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ของ
สังคมและส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานเป็นทีม

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

มีความรูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิง่ และขอปฏิญาณตนว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในการทำ�กิจกรรมระหว่างเรียนให้มาก ซึ่งจะเป็นสิ่งสำ�คัญและ
เป็นประโยชน์ยง่ิ ต่อการทำ�งานในชีวติ จริงต่อไปในอนาคต ขอให้ด�ำ เนินชีวติ โดย
ยึดตามหลักคำ�สอนเศรษฐกิจพอเพียงเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทย และร่วมกัน
พัฒนาชาติไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง
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เป็นสถาบันการศึกษาทีท่ รงเกียรติ มีความภาคภูมใิ จ
ที่ได้ศึกษาต่อ ณ สถาบันแห่งนี้ และเชื่อมั่นว่านิด้าจะ
เจริญเติบโตต่อไปอย่างมัน่ คง และก้าวขึน้ เป็นมหาวิทยาลัย
ทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก ที่ให้ความรูแ้ ละคุณธรรมเพือ่ ความ
สำ�เร็จในการทำ�งาน และทำ�ประโยชน์กับสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป

การเรียนที่นิด้า ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง และเรียนรู้การ
ทำ�งานร่วมกันเป็นทีม จึงได้นำ�ไปเป็นแนวทางในการทำ�งาน คือ ตั้งเป้าหมาย
ในงานที่ทำ� และทุ่มเททำ�งานอย่างเต็มที่โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทัง้ การสร้างเครือข่าย
ในการทำ�งานเพื่อร่วมกันผลักดันงานให้สำ�เร็จตามเป้าหมาย
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อภิรัตน์ สัจจานิตย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice President)
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำ�กัด
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การเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ทุ่มเท ยืดหยุ่นและเข้าใจในสถานการณ์
อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค เพื่อค้นหาทางออก
อย่างชาญฉลาด และเมื่อก้าวเป็นหนึ่งจงรักษาคุณค่า
ของแบรนด์ตนเองให้มีมาตรฐานตลอดไป
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

อภิรัตน์ สัจจานิตย์
๒๕๓๐
บริหารธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(Senior Vice President)
บริษัท แบล็คแคนยอน 		
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ผลงานที่สำ�คัญ

• Thailand Marketing Award จากผลงาน
บริษัท โปรซอฟท์ จำ�กัด
• ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำ�กัด
และรับผิดชอบงานด้านพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในทุกส่วน จนทำ�ให้ “แบล็คแคนยอน”
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ 2007 Prime
Minister’s Export Award /2008
SMEs Best Brand Award /2009 Bai Po 			
Business Award /2009&2010

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เพราะนิด้ามีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งสถานที่
คณาจารย์ หลักสูตรทีป่ รับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับยุคสมัย
ความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อสถาบันอย่างแน่นแฟ้น
ทำ�ให้ความผูกพันและความรักต่อสถาบันไม่เสื่อมคลาย
การทีบ่ รรดาศิษย์เก่านิดา้ กระจายอยู่ในองค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนแทบทุกวงการทำ�ให้ “NIDA Connection”
ยังมีความสำ�คัญต่อการขับเคลือ่ นทัง้ ด้าน การเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องสืบไป

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ความเข้มข้นในระบบการเรียนการสอนทีน่ ดิ า้ ทีเ่ น้น
การวิเคราะห์ปญ
ั หา ค้นคว้า วิจยั และการวางแผนด้าน
การบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนการมีทมี คณาจารย์
ที่ดีที่สุดของประเทศในการถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี
ความรูด้ า้ นบริหารจัดการ ทำ�ให้ประทับใจและภาคภูมใิ จ
ในสถาบันนิด้าเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาก็เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด จึงทำ�ให้
ศิษย์เก่าทุกท่านเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และ
ต่อยอดในการทำ�งานได้อย่างไร

การที่มาศึกษา MBA ที่นิด้าทำ�ให้ได้รับความรู้ด้าน
กลยุทธ์ธุรกิจแนวทางการบริหารจัดการองค์กร การ

วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ การวางระบบและโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม
และทันสมัย มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพือ่ นนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์
ซึ่งสามารถนำ�มาต่อยอดให้การขยายกิจการ “แบล็คแคนยอน” ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำ�เร็จในหลายๆ ด้าน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

เป็นผู้นำ�ธุรกิจร้านกาแฟและอาหารในภูมิภาคเอเซีย ด้วยการสร้าง พัฒนา
และรักษาคุณค่าแก่ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน สังคมและองค์กร

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ในการจะบรรลุถงึ เป้าหมายทีย่ ง่ิ ใหญ่ได้นน้ั เกิดจากการวางกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน
ทุ่มเท กระตือรือร้น ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนหาทางออกอย่างชาญฉลาด สุขมุ มีความสามารถในการสือ่ สาร เปิดใจ
และยอมรับถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ซึง่ ทำ�ให้ทกุ คนอยูร่ ว่ มกันได้อย่าง
มีความสุข กล้าคิด กล้าทำ� กล้าพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและ
ส่วนรวม ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจในสิง่ ทีส่ �ำ คัญๆ และ
มีการติดตามผลตลอดเวลา นอกจากนีย้ ง่ิ ได้เดินทางทัง้ ในและต่างประเทศทำ�ให้
ได้ประสบการณ์ เห็นผู้คน วัฒนธรรม และแนวโน้มการพัฒนาด้านธุรกิจใหม่ๆ
ซึ่งสามารถนำ�มาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่งเพราะเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ต่อตนเองต่อ
ครอบครัว และต่อองค์กรทีต่ นเป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ เปรียบเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของศิษย์เก่านิด้าในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบ
ความสำ�เร็จ เพราะแบล็คแคนยอนมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ต่อผูถ้ อื หุน้ ต่อ
ลูกค้าต่อคูค่ า้ ทุกราย และยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อสภาวะแวดล้อม
ของโลกด้วย

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ไม่จำ�เป็นต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ท่านก็สามารถเป็นธุรกิจ SME ที่มี
ความยิ่งใหญ่ได้ ถ้าท่านสามารถรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ บริการ แบรนด์
พนักงาน ให้มีมาตรฐานตลอดไป ฝันให้ไกล และก้าวไปให้ถึงความฝันนั้น
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ในฐานะเป็นหนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจแบล็คแคนยอน ธุรกิจ
ร้านกาแฟที่นับเป็นแบรนด์คนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่
ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการทำ�ธุรกิจของ คุณอภิรตั น์
เปรียบเหมือนได้สั่งสมและต่อยอดบทเรียนที่ ได้รับ
จากนิด้ามาสู่การบริหารงานประสบความสำ�เร็จได้
อย่างแท้จริง ความรู้สึกที่มีต่อนิด้าของคุณอภิรัตน์ จึง
ผูกพันลึกซึ้งและเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาที่เปิด
การสอนในระดับปริญญาโท
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อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำ�กัด

สร้างทีมงาน ด้วยการให้เกียรติ ให้ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมี Quality of work life

ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
๒๕๔๕
บริหารธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
และกลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส
บริษัท เอส.พี.เอส.
อินเตอร์เทค จำ�กัด
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ผลงานที่สำ�คัญ
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• 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

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจของนิด้า ทำ�ให้สามารถนำ�มา
ใช้กับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่รับผิดชอบใน
สายบริหารได้เป็นอย่างมาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

มองให้ไกล แก้ปัญหาฉับไว ด้วยความเข้าใจ และไปให้ถึงในสิ่งที่ตั้งใจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง ด้วยการให้เกียรติ ให้ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมี Quality of work life

ความรู้สึกที่ท่านมีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบัน ที่ ได้รับการยกย่องและยอมรับ
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

ได้รับความรู้จากการศึกษาในสถาบันฯ และมีความ
ประทับใจในอาจารย์ที่สอน รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่น ทั้ง
รุ่นพี่และรุ่นน้อง

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว รู้สึกภูมิใจและสำ�นึกในบุญคุณ
ของสถาบัน

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งประสาทวิชา ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาจะ
ติดตัวไปตลอดชีวิต เมื่อรักตนเอง ก็ควรรักสถาบันและปฏิบัติตนให้เป็นคนดี
ของสังคม
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การมองการณ์ไกลและแก้ปัญหาอย่างฉับไว คือ
กลยุทธ์สำ�คัญในการบริหารงานธุรกิจของคุณอรพินท์
เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน กลุม่
บริษัท เอส.พี.เอส การให้ความสำ�คัญกับการทำ�งาน
เป็นทีมส่งผลให้เธอประสบความสำ�เร็จในทุกงานที่ได้
ลงมือปฏิบัติ ผลงานของเธอที่ได้สร้างไว้กับบริษัทและ
ประเทศชาติลว้ นมาจากความมุง่ มัน่ และการรูจ้ ริงในการ
ทำ�งาน นิด้าได้ต่อยอดให้เธอมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ
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อำ�นวย กาญจโนภาศ
รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ตั้งความหวังสูงไว้ก่อน
แล้วจะได้รับในสิ่งที่เราพอใจ
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
		
หน่วยงานที่สังกัด
		

อำ�นวย กาญจโนภาศ
๒๕๔๘
บริหารธุรกิจ
รองประธานกรรมการบริหาร
อาวุโส
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานที่สำ�คัญ

• วิศวกรโครงการ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
บริษัท บี กริม แอนด์ โก จำ�กัด
• นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
• อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความรู้ทั้งในทางทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ที่ได้รับในหลายแขนงทำ�ให้มีความ
มั่นใจในการบริหารงานในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรระดับมหาชน
และสามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบริหารงานได้เป็นอย่างดี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

ด้วยการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมจึงต้องการพัฒนา
บริษัทให้มมี าตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
มีศักยภาพ

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบัน ที่ ให้ความรู้ทางด้านบริหารที่ดี
ที่สุดที่เคยพบมา

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

สิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือการได้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของคณาจารย์ ที่พยายามถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ
และภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่

ขยัน พยายาม บริหารคน ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติ และขอขอบพระคุณสถาบันที่ให้เกียรตินี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ตัง้ ความหวังสูงไว้กอ่ น แล้วจะได้รบั ในสิง่ ทีเ่ ราพอใจ เพราะถ้าเรามีความหวัง
เราก็จะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้า เพือ่ ทำ�ให้ความหวังนัน้ สำ�เร็จลุลว่ ง และ
ทำ�ให้เราได้รับในสิ่งที่พึงพอใจได้ในที่สุด
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สายวิชาชีพวิศวกรคือสิ่งที่รัก สายงานบริหาร คือ
การต่อยอดสิง่ ทีร่ กั ให้เจริญเติบโต จากวิศวกรโครงการ
ของบริษัท บี กริมแอนด์โก คุณอำ�นวย ได้ผันตัวเองสู่
การเป็นนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
และก้าวขึน้ สูต่ �ำ แหน่งรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
การบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ภาพและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันของโลกด้วยความขยัน ความ
พยายามและความอดทนอย่างไม่ลดละ ทำ�ให้วันนี้คุณ
อำ�นวย กาญจโนภาส เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับคนอีก
หลายคน

249

อำ�นาจ ผการัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการทำ�งานต้องศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
วางแผนแบบมืออาชีพ บูรณาการทุกภาคส่วน
ให้เกิดพลังในการทำ�งาน ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
จริงใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

250

อำ�นาจ ผการัตน์
๒๕๔๐
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สำ�นักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

ผลงานที่สำ�คัญ

• ปี ๒๕๔๗ รางวัลด้านการบริหารจัดการยาเสพติด
จ.กาญจนบุรี จากนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์
• ปี ๒๕๕๓ รางวัลด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนนจากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
• ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย		
ขอนแก่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
• รางวัลสำ�เภาทอง ๓ ปีซ้อน จากหอการค้าไทย
(ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้และต่อยอดในการทำ�งาน
อย่างไร

ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้มีอำ�นาจกำ�หนดนโยบาย กลวิธี
แผนงาน และโครงการต่างๆ ของจังหวัด โดยกำ�หนดนโยบายแนวทางการ
พัฒนาทีส่ อดคล้องและตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชากรในพืน้ ที่ มุง่ เน้น
การกำ�หนดมาตรฐานขั้นต่ำ�ของชีวิต การดึงเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้
มากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันระหว่างคนในพื้นที่ การพัฒนา
ที่อาศัยเพื่อนใจในการพัฒนาอย่างกว้างขวางและเอาจริงเอาจัง หาโอกาสและ
ค้นคิดวิธีการชักจูงโน้มน้าวให้ภาคเอกชนที่มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง ผู้ทรง
คุณวุฒิ นักวิชาชีพ และสมาคมต่างๆ ที่มีอยู่มากมายให้มาร่วมทำ�งานมุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้อย่างเป็นปึกแผ่น

แนวคิดวิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

บูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดพลังในการทำ�งาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าทางการศึกษา สร้างผู้นำ�
ที่มีความรู้ความสามารถสู่สังคมไทย ผลงานการศึกษา
และวิจัยพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็น
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมบ้ า นเมื อ งมากมายเป็ น ผู้ นำ �ใน
ศาสตร์ว่าด้วยบริหารการพัฒนา

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

สถาบันแห่งนี้ ได้มอบองค์ความรู้และสรรพวิชา
ต่างๆ มากมาย จุดประกายความคิดในเชิงการพัฒนา
หล่ อ หลอมความรั ก ความสามั ค คี แ ละมิ ต รภาพอั น
แน่นแฟ้น ซึ่งจะอยู่กับเราไปตลอดนานแสนนาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน วางแผนแบบมืออาชีพ บูรณาการทุกภาคส่วน
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที จริงใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต ที่ได้ทุ่มเทในการทำ�งานมา
โดยตลอดและได้รับรางวัลในครั้งนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ขอให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จะทำ�ให้ชีวิตเราประสบความสำ�เร็จ
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จากนายช่างตรีงานภูมภิ าค โครงการทางหลวงท้องถิน่
กรมโยธาธิการของท่านผูว้ า่ อำ�นาจ ผการัตน์ ในปัจจุบนั
ในฐานะพ่อเมืองจังหวัดสกลนคร ที่มีอำ�นาจกำ�หนด
นโยบาย ยุทธวิธี แผนงาน และโครงการต่างๆ ของจังหวัด
โดยได้กำ�หนดนโยบายแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
และตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชากรในพื้นที่
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำ�งานมุ่งไป
สู่จุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้อย่างเป็นปึกแผ่น นิด้าจึงมี
ส่วนในการมอบองค์ความรูแ้ ละสรรพวิชาต่างๆ มากมาย
จุดประกายความคิดในเชิงการพัฒนาหล่อหลอมความรัก
ความสามัคคีและมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ให้กับท่านผู้ว่า
อำ�นาจ ผการัตน์ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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อิสสระ สมชัย
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต ๔
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“ปริญญาบัตร” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผลสำ�เร็จของการศึกษา
ตามหลักสูตรเท่านั้น หากต้องการประสบความสำ�เร็จในชีวิตแล้ว
ต้องรู้จักนำ�เอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะความสำ�เร็จใน
ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่มากมายเหนือกว่าความสำ�เร็จใดๆ ทั้งสิ้น
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ชื่อ-นามสกุล
อิสสระ สมชัย
ปีการศึกษาที่จบ
๒๕๔๐
คณะที่จบ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
			 จังหวัดอุบลราชธานี เขต ๔
		
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
			 พัฒนาสังคมและความมั่นคง
			 ของมนุษย์
หน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
		
ความมั่นคงของมนุษย์
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ผลงานที่สำ�คัญ

• 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.
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“สังคมเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือประชาชน” เป็น
ภารกิจหลักของ คุณอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และ ส.ส.
อุบลราชธานี ๗ สมัย นักการเมืองน้ำ�ดีที่ได้รับความไว้
วางใจของประชาชนให้ทำ�หน้าที่เป็นผู้แทน ก่อนเข้าสู่
วงการเมืองประกอบอาชีพเป็นทนายความ และเริม่ เข้าสู่
วงการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมาชิก
สภาจังหวัดอุบลราชธานี ๒ สมัยต่อมาเข้าได้สู่วงการ
เมืองระดับประเทศ และได้เป็นเจ้ากระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ในทีส่ ดุ และได้ใช้ความรูเ้ พือ่
พัฒนาประเทศชาติจนมีผลงานปรากฏมากมาย

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

วิชาความรูท้ ผ่ี มได้ศกึ ษาไปจากสถาบันแห่งนี้ เป็นวิชาทางด้านสาขาพัฒนาสังคม
งานในหน้าทีข่ องผมคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ภารกิจ
ในกระทรวงเกือบจะทัง้ หมดตรงกับทีผ่ มได้ศกึ ษามา ผมจึงได้น�ำ ความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้กบั งานในหน้าที่ได้ตรงตามทีศ่ กึ ษามา ทำ�ให้เรียนรูง้ านได้เร็วมาก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

การน้อมนำ�แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำ�รงชีวิตและ
การทำ�งาน การสร้างความเป็นธรรม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาสังคม ประชาชนมีสมั มาชีพถ้วนหน้า และมัน่ คงเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
ไม่ทอดทิ้งกัน เคารพสิทธิมนุษยชน และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อกูลต่อชีวิต

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

“นิด้า” เป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำ�ของประเทศ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
มีคณาจารย์ที่ทรงความรู้และประสบการณ์มากมาย
เมือ่ ได้มโี อกาสเข้ามาศึกษาทีส่ ถาบันแห่งนี้ ทำ�ให้ได้รบั
ความรูเ้ พิม่ เติมมากยิง่ ขึน้ และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อการทำ�งานทั้งในทางทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี ผมได้นำ�ความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมไปใช้
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ในตำ�แหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ซึง่ เป็นงาน
ทีต่ รงกับทีผ่ มได้ศกึ ษาไปจากสถาบันแห่งนี้ ทำ�ให้ผมได้
รับความสำ�เร็จค่อนข้างมาก

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

๑. ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์น�ำ ไปเสริมสร้างทักษะ
ในการทำ�งานได้เป็นอย่างดี
๒. ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ความ
เอาใจใส่ และความตัง้ ใจประสิทธิป์ ระสาทวิชา เพือ่
ให้ลูกศิษย์มีความรู้อย่างแท้จริง
๓. ประทับใจสถาบันที่รักษามาตรฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาการ

ความรู้ในทางวิชาการจะรวบรวมไว้ในตำ�รา แต่การนำ�ความรู้มาใช้ในทาง
ปฏิบัติ จะต้องอาศัยประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมด้วย การทำ�งานจำ�เป็น ต้อง
มีเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา รักและใส่ใจปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบ ต้องมีภาวะผู้นำ�กล้าคิด กล้าทำ� กล้าตัดสินใจ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�งานเพือ่ สังคม และเป็นตัวอย่างทีด่ ีให้แก่สงั คม โดยยึดหลักปรัชญา
ในการทำ�งานว่า “สังคมเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือ ประชาชน”

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รู้สึกดีใจ เพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน
ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์อันทรงคุณค่าและ
ถือเป็นเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ ผมขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผม ทำ�ให้ได้นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จนได้รับความสำ�เร็จในวันนี้

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความรูบ้ างเรือ่ งไม่อาจเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตำ�รา แต่อาจเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์
จึงมีบางคนแม้เรียนไม่สงู แต่กป็ ระสบความสำ�เร็จในชีวติ ได้ แต่ในสังคมปัจจุบนั
การศึกษาหาความรูเ้ ป็นสิง่ จำ�เป็นและมีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ของเรามาก
“ปริญญาบัตร” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผลสำ�เร็จของการศึกษาตามหลักสูตร
เท่านั้นหากต้องการประสบความสำ�เร็จในชีวิตแล้วต้องรู้จักนำ�เอาความรู้มาใช้
ให้เป็นประโยชน์ เพราะความสำ�เร็จในชีวิตนั้นยิ่งใหญ่มากมายเหนือกว่าความ
สำ�เร็จใดๆ ทั้งสิ้น
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เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

253

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ศาสตราจารย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ในการทำ�งานไม่ว่าอย่างไรย่อมต้องเกิดปัญหา แต่ย่อมแก้ไขได้
โดยให้เราใช้การตัดสินใจที่ต้องอยู่บนความรู้ ความจริง เข้าถึงสิ่งนั้นๆ
จนเกิดมุมมองที่สร้างสรรค์ เพื่อนำ�พาไปสู่ความสำ�เร็จในที่สุด
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด
		

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
๒๕๓๖
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานที่สำ�คัญ

• โล่เกียรติคุณ “การเรียนดี” จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการถ่ายโอน
ภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงและผู้แทน
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาทำ�งาน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความประทับใจในการเรียนนิด้า

ได้รับการถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์จากนิด้า ทำ�ให้มีความมั่นใจใน
การคิดค้น แสวงหาความรูแ้ ละเสนอแนะแนวความรูใ้ หม่ๆ ต่อสังคม นิดา้ ยึดมัน่
ในคุณภาพการศึกษาและความถูกต้องอย่างมั่นคงเสมอมา

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

ความเข้าใจในสภาวะที่เป็นจริงมีความสำ�คัญสูงสุดในความสำ�เร็จของงาน
ต้องใช้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจความเป็นจริงให้ได้อย่างถ่องแท้ ถัดไปจึง
ใช้ความรู้เพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์และวิธีการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความจริงความฉลาด รอบรู้
เข้าถึงความจริง จึงเป็นปัจจัยที่จะบันดาลไปสู่ความสำ�เร็จ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาในเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและสังคมไทย

เคล็ดลับของท่านในการสร้างความสำ�เร็จ

ทุกเรือ่ งย่อมมีปญ
ั หา ทุกปัญหาย่อมแก้ได้ จงใช้ปญ
ั ญาอย่างพยายาม และ
ทำ�งานให้สนุก

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิด้าเป็นสถาบันชั้นนำ�ที่ม่งุ ผลิตผู้นำ�และองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารการพัฒนาของประเทศ ซึ่งนิด้าได้
ทำ�หน้าที่นี้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศมาแล้วมากมาย
เป็ น ที่ ภ าคภู มิ ใจนิ ด้ า เป็ น สถาบั น ที่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และยึดมัน่ ในมาตรฐานคุณภาพควบคูไ่ ปกับ
การกระจายโอกาสทางการศึกษานิดา้ ยึดมัน่ ในความจริง
และความถูกต้อง ให้เสรีในการคิดและกระทำ�พร้อมรับ
ฟังข้อวิจารณ์ที่แตกต่างกัน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

รูส้ กึ เป็นเกียรติและรูส้ กึ มัน่ ใจทีจ่ ะทำ�ความดีตอ่ ไป เพือ่ สร้างสรรค์สงั คมทีด่ ี
ในอนาคต

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

ความรู้จริงย่อมบันดาลความสำ�เร็จในชีวิตได้เป็นแน่แท้ ความไม่รู้ย่อมนำ�
มาซึ่งความล้มเหลว จงรีบเร่งหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่ออนาคตที่
รุ่งโรจน์ในภายภาคหน้า
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ผลงานด้านการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อุดม
ทุมโฆสิต ทีบ่ างชิน้ ได้น�ำ ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ เช่น
งานวิจัยในการกำ�หนดขนาดและประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิจัยในการปรับปรุงรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรวมอำ�นาจไปสู่รูปแบบ
แยกอำ�นาจ และงานวิจยั การกำ�หนดขอบเขตของอำ�นาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท และ
ผลงานบริการวิชาการในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ
ทางด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีศ่ าสตราจารย์ ดร.อุดม
ได้รับความไว้วางใจให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะ
อนุกรรมการประสานงานการถ่ายโอนภารกิจไปสูอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์อุดมถือได้ว่าเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็น ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในหลายแขนงวิชา ซึง่ ล้วนเป็นพืน้ ฐานอันสำ�คัญ
ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายนี้ได้ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่ครั้งยัง
ศึกษาทีน่ ดิ า้ จวบจนวันนีท้ ่ีได้เปลีย่ นสถานะมาเป็นผูส้ อน
ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษานิด้าในปัจจุบัน
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มานิต วัฒนเสน
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การทำ�งานต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยลดขั้นตอนการทำ�งาน ลดพิธีการที่เสียเวลา ทำ�ทุกอย่าง
ให้กระชับ และทำ�ให้ง่ายที่สุด ภายใต้งบประมาณที่ต่ำ�ที่สุด
ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และเวลาสั้นที่สุด
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ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษาที่จบ
คณะที่จบ
ตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่สังกัด

มานิต วัฒนเสน
๒๕๒๑
รัฐประศาสนศาสตร์
-

ผลงานที่สำ�คัญ

• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• นักศึกษาเก่าเด่น สาขาบริหารราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒

๑๐๐ เกียรติคุณ

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า

นิ ด้ า เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
ประเทศในทุกๆ ด้านและเป็นสถาบันการศึกษาทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของผม
ผมมาเรียนที่นิด้าในปี ๒๕๑๙ ต้องสอบเข้าโดยมีการวัด
ความสามารถใน ๒ วิชาหลัก คือ วิชาภาษาอังกฤษ และ
วัดความรูท้ างด้านตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลผ่านทาง
วิชาคณิตศาสตร์ เมือ่ สอบผ่านแล้วจึงจะได้สอบวิชาหลัก
ของคณะทีจ่ ะเข้าเรียนคือวิชาบริหารรัฐกิจ ข้อสอบยาก
มาก เกณฑ์ในการวัดผลมีประสิทธิภาพสูงและเปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนปริญญาตรีปสี ดุ ท้ายสามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ได้ เมื่อสอบเข้าได้ผมจึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า

นิดา้ เป็นสถาบันทีม่ เี สรีภาพทางวิชาการ ผมประทับใจ
ในบรรดาคณาจารย์มาก ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระทาง
ความคิด อาจารย์ลว้ นเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถสูง
มีประสบการณ์ หลายๆ ท่านก็ยงั เป็นทีย่ อมรับมาจนถึง

ปัจจุบนั อาทิ ดร.ธวัช วิชยั ดิษฐ์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช ดร.จิรายุ อิสรางกูร
ณ อยุธยา เป็นต้น การเรียนการสอนทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

นำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ และต่อยอดในการทำ�งาน
ได้อย่างไร

สิง่ ที่ได้จากนิดา้ เป็นประโยชน์ในการทำ�งานของผมเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
ความรูท้ างด้านทฤษฎีตา่ งๆ สามารถนำ�มาต่อยอดในการ ทำ�งานได้เป็นอย่างดี
เช่นวิชา Scientific Management ได้สอนให้รู้ถึงการทำ�งานที่ต้องใส่ใจใน
รายละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือการใช้วิธี 1 Best Way คือการ
เลือกวิธกี ารทำ�งานทีด่ ที ส่ี ดุ ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทม่ี คี วาม
แตกต่างกันออกไปหรือวิธีการบริหารโครงการ ที่ทำ�ให้สามารถเขียนโครงการ
และจัดทำ�แผนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน

กำ�หนดเป้าหมายของการทำ�งานที่ชัดเจน และเป้าหมายทุกอย่างที่วางไว้
ต้องทำ�ให้ได้ ไม่มีอะไรที่ทำ�ไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตั้งใจแล้วต้องทำ�ได้หมด

เคล็ดลับในการสร้างความสำ�เร็จ

บริหารจัดการโดยลดขัน้ ตอนการทำ�งาน ลดพิธกี ารทีเ่ สียเวลาทำ�ทุกอย่างให้
กระชับ และทำ�ให้งา่ ยทีส่ ดุ (Simplified) ภายใต้งบประมาณทีต่ �ำ่ ทีส่ ดุ ใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุดและเวลาสั้นที่สุด

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์

ในการทำ�งานรางวัลไม่ได้เป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดของชีวิต แต่การทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่ท้าทายและทำ�ให้รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งกว่าถ้าทำ�ได้
สำ�เร็จและถ้ามีใครเห็นในสิ่งที่ทำ�ก็ดีใจ

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

นิดา้ เป็นสถาบันทีท่ รงเกียรติ สร้างคนเก่ง คนดีให้กบั ประเทศชาติมากมาย
อยากให้น้องๆ ช่วยกันรักษาคุณภาพและเกียรติภูมิของสถาบันที่ได้สั่งสมมา
อย่างยาวนาน พยายามมีส่วนร่วมกับสถาบันและควรกลับมาช่วยเหลือสถาบัน
เมื่อมีโอกาส
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อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณมานิต วัฒนเสน
“สิงห์ขาว” คนแรกในประวัตศิ าสตร์ทส่ี ามารถก้าวขึน้ สู่
ตำ�แหน่งสูงสุดในชีวติ ข้าราชการประจำ� กับการรับตำ�แหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มต้นอาชีพรับราชการ
หลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และได้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด จนเป็นทีจ่ บั ตามองของใครหลายคน ความสำ�เร็จ
ในวันนี้คุณมานิต เชื่อว่าส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียนรู้
ที่นิด้า ที่ได้บ่มเพาะอย่างเข้มข้น ทำ�ให้เขาสามารถนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดใน
หน้าที่การงาน
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นักศึกษาเก่าดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๔)

๒๕๒๙ ๒๕๓๕

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑. พลโท ชาญ
๒. นายเทอดพงษ์  
๓. ศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  
๔. ศาสตราจารย์ ทินพันธุ์  
๕. นายไพบูลย์  
๖. ดร.ธวัช  
๗. นายยงยุทธ

อังศุโชติ
ไชยนันทน์
นรนิติผดุงการ
นาคะตะ
สำ�ราญภูติ
วิชัยดิษฐ
วิชัยดิษฐ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
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๑. คุณกาญจนา  
๒. คุณศิริยงค์   
๓. นายสมพล  
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คณะบริหารธุรกิจ

๑. ดร.สมคิด  
๒. พันเอก สมชาย  
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
๔. นายวิสุทธิ์  

คณะสถิติประยุกต์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร  
๒. นางจุไรรัตน์  
๓. นายสุธรรม  
๔. คุณนาฎถ์  

ชีวนินทกุล
หรูวิวัฒน์
เกียรติไพบูลย์
จาตุศรีพิทักษ์
หิรัญกิจ
กาญจนดุล
จิราธิยุต
วัฒนพนม
จุฑาศิริวงศ์
นิ่มพิทักษ์พงศ์
สุขารมย์

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.

๑. นายโชดก  
๒. ศาสตราจารย์ วุฒิชัย  
๓. พลเรือเอก ประเทือง  
๔. นายสุริย์  
๕. คุณชัยณรงค์  

วีรธรรม-พูลสวัสดิ์
จำ�นง
วงศ์จันทร์
ด่านสวัสดิ์
อินทรมีทรัพย์

คณะบริหารธุรกิจ
๑. นายยงยุทธ  

ฟูพงศ์ศิริพันธ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑. นายพีระ  

มานะทัศน์

๒๕๓๖
๒๕๓๗

คณะสถิติประยุกต์
๑. นายมนตรี  
๒. นางสาวจิรณี  

วิศลดิลกพันธ์
ตันติรัตนวงศ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑. นายแพทย์จำ�รูญ  
๒. นายประมวล  
๓. นายสัมพันธ์  
๔. นายจุลินทร์  
๕. พันเอก ดร.ชินวุธ  

มีขนอน
รุจนเสรี
ทองสมัคร
ลักษณะวิศิษฐ์
สุนทรสีมะ

นักศึกษาเก่าดีเด่น
(พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๔)

๒๕๔๒ ๒๕๔๖

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑. นายประสิทธิ์  
๒. นายโยธิน  
๓. พลตำ�รวจโท ล้วน  

คณะบริหารธุรกิจ
๑. นายนิเวศน์  
๒. นายอภิรักษ์  

คณะสถิติประยุกต์
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๑. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์  
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ดำ�รงชัย
เมธชนัน
ปานรศทิพ

๑. พลตำ�รวจตรี  วุฒิ  
๒. นายชวลิต  
๓. นายศารทูล  

ทตุรน์รัศมี  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ชมบุญ
วาลิกศิริ

ลิปตพัลลภ
นิ่มละออ
มนเฑียรวิเชียรฉาย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๒. นายวิบูลย์  

คณะบริหารธุรกิจ

ลิ่มพงศ์พันธุ์
อินทรภูวศักดิ์

เหมวชิรวรากร
โกษะโยธิน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

๑. ดร.สถิตย์  
๒. นายอนุศักดิ์   

๑. นายอดิศักดิ์  
๒. นายนิพนธ์  
๓. นายสรรค์ชัย   
๔. ดร.สุวิทย์   

๒๕๔๔

๑. ว่าที่ร้อยตรี สะอาด  
๒. นายผ่องลักษณ์  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รัตนเวสส์

๑. นางสิริมาลย์   

โรหิตะศุน
สุรพงษ์รักเจริญ
เตียวประเสริฐกุล
เมษินทรีย์
รัตนวรพงศ์

คณะสถิติประยุกต์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม
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บุญสุยา

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นางนงลักษณ์  
๒. นายไพโรจน์  

สุทธิวัฒนพันธ์
สุขสัมฤทธิ์

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓
๔
๕
๖

ระหว่างเดือน
มีนาคม ๒๕๑๘ - มิถุนายน ๒๕๒๐

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาววิภาวรรณ  

รุ่งเรือง

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจเกียรตินิยมดีมาก

๑. นางวัฒนาพร  

พึ่งบุญ ณ อยุธยา

-ไม่มีผู้ได้รับ-

ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒-มีนาคม ๒๕๒๔

ระหว่างเดือน
๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายระพีพล  
๒. นางสาววัลลภา  

เทพยายน
กีวัชรินทร์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายนุกูล  

กรยืนยงค์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก

๑. นางสาวเสาวรส  

ใหญ่สว่าง
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ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ๒๕๒๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
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๗
๘
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ระหว่างวันที่
๖ ตุลาคม ๑๕๑๖- ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๘
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ระหว่างวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๒๘ ๗ มีนาคม ๒๕๓๑

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาวอภิวรรณ

สุคนธเคหา

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายสมชัย  
๒. นางสาวผ่องพรรณ

ศรีสุทธิยากร
กัลลประวิทย์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายประสิทธิ์  

พยัคฆพงษ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายทวีศักดิ์  
นายมนูญ  
นางสาวจุฬาลักษณ์  
นายบุญรัตน์  
นายภูวพล  

สูทกวาทิน
พงศ์มณี
ถาวรพิทักษ์
งามปฏิพัทธ์พงศ์
ภานุมาศเมธี

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายสรรค์ชัย

เตียวประเสริฐกุล

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก

๑. พันตรีหญิง เนาวรัตน์  
๒. นางสาวนิโลบล

กระแสเวส
ศุภโชคอำ�นวยชัย

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๙
๑๐

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. ร้อยตำ�รวจตรี ปิยะ  

อุทาโย

ระหว่างวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๓๑ ๘ มีนาคม ๒๕๓๒

๑. นางสาวสิริพร

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายพิชาย

ระหว่างวันที่
17 ตุลาคม 2532- 5 มีนาคม 2534

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายอนุชา  
๒. นางสาวฐิติวรรณ

๑๑

เชี่ยวรุ่งโรจน์

ฮุนสวัสดิกุล
เกตุเนียม

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาวเยาวดี  

เต็มธนาภัทร์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก

๑. นายวัชรชัย  

หล่อทรัพย์
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ระหว่างวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๓๑ ๘ มีนาคม ๒๕๓๒

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
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๑๒
ระหว่างวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายภูมินทร์  
๒. นางสาวมณฑิตา  

กึ่งพุทธพงศ์
อู่ทรัพย์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวสุภัทรา  
นางพัชรี  
นาวาอากาศเอก เกษม  
พันตำ�รวจโท สมพร  

เจียมเจริญ
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
สายแจ้ง
จารุมิลินท

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมดีมาก
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๑. นางสาวกรกมล  
๒. นางสาวสิริรัตน์  

270

ตริยานนท์
ศรีตระกูล

พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาวอังสนา  

๑๓
ระหว่างวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖

ศรีโภคา

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายสมชาย  

ธัญธนาพงศ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายนพคุณ  
๒. นางสาวพิมลพรรณ
๓. นางสิริวัฒน์  

ชีวะธนรักษ์
ไม่อ่อนมือ
ธีระศักดิ์

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายประสาน  
นางสาวปานแข  
นางสมพิศ  
นายพรเทพ  
พันเอก ธงชัย  
นายไพโรจน์  
พันเอก วิจิตร  
นางชุติมา  
นางถนอมศรี  

บุญโสภาคย์
จุณณานนท์
สุขแสน
เตชะสุวรรณา
รุจิราภา
เจือประทุม
คงนิล
วิบูลสุข
พฤฒิกุล

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาวนพมาศ  

นิยมพร

๑. นายชวลิต  
๒. นางสาวขวัญมล  
๓. นายอนันต์  

ธรรมวิจิตร
สาระบุตร
สุวรรณรัตน์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม เกียรตินิยมดีมาก

๑๔
ระหว่างวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๓๖ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๗

๑. นายประภาศ  

บุญยินดี

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑.
๒.
๓.
๔.

นายเจริญ  
นายพงศ์ศักดิ์  
นางสาววรรณรัตน์
นางกฤตติกา  

ภัสระ
ศรีธเนศชัย
ศโรภาส
แสนโภชน์
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางสาววาสนา  
นางจารุรัตน์  
นางสาวยุพา  
นางสาวสร้อยนภา  
พลตำ�รวจโท อมร  
นายอัคคี  

ศุกระศร
แหยงกระโทก
วิภาสวัชรโยธิน
วัฒนากิตติกูล
สารากรบริรักษ์
ศรีทราชัยกุล

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
พัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาวการวิก  

อตมกูลศรี

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม เกียรตินิยมดีมาก
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๑. นายมัฆวาฬ  
๒. นางสาวอุษา  

272

สุวรรณเรือง
ศาสตร์ภักดี

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายปฎิเวธ  
๒. นางสาวพัชรา  
๓. นายสิทธิชัย  

๑๕
ระหว่างวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ๘ มีนาคม ๒๕๓๘

แสงวิจิตร
ผลงาม
หวังธรรมสถิต

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาววารินทร์  

หน่วงเหนี่ยว

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายภควัต  
๒. ร้อยตำ�รวจเอก กิตติพันธ์   
๓. นางสุวานี  

สาริกบุตร
จุนทการ
ดิเรกวัฒนะ

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาววริษฎา  
๒. นางสาวชไมพร  
๓. นายปริทัศน์  

ปทานุคม
อภิกุลวณิช
การุณยขันธ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
นายทศพล  
นางสาวศรีเพชร  
พลตรี ไพบูลย์
นายณรงค์  
นางวิไลพร  
พันเอก สุรพันธ์  
นางสาวสุจิตรา  
นายสาทิตย์  

ขำ�จิตรสุทธิ์
สร้อยชื่อ
กาญจนพิบูลย์
งามประสิทธิ์
โกศัลวิตร์
พุ่มแก้ว
ทับสูงเนิน
วงศ์หนองเตย

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายสมชัย  

๑๖
ระหว่างวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘

วรานุกูลรักษ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายไพโรจน์  
๒. นางสาวแสงอรุณ

มุกนนท์
องค์รัตนประทาน

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. นายสุรชัย  
๒. ร้อยตำ�รวจเอก ภาณุวิชญ์  
๓. พลตรี เรวัต

มณีประกร
ทองยิ้ม
บุญทับ
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกียรตินยิ มดีมาก

๑๗
๑๘
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ระหว่างวันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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ระหว่างวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

๑. นางสาวสุรีย์รัตน์  
๒. นายประพันธ์  
๓. นางสาวเกิดศิริ  

โพธิ์หมื่นทิพย์
หาญขว้าง
จุลวิจิตร

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม เกียรตินิยมดีมาก
๑. นางสาวสมบัติ  
๒. นายถาวร  

ทองดง
ทันใจ

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
๑. พลตำ�รวจโท สาคร  

ทองมุณี

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์
๑. นางสาวพรรณี  
๒. นางสาวหทัยชนก

พินัยกุล
พรรคเจริญ

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสำ�เริง  
นายชาญ
นางสาวอุไรวรรณ  
นางสาวนภนาฏ  

ไชยศร
เอื้อโกวิทธุ์ชัย
นำ�แสงวานิช
รัชดานุรักษ์

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๕. นางสาวทรงสิรินุช
๖. นายชาญวิทย์  
๗. นางสาวนุชพร  

ตันติเวสส
ชินวงศ์
คงกะพันธ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑. นางอรทัย  
๒. นางสาวอรุณี  

เลิศพิชิตกุล
รุ่งอภินันท์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
๑. นางสาวศศิพินท์  

ทินกร

๑๙
ระหว่างวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวพรทิพย์  
นางสาวพรรณพร
นายพฤทธิ์  
นางสาวขนิษฐา  
นางสาววัชรี  
นางสาวอัจฉริยา  

ธรนิตยกุล
ลิมปวธัญญู
เทศจีบ
ลี้ไพบูลย์
ปิยมหันต์
ชูวงศ์เลิศ

ปริญญามหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวสายใจ  
นายธนงค์  
นางสาวอรมน  
นางโฉมโสพิศ  

หมั่นฝึกพันธ์
วัฒนประสาน
ปั้นทอง
นวลจันทร์ฉาย

ปริญญามหาบัณฑิต
ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน
๑. นายสว่าง  

นฤมนัสกุล
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พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริหาร
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
ปริญญามหาบัณฑิต
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวมาลี  
นางสาวสาวิตรี  
นางสาวภาวิณี  
นางปรียาภา  

วันทนาศิริ
จันทราอุกฤกษ์
เพชรสว่าง
กิจมหานนท์

ปริญญามหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
๑. นายไพศาล  
๒. นายเฉลิมพล  

กอสง่าลักษณ์
ว่องธุรกิจ

ปริญญามหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๑. นางสาวสุภาพร  
๒. นายศรรธัย  
๓. นายวีระชัย  

ศรีวิไลฤทธิ์
กฤษณรักษ์ปาณี
ถาวรทนต์
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๑. นางสาวลักขณา  
๒. นางสาวรุ่งนภา  
๓. นาวาเอก กรกฎ  

เพชรเงินทอง
สุวรรณโชติ
กาญจนพังคะ

ปริญญามหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
๑. นายเทพฤทธิ์   

เพ็ญสุข

ปริญญามหาบัณฑิตทางภาษาและการสื่อสาร
๑. นางสาววัลลีย์  
๒. นาวาอากาศโทหญิง เทวีสม  

ศิริกาญจนาวงศ์
แก้วสุวรรณ

ปริญญามหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายณรงค์ฤทธิ์  
นางสาวนงลักษณ์  
นางสาวจารุวรรณ  
นางวัสสพร  
นางสาวกลองทิพย์

อัศวเรืองพิภพ
ตั้งใจพัฒน์
พลเศรษฐเลิศ
โคกทับทิม
เกษมศรีนิวัฒนา

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญามหาบัณฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑. นายทวีศักดิ์  

อภิรักษ์สุขุมมาล

ปริญญามหาบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา
๑. นายอภิวัฒน์  
๒. นางรัชนีพรรณ  

บุญสาธร
เปาทอง

ปริญญามหาบัณฑิต
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

๒๐
ระหว่างวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒

จิตต์วาริน

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
๑.
๒.
๓.
๔.

นายโชคชัย  
นายเจริญสุข  
นางสารา  
นางกาญจนา  

สุเวชวัฒนกุล
ภาวศิริพงษ์
วงษ์เจริญ
เกียรติธนาพันธุ์

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑. นายอดิศักดิ์  

ธีรานุพัฒนา

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑. นางรุ่งนภา  

ตันธนะสฤษดิ์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการบริหาร)
๑. นายโชคชัย  

สาสนรักกิจ
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๑. นางปัทมน  
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
๑.
๒.
๓.
๔.

นายนิยม  
นายบุญแสง  
นางสินีนาฏ  
ร้อยตำ�รวจเอกหญิง ประวีณา

สองแก้ว
บุญอำ�นวยกิจ
วังส์ด่าน
กระจ่างจิตร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาและการสื่อสาร)
๑. นายประทีป  

กีรติบดี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)
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๑.
๒.
๓.
๔.

278

นายพีระ  
นายอาทิตย์
นางสาววุจิรา  
นายศิริพงศ์  

ทองมี
ผดุงศิลป
บุญสุวรรณ
รักใหม่

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๑. นายประจวบ  
๒. นางสาวปิยนันท์  

สหพรอุดมการ
วทานิโยบล

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)
๑. ร้อยตำ�รวจเอกหญิง วันทนา   แหวนทอง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
๑. นางสาวอัจจรียาพร  
๒. นางสาวเกศสุดา  

บุญชูสนอง
สิทธิสันติกุล

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นายสุนทร  
๒. นางสาวสุรีรัตน์  
๓. นางสาวเชาวรัตน์  

ด่านเฉลิมนนท์
ปวีณ์วรรณ
มั่นพรหม

ปริญญาการจัดการภาครัฐและ
เอกชนมหาบัณฑิต

๒๑
ระหว่างวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑. นายธเนศร  

อัศวกุลชัย

เนื่องจำ�นงค์

Master of Business Administration
(English Program)
๑. Mr. SUSHET  

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
๑. นางสาวดลระพี  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการบริหาร)
๑. นายประพันธ์ศักดิ์  

JATURIYASAJJAGUL

สุวรรณเลิศ

รักษ์ไชยวรรณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นาวาเอกหญิง พันธุ์ทิพ  

ศรีวรนารถ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
๑. นายวรภัทร
๒. นางสาวเพ็ชรรัตน์  

ไพรีเกรง
ตั้งอมรรัตน์
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๑. นายกำ�พล  
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา)
๑. นางสาวกุสุมา  
๒. นางทิวา  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวลัดดาวรรณ
นางสาวอรพรรณ  
นางสาวบุษรินทร์
นางสาวธิดาภาณ์  

ศรสูงเนิน
วัชโรทน

บัวแย้ม
มั่งมีศรี
ตรีเลิศพานิช
ช่อเพ็ชรไทย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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๑. นายศักดิ์ชัย  
๒. นางสาวสาวิตรี  
๓. นายสัญญา  
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สุดเดียวไกร
ศิริสาคร
โพธิ์หนองใฮ

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.

นายวราวัชร์  
พันตำ�รวจโทหญิง ศิริพร  
นายวุฒิชัย   
นายสฐิตย์  

ขจรรัตนวณิชย์
จรุงศักดิ์เศรษฐ์
วัยวุฒิเกียรติ
ตันติวีรสุต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายพุฒิ  
นางสาวแสงเดือน  
นางสาวอัจฉริยะ  
นางสาววีนา  
นางสุดา  
นางสาวอำ�ไพ  

เด่นสมพรพันธ์
สว่างศรีงาม
กุลศักดิ์ศิริ
เจนกิจวณิชย์
สุหลง
พงศ์วัฒนธรรม

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระหว่างวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

๑. นางสาวพิมภัทร  

ภัทรสกล

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
๑. นางสาวพิมภรณ์  
๒. นายอุกฤษฏ์  
๓. นางสาวระพีพนั ธ์  

ชมเชิงแพทย์
จงธนะพิพัฒน์
ระหงษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการ
บริหาร)
๑. นางสาวเอกกมล  

อ่อนศรี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาววรพรรณ  
นางสาวมาริสา  
นายสุทธิพร  
นายบุญยง  
นางสาวสุภาวรรณ
นายสมพร  
พันตำ�รวจโท อรุณ

บุญวรโชติ
เพฑูริยาเวทย์
บุญมาก
จินตนะกุล
คงช่วย
จันทร์แก้ว
อมรวิริยะกุล

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาและการสื่อสาร)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวกานดา  
นางสาวปาริชาติ  
นางสาวรุ่งชลัย  
นางวีรนุช  
นางศุภมิตร  
นางวิศิรินทร์  

กิติศรัณยา
แคล้วปลอดทุกข์
ปุณณินท์
เศรษฐเมธีกุล
จันทร์เสี้ยวรัศมี
สมบุญ
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๒๒

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการ
เศรษฐกิจ)
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา)
๑. นางสาวฟารีดา  
๒. นางสาวภัลลวี  

พินิจลาภประเสริฐ
จันทน์สุคนธ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑. นายธวัชชัย
๒. นางสาววันมาฆ์  
๓. นายวัฒน์  

ไม้เกตุ
ทะสังขา
ทาบึงกาฬ
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายธีระ  
นางสาวนภัสนันท์  
นางรุ้งศรี
นายอนุศักดิ์  
นางจรัสศรี
นายกมลพันธ์
นางสาวลักษณา  
นายวรงค์  
นางจารุนันท์  
นางสาวสุดลักษณ์  

ตันสมพงษ์
เทพเสนา
เทียนประภาสิทธิ์
อินทรภูวศักดิ์
สวาทสุต
เนื่องศรี
ศิริวรรณ
เดชกิจวิกรม
จรดล
เชี่ยวพานิช

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวศศิธร  
นางณัฐศมน  
นางจินตนา  
พันเอกหญิง วราภรณ์  
นายพิทยา  
นางสาวเสาวคนธ์  
นางกรรณิกา  

อนันตพันธุ์พงศ์
วงศ์กิตติพัฒน์
ชัยยวรรณาการ
ทวีวุฒิทรัพย์
ปาละนิตย์
จุลพิพัฒน์วงศ์
เจิมเทียนชัย

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
๑. นางสาวศุภนัยน์  
๒. นายปริญญ์  

ภูศิริ
พิชญวิจิตร์

Master of Business Administration
(English Program)
๑. MR. THANONGCHAI  
๒. MISS WARAPORN

ระหว่างวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวเณริณ  
นางสาวดวงมณี  
นายนฤทธิ์  
นางสาวสุธีธิดา  

สีมาสุรพจน์
ก้องธรนินทร์
ธนกิจไพสิฐกุล
สุนทรนนท์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นายวีระพันธุ์  

อนันตพงศ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและ
การสื่อสาร)
๑. นางสาวอรุณี  
๒. นางสาววลัยกร  

พุทธิสารสิชฌน์
วิริยะนันต์ศิริ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
๑. นางสาวชนิตร์นาถ  
๒. นางสาวอาภาภรณ์  

เกษมรัติ
มลิวัลย์
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TRICHADARAT
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑. นายนนท์  
๒. นางสาวเลอทิพย์  

นิงสานนท์
ประยูรวงษ์
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๑. นายวราวุธ  
๒. นายศิริพงศ์  
๓. พันเอก ธนา  
๔. นายสุวัฒน์  
๕. พันเอก จักรกฤษณ์  
๖. นางจันทนา  
๗. นางพจมาน  
๘. นางสาวลาวัลย์  
๙. นายชาติชาย  
๑๐. นางสาวรุ่งอรุณ  
๑๑. นายสมมิตร  
๑๒. นายสุรเชษฐ์  
๑๓. นางจุฑาทิพย์  
๑๔. นางสาวฌาดาวรรณ  
๑๕. นายพิพัฒน์  
๑๖. นายศักดิ์เดช  
๑๗. นางสาวใจสวรรค์  
๑๘. นายสมชาย  
๑๙. นายสุทัศน์  
๒๐. นางสาวนัยนา  
๒๑. นางอุมาพร  
๒๒. นางภัทร์ประภา  
๒๓. นายวีรพงษ์  

ศิริยุทธ์วัฒนา
แดงสวัสดิ์
สุรารักษ์
เปี่ยมปัจจัย
อินทรทัต
ปานปรีชา
รัตนศรีทอง
ศิวานุวัฒน์
จาดตานิม
ปัทมวณิชชา
จันทรสุขสันต์
กู้พงษ์ศักดิ์
สุจริตกุล
ธรรมประดิษฐ์
ไทรฟัก
กองสูงเนิน
พัฒน์ดำ�รงจิตร
เทเวลา
เจนวิถีสุข
วัฒนธรรม
นิ่มตระกูล
พูลเผ่าดำ�รงค์
ภูมิประพัทธ์

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑. นางสาวปารวี
๒. นางสาววาฑี  

วีระศิริ
แสงมณี

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓. นายพิศิษฐ  
๔. นางสาวอารีรักษ์  

ศันสนียเกียรติ
วงศ์คำ�

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
๑. นางสาวพูนทรัพย์
๒. นางอรอนงค์  
๓. นายวทัญญู  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑. นางสาวทวิรัศมิ์  
๒. นางสาวพีรนั ธร  
๓. นางสาวปาริชาติ  

เตียวเจริญชัย
ไกยูรวงศ์
สุวรรณเศรษฐ

ดุสิตานนท์
วรรณประเสริฐ
หลายชูไทย

Master of Business Administration
(International Program)

๒๔
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

TIYAVACHARAPONG

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นางทัศนีย์  

จังกาจิตต์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวพรทิพย์  
นางสาวกฤษณา  
นางสาวจันทิรา  
นางวราภรณ์  
นางหรูอี้  
นายอาซิซ  

ผ่องเมฆินทร์
เดชพิทักษ์
เลิศเจริญวงษา
ศิริกุล
จวง
บิน ซาการียา
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
๑. นางสาวสุรสา  
๒. นายเมธาวี  

นิมิตรอภิรักษ์
สุรเชษฐ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
๑. นางสาวศิริภิญโญ

จันทมุณี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา)
๑. นางสาวพัชรินทร์  
๒. ร้อยเอกหญิง สิริวรรณ  

เถี่ยนมิตรภาพ
สุนัยรัตนาภรณ์
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
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๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวฉัฐมา  
นายพงศ์พชร  
นางสาวมาณวิภา  
นางสาวสุวรรณา  

สืบพงษ์พันธุ์
พินิจปรีชา
อำ�พันแสง
ธนาวิวัชชัย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายพีรสิชฌ์  
นายวิเชียร  
นายวิโรจน์  
นางสาวสุรีรัตน์  
นางพิชญา  
นางสาวกรภัทร์  
นางจันทนิยา  
นางณญาดา  
นางพัชรินทร์  
นายวิชัย  
นายวีระชัย  
นางอรณี  
นางรุ่งนภา  

อินทร์ทอง
เอกทักษิณ
วงศ์สถิรยา
โลณะปาลวงศ์
เมืองเนาว์
สุวิวัฒน์ธนชัย
ปิยสโรช
ลิ้มพุทธอักษร
ชุตินันทกุล
สุเวชยถาวร
ศักดาจิวะเจริญ
ชูจันทร์
ทับหนองฮี

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๔. นายพูลลาภ  
๑๕. นายเมธา  
๑๖. นายวีระพงษ์  
๑๗. นายมณูศิลป์  
๑๘. นายประวิทย์  
๑๙. นางสาวกนกพร  

แก้วแจ่มศรี
ทรงธรรมวัฒน์
ไชยเอีย
ศิริมาตย์
เตติวัฒน์
ไล่กสิกรรม

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
นายธนินทร์  
นายพลาคม  
นางกฤษณา  
นางสาวจีรนันทน์  
นางสาวรัชฎา  
นางสาวลาวัลย์
นางวนิดา  
หม่อมหลวงศิราภิรมย์  
นายโอภาส  

รัตนโอฬาร
ตราชู
อุดมพิทยภูมิพิจารณ์
เทพกาญจนา
ฟองธนกิจ
เบ๊
โรจจวัฒน์
ธีรประเสริฐ
พานิชชีวะกุล

Master of Public and Private
Management (International)
๑. Miss Kanokporn  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑. นายยุทธนา  
๒. นายอนล  
๓. นายนวงศ์  

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑. นางสาวศิริวรรณ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการบริหาร)
๑. นางสาวพีรดา

Chanasongkram
สินเสรีกุล
ลอยชูศักดิ์
สุคนธมาน

อิงคณานนท์

ชวนชื่น
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๖.
๗.
๘.
๙.

287

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

๒๕
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายนัทธี  
นางสาวจันทรัตน์  
นางสาวดุษฎีพร  
นางสาวนันทพร  
นางสาวเยาวลักษณ์

งามเจตนรมย์
จินดารัศมี
ศิริภูธร
รติสุนทร
ปั้นเคลือบ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
๑. นายอดิศร  
๒. นายชลสิทธิ์  

อ้าย
จักรศรีพร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา)
๑. นายธำ�รงศักดิ์  

พลบำ�รุง
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายบุญเลิศ
นางมาลิน  
นายโกศล  
นายศุภชัย  
นายนเรศ  
นายสุขุม  
นางพัชรีพร  
พันเอก ชนะเกียรติ  
พันตำ�รวจตรีหญิง พรลดา
นายวสุ  
นางสาวสุดาวดี  
พลตรี อนุพงษ์  
นายพิเชฐ  
นางเสาวณี  
นางช่อทิพย์  
นางสาวเหม่ยเสียน
นายพรเทพ  

ว่องสุวรรณเลิศ
สว่างอารมณ์
กู้สกุลชัย
พงษ์ศิริวรรณ์
กรุดพันธ์
กาญจนพิมาย
คุณาวุฒิ
ชอบชื่นชม
อังศุสิงห์
ริจิรานุวัตร
ธรรมไกรสร
เผ่าจินดา
บัญญัติ
อินทรลาวัณย์
จันทรา
พงศ์วิไลรัตน์
โชติชัยสุวัฒน

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๘. พันเอก เวชศักกิ์  
๑๙. นางสาวสรญา  
๒๒. นายอุบล  
๒๑. ร้อยตำ�รวจเอก ศานติพงศ์  

ดวงอุไร
ข้อเพชร
คำ�มา
แก้วเกตุ

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวนิลเนตร  
นายสมพงษ์  
นายเกรียงไกร  
นายทวี  
นายกำ�ธร  
นางสาวจิตริณี  
นายชูชาติ  
นายพิศิษฐ์  

วีระสมบัติ
ชัยพรสุไพศาล
ประสงค์สุกาญจน์
ลิ้มสุนทร
พฤกษานานนท์
วิชชุดากร
สว่างสาลี
คิดหมาย

๑. Mr. Montri  
๒. Mr. Cholasit  

Boonrat
Kaewvichien

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางสาวปิยทิพย์  
นางสาวอรญา  
นางสาวศัลยพร  
นายเกษม  
นางสาวสกาว  
นางสวรส  
นางสาวอรธิมา
นางสาวฌานิสา  
นางศิริพร  
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวสุดารัตน์  
นายแอนรมิตร  

ทิพย์น้อย
นรินทรางกูร ณ อยุธยา
บุญเกียรติ
เอี่ยมพิชัยมงคล
สำ�ราญคง
บัวมีธูป
ทินกร ณ อยุธยา
แซ่โง้ว
เดชสิงห์
ปิยะธีรธิติวรกุล
พลเจริญ
พลนครเดช
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นางสาวภรดี  
เรืออากาศโท ธานี  
นายปิยะพงษ์  
นางกฤศวรรณ  
นายสมชื่น  
นายชลชาติ  

กรรณานุวัฒน์
ดีมงคล
โฉมทองดี
นวกุล
นาคพลั้ง
พหุโล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑. นางสาวศิริเพ็ญ  
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายมาโนช  
นายอาทิตย์  
นายธนิต  
นายณกร  
นายอรรถวุฒิ  
นายธีรธร  
นายปรีชา  
นายแดนชัย  
นายพจน์  
นายสุรศักดิ์  
นางสาวพรรณทิพา
นางสาวศศิวรรณ  
นายโสภณ  
นางสาวอัจฉรา  
นายกรกฎ  
นางสาวอนัญชนา  

ปานพรหม

ลีลาวัฒนพาณิชย์
ตั้งเกียรติยั่งยืน
อิ่มใจ
ถิรานันท์
เลาหภักดี
ยูงทอง
นาคะโฆษิตสกุล
ภาวกังวาลวงษ์
นัยนภาเลิศ
ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ไสน
นวลศรี
ชาลาเริงพันธ์
เอียวพันธ์
วารวิจิตร
จิรรังสิมันต์

Master of Business Administration
(International Program)
๑. Miss SUCHITRA
๒. Mr. ATTHAPONG
๓. Miss KONG  

PERMSUKJARUSUP
SAKUNSRIPRASERT
LINGHONG

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Master of Business Administration
(English Program)
๑. Mr.VIKASH KUMAR  
๒. Miss Arucha

BAJARGYAN
Promyanon

พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.
๒.
๓.
๔.

นายพงษ์ศักดิ์
นายพัฒน์  
นายบุรินทร์  
นางสาวขวัญเดือน

พันธุเณร
ใจเครือคำ�

ปัญญาพินิจนุกูร
พัฒนรังสรรค์
ภูวตานนท์
ปกปัน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นางสาวรศนา
๒. นายองอาจ  
๓. นางสาวไซหนับ  

กาเดร์
ม่วงโกสัย
บือโต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกนกพรรณ
นางสาวมยุรี  
นายณัฐวัฒก์  
นางสาวสุภัสรา  
นางสาวจุฬาวดี  

ศุภธนสินเขษม
มงคลวิทย์
ฤทธิ์เรืองนาม
ขุนศรี
จันทร์เทวาลิขิต
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๑. นางสาวพุดตาน  
๒. นายโอภาส  
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

๒๖
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวจีราวรรณ
นางสาวพรธิรักษ์  
นางสาวจันทิมา  
นายอุชุเกติ์  

โรจนาอนนท์พงษ์
เก่งปัญญาดี
ปัญญาธรากร
เตชฤทธิพิทักษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา)
๑. นางสาวทัศนีย์

พุทธิวาส
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๑. นายเกียรติชัย  
๒. นางสาวเพิ่มศิริ  
๓. นางสาวประภัสสร  
๔. นายปฐม  
๕. นางสาวสาธวี  
๖. นายธีรชัย  
๗. นายยงยุธ  
๘. นายชูเกียรติ  
๙. นายศรกฤษณ์  
๑๐. นายพิทยา  
๑๑. นายสถาพร  
๑๒. นายนพดล  
๑๓. นางปิติพร  
๑๔. นางสาวกานต์สิรี  
๑๕. นางสาวพิชญา  
๑๖. นายสุนทร  
๑๗. นายชิตวัน  
๑๘. นางสาวพรรณนิษา
๑๙. นายกฤษฎา  
๒๐. นายเอกรินทร์  

ชัยเรืองยศ
งามโพธิ์ทอง
เรืองพงษ์ศิริ
เฉลยวาเรศ
ชื่นแสนสุข
เอื้ออารยาภรณ์
พงศ์ศิลามณี
ศรีคลหนู
วัตตศิริ
ศรีกุลวงศ์
เนตรมุกดา
วาณิชฤดี
จันทรทัต ณ อยุธยา
พาณิชย์สวย
โทบุตร
สุริยพงศกร
ฉายอรุณ
ธีรชนโกศลกุล
โพธิ์ชัย
เหลืองวิริยะ

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางกนิษฐา  
นางนิดา  
นางสาววงศ์ลักษณ์
พลเรือตรี อมรเทพ
นายทศพร  
นายประพนธ์  
นายประวิต  
นางสาวรัชดาภรณ์
นายอภิชาติ

ตันตมณีรัตน์
ชินพงศ์ ไพบูลย์
เอี่ยมชื่นมงคล
ณ บางช้าง
เรืองกฤษณ์
ธนาสุทธิเสรี
เปื่ยมสง่า
ชยะธวัช
ดำ�ดี

Master of Public and Private
Management (International)
๑. Miss Jiraporn  

Chotipanich

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายไชยยศ  
นาวาอากาศตรีหญิง จรัสศรี
นางนงลักษณ์  
นางสาววาสิตา  
นางสาวถนอมรัตน์
นายรังสรรค์  
นางวรรณา  
นายวีรวุฒิ  

ปั้นสกุลไชย
จินดารัตนวงศ์
โกมารกุล ณ นคร
ฤทธิ์บำ�รุง
ฟองเลา
รังสิพล
ศิริเมธานนท์
อิ่มสำ�ราญ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวเทียนแก้ว  
นายอนุพนธ์  
นายอมรเทพ  
นางสาววันเพ็ญ  
นายก่อศักดิ์  

วรรณภักตร์
อังควินิจวงศ์
ทองชิว
สกุลกิจไพบูลย์
โชติยานนท์
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๖. นางสาวกรกนก  
๗. นายอภิรัตน์  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
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นายสันติ  
นางสาวกัลยวัชร  
นางสาวมณีรัตน์  
นายประสิทธิ์  
นางสาวสุพิญญาณ์  
นายพยนต์  
นายนวชัย  
นางสาววรนุช
นายออมสิน  
นายพิพัฒน์  
นายณัฐพล  
นางสาวมยุรี  
นายเจริญ  

สรายนต์
หวานนุรักษ์
เติมประเสริฐสกุล
นิลายน
ศรีชมภู
รัตนกิจกมล
สุขเย็น
พงศาวรี
เกียรติก่อเกื้อ
เจริญกิจสุขสันต์
พิบูลวรางกูร
ธัญธเนส
สุขอนันต์
จันทร์หอม
ชโยภาส

Master of Business Administration
(English Program)
๑. Miss ALISA  

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
๑. นายศุภชาติ  
๒. นางสาวนพมาศ  

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑. นางสาวอริสรา  
๒. นายสุรชัย  

SUPPHAPAMOKE

บุญฤทธิ์
ฮวบเจริญ

วินิจไพโรจน์
ปรัชญาโณทัย

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นายอัฑฒ์  
๒. นายมนต์ชัย  
๓. พันโท ชลิต  

บัญญัตินิติสกุล
ดานุโพธิ์บริบูรณ์
บรรจงปรุ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑. นายมนตรี  

หนูพิน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๒๗
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙

นางสาวฉัตรอุมา  
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวปรียนันท์  
นางสาวพรภัทร  
นางสาวกองกาญจน์  
นางสาววิภา  
นางสาวปฏิมา  
นางศิริรุ่ง  
หม่อมหลวงจิราภา
นางสาวทัศนีย์
นางสาวสุทัตตา

มงคลชาติ
สุวรรณภักดี
บุญจันทร์
อมรศุภรศาสตร์
มานะวัฒนา
ประดิษฐ์เวียงคำ�
โกสีย์
สุขศรี
อาภากร
อรุณโสภา
หันวิสัย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายเสขสิริ  
นายอุดมเกียรติ  
นายวัชราคม  
นางสาวชมพูนุท  
นายเบญจ์  
นางสาวจันทิมา  
นางปราณี  

ปิยะเวช
พูลสวัสดิ์
พรสรณคมน์
จันทราทิพย์
พรพลธรรม
เชยกลิ่น
วิทยากาญจน์
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายปริญญา  
นายจิรศักดิ์  
นายปฐม  
นางสาวกรรณิการ์  
นางสุพัตรา  
พลเรือตรี ประทีป  
นางสาวพรรณี  
นางพัชนี

ศรีลาพัฒน์
มงคลสวัสดิ์
แสงใส
กาญจนวัฏศรี
เพชรดี
ชื่นอารมย์
ชูศรี
วีนะสนธิ

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
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๑.
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๓.
๔.
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นางลักขณา  
นางสาวกมลทิพย์  
นางจินตนา  
นางสาวโสภาพรรณ
นายนิวัฒน์ชัย  

หิรัญ
สมสุขสกุลชัย
นูเร
จุ้ยเจริญ
นามวิชัยศิริกุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.
๒.
๓.
๔.

นางราชพฤกษ์  
นางทีปกาญจน์  
นายนรินทร  
นางสาววิศลย์ธีรา  

สู่ไชย
ชัยศิริพาณิชย์
ใจเย็น
เมตตานนท์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวจินตนา
นางสาวอินทุอร  
นายชลัช  
นายรัตนพงษ์  
นายพีระพัฒน์  
นางสาวไปรยา  

ธิรางกูรรัตต์
รูปสว่าง
โลกิตถจริยา
สารรัตน์
ถาวรนิติ
จูวัฒนสำ�ราญ

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายภาคภูมิ  
นายรุ่งโรจน์  
นางสาวกิลิสรา  
นางสาวเพ็ญพิชญา  
นางสาวอรอนงค์  
นางสาวศันสนีย์  
นางสาวอัญชลี  
นางสาวนพรัตน์  
นายปิยะ  
นายรักษ์  
นายเฉลิมรัตน์  
นายพีระพงศ์  

ภาคย์วิศาล
ศรีมารยาท
อภิราชจิตร
พิทยากูล
ชาญกิจจา
ถิรนุทธิ
ฐิตรัตนพล
ประมวลวัลลิกุล
ชัยรัตน์
โชคชัยอุสาหะ
เหมฤดี
อนันต์ทอง

๑. Miss SUKHUMAL  
๒. Miss CHEN  

ARANYAPONGPAISAL
KEYIN

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการ
เศรษฐกิจ)
๑. นายเอก  

วุฒิอภิญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายโยคิน  
นางสาวสุกัญญา
นายชินวุธ  
นางสาวจินดาพร  
นายชูเกียรติ  

โยคี
ไตรภพสกุล
หลิ่วรุ่งเรือง
รัตนเสถียรกิจ
ยั่งยืนบางชัน
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นางสาวศิริกุล  

กลิ่นทอง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายนาถพงศ์  
นายหะริน  
นางสาวนฤมล  
นายสำ�ราญ  
นางสาวนิตยา  
นาวาอากาศตรี วิศัลย์  
นางสาวเสาวนิตย์  

พัฒนพันธ์ชัย
สัจเดย์
ธเนศพงศ์ธรรม
สอนผึ้ง
ภูมิโคกรักษ์
ธรรมประสิทธิ์
พุฒิเลอพงศ์
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางจุฑามาศ  
นางสาวบุณฑริก  
นางสาวปรีดา
นางสาวถนอมจิตร  
นางสาวเพชรรัตน์  
นางสาวจารุวรรณ  
นางสาวนิดา  
นางนัสยา  
นางสาวพิรดา  
นางสาววิมลรัตน์  

นุตราวงศ์
วโรดมพันธ์
วลัยวรางกูร
เลิศอุดมมิตร
พิมพิพัฒน์
อุษณาโชติ
ภู่วนิชย์
ปาติยเสวี
ภัทรปฏิพัทธ์
บุณโยดม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
๑. นายกฤต
๒. นางสาวมยุรี  
๓. นายวิบูลย์  

จิตรนภาวงศ์
ชัยยุทธนาภรณ์
ไกรคงจิตต์

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายปกรณ์พงษ์  
นางพนิดา  
นายก่อพงษ์  
นางสาวบุญประคอง
นายวรัญญู  
นางวัลยา  
นางสาวลลิดา  
นางภคพร  
นางสุธิชา  
นางสาวจารุวรรณ

อรรถบท
แตงใหญ่
ครูภาษา
พรหมพงษ์
พินทุสมิต
อวิรุทธการ
เกษมเนตร
บุญสุข
ชิตกุล
นุตะศรินทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางสาวสุนันทา  
นายณัฏฐ์  
นางสาวชุตินันท์  
นายกิตติ  
นางสาวจริยา  
นางสาวกาญจนา  
นางสาวนาถนรี  
นางสาวภิรญา  
นายชิตวันพัทณ์  
ร้อยตรี พงษ์เดช  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายธนวัฒน์  
นางสาวทิพวรรณ  
นางสาววีณา  
นางสาวสุเบญจา  
นายวรเดช  

พ่วงเสมา
พูศักดิ์ศรีกิจ
บุญสวาท
สระแก้ว
ปักษีสิงห์
หาญทนงค์
เนตรภักดี
ตาลสุวรรณ
วีระสัย
ศรีวชิรประดิษฐ์
ธนโชติสุนทร
ศุภรานนท์รัตน์
อาชวชาลี
บัณฑิตย์
เปี่ยมสุวรรณ

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายยศศักดิ์  
นายณัฐพล  
นางสาวสายชลี  
นายณัฐพงษ์  
นายธาตรี  

ยุทธพงษ์ธาดา
ลัคนลาวัณย์
ลิ่มอภิชาต
สุราษฎร์
เวศย์ชวลิต

Master of Business Administration
(English Program)
๑. Mr. Santi  
๒. Mr. Woravut  

Chinsirichokchai
Sirirattanothai

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑. นายณัฐวรรธน์  

อัศวธนิกกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
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๑. นายนิคม  
๒. นายชนะกานต์  

300

บุญเสริม
รัตนพงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.

นางณิชชารีย์  
นายบุญเลิศ  
นางสาวสุภาพร  
นายจักรพันธ์  

พรหมวิสุทธิพล
ชมพูบริสุทธิ์
จันทร์ทอง
โพธิพัฒน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)
๑.
๒.
๓.
๔.

นายศักดา  
นางสาวรวินท์  
นายณรงค์  
นางเขมนิจ  

กาญจนวนาวัลย์
วิชชุลดา
หรูวัฒนะกุล
บุราคม

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Master of Language and Communication
(English Program)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

Miss Chindanut
Miss Wilaipan  
Mr. Peeradej  
Miss Boonchanok  
Miss Dujduen  
Miss Korrakot  
Miss Orawan  
Miss Tivimon  
Miss Nipaporn  
Mrs. Li  
Miss Panjaporn  

Kaothong
Boonyakiat
Koomwongthai
Thamwongsa
Wongkamalasai
Charoensook
Amornsomboonsak
Bubpachat
Powla-au
Zhiyin
Laohabut

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวสุชีรา  
นางสาวศิรินันท์  
นางสาวฐิติภรณ์  
นางสาวอรุณี  
นางสาวอารีรัตน์  
นางสาวปัทมา  
นางสาวเพลินตา  

นาคีสุวรรณ
สารกูล
พันธุ์ประภา
ตุลารัตน์เรืองนาม
มาเอี่ยม
เลิศมั่งมี
จิรวัฒนานุกูล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
๑. นายณฤกษ์  
๒. นายไพโรจน์  
๓. นายสุทธิพงษ์  

ศรีวชิรวัฒน์
รัตตดิลก
เกษจินดา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นายภคณัฎฐ์ศิริ  
๒. นายชายศักดิ์  
๓. นายกชสุพัฒน์  

อนันต์เสวก
ณ สงขลา
พุทธิพิพัฒน์ขจร
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๔. นางกนกกร
๕. นางสาวรัชฎาวรรณ
๖. นายฤทธิรงค์
๗. นายสรวิศ  
๘. นายพิมล  
๙. นางสาวกัณภร  
๑๐. ร้อยเอก ศุภสิทธิ์  
๑๑. นางสาวสุนิสา  
๑๒. นายทนงศักดิ์  
๑๓. นางสาวมนพัทธ์  
๑๔. นายรณชัย  
๑๕. นางกัญจนะ  
๑๖. นางญาณิน  
๑๗. นางประนพพร  
๑๘. นางปิยะนุช  
๑๙. นางรัตนา  
๒๐. นายเรืองชัย  
๒๑. นายวรรณ์ลพ  
๒๒. นางสาวศรัญลักษณ์
๒๓. พันเอก เจษฎ์  
๒๔. นายวีระยุทธ  

เจริญพงศ์
แก้วกุลศรี
เรืองฤทธิ์
ยังน้อย
สุริยาประสิทธิ์
คุณพนิชกิจ
สิทธิประการ
ช่อแก้ว
จิตรานุรักษ์เจริญ
ชะโชติ
ศรีพัชราวุธ
ธนธัญนนท์
หนองหารพิทักษ์
เจริญพรรณธร
คณะนัย
ชูกลิ่น
เจียกภาพร
บุญรอง
เทพวารินทร์
จันทรสนาม
พรพจน์ธนมาศ

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวอภิชญา  
นางสาววิภาพรรณ  
นางสาวมุทิตา  
นายศราวุฒิ  
นางนิตยา  
นายกิตติ  
นางสาวสุเนตรา  
นายอดิศร  

ภู่อนุสรณ์ชัย
ตระกูลสันติรัตน์
ด้วงมุขพะเนา
นูเร
กู้พงษ์ศักดิ์
สุรารักษ์
สถาปนศิริ
ทิวัฑฒานนท์

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางสาวนภาภรณ์  
นางสาวเหมือนดาว  
นายทวีศักดิ์  
นายชินวัฒน์  
นางสาวนันธิดา  
นายชูชาติ  
นางสาวดลฤดี  
นายณัฐวุฒิ  
นางสาวศุภานันท์  
นางสาวมานิดา  
นายศุภจิตต์  
นายปริญญา  

เห็นวงศ์ประเสริฐ
ฐายิกาธรรม
มังคละไชยา
ภิญโญพรพาณิชย์
มโนชญ์ปิติพงศ์
แซ่หลี้
เชยหอม
ดุษฎีวิจัย
สีระสาพร
หุตะจิตต์
โภคาสถิตย์
ยามาฮาร่า

Master of Business Administration
(English Program)
๑. Mr. Syed  
๒. Miss Suthawan  

Moinul Hasan
Prukumpai

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
๑. นายกฤษ  
๒. นางสาวชมพูนุท  
๓. นายนุกุล

ตุงคะธีรกุล
ปรานศิลป์
เครือฟู

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางจินตนา  
นางสาวอุษณีย์  
นางสาวอุมา  
นางสาวจินตนา  
นายวัลลภ  
นางมัณลิกา  

โอยสวัสดิ์
นรฮีม
ศรีสุข
บุญทองช่วย
พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
สมพรานนท์
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางสาวเพชรไพลิน  
นางสาวทศพรรณ  
นายวีระชน  
นางสาวนพวรรณ  

สุวรรณโชติ
วิภาสเจริญ
ขาวผ่อง
สราสำ�รวย

Master of Arts (Language and
Communication) (English Program)
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
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Miss Pitchayatan
Mr. Pawad  
Miss Chulamani  
Mr. Nutthaphut  
Miss Piyanuch  
Miss Tassaneewan  
Mr. Samran  
Mr. Anek  
Miss Sasivimol  

Chanput
Thitamedhakul
Chantarawandi
Pandjad
Praditcharoenkul
Apithambandit
Sonpuing
Janthai
Siribhandhu

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑. นายชวิน  
๒. นายสุรชัย
๓. นายพัทธ์ชนก  

กาญจนการุณ
ไตรวิทยางกูร
ศรีสุรเดชชัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวพรทิพย์  
นายณพิชญ์
นายพิพัฒน์  
นางสาวมณีรัตน์  
นายกิระวี  

วิเศษศรีพงษ์
เทียนรุ่งโรจน์
คันธิยงค์
มหัจฉริยวงศ์
อัศวจิตตานนท์

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑. นางระนอง  
๒. ร้อยตำ�รวจตรี สืบสกุล  
๓. นางอัปสร  
๔. นายวสันต์  
๕. นางสาวศิริขวัญ  
๖. นายอิทธิพันธ์  
๗. นายอิศร์  
๘. นางสาวพจนีย์  
๙. เรืออากาศโท เฉลิมพล  
๑๐. นายพงษ์ศักดิ์  
๑๑. พันตรีหญิง อนุตรตรีย์  
๑๒. นายจิระพงค์  
๑๓. พันเอก วิรัฏฐ์  
๑๔. นายคมสรรค์  
๑๕. นางสาวชุติธรณ์  
๑๖. นายละลิ่ว  
๑๗. นางชดช้อย  
๑๘. นายวิทยา  
๑๙. นายชุติเดช  
๒๐. นางสาวคนึงนิตย์  
๒๑. นายคเชนทร์  

เกตุดาว
เข็มทอง
บุญยัง
นาคเจริญวารี
จีนแคะ
ศรียงค์
เอียสกุล
พจนะสัจจาภรณ์
อินทรวงศ์
ด้วงโยธา
ศรีกุลวงษ์
เรืองกุน
วงษ์จันทร์
คำ�วินิตย์
ยุวชิต
จิตต์การุญ
รวยสูงเนิน
บุญธรรม
ตาบ-องครักษ์
ชินตะคุ
ชมชื่น

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวพรพรรณ  
นางสาวพรพรรณ  
นางสาวลออแก้ว  
นางสาวสาวิตรี  
นางสาวขวัญฤดี  
นายวิสธวัช  
นายสมคิด  
นางสาวพัชราพร  

เหมะพันธุ์
แก้ววันทา
ศีลประชาวงศ์
คุณจันทร์สมบัติ
อำ�นวยเวโรจน์
ถิรจันทรา
วิไลจิตเลิศ
เดชะศิริพงษ์
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑. นางสาวกฤตติยา
๒. นางชนิดา  
๓. นางสาวสโรธร  

ปัจจุสานนท์
สุขแสง
ปุษปาคม

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
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๓๐
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางสาวสมิตา  
นางสาวสุรีรักษ์  
นางสาวสุภาภรณ์  
นางสาวอิสรา  
นางสาวธัญพร
นางสาวศิริวรรณ  
นายยุทธพงศ์  
นางสาวสุมาลี  
นางสาวรุ่งฤดี  
นางสาวรัตนา  
นายสมบุญ  
นางสาวกาญจนา  

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวนพรัตน์  
นายชัชชล  
นายชลิต  
นายอัฐพนธ์  
นางสาวธิดารัตน์  

กลิ่นพงศ์
วงษ์ทิพย์
ทิพย์สุข
วิจิตรแจ่ม
แมนเมธี
วิสุทธิรัตนกุล
สุชาตานนท์
สมนึก
ใหม่รัตนไชยชาญ
เลขะวิจิตเลิศ
ธีรธรรมานุกูล
โยธาวงศ์

พาราพิบูลย์
กมลรัตนพล
เลิศพัฒนะกุล
เธียรจินดา
ทองศรี

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นายเสนีย์  

วัยวัฒนะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายอเนก
นางสาวรัตนจิตต์  
นางสาวณัฐฐานุช  
นางสาววรรณิสา  
นางสาวศิวพา
นางพรทิพา  

จิตต์ตั้ง
อัตราชีวะ
ศรีอุดมศิลป์
พึ่งแสง
สิริจามร
สุทนต์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

Miss Chayanee  
Miss Techika  
Miss Maneechai  
Miss Juthamart  
Mr. Anuchit  
Miss Siwaporn  

Jugjai
Tantimas
Charoensook
Sookprasert
Toomaneejinda
Nontapoj

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางสาววันเพ็ญ  
นางสาวอรทัย  
นางสาวอัญชลี  
นายฉัตรชัย  
นายสมภพ  
นายสิทธิธัช  
นายโกสิทธิ์  
นางสาวกรกช  
นางสาวอภิฤดี  

จันทรังษี
รันทนา
วัชรสุกาญจน์
ตุนจุริณอร
เตียงตระการสุข
เกียรติวัฒนากูล
กรีพานิช
วิจิตรสงวน
พัวประเสริฐสุข
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๑๐. นายนิติ  
๑๑. นางสาววรรณพร
๑๒. นางสาวเบญจมาศ  

วิเชียร
จันโทภาส
กิ่งดี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวรำ�ไพวรรณ  
นางสาวช่อทิพย์
นางสาวเพ็ญศรี  
นางสาวสุวารี  
นางจตุพร  
นาวาอากาศเอก สุรชัย
นายณาศิส  
นางศกุณา  

สุวรรณปาล
สะสม
ธีระวัฒน์
เรืองธนานุรักษ์
รักสันติชาติ
อำ�นวยสิน
ช้างสิงห์
วิวัฒน์ธนาฒย์
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การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายกู้ศักดิ์  
นางสาววราภรณ์  
นายวีระศักดิ์  
พันตรี กำ�แหง  
นายสาครินทร์  
นางสาวโศภณา  
นายลิขิต  

กิจเลิศบรรจง
กุลสวัสดิ์ภักดี
พงษ์พัฒนพันธุ์
พัฒนอริยางกูล
ตังคะวชิรานนท์
พรหมพิทักษ์
มาตระกูล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวดาวิษา  
นายประสิทธิ์  
นางเจียมจิต  
นางนพวรรณ  
นางสาวบุญราศรี  
นางสาวธนกร
นางรุจิรัตน์  
นางสาวสุกัญญา  

ศรีธัญรัตน์
องอาจตระกูล
จิวะสิทธิกุล
ตรีไพชยนต์ศักดิ์
ภัทรเมธากุล
ประกาสิต
อุฬารกันต์
ไชยหงษา

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
นางสาวอนงค์  
นางสาวจินดาพร  
นางสาวชิตมน  
นางชญาดา  
นายอัศวิน  
นางสาวรัตนสุดา  
นางประชุมภร  
นางสาวเกษกานดา  
นางสาวญาณิศา  
นางสาวพิมพ์ชนก  
นางขวัญเรือน  
นายภาคภูมิ  
นางสาวจิตราภรณ์  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายศักดา  
นางสาวจัญจนา  
นายอัครพล  
นายประเวทย์  
นางสาวอรพิน  
นายกฤษดา  
นายต่อศักดิ์  
นางสาววิจิตรา  
นายคำ�นึง  
นายประสิทธิ์  
นายปกรณ์  
นายนิตติกร  
นางสาววิภา  
นางสาวกนกพร  
นายเต็มวิทย์
นายศรัณย์  

ทรัพยรังสี
ตีรณวัฒนากูล
ศุภนิมิตกุล
วงศ์วิไล
เพ็ชรรัตน์
บรรจงศิริ
นนท์ธีระสวัสดิ์
ปรมัตถ์วิโรจน์
ทิมเจริญ
อ้นถาวร
เฮงพัฒนา
ศุภวัฒนานันท์
ทองไทย
เหล่าสกุลไทย
ตีรเลิศพานิช
พฤกษ์สุวรรณ
ยรรยงสวัสดิ์
จารุธนานนท์
นวลมี
วิระวณิชย์ชัย
เจียมศรีสุคนธ์
วิศาลเสาวภาคย์
ลิ้มวิลัย
วิญญูหัตถกิจ
สุวรรณศิลป์
อุดมศิริพินิจ
อัศวยนต์ชัย
เจติยานุวัตร
เชิดจารีวัฒนานันท์
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๑๗. นางสาวกิ่งกาญจน์
๑๘. นายเอกรินทร์  
๑๙. นายนรกิจ  
๒๐. นางสาวชุติวรรณ  
๒๑. นางสาววรินรำ�ไพ  

โสวนางกูร
ลีมหารุ่งเรือง
เชษฐสุรกุล
จันทร์สว่างภูวนะ
รุ่งเรืองจิตต์

Master of Business Administration
(English Program)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

Miss Pitchaya
Miss Sarina  
Mr. Veerakit  
Miss Kanittha  
Miss Sarunya  
Miss Panisara  

Kanoklak
Preechalert
Charoenwihaphan
Sudayuworn
Ratanasuwanthavee
Phaosawadyanyong
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Master of Business Administration
(International Program)
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๑. Miss Jomsurang  

Ruangprapun

Master of Science (Financial Investment
and Risk Management) (International
Program)

๓๑
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๓

๑. Mr. Jirut  

Rapeepun

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
๑. นายสุชาติ  

สังแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการ
พัฒนาสังคม)
๑. นายนิรันดร์  
๒. นางจิราภรณ์  

วิชเศรษฐสมิต
หะยีปิ

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายคมกฤช  
นายวีระชัย  
นางนงลักษณ์
นางสาวจิตรา  
นางสุภาวิณี  
นายวรจักษุ์  
นายวิชัย  
นางสาวจิลดา  
นางสาวชุติมา  
นางศันสนียา  
นางสาวเสาวลักษณ์  

ยิ้มเจริญ
มานะนิยมไทย
เทียงดาห์
เจียระไนมณี
กฤษณาวัฒนา
คำ�ภูแก้ว
จงใจภักดี
ปาลีพงศ์พันธุ์
ตุ๊นาราง
สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
คำ�ภา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

Mr. A-Karin  
Miss Ratchada  
Mrs. Jantarawan  
Miss Wichchaparn
Mr. Sean Henry  
Mr. Adisorn  
Miss Kornkamol  
Miss Pimpat  
Miss Varatta  
Mr. Nattapol  

Varapornpitak
Thepsutumrut
Samransamruajkit
Padcharoen
San Buenaventura
Vinitwatanakhun
Waiyaraphutra
Poshanugul
Poonsawat
Zupasit

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวสุจิตรา  
นายศุภเชษฐ์  
นางสาวฤดีกร  
นายวราพงศ์  

เศวตบวร
แก้วบุญเรือง
สุนทรสุธี
สุวรรณรัตน์
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Master of Arts (Language and
Communication) (English Program)
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๕. นายปฏิภาณ  
๖. นางสาวสมสวัสดิ์

แซ่หลิ่ม
เตชพฤทธินันท์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
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นางสาวศิรีพรรณ  
นายสมชาย  
นางสาวมัลลิกา  
นางสาวปาฏิโมกข์  
นายอนุธญา  
นางชูจิตต์  
นางสาวรัชนีกร  
นางสาวสิริกัญญา  
นางสาวเมธินี  
นางสาวเบญจวรรณ  
นายประเสริฐ  
นายภูมิพัฒน์  
นาวาเอก สมหมาย  

ไชยศรี
ยาโน
แจะและ
พรหมช่วย
ภิรมย์โยธี
ภูษณปัญญา
สอนไชยา
สายทองสุก
ธรรมจักร์
ศรีอ่อน
ขันเงิน
กวีก้องเกียรติ
วงษ์จันทร์

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายราเชนทร์  
นายกรกฤษณ์  
นางสาววรนุช  
นายเกรียงศักดิ์  
นางสาวจิรพร  
นาวาโท ทวี  
นายชาญณรงค์  
นายคมสันต์  
นายอำ�พล  

ยวงทอง
ภวายน
สุกสดเขียว
อะโนมา
ศุภจำ�ปิยา
จิตกรณ์กิจศิลป์
รัตนพนากุล
สุขเสนา
วิบูลย์ศิริกุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑. นายอภิรัตน์  
๒. นางสาวอุไรพร  

บุญรัตน์
นาวินประเสริฐ

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวรุ้งศิริ  
นางนุชนภางค์  
นางสาวจิลดา  
นายเสกสิทธิ์  
นางสาวสิรินทร  

พาณิชย์เจริญรัตน์
ภักดีณรงค์
จันทร์โสภีกุล
อนุกูลรังสรรค์
แซ่ฉั่ว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
นายธีระชัย  
นางสาวนวรัตน์  
นายคมกริช  
ว่าที่ร้อยตรี สมยศ  
นายศักดิ์สิทธิ์  
นายอณุพัชร  
นายธรรมญา  
นายเมธัส  
นางสาวภัณฑิรา  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางสาวสุดาทิพย์  
นางสาวตรีรัตน์  
นายกัณวัตม์  
นางสาวอัญชลี  
นางสาวงามพิศม์  
นางสาวทศพร
นายมนตรี  
นายนิทัศน์  
นายวราวุฒิ  
นายอนันต์  
นายสิทธาเกติ์  
นายพงศ์พิพรรธน์  

เวโรจน์
ดรุนัยธร
ลำ�ยอง
ชูเผือก
บานชื่นวิจิตร
พันธวงศ์
ช่วยเอี่ยม
ไชยศิลป์
รัตนพรนิมิต

สุทธิพงศ์
ฉวานนท์
เสนานาญ
ธัญญพฤกษานนท์
เติมศิริกุล
นันทรักษ์ชัยกุล
บุษบาธร
อรุณทิพย์ ไพฑูรย์
นิสภกุล
พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ปุกหุต
อัครปรีดี
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
Master of Business Administration
(English Program)
๑. Miss Sumitra  
๒. Miss Chirada  
๓. Mr. Atthawit  

Auschaitrakul
Harnamornset
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

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
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๑. นางอุมาภา  

๓๒
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๔

ฐิติพลธำ�รง

Master of Arts (Language and
Communication) (English Program)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

Mr. Wuttinun  
Miss Yanisa  
Miss Navalak  
Mrs. Saengsuree  
Miss Pratabjai  
Miss Thita  
Miss Suporn  

Chumpoo
Srisuksai
Saisuttirak
Thanompudsa
Tatsanajamsuk
Suvanaumbhai
Leongkamchorn

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวดวงหทัย  
นางพรกมล  
นางสาวทิวา  
นางสาวเมทินี  
นางสาวสุกานดา  
นายพงศ์ ไทย  
นายประภาส  

รุ่งโรจน์วัฒนา
วุฒิวัฒนากุล
ศิลปวิโรจน์
สวรรณยานุกิจ
ปริญญาสุนทร
จันทร์พวง
สิทธิกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางสาวจรัญญา  
นายสรรพงษ์  
นางสาวธาริตา  
นายอภิรัฐ  
เรือเอก อรรจน์  
พันเอก ปราโมทย์  
นางสาวปรารถนา  
นายฐิติกร  
นางสาวมณีรัตน์  
นางสาวชัชศมีฆิ์  
นายอนุรัตน์  
นางสาววรัญญา  
นางเฉลิมขวัญ  

สาแช
ฤทธิรักษา
วงค์ญาติ
คงเจริญ
อรชร
พรหมอินทร์
เตชวรรณโต
พูลภัทรชีวิน
อ่วมเมือง
ชณิชฏ์นันช์
ธรรมประจำ�จิต
เบญจกิจนิธิ
สวนคล้าย

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางนันท์นภัส  
นางสาวสุณิสาข์  
นายทิวากร  
นางสาวสาวิตรี  
ร้อยตรีหญิง บุษบา  
นายกิจขจร  
นายพิสิทธิ์  

วินิจสานันท์
เพชรดี
สรรพเลิศ
ฮ่อนาม
บุญยิ่ง
ลิ่วเฉลิมวงศ์
ปทุมบาล
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
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๘. นายทวีพงษ์  
๙. นางตติยา  
๑๐. นางสาวภัศรา  
๑๑. นายวิฑูรย์  
๑๒. นางสาวเกศรา  
๑๓. นางสาวปราณทิพย์  
๑๔. นางสาวสุภาภัค  
๑๕. ว่าที่ร้อยตรี รักชาติ
๑๖. นางสาวนวรัตน์  
๑๗. นายประทีป  
๑๘. นางณฐมณ  
๑๙. นายนวมินทร์  
๒๐. นางปฐมา  
๒๑. นางสาวอรปภา  
๒๒. นางสุกัญญา  
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ทวีชัยถาวร
สินธุภิญโญ
สกุลวงค์
ปิติเกื้อกูล
ดิษฐพรม
ดีวัน
พฤทธิเทพ
แจ่มจันทร์
ประวัติวิถีสุข
สันติวัฒนา
บุนนาค
บำ�รุงเวช
ปริปุณณะ
ศรีบุญเรือง
เตชะอารีรัตน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางสาวอัญญา  
นางสาวศิวพร  
นางสาวศิรินา  
นางสาวเปรมฤดี  
นางสาววิจิตรา  
นางเพ็ญศรี  
นายกฤตญภาส  
นางสาวธิติพันธ์  
นางสาวทรรศชล  
นางภัทรจิตร  
นางสาวกอปรกมน  
นายลัญชกร  
นายช่วย  
นายธนกร  
นายสุพัฒน์  

เปี่ยมประถม
โปรยานนท์
พลังเทพินทร์
แสงปราชญ์
แก้วมั่น
สืบสุวงศ์
ณ พัทลุง
จิตต์อารีย์
ธรรมภัทรกุล
พัฒนมาศ
ถมยา
คำ�ศรี
นาคบรรพ์
ศิริกันต์
จีนสุกแสง

๒

นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก

ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๖. นางสาวอุบลวรรณ  
๑๗. นางสาวณัฐินี  
๑๘. นางสุกุลยา  
๑๙. นางสาวปณัชญา  
๒๐. นายประภพ  

ชัยแก้ว
อุยยางกูล
วีระเดชาพล
บุญ-หลง
มิตรสงเคราะห์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การบริหาร)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวมณีรัตน์  
นางสาวศรัณญา  
นายปิยวัฒน์  
นางสาวกมลพรรณ  
นางสาวเกศรี  
นางสาวอรุณี  

สุนทรศิริมั่นคง
มุ่งรักษาธรรม
คำ�ศิริ
ธนฐิติกุล
ลีลาศรีบรรจง
เมืองศิลปศาสตร์

๑. นายจุมพฎ  
๒. นายคันถสาสน์  
๓. นางสาวณัฐกาญจน์  

กอพัชรสุนทร
บุญเต็ม
สืบพงศ์เภา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายวรัญญู  
นายศรายุทธ  
นายณัฐวุฒิ  
นายยุทธนา  
นายอัชร์  
นายอรรถ  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวระพีวรรณ  
นางสาวพิรญาณ์  
นายสุรเดช  
นางสาวกิ่งกมล  

เหหาสุข
ทองอร่าม
คงลำ�พันธุ์
พาทยโกศล
เศรษฐลิขิต
บู่แก้ว
ยั่งยืน
ไตรยาวัฒน์
เย็นธีรจิตร
แก้วตรีวงษ์
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นักศึกษาเกียรตินิยมดีมาก
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางสาวชารวี  
นายวีระศักดิ์  
นายไชยสิทธิ์  
นางสาวอัญชลี  
นางสาวอัจฉรา  
นางสาวรุ่งนภา  
นายวรุตม์

โวรา
หนูเกตุ
ชีวาวัฒนชัย
สุขศรีสว่างวงศ์
ถิรธนบูรณ์
เสถียรนุกูล
เขินอำ�นวย

Master of Business Administration
(English Program)
๑. Miss Warangkana  
๒. Miss Wanya  

Parnpichate
Yorsaeng

Master of Business Administration
(International Program)
NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

๑. Miss Maneerut  
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Tiamsavate

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การพัฒนาสังคม)
๑. นายสมคิด  
๒. นางทัดทรวง  
๓. นายอาทิตย์  

อั้นเต้ง
บุญธรรม
บุดดาดวง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายวิชาญ  
นางสาววีณา
นางสาวนวพร
นางสาวปิยฉัตร  
นางสาวมนต์ธิมา  
นายลือโรจน์
นางสาวสุดารัตน์  

สุวรรณประสิทธิ์
แซ่ลี้
เทพสุท
รุ่งศิริพรผล
ใจสบาย
จินดารัตนวงศ์
โพธิ

*ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ใช้คำ�ว่า “เกียรตินิยม” แทน “เกียรตินิยมดี
มาก” เริ่มใช้เมื่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๑๘ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐) เป็นต้นมา

๓

ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)
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๓

หมวดบุคคลทั่วไป

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

๑. อาจารย์ดีเด่นของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๒. รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
๓. ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์
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๓

ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัล

อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท.

อาจารย์ดีเด่นของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.)

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน มั่นใจ
ตน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาสังคมศาสตร์
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
เห็นสมควรให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ
และการถ่ายทอด มีงานวิจัยที่ดีเด่น
มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และ
อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้
เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
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รางวัล

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดี
เด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชติ หล่อจีระชุณห์กลุ
คณะสถิติประยุกต์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๓

ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)

ตำ�แหน่งที่ปรากฎเป็นตำ�แหน่งในขณะที่ได้รับรางวัล

พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๒๙

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองศาสตราจารย์ เกศินี หงสนันท์
นายประชันย์ คุณะเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  เลี้ยวประไพ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์

ดร.ศักดา  สายบัว
นายเกษม  อุณหสุวรรณ
นายพิชัย  รัตตกุล
นายชนะ  รุ่งแสง
นายแพทย์ยุทธนา  ศุขสมิติ
ศาสตราจารย์  สังเวียน  อินทรวิชัย
บริษัท มิตซุย (ประเทศไทย) จำ�กัด
ธนาคารไทยทนุ จำ�กัด
นายอภิรักษ์  ไทยพัฒนกุล
โรงเรียนบางกะปิ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑. ธนาคารแห่งอเมริกาในประเทศไทย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  พิศาลบุตร
๓. Asia Foundation

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑. ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

พันเอก บุญส่ง  เผ่าทรง
นายวิจิตร  จิรพงศานานุรักษ์
นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศิริ  แต้สมบัติ
ดร.ชุมพล  พรประภา
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
บริษัท ไอ.บี.เอ็ม. (ประเทศไทย) จำ�กัด
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี
รองศาสตราจารย์ นวนิตย์  อินทรามะ
ดร.อาษา เมฆสวรรค์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักบรรณสารการพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

พ.ศ. ๒๕๓๐
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พ.ศ. ๒๕๓๑
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พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๗

ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล
ดร.เสนาะ  อูนากูล
ดร.ศักดา  สายบัว
นายชนะ  รุ่งแสง
ศาสตราจารย์ นิคม  จันทรวิทูร
นายพิชัย  รัตตกุล
พลเอก สัณห์  จิตรปฏิมา
นายอานันท์  ปันยารชุน
ดร.กอปร  กฤตยากีรณ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินธุ์ ชาติอัปสร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะนง ลำ�ไย
		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
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
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

๑. นางดอริส วิบูลศิลป์

คณะภาษาและการสื่อสาร

๑. นายบุญคลี ปลั่งศิริ

สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม

ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์
นายอธิป พีชานนท์
นายปิยชัย สันติธำ�รงวิทย์
พันตำ�รวจโทหญิง จินดา ภาคอัต

๓

ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)
ประวัติบุคคลสำ�คัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๔

สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม

ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
พลตำ�รวจโท บัญชา  เนตินันทน์
พันตำ�รวจเอก ชนนท์  เอมพันธุ์
รองศาสตราจารย์พจน์ เพชระบูรบิณ
รองศาสตราจารย์วิจิตร อาวะกุล
นายไพรัช  พลอินทร์
ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิน โสภณบุญ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.คุณกัญดา ธรรมมงคล

สำ�นักฝึกอบรม
คณะภาษาและการสื่อสาร

ไม่เสนอ
๑. ผศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์
๒. นายสุรวุฒ  ิ สุชินโรจน์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์

ไม่เสนอ
ไม่เสนอ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช
Dr.Fredric William Swierczek
หม่อมหลวง วรกัลยา วัฒนสินธุ์
Dr.Ludo  Cuyvers
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา
นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์
ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมใจ เหรียญประยูร
นายณรงค์  โชควัฒนา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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พ.ศ. ๒๕๓๘

๕. นางนิตยา มหาผล
๖. นายเล็ก  มอญเจริญ
๗. หม่อมหลวง ประจักษศิลป์ ทองใหญ่
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พ.ศ. ๒๕๔๘

ไม่เสนอ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรยุทธ มีนะพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฎ
ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นายสุพัฒน์ สังข์สายศิริกุล
นายสกล  ตั้งก่อสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ
พลตำ�รวจโท เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
นายสุชาติ  นุชพิทักษ์
นายแพทย์ปรีชา อินโท

คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
กบ.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำ�รง ช่อไม้ทอง
นายจรัส กาญจนขจิต
นายพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  
นายรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
Dr. Marjorie Suriyamongkol
Dr. Jean-Louis Malouin
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์  บุญสมบัติ
ดร.เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ตันงามตรง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย
รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์
นายบุญเลิศ ดาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจิมจันทร์ รัตนกาญจน์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะสถิติประยุกต์
คณะภาษาและการสื่อสาร
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
สำ�นักฝึกอบรม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถี
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา
เภสัชกร ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
นายยุทธ วรฉัตรธาร

สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักงานอธิการบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๓

ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ (นราธิปพงศ์ประพันธ์)

พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐
*พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ศาสตราจารย์ สนิท สมัครการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวินัย ต่อศิริสุข

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร
อาจารย์ถนัด แก้วเจริญไพศาล
ดร.สมิง จึงวิวัฒน์อนันต์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์

๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
นายสุธรรม บุญเพ็ง
สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สมพร แสงชัย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย
อาจารย์ทวี บุตรสุนทร
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ อุทัย เลาหวิเชียร
รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ชัย อัตถากร
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
ศาสตราจารย์ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิติ
รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ บุญสมบัติ
Mr. Allen Fitzgerald Carpenter
รองศาสตราจารย์ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองคลังและพัสดุ
กองคลังและพัสดุ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะสถิติประยุกต์
คณะสถิติประยุกต์
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
นายบูรณ์ ฐาปดุลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรลือ สุทธารมณ์

กองบริการการศึกษา
คณะรัฐประศาสศาสตร์
คณะรัฐประศาสศาสตร์
คณะรัฐประศาสศาสตร์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

๑. สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๒. นายสมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
๓. อาจารย์สุนทร วิไล

กองกลาง
กองกลาง
กองงานผู้บริหาร
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๔.
๕.
๖.
๗.

นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
อาจารย์ ดร.กำ�จร เล่ห์มงคล
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

กองงานผู้บริหาร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายธนากร เกษตรสุวรรณ
นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
นางลัดดาวรรณ หาญจิตต์เกษม
ดร.สุขุม นวพันธ์
นางสาวทวินันท์ คงคราญ
นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

กองงานผู้บริหาร
กองงานผู้บริหาร
กองงานผู้บริหาร
กองกลาง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Professor Michael A. McRobbie
นายจรัส อารยะชัย
นายประชา เทศพานิช
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
รองศาสตราจารย์ อนุมงคล ศิริเวทิน
ศาสตราจารย์ พรายพล คุ้มทรัพย์
ศาสตราจารย์ นราศรี ไววนิชกุล
ศาสตราจารย์ นิพนธ์ ตั้งธรรม
ศาสตราจารย์ กาญจนา ปราบพล
ศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
ศาสตราจารย์ วรเดช จันทรศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา กิติยาดิศัย
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี
นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
นายชาญวิทย์ สิงหเสนี
นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
นายโสภณ สุภาพงษ์

กองงานผู้บริหาร
กองงานผู้บริหาร
กองงานผู้บริหาร
กองกลาง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

