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หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญเฝ้า ฯ ทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงาน
“หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”
ในวันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้อง บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ลงทะเบียน
ผู้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มพระราชทานซักซ้อมการปฏิบัติ
ปิดลงทะเบียน ผู้ร่วมงานพร้อม ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒
ผู้มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ พร้อม ณ บริเวณหน้าโรงแรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ถึง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดงานกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเข้าห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ฯ เบิกตัวผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินและกราบบังคมทูล
เบิกผู้ให้การสนับสนุนสถาบัน รับพระราชทานโล่ จำนวน ๑ ราย
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ฯ เบิกตัวศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันรับรางวัล
พระราชทานเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ ราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับ ณ โต๊ะเสวย
ดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ / เพลงบรรเลง จำนวน ๑๑ เพลง
และการแสดงของนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับ
จบพิธี
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คำกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัล
เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทีใ่ ต้ฝา่ ละอองพระบาท พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำคณะศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน
โล่และรางวัลในวันนี้
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
และเป็นปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครบ ๔๕ ปี สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์จึงได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำเนินโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
และการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ทีส่ มควรได้รบั การยกย่องเชิดชู เพือ่ เข้ารับพระราชทาน
รางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ ราย
โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มี
อุปการคุณต่อสถาบัน เข้ารับพระราชทานโล่ และขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผูเ้ ข้ารับ
พระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ ตามลำดับ
					
					
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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สารจากอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
วั นที ่ 1 เดื อ นเมษายนของทุ ก ปี เป็ น วั น สำคั ญ ที ่ ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น บั ณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ - ชาวสถาบัน หรือชาวนิด้า จำขึ้นใจ เนื่องจากเป็นวันครบรอบปีแห่ง
การสถาปนา จากจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งสถาบันอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2509 โดยเฉพาะในปี 2554 ที่สถาบันจะมีอายุครบรอบปีที่ 45 แห่งการสถาปนา
สถาบัน ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลและปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นปีแห่งการเฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระผูพ้ ระราชทาน
การก่อตั้งสถาบัน
ในช่วงก่อนการจัดตัง้ สถาบัน ประเทศไทยอยูใ่ นระยะต้นของการปรับเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ
และสังคม ประเทศขาดข้อมูลทีแ่ ม่นยำและลุม่ ลึก และต้องการบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในวิทยาการด้านต่างๆ อันเป็นกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขามาช่วยในการวางแผนและพัฒนา ซึ่งกำลังคนที่มีอยู่
ไม่เพียงพอและไม่สามารถผลิตบุคลากรสนองความต้องการได้ทนั ถึงแม้ขณะนัน้ ประเทศไทย
จะมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ตาม
ความต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนและการพัฒนามีมากและจำเป็นต้องได้ข้อมูล
ที่แม่นยำ ครบถ้วน และเป็นช่วงของการเริ่มต้นของการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2503 – 2509) มาใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งศาตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ผู้มีบทบาทสำคัญใน
การก่อตั้งสถาบัน อดีตอธิการบดีคนแรกและอดีตนายกสภาสถาบันได้กล่าวว่า
“เวลานั้นประเทศไทยกำลังตื่นตัวที่จะมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
ดำริแก่ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ คือ ม.ล. เดช  สนิทวงศ์
ม.ล. เดช  ท่านก็บอกผมว่าในหลวงมีพระราชดำริ
ในการพัฒนานั้นต้องใช้ข้อมูล ใช้สถิติมาก และ
ถ้ามีการตั้งสถาบันขึ้นมาสอนวิชาเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการให้วิชาในการสร้างคน
เตรียมไว้เพื่อจะส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การเมืองเป็นไปได้ดีเร็วขึ้น”
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานการก่อตั้งสถาบัน ทรงพระ
มหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513
และได้พระราชทานพระบรมราโชวาททีส่ ำคัญยิง่ อันเป็นทีซ่ าบซึง้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
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“...ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้  เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า
มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของ
ข้าพเจ้าด้วยที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญาและความสามารถ
ในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและความสมบูรณ์			
พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจตั้งใจ และ
บริสุทธิ์ใจแล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปด้วย
ความขยันหมั่นเพียร และด้วยความสุจริตเที่ยงตรงทั้งต่อตนเอง
และต่อประชาชน...”
			
ณ ปัจจุบัน สถาบันได้ดำเนินงานมาถึง 45 ปี ซึ่งเป็น 45 ปีแห่งการร่วมพัฒนา
ประเทศ สถาบันได้ปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมุ่งไปข้างหน้าเพื่อประโยชน์ของส่วน
รวมทั้งสิ้น ทั้งในด้านกายภาพ สู่สถาบันการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการชุมชนและสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการได้ขยายการ
ศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยออกไปหลากหลายสาขาวิชาและออกไปสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น
และชุมชนต่างๆ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและการพัฒนา
ประเทศ ดังสะท้อนในค่านิยมสถาบัน “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM
for Change) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและปณิธานของสถาบันในการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ
และการเป็ น สถาบั นการศึ ก ษาที ่ ได้ ม ี ม าตรฐานทั ด เที ย มสถาบั นการศึ ก ษาชั ้ นนำใน
ต่างประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ความมุ่งหมายที่จะเป็นสถาบัน
ระดับโลก หรือ World-Class University ถือเป็นหัวใจหลักที่กำหนดทิศทางการพัฒนา
สถาบันอันเป็นการสร้างสรรค์จากความสำเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน
การเป็นสถาบันชั้นสูงในระดับชาติ
และในโอกาสที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีอายุครบรอบ 45 ปี สถาบันจึงได้
ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันฯ คัดเลือกศิษย์เก่าผู้ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ และยกย่องเชิดชูในฐานะที่เป็นผู้สร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่สถาบัน รวมไปถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำรง
ชีวิต และถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อสังคมส่วนรวม เพราะนอกจากจะเป็นแบบ
อย่างที่ดีที่ผู้อื่นรวมทั้งศิษย์ปัจจุบันจะได้ยึดถือปฏิบัติตามแล้ว ยังอำนวยประโยชน์โดยตรง
แก่ชาติบ้านเมืองอีกด้วย
ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
และสร้างสมคุณความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม หวังว่าท่านทั้งหลาย จะภาคภูมิใจ
ในข้อนี้ และตั้งใจรักษาความดี ตลอดจนปฏิบัติสร้างเสริมให้ยิ่งดีเด่นต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด
		
ศาสตราจารย์
				
(สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
			
อธิการบดีสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การแสดงนาฏศิลป์ ชุด นิดา้ เทอดพระเกียรติ
( ปีพ่ าทย์บรรเลงเพลงครอบจักรวาล )
( ร้องเพลงครอบจักรวาล )

สถาบัน ชัน้ นำ ล้ำเลิศค่า 			
สีส่ บิ ห้า รอบปี ทีเ่ ด่นดัง 			
ผลิตผล คนเก่ง เร่งเรียนรู้ 		
เชิงรุกรับ ปรับประยุกต์ ทุกขัน้ ตอน
( ร้องเพลงกระบอกทอง )

เลือ่ งชือ่ ลือชา น่ายกย่อง 		
จัดงาน การประกาศ เกียรติเกริกไกร
( ร้องเพลงตระบองกัณฐ์ )

“ร้อยเกียรติคณ
ุ ” หนุนระบือ ชือ่ มงคล
สมาคม ศิษย์เก่า เฝ้าภาวนา 		
รับรางวัล สมเด็จ พระเทพรัตนฯ
กราบพระบาท ด้วยสำนึก จิตตรึกตรอง

นามนิดา้ สง่างาม ตามวาดหวัง
กอร์ปกิจยัง วัฒนา สถาพร
บริหาร ศาสตร์สู้ กูผ้ นั ผ่อน
แนวการสอน คิดทำเป็น เห็นฉับไว (รับ)
สีส่ บิ ห้า ปีทอง ผ่องสดใส
ศิษย์เก่าใหม่ ทีท่ ำดี มีพฒ
ั นา
บันดาลดล ผลประเสริฐ เลิศหนักหนา
เลือกสรรหา สมดังจิต ทีค่ ดิ ปอง
เรืองจรัส พระกรุณา ข้าทัง้ ผอง
จักปรองดอง สนองพระองค์ ทรงพระเจริญ

( ปีพ่ าทย์บรรเลงเพลงรัว )
ประพันธ์ อ. ไตรภพ สุนทรหุต
นักแสดง
นางสาวศศิวมิ ล ศรีคชา

การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริญญาโท คณะภาษาและการสือ่ สารภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

นางสาวชนิดา เกตุเรืองโรจน์

การศึกษา : โรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (นานาชาติ)
ปริญญาโท คณะภาษาและการสือ่ สาร ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

นางสาวพรรณธิพา ธานี

การศึกษา :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท คณะภาษาและการสือ่ สาร ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

นางสาวกัลยาณี รินเทีย่ ง

การศึกษา :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปริญญาโท คณะภาษาและการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
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แสงแห่งปัญญา

การจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อสถาบันนิด้า เป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จในการก่อตั้งสถาบัน
(Institutional building) เริ่มตั้งแต่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการสนองพระราชดำริของคณะกรรมการดำเนินการ
ก่อตั้งสถาบัน รวมทั้งความร่วมมือที่ได้รับจากหน่วยงานและคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถาบันถือกำเนิดเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2509 ซึ่งเป็นยุคพัฒนาระยะแรกของประเทศไทยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความทันสมัยในทุกด้าน แม้ว่าประเทศไทย
เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 และเพิ่มการพัฒนาสังคมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ก็ตาม แต่การพัฒนา
จะบังเกิดผลได้ ต้องเริ่มที่การพัฒนาคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้และความสามารถในการทำหน้าที่บริหารการ
พัฒนา โดยนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นทฤษฎีแนวคิด ตลอดจนเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้ว่า
ในระยะแรก สถาบันมีเพียง 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะสถิติประยุกต์
ก็ตาม มหาบัณฑิตของสถาบันได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานพัฒนาประเทศ โดยทำหน้าที่นักบริหารการพัฒนาตามหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็ม
กำลังความสามารถ
8

เมื่อแรกก่อตั้ง การดำเนินงานสถาบันมีเป้าหมายสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิต คือ ต้องการสร้างตัวนำหรือผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
(Change agents) ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยผลผลิตของสถาบันได้มีส่วนสำคัญในการชี้แนะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการรับสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่มหาบัณฑิตของสถาบันในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ซึ่งมี
ความตอนหนึ่งว่า

“...ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่ามีความรู้
ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่
จะได้อาศัย ความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะนำพา
ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและความสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับ
หน้าที่อันมีเกียรตินี้ ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปด้วยความขยันหมั่นเพียร และด้วยความสุจริต
เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน”
นอกจากหลักสูตรปริญญาโทแล้ว สถาบัน มีการขยายหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น และหลักสูตรปริญญาเอกของสถาบันเกือบ
ทั้งหมด เป็นหลักสูตรนานาชาติ และบางคณะมีการสอนระดับปริญญาเอกมากกว่า 1 หลักสูตร นอกจากนี้ สถาบันยังได้ขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วประเทศ ในทุกภูมิภาค นวัตกรรมนี้ทำให้สถาบันสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วประเทศ รวม
ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ไม่จำกัดการให้บริการเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
ความสำเร็จในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมอันดีเลิศในแง่ของการจัดตั้งสถาบัน
(Institutional building) แล้ว สถาบันยังได้ดำเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันได้ผลิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตกว่า 40,000 คน เพือ่ ออกไปเป็นตัวนำหรือผูน้ ำในการเปลีย่ นแปลงได้ชว่ ยชีแ้ นะและช่วยพัฒนาสังคมในหลายๆ ด้าน
สอดคล้องกับปณิธานของสถาบันที่ดำเนินการมากว่า 40 ปีของการก่อตั้ง คือ “นิด้าพัฒนาผู้นำ”
ในการมุ่งสู่อนาคต สถาบันมีคำขวัญที่ใช้มาโดยตลอดคือ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มี และต่อมาได้มี
การปรับค่านิยมร่วมเป็น การสร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือ WISDOM for Change ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ประกอบกันเป็นคำ
WISDOM อันได้แก่ W – World class (กำหนดทิศทางสู่ระดับโลก) I – Innovation (สร้างนวัตกรรม) S – Social responsibility (สำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม) D – Discipline (มีระเบียบวินัย) O – Open-mindedness (ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น) M – Morality (มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล) เมื่อนำความหมายของคำเหล่านี้มาพิจารณาและพิเคราะห์ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอรายตัวอักษร
ข้างต้น เห็นได้ว่าทุกตัวอักษรล้วนมีความหมายเกี่ยวพัน เชื่อมโยง และสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริม เพิ่มเติม ตอกย้ำ ซึ่งกันและกัน
จนขาดตัวใดตัวหนึง่ มิได้ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม เกีย่ วโยงกับความมีระเบียบวินยั ความมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต ธรรมาภิบาล การเป็น
สถาบันทีม่ ที ศิ ทางสูร่ ะดับโลก เกีย่ วโยงกับการสร้างนวัตกรรม ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ความมีระเบียบวินยั การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น การมีคุณธรรม เป็นต้น
ณ ปัจจุบัน สถาบันได้ดำเนินงานมาถึง 45 ปี ซึ่งเป็น 45 ปีแห่งการร่วมพัฒนาประเทศ สถาบันได้ปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมุ่ง
ไปข้างหน้าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งสิ้น ทั้งในด้านกายภาพจากทุ่งบางกะปิชานเมืองริมคลองแสนแสบ สู่สถาบันการศึกษาที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชนและสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการได้ขยายการศึกษา การฝึกอบรม การ
วิจัยออกไปหลากหลายสาขาวิชาและออกไปสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
และการพัฒนาประเทศ ดังสะท้อนในค่านิยมร่วม “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change) ดังกล่าว ที่หมายถึงความ
มุ่งมั่นและปณิธานของสถาบันในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สมกับการเป็น “มหาวิชชาลัย” ของพระมหาชนก ในพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้พระราชทานการก่อกำเนิดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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015

เกศสุดา ศาลิคุปต

020

จริยา สกุลสุทธวงศ์

025

ชนิกา เชาวนปรีชา

030

ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ

035

ธนากร เกษตรสุวรรณ

016

โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์

021

จุมพฎ ตันมณี

026

ชวน ศิรินันท์พร

031

ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ

036

พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร

017

ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์

022

ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมติ ระกูล

027

ชวลิต นิ่มละออ

032

ดร. ดุสิต เจริญควนิช

037

พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ

018

จงเจตต์ บุญเกิด

023

ฉัตรแก้ว คชเสนี

028

ชัยรัตน์ สงวนชื่อ

033

ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์

038

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร     

019

จรินทร์ จักกะพาก

024

เฉลิมพล ชัยวรพงศา

029

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

034

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู

039

นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
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040

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

045

ประสิทธิ์ ดำรงชัย

050

พนมเทียน สวันตรัจฉ์

055

พลเอก ไพศาล กตัญญู

060

ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ
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041

ผศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ    

046

ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ    

051

พฤกษ์ พัฒโน

056

เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรชั ต์

061

มะลิ แสงนิล

042

บุษบา พิบูลชล

047

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

052

พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

057

ดร. ภูวนิดา คุนผลิน

062

มานะ ศรีพิทักษ์

043

รศ.ดร. ปฐม มณีโรจน์

048

เปรมจิต เสาวคนธ์

053

ไพฑูรย์ จำแนกสาร

058

มงคล สุรัชสัจจะ

063

ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์

044

ประพันธ์ เย็นท่าเรือ

049

พจนา พะเนียงเวทย์

054

พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบลู ย์

059

มณฑา ประณุทนรพาล

064

ลัดดาวรรณ หาญจิตต์เกษม

065

เลอศักดิ์ จุลเทศ

070

พลตำรวจตรี วิชยั สังข์ประไพ

075

วิวรรธน์ เหมมณฑารพ

066

วรวุฒิ อุ่นใจ

071

วิเชียร จิระกรานนท์

076

วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์

080

081

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์

085

086

ดร. สมชาย หาญหิรัญ

สมบัติ อนันตรัมพร

067

วันชัย พันธุ์วิเชียร

072

วิเชียร เอมประเสริฐสุข

077

วีระ เรืองสุขศรีวงศ์

082

ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์

087

ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

068

วันชัย สุระกุล

073

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี

078

วีระ ศรีวัฒนตระกูล

083

สมชัย บุญเสริมวิชา

088

สมพร เชาวรินทร์

069

วันทนี มณีศิลาสันต์

074

นายกองเอก วิลาศ รุจวิ ฒ
ั นพงศ์

079

ศิริพร ลีวรรณนภาใส

084

สมชัย ไทยสงวนวรกุล

089

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
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090

สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย

095

สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์

100

แสงชัย โชติช่วงชัชวาล

105

อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์

110

อำนาจ ผการัตน์
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091

สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์

096

สุพจน์ หนูเนียม

101

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน

106

อภิรักษ์ โกษะโยธิน

111

อิสระ สมชัย

092

สว่าง เกษตรสุวรรณ

097

สุมิตร เพชราภิรัชต์

102

อติชาติ ไชยศุภรากุล

107

อภิรัตน์ สัจจานิตย์

112

ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต

093

นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย

098

สุเมธ มณีวัฒนา

103

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

108

อรพินท์ เสริมประภาศิลป์

113

มานิต วัฒนเสน

094

สุชาดา ภวนานันท์

099

สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์

104

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

109

อำนวย กาญจโนภาศ

เกศสุดา ศาลิคุปต
ในเรื่องของการทำงาน จะยึดปรัชญาเรื่องการรู้จริง ทำจริง
หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม จากการฝึกอบรมและจากบุคคลรอบข้าง
ลงมือทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมือนผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนกำหนดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวให้กับองค์กรนั้น
ชื่อ-นามสกุล เกศสุดา ศาลิคุปต
ปีการศึกษาที่จบ 2528
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานบริษัท
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• 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 (เครื่องแต่งการชาย) สู่ตลาดประเทศไทย
• พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ นาฬิกา Rado โดยใช้การประชาสัมพันธ์ และวางระบบบริหาร

เครื่องแต่งกายชายภายใต้แบรนด์ Arrow และ นาฬิกา Rado ที่
คนไทยรู้จักกันดี บางคนอาจจะไม่ทราบว่า “เกศสุดา ศาลิคุปต”
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจคนนี้คือผู้หนึ่งในทีมผู้บุกเบิกในการทำ
ตลาดในประเทศไทย จากงานบริหารการขายและการตลาด รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Business Development &
Product Manager ให้กับค่าย ICC International ปัจจุบันเธอคือกำลัง
สำคัญของบริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำกัด บริษัทผู้จำหน่ายเลนส์
แว่นตาชั้นนำของประเทศ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้า เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผู้บริหาร
ให้กับประเทศ ตั้งแต่เรียนจบจากนิด้าจนถึงปัจจุบัน ได้เห็นศักยภาพ
และการพัฒนาของสถาบัน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาโดย
ตลอด และที่สำคัญนิด้าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีส่วนขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ประทับใจในสองส่วน ส่วนแรกคือทางด้านวิชาการ ที่ทั้งอาจารย์
ประจำ และอาจารย์พิเศษ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
เป็นผู้มีประสบการณ์และมีทักษะทางการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ
นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดได้ด้วยตนเอง 	
ส่วนที่สองคือทางด้านเครือข่าย การเรียนที่นิด้า ทำให้มีโอกาส
ได้พบเพื่อนทั้งในและนอกวงการของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ
สร้างเครือข่ายธุรกิจได้เป็นอย่างดี
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ได้พัฒนากรอบแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นรากฐานที่ดีใน
การบริหารงานแต่ละโครงการ และช่วยเปิดโอกาสให้มีมุมมองที่
หลากหลายในการแก้ปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น และเข้าใจประเด็นของ
ปั ญ หาที ่ แ ตกต่ า ง อี ก ทั ้ ง ยั ง ขยายผลไปถึ ง การถ่ า ยทอดให้ ก ั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกๆ ระดับได้อีกด้วย
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ในการทำงาน จะคำนึงถึงผลลัพธ์ขององค์กรมาเป็นอันดับแรก

การมองภาพรวม จะต้ อ งละเอี ย ดรอบคอบและทั ่ ว ถึ ง เพื ่ อ ให้
เป้าหมายการบริหารทีว่ างไว้มคี วามชัดเจน และต้องสือ่ สารให้พนักงาน
ในองค์กรเข้าใจร่วมกัน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักบริหาร ในการตัดสินใจ หรือคิดใน
เรือ่ งใดก็ตาม จะยึดปรัชญาส่วนตัว ทีเ่ น้นเรือ่ งการรูจ้ ริง ทำจริง ในบาง
เรื่องที่ยังต้องการความรู้เพิ่มเติม ก็จะไปหาสถานที่ฝึกอบรม หรือ
แสวงหาจากประสบการณ์ของบุคคลรอบข้าง เพื่อนำมาช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ และเมือ่ ได้ลงมือทำในสิง่ หนึง่ สิง่ ใดแล้ว ก็จะทำทุกอย่างอย่าง
เต็มที่ โดยใส่ความคิดเสมือนเป็นผูป้ ระกอบการ ทีม่ สี ว่ นกำหนดความ
สำเร็จ หรือความล้มเหลวให้กบั องค์กรนัน้ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือการ
รักษาความสมดุลของชีวติ ในเรือ่ ง การงาน ครอบครัว และ สังคม
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
มีความภูมิใจที่ได้ทราบว่า ผลงานของตนเองมีประโยชน์ และ
สมควรที่จะได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ การที่ได้รับการยอมรับ
จากคณะกรรมการคัดเลือก ทำให้มีกำลังใจการพัฒนาตนเองให้เป็น
ผูบ้ ริหารทีด่ แี ละคูค่ วรกับรางวัลหนึง่ ร้อยเกียรติคณ
ุ พัฒนบริหารศาสตร์
ที ่ ได้ ร ั บ รางวั ล นี ้ ถ ื อ เป็ น รางวั ล เกี ย รติ ย ศ ทรงคุ ณค่ า และเป็ น
แรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารทุกๆ คน ให้มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ
ความรูค้ วามสามารถ และผลงานของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
การศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ม ี อ ยู ่ ใ นเฉพาะความรู ้ ใ นหนั ง สื อ ที ่ ส ถาบั น
การศึกษามอบให้เท่านั้น สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือการที่นิด้าได้สร้าง
กรอบและแนวคิดที่จะทำให้ผ้เู รียนสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้ในอนาคต การจบการศึกษาจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ
ก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาเป็นเพียงแค่ตัวแปร
ตัวหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ แต่ในชีวิตการทำงานจริง
ยังมีตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายที่นักศึกษารุ่นน้อง ควรใช้วิจารณญาน
ในการใตร่ตรอง ตัดสินใจ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิต
ประจำวัน
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โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ความขยัน อดทน และ การทำงานหนัก
เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนิด้า
ถือเป็นความโชคดีและมีคุณค่า
ชื่อ-นามสกุล โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ปีการศึกษาที่จบ 2535
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• รองประธาน สมาคมผู้ผลิตและส่งออกไทย กรมส่งเสริมการส่งออก
• กรรมการสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
• อุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
• ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2552 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ตลอดอายุการทำงาน 30 กว่าปี คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ในฐานะ
พนักงานบริษัท ได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ศึกษาอย่าง
รู้จริงกับการเป็นผู้จัดการทั่วไปให้บริษัทตราเพชรถึง 16 ปี จนได้มี
โอกาสสร้ า งและบริ ห ารธุ ร กิ จ ของตั ว เองในตำแหน่ ง Managing
Director บริษัท แอ๊ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด จนถึงปัจจุบัน จาก
การที่ได้เข้าศึกษาที่นิด้า ทำให้คุณโกศิลป์รู้ว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจ
นั้นหอมหวลกว่ายิ่งนัก

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ความขยัน อดทน และ การทำงานหนัก เป็นคุณสมบัติของผู้ที่
ต้องการประสบความสำเร็จ โดยได้ใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางในการทำงาน
อยู่เสมอ และแนวคิดอีกส่วนหนึ่งได้มาจาก อาจารย์ ดร. สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ คือ ไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนหรือ
Direction

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา หมั่นคิดวิเคราะห์ถึง
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ผมภูมใิ จทีไ่ ด้เข้ามาศึกษาที่ “นิดา้ ” เพราะเป็นสถาบันทีจ่ ดุ ประกาย ข้อบกพร่องทั้งในตัวงานและในตัวเราอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเกิดความรู้สึกต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเราให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ถ้าผมไม่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ คงไม่มีวันนี้สำหรับผม
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ภู ม ิ ใจและดี ใจมาก ถื อ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ต ิ ท ั ้ ง ต่ อ ตนเองและ
นอกจากการได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังได้รู้จักและ
เรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ จากเพือ่ นๆ ทีเ่ รียนด้วยกัน ทำให้มคี วามรอบรูม้ ากยิง่ ขึน้ ครอบครัว ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิตการทำงานที่เกิด
และได้รับคำแนะนำดีดีจากเพื่อนรุ่นเดียวกันในการก่อตั้งบริษัทของ มาครั้งหนึ่งเราสามารถทำได้
ตนเอง ทำให้เกิดความผูกพันและประทับใจจนถึงปัจจุบัน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนิด้า ถือเป็นความโชคดีและมีคุณค่า
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
ขอให้ตักตวงความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำ
อย่างไร
ความรู้ที่ได้ทำให้กล้าที่จะลงทุนทำกิจการของตนเองและนำมา ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาวิชาชีพของเราตลอดไป
ประยุกต์ใช้กบั กิจการโดยมุง่ เน้นในเรือ่ งของคุณภาพและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเพื่อนๆ ที่นิด้า คอยให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษา
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ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่
ความสำเร็จของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า
คนอีกจำนวนมาก ขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่า พร้อมกับ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ชื่อ-นามสกุล ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ปีการศึกษาที่จบ 2528
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท นันประเสริฐ จำกัด และ หจก. สหะขนส่งอุทัยธานี
ผลงานที่สำคัญ
• ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการเฉพาะกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พูนพิพัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 3, 6 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยความเชีย่ วชาญทางด้านการเงินและสินเชือ่ ทำให้คณ
ุ ขวัญมิตร
ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันธุรกิจชั้นนำมากมาย อาทิ กลุ่มบริษัท
มาบุญครอง บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำกัด (มหาชน)
และตำแน่งผูอ้ ำนวยการฝ่ายสินเชือ่ ทีบ่ ริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวง
เครดิต จำกัด (มหาชน) ได้ท้าทายความสามารถให้ก้าวสู่การเป็น
ผู้จัดการเฉพาะกิจให้กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พูนพิพัฒน์ จำกัด
(มหาชน) และรองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 3, 6 ธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากการที่ได้ทำงานในระดับมหาชน
จนทำให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ ได้
กล่าวไว้ว่านิด้าคือส่วนหนึ่งที่ช่วยเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในการ
บริหารไว้อย่างมีคุณภาพ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็ น สถาบั นการศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ ผลิ ต บุ ค ลากรที ่ ม ี ค วาม
สามารถทางการบริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังมีบทบาทใน
การร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง ที่ได้รับ
การยอมรับและไว้วางใจจากสังคมโดยทั่วไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ปี 2526 ที่ได้มาเรียนที่นิด้า สถาบันตั้งอยู่ไกลจากชุมชน ดังนั้น
ผูท้ จ่ี ะเดินทางมาเรียนจะต้องมีความมุง่ มัน่ เป็นอย่างมาก ในส่วนของ
อาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นเช่นกันในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
และเสี ย สละเวลาค่ อ นข้ า งมากเพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาเข้ า พบและขอ
คำปรึกษา นักศึกษาเองก็มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เพื่อนๆ นักศึกษาก็มีน้ำใจและแบ่งปัน
ความรู้ความเข้าใจให้แก่กัน ทำให้ทั้งอาจารย์และศิษย์มีความสนิท
สนมและผูกพันกันมาจนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายการติดต่อระหว่าง
เพื่อนๆ ที่ต่อเนื่องในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ในช่วงต้นของการทำงาน ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีศึกษาในสาขา
วิชาเฉพาะด้าน ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดย
ไม่ปิดกั้นตัวเองจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อมี
ประสบการณ์มากขึ้น ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบทางด้านการ
บริหารได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ มาประกอบในการ
กำหนดบทบาทของตนเองและผู ้ ใต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา เพื ่ อ ให้ อ งค์ ก ร
สามารถก้าวไปข้างหน้าไปอย่างราบรื่น
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยให้มีผลกระทบต่อผู้อื่น
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความตั้งใจทำงานและความปรารถนาดี มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง
และหากมีโอกาสปันน้ำใจให้สงั คมและผูด้ อ้ ยโอกาสก็อย่าละโอกาสนัน้
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ภูมิใจมาก ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม แต่ก็ยังได้รับ
การยอมรับถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน การมีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และความตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่
ความสำเร็จของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าคนอีก
จำนวนมาก ขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่า เก็บเกี่ยวความรู้นอก
ห้องเรียนและประสบการณ์รอบด้านมาพัฒนาตนเองให้มคี วามมัน่ คง
ในชีวติ พร้อมกับความเห็นอกเห็นใจผูอ้ น่ื และทำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
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จงเจตน์ บุญเกิด
ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้ง
เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ
ชือ่ -นามสกุล จงเจตน์ บุญเกิด
ปีการศึกษาทีจ่ บ 2546
คณะทีจ่ บ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หน่วยงานทีส่ งั กัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ผลงานทีส่ ำคัญ

• รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)
• เลขานุการโท ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราช
อาณาจักรและยุโรป
• ศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2549

คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าคุณจงเจตน์ บุญเกิด คือขุนพล
ทีส่ ำคัญคนหนึง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านเศรษฐกิจ
มหภาคและการคลังของประเทศ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ
ในแวดวงการเงินทำให้คุณจงเจตน์ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง
สำคัญๆ ในองค์กรระดับประเทศมาโดยตลอด การเป็นผู้รักษาการ
หัวหน้าฝ่ายประสานเงินกู้กับรัฐบาลต่างประเทศและสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดง พุงซาน
เมททัลส์ จำกัด เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณจงเจตน์สามารถนำความรู้
ที่ได้จากนิด้าไปใช้บริหารจัดการในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็น
ผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

แก้ปัญหาขององค์กรที่รับผิดชอบโดยมีเป้าหมายมุ่งผลสำเร็จในรูป
ของ Outcome ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้ง
เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตนเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความสำเร็จเกิดจากการทำงานเป็นทีม โดยมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานในภารกิจนั้นๆ อย่างชัดเจน และใน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันทรงคุณค่าที่ปลูกฝังและส่งเสริมความรู้ด้านการ ฐานะผู้บริหารก็จะช่วยกำกับดูแลให้ข้อเสนอแนะ ให้ขวัญกำลังใจ
บริหาร การพัฒนาที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ ตลอดระยะเวลา 45 ปี และแสดงความยินดีตอ่ ผูร้ ว่ มงานเมือ่ ภาระกิจนัน้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ที่ก่อตั้ง นิด้าได้ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากร ทั้งภาครัฐ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
และเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย และ
พัฒนบริหารศาสตร์
คาดหวังว่านิด้าจะดำรงบทบาทดังกล่าวสืบต่อไป
เป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเองและครอบครัว และขอปฏิญาณว่า
จะปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดคุณธรรม ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ได้นำความรู้จากการเรียนไปใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน ต่อสังคม เพื่อความเจริญของประเทศชาติสืบไป
ที่รับผิดชอบได้เป็นผลสำเร็จดียิ่ง โดยเฉพาะด้านการวางแผนกลยุทธ์
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
และการจัดการองค์กร
ขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการด้านการ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ บริหารจัดการในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อให้
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร
อย่างไร
จากความรู้ในหลายหมวดวิชา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ

18

จรินทร์ จักกะพาก
ทำหน้าที่ของตน
ให้ดีที่สุด
ด้วยความเสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
ชื่อ-นามสกุล จรินทร์ จักกะพาก
ปีการศึกษาที่จบ 2526
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ
• ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน…,.สมุทรสงคราม…,สมุทรสาคร……
• รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำงาน
“จรินทร์ จักกะพาก” เป็นข้าราชการที่ทำงานในสังกัดกระทรวง
“การบริหารจัดการ” ต้องมีการบูรณาการ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
มหาดไทยมาตั ้ ง แต่ แ รกเริ ่ ม โดยบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการครั ้ ง แรก
ในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จนกระทั่งดำรง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือจุดยืนในการทำงานที่ต้องการนำความรู้
ทำหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด ด้วยความเสียสละ และซื่อสัตย์
มาเพื่อรับใช้สังคม และชาติบ้านเมือง
สุจริต
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าของนิด้า ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ความหลากหลายของนักศึกษา ซึ่งมีทั้งผู้ที่เพิ่งจบใหม่ๆ และผู้ที่
มีความรู้ เพื่อรับใช้สังคมและชาติบ้านเมือง
ทำงานแล้วลาศึกษาต่อ ทำให้บรรยากาศทางวิชาการมีความกว้างขวาง
และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างลงตัว
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
“ความรู้ เพื่อการรับใช้สังคม ชาติบ้านเมือง” หากมีจุดยืน
ที่ชัดเจนอยู่ตรงนี้ ย่อมนำไปสู่การต่อยอดในการทำงานได้อย่างดี
ที่สำคัญคือ “จุดยืน” นี้ก็เป็นจุดยืนที่นิด้าได้ให้ไว้กับนักศึกษาทุกคน
เช่นกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
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จริยา สกุลสุทธวงศ์
อดทนตั้งใจในการทำงานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำนาจ
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านการบริการ
ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม
และที่สำคัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชื่อ-นามสกุล จริยา สกุลสุทธวงศ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2549
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ดวงกมลเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ ดวงกมลลำปาง
เชียงราย
ผลงานที่สำคัญ
• ร้านหนังสือดีเด่นประเภท ร้านหนังสือทรงคุณค่า ปี 2545
• ร้านหนังสือในดวงใจ ปี ค.ศ.2000
• ร้านหนังสือมาตรฐานดีเด่น ปี 2542 ประเภทร้านหนังสือขนาดใหญ่
• ร้านหนังสือยอดเยี่ยมในรอบทศวรรษ ปี 2547
**ทุกรางวัลได้รับจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย**

งานสายหนังสือ ที่เป็นทั้งนักเขียน อาจารย์ และเจ้าของธุรกิจ
ร้านหนังสือ ทำให้คุณจริยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือที่มีความ
ครบเครื่องอย่างไม่ต้องสงสัย เสน่ห์แห่งตัวอักษร ได้ส่องประกายให้
คุณจริยาทุ่มเทกับทุกงานที่ทำจนได้รับรางวัลอย่างมากมาย ซึ่งล้วน
เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีถึงความสำเร็จจากการที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก
นิด้าได้มีส่วนสนับสนุนให้คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น และช่วยให้
คุณจริยา สกุลสุทธวงศ์ นำมาใช้ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพได้เป็น
อย่างดี
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ความสามารถไปต่อยอด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ทุกท่านได้ให้
ความรู้ที่หลากหลาย และฝึกให้เราคิดและแก้ปัญหาเป็น
สิ่งที่ได้รับ และ ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
รูส้ กึ ประทับใจกับการเรียนการสอนของนิดา้ อาจารย์ทน่ี ่ี ทุกท่าน
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ สิ่งที่สอนสามารถนำเอามา
ใช้งานได้เป็นอย่างดี และทำให้มีโอกาสได้เจอเพื่อนที่ดีทั้งเพื่อน
ร่วมรุ่นและต่างรุ่น ในขณะที่การเรียนที่นี่ต้องใช้ความมุมานะและ
ความตั้งใจสูง ทำให้รู้สึกได้ว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากนิด้าเป็นสิ่งที่
สมศักดิ์ศรีสำหรับผู้เรียนทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้จบจากสถาบันแห่งนี้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าช่วยให้สามารถเป็น CEO ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บริหาร
จัดการงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทำให้งาน
ทุกส่วนทีบ่ ริหารได้รบั การต่อยอดอย่างมีระบบและมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ต้ อ งมี ค วามอดทนตั ้ ง ใจในการทำงานอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ค วาม
โปร่งใส และมีคุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำนาจ โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านการบริการ ความซื่อสัตย์ และ
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การแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และที่สำคัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด เน้นการเป็นพันธมิตรมากกว่าการ
สร้างคู่แข่ง สร้างงานสร้างเงินได้โดยให้มีคู่แข่งขันน้อยที่สุด การทำ
ธุรกิจต้องทำก่อนเพือ่ ให้ได้รบั โอกาสก่อน ให้ความใส่ใจทัง้ ผูร้ บั บริการ
และผู้ให้บริการ พยายามสร้างความแตกต่างโดยการหาจุดเด่น
ทีค่ นอืน่ ไม่มี ไม่ตามผูอ้ น่ื โดยไร้ทศิ ทางทีช่ ดั เจน ต้องรูจ้ ดุ อ่อนของคูแ่ ข่ง
แล้วนำมาเสริมเป็นจุดแข็งของตนเอง ผนวกกับการสร้างแบรนด์ของ
ตัวเองให้แข็งแกร่งและมีจุดยืนที่เข้มแข็ง ในการทำธุรกิจทุกอย่างที่
ทำต้องมีกำไร หรือมีจุดสมดุลที่อยู่ได้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
และโอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่ และสิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จริง ใส่ใจ
ในงานที่ทำ และเงินทุนก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ถ้าพิจารณาถึงสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมดก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มี
โอกาสได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา
เป็นผู้หนึ่งที่รักและให้ความเคารพในอาจารย์ผู้สอน และได้ช่วยเหลือ
สถาบันบ้างตามสมควร จึงรู้สึกภูมิใจและดีใจ ที่ได้มีโอกาสช่วย
สถาบันทีถ่ อื เป็นสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ รวมถึงได้ชว่ ยประเทศชาติ
บ้างในบางครั้ง
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
คุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้รักครอบครัว รักสถาบัน อย่า
ทำงานเพื ่ อ เอาหน้ า เพื ่ อ ตำแหน่ ง หรื อ เพื ่ อ ความโด่ ง ดั ง อย่ า ใช้
สถาบันเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ และขอให้มีความรัก ความสามัคคี
สนับสนุนและช่วยเหลือสถาบันเมื่อมีโอกาส

จุมพฏ ตัณมณี
การเป็นผู้นำต้องใช้การสื่อสารให้เข้าถึงทุกฝ่ายให้เห็นภาพใหญ่
ตรงกันแล้วใช้หลักคุณธรรมเป็นแกนนำ ใช้เหตุผลมากว่า
อารมณ์ กล้าทำในสิ่งที่คิดแล้วว่าดี มองทุกเรื่องให้รอบด้าน
ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุและผล
ชื่อ-นามสกุล จุมพฏ ตัณมณี	
ปีการศึกษาที่จบ 2543
คณะที่จบ พัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั สยามฟอเรสทรี จำกัด, บริษทั สหกรีน ฟอเรส จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• คณะกรรมการพัฒนาพนักงานด้านเทคโนโลยี – SCG Paper พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
• คณะกรรมการพัฒนาพนักงานด้านการจัดการธุรกิจ – SCG Paper พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน – SCG Paper พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
• กรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา – สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา พ.ศ. 2549 – 2551

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
Communicate…Communicate…Communicate เป็นเคล็ดลับใน
เน้นการใช้คุณธรรมเป็นหลักนำ ดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
การสร้างความสำเร็จของ คุณจุมพฏ ตัณมณี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง
ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในเครือของเอสซีจี เปเปอร์ ที่มี อย่างเป็นธรรม สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจภาพรวมและแนวทาง
ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการป่าไม้ และเล็งเห็นความ ของบริษัทที่ชัดเจน แล้วประสานงานให้ทุกหน่วยเห็นทิศทางในภาพ
สำคัญของการสื่อสารที่มีความจำเป็นและสามารถส่งผลต่อความ ใหญ่ที่ตรงกัน แม้อาจมีความขัดแย้งกันในส่วนย่อยของการทำงาน
สำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามี
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
บทบาทกับชีวิตผู้คนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเพื่อสร้าง
Communicate… Communicate…Communicate
ความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมและแนวทาง
คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
ของบริษัทที่ชัดเจน แล้วประสานงานให้ทุกหน่วยเห็นทิศทางในภาพ
กล้าเสี่ยงในเรื่องที่พิจารณามาแล้วเป็นอย่างดี
ใหญ่ที่ตรงกัน แม้อาจมีความขัดแย้งกันบ้างในส่วนย่อยของการ
อดทน
ทำงาน
ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ศึกษาเรื่องที่เราได้รับมอบหมายทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เล็กแต่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านวิชาการและสัมพันธภาพระหว่างกัน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ของศิษย์กับอาจารย์ และสัมพันธภาพระหว่างศิษย์ด้วยกันเอง
พัฒนบริหารศาสตร์
ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้เกียรติกับผมในครั้งนี้ ผมจะนำความรู้ที่ได้
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
เพราะนิด้าเป็นสถาบันที่ไม่ใหญ่เกินไป จึงทำให้ศิษย์กับอาจารย์ รับไปพัฒนาเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั สังคม และประเทศชาติ
ใกล้ชิดกันได้มาก และการที่นิด้า เน้นการเรียนที่เข้มข้นก็ยิ่งทำให้ทั้ง ให้มากที่สุด
สองฝ่ายได้ใกล้ชิดกันมาก และมีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นไปด้วย
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ถึงแม้อาจารย์บางท่านก็อายุน้อยกว่าลูกศิษย์แต่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้
ถ่อมตัวและรับฟังคนอื่นให้มากๆ อย่าคิดว่าเราเป็นมหาบัณฑิต
และเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เป็นอย่างดี ผมเองก็มีโอกาสได้ไป
แล้วเราจะคิดถูกเสมอ และอยากให้น้องๆ ต้องลงไปดูหน้างาน
ปรึกษาอาจารย์อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน
ประกอบการตัดสินใจ อย่าเพียงแต่อยู่ในห้องแล้วตัดสินใจ เราต้อง
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ รู ้ ให้ จ ริ ง ก่ อ นจะดำเนิ นการใดๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ ป ั จ จุ บ ั น
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
อย่างไร
ทำให้วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งองค์ประกอบทางเศรษฐกิจและธุรกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ความรูท้ ไ่ี ด้รบั สามารถทำให้การตัดสินใจ
ต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
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ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรง การมองและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ
ผู้บริหารควรมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
และสามารถนำองค์กรฝ่าวิกฤติไปได้
ชื่อ-นามสกุล ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
ปีการศึกษาที่จบ 2537
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด โรงพยาบาลรามคำแหง
ผลงานที่สำคัญ
• นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาคเอกชน ปี 2549 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล
แห่งประเทศไทย
• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2549

จากวิชาชีพทันตแพทย์สู่การเป็นนักบริหารโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทันตแพทย์
เจิมพล ภูมิตระกูล แต่ด้วยพื้นฐานความรู้ที่เข้มข้นด้านการบริหาร
จัดการจากนิด้า ผนวกกับความสามารถทางด้านวิชาชีพ ทำให้
สามารถนำพาโรงพยาบาลก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโต และมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
ผมเริม่ เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ นิดา้ เมือ่ ปี 2535 ผมรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้
เข้าเรียนในสถาบันทีม่ คี วามพร้อมทัง้ คณาจารย์และสถานที่ ตลอดเวลาที่
เรียนอยูท่ น่ี ดิ า้ อาจารย์ทกุ ท่านได้ใช้เวลาและถ่ายทอดความรูอ้ ย่างจริงจัง
และทุม่ เทเวลาให้นกั ศึกษาอย่างมาก เมือ่ จบและได้ทำงานในฐานะฝ่าย
บริหารของโรงพยาบาลรามคำแหง ผมได้ใช้ความรูค้ วามสามารถโดย
เฉพาะวิชาการทีค่ ณาจารย์ได้ให้ไว้กบั ผมมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
อย่างมาก และสามารถต่อยอดเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ ง และนำไปใช้ปรับตัว
ต่อความเปลีย่ นแปลงไปในชีวติ การทำงานได้อย่างดี โดยเฉพาะในเรือ่ ง
จริยธรรมและความซือ่ สัตย์ ทีค่ ณาจารย์ได้ยำ้ เน้นในขณะนัน้ ทำให้ผมรูส้ กึ
เป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณ และภูมใิ จมากครับทีเ่ ป็นศิษย์เก่านิดา้
สิง่ ทีไ่ ด้รบั และความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในชีวิตการทำงานจนถึงปัจจุบัน แต่สิ่งที่
ประทับใจจากนิดา้ มากกว่านัน้ คือการสอนทีฝ่ กึ ให้มองทิศทางของการ
เปลีย่ นแปลงและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต การปรับตัว
กับความเปลีย่ นแปลง ตลอดจนการทุม่ เทเวลาของคณาจารย์ ในการเอา
จริงเอาจังกับนักศึกษาเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพอย่างจริงจัง ก่อนทีจ่ ะจบจากนิดา้
วิชาสุดท้ายก่อนจบวิชาสอบปากเปล่า (Oral Examination) ของอาจารย์
นิกร วัฒนพนม พวกเราใช้เวลาและทุม่ เทกันอย่างมาก อาจารย์เกือบทัง้
คณะ ได้ใช้เวลากับการวิจารณ์และแก้ไขงานของพวกเรา และได้พดู ว่า
“ขอให้ใช้เวลาและจริงจังกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผมกำลังทำให้พวกคุณ
เป็น Finished Product ทีม่ ี Value ก่อนจบจากนิดา้ ” นอกจากนีใ้ นด้าน
สังคม ยังเกิดเครือข่ายทีด่ ที ไ่ี ด้รบั จากเพือ่ นๆ ทีม่ าจากหลากหลายอาชีพ
และมาจากองค์กรทีด่ แี ละประสบความสำเร็จในชีวติ การทำงาน ทำให้เกิด
การแลกเปลีย่ นความรูใ้ นวิชาชีพ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึง่ ถือเป็น
จุดเริม่ ต้นทีท่ ำให้ผมประทับใจในกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้าเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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แนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการทำงาน
การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรง การมองและคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงเป็นเรือ่ งสำคัญ ผูบ้ ริหาร
ควรมีความไวต่อการเปลีย่ นแปลง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการ
แข่งขันที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถนำองค์กร
ฝ่าวิกฤติไปได้ แนวคิดในการทำงาน ผมให้ความสำคัญกับการทำงานหนัก
และการทุม่ เทให้กบั งานทีเ่ รารับผิดชอบและองค์กรทีเ่ ราดูแล เราต้องมี
ความรักและมีความชอบในงานทีท่ ำอย่างแท้จริง เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ แี ละ
มีความสม่ำเสมอ และต้องมีความซือ่ สัตย์ในการทำงานร่วมด้วย เพราะ
ความซือ่ สัตย์ไม่เพียงแต่ถกู ต้องตามหลักคุณธรรมเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพและความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยสรุป แนวคิดในการ
ทำงานของผมก็คอื ต้องมีการพัฒนาตนเอง ทำงานหนัก ซือ่ สัตย์ และ
ทุม่ เทให้กบั องค์กรและงานทีเ่ รารับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ถ้าทำได้ตามนี้
ก็จะนำมาซึง่ ความสำเร็จในการทำงานได้ในทีส่ ดุ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทีจ่ ดั กิจกรรมและ
คัดเลือกผมเข้าพระราชทานรางวัลในครัง้ นี้ รางวัลนีจ้ ะเป็นกำลังใจให้ผม
ทำงาน สร้างงานเพือ่ ให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
นิดา้ เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นสถาบันทีใ่ ห้ความรู้ แต่ในชีวติ การทำงานสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ คือการนำเอา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ นัน่ ก็คอื การสร้างทีมงานทีด่ ี และมีการ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน ทีมงาน รวมทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา
ซึง่ เป็นเรือ่ งสำคัญและมีความละเอียดอ่อน การบริหารคนจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
เข้าใจถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ต้องสร้างความน่าเชือ่ ถือและความ
ไว้วางใจซึง่ กันและกัน ความสำเร็จของงานไม่ได้อยูเ่ พียงมีความรูม้ าก
รูเ้ ยอะ แต่ตอ้ งสร้างความไว้วางใจระหว่างทีมงานเพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี และ
เมือ่ ทุกท่านจบออกไปอยูใ่ นสังคม อย่าลืมกลับมาช่วยกันสร้างและพัฒนา
นิดา้ ของเราให้มคี วามแข็งแกร่ง และช่วยกันผลักดันให้กา้ วหน้าต่อไป

ฉัตรแก้ว คชเสนี
ต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่นลูกค้า ลูกน้อง
ผู้ถือหุ้นและสังคม
ชื่อ-นามสกุล ฉัตรแก้ว คชเสนี	
ปีการศึกษาที่จบ 2543
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้
ผลงานที่สำคัญ

• นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
• คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาและประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน สมัยที่ ๑๒
ประจำปีบริหาร ๒๕๕๐-๒๕๕๑
• ปฏิบัติหน้าที่บริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาในฐานะกรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและภาคเอกชน
ปีบริหาร ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จนได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๐ และได้รับการประกาศ
เกียรติคุณหอการค้าจังหวัดสงขลา
• “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๐ จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

จากความประทับใจที่ “นิด้า” ได้เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในท้องถิ่น
ได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทำให้ คุณฉัตรแก้ว คชเสนี
ผู้หญิงที่มีความสามารถอีกคนในแวดวงธุรกิจของจังหวัดสงขลา
ได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเมืองเกิดของตัวเอง โดยการอุทิศตนใน
การทำงานให้กับสังคม และส่วนรวมมาโดยตลอด จนได้รับความ
ไว้วางใจให้ทำงานมากมาย ทั้งการเป็นสมาชิกของสมาคม และ
องค์กรต่างๆ ด้วยความรักที่และความต้องการพัฒนาจังหวัดสงขลา
ให้มีความเจริญ จึงทำให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสงขลา” เพื่อเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ จึงเป็น
เครื่องยืนยันความสามารถของผู้หญิงเก่งคนนี้ได้เป็นอย่างดี

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ส่วนใหญ่เป็นการนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ใน
การทำงานโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้นำ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
แนวคิดในการทำงานใช้หลักการคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
มีความมุง่ มัน่ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ดูแลผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่นลูกค้า ลูกน้อง ผู้ถือหุ้นและสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ทำทุกอย่างด้วยความตัง้ ใจ ไม่เอาเปรียบใครและต้องเดินนำหน้า
ดิฉันมีความตั้งใจจะศึกษาที่นิด้า (กรุงเทพ) ตั้งแต่จบปริญญา คนอื่นหนึ่งก้าวเสมอ
ตรีใหม่ๆ แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินจึงไม่ได้เรียน เมื่อนิด้ามา
เปิดสอนที่หาดใหญ่รู้สึกดีใจมาก และก็ไม่ผิดหวังเลย ดิฉันได้ความรู้
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ได้เพื่อน ได้เครือข่าย และได้นำวิชาความรู้มาใช้ประกอบอาชีพ คิด พัฒนบริหารศาสตร์
ว่าการที่นิด้ามาเปิดสอนที่หาดใหญ่เป็นการให้โอกาสคนท้องถิ่น
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ตัวเองได้รับโอกาสดังกล่าว
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
การเรียนที่นิด้าได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ การ
ขอให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และนำความรู้ความสามารถ
เรียนเป็นทีม การได้จัดงานสัมมนาใหญ่ๆ ทำให้รู้วิธีที่จะทำงานใหญ่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้มากอย่าคิดแต่
ให้สำเร็จ ระหว่างเรียนก็ได้พบกับเพื่อนบางคนซึ่งปัจจุบันก็ยังคบหา ประโยชน์ส่วนตนแต่เพียงอย่างเดียว และอย่าคิดว่าประเทศไทย
พึ่งพากันอยู่
ไม่ใช่ของเราคนเดียวโดยเด็ดขาด ถ้าทุกคนคิดได้และช่วยกันสร้าง
ประเทศเราก็คงไม่ถอยหลังแน่นอน
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เฉลิมพล ชัยวรพงศา
การเป็นนักบริหารหรือผู้นำ
ต้องฝึกตนเป็นผู้ให้
ตามแต่ความสามารถที่ตนจะทำได้
โดยไม่หวังถึงผลที่จะได้
ชื่อ-นามสกุล เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ปีการศึกษาที่จบ 2545
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท วงศ์สมุทธนาวี จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
• ผู้ริเริ่มจัดการแข่งขัน Golf ประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สมาคมศิษย์เก่า ฯ
• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

2 ปี จากการเป็นพนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เบทาโกร จำกัด ได้ กระจายอำนาจมากขึ้นจากระบบครอบครัว และทำให้ได้ทบทวน
เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธุรกิจและแง่มุมของชีวิตการทำงาน หลัง ความรู้เก่า สมัยที่เคยเรียนในระดับปริญญาตรี
จากนั้นเขาได้เบนเข็มสู่งานบริหารกองเรือให้กับ บริษัท วงศ์สมุทร
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
นาวี จำกัด ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายบริหาร ด้วยความมุ่งมั่นในการ
คิดและวิเคราะห์ นวัตกรรมใหม่ในการบริหารที่จะเปลี่ยนแปลง
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งในแง่กลยุทธ์และ
การบริหาร ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากนิดา้ ทำให้วนั นีเ้ ขาคือ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ไปในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารใหม่ๆ ออกมา
ที่มีความมุ่งมั่นในการนำพาบริษัทสู่นวัตกรรมใหม่ๆ และความรูจ้ าก
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
สถาบันแห่งนีไ้ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการผลักดันให้คณ
ุ เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ซื่อสัตย์และเสียสละแก่ส่วนรวม มีความอดทน และไม่ย่อท้อ
มีวสิ ยั ทัศน์ในการทำงานทีก่ ว้างไกล ในการสร้างนวัตกรรมการบริหาร
ที่จะรองรับเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้างหน้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกเป็นเกียรติ ที่สถาบันให้เป็นบุคคลหนึ่งในร้อยของศิษย์เก่า
สมั ย เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได้ ม ี โอกาสผ่ า นสถาบั น แห่ ง นี ้
ที ่ ได้ ร ั บ รางวั ล และเข้ า เฝ้ า สมเด็ จ พระเทพฯ เพื ่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่
แล้วเกิดความรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องเข้ามาศึกษาที่ “นิด้า” ให้ได้
วงศ์ตระกูลต่อไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
สังคม เพื่อน และการมีเครือข่ายหรือ Networking
การเป็ น นั ก บริ ห ารหรื อ ผู ้ น ำ ต้ อ งฝึ ก ตนเป็ น ผู ้ ให้ ตามแต่
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ความสามารถที่ตนจะทำได้ โดยไม่หวังถึงผลที่จะได้ ต้องบำเพ็ญตน
ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ไม่ใช่มีแต่แก้ต่างให้ตนเอง และควร
อย่างไร
ทำให้มีความเข้าใจในการจัดองค์กรมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการ ดำรงตนให้อยู่อย่างพอเพียง
ปรับแผนองค์กรและนำมาปฏิบัติทำให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีการ
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ชนิกา เชาวนปรีชา
การเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นอย่างแรกต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน
แล้วต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
ที่จะร่วมกันผลักดันงานนั้นๆ ให้สำเร็จให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท อดทน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ
ชือ่ -นามสกุล ชนิกา เชาวนปรีชา
ปีการศึกษาทีจ่ บ 2538
คณะทีจ่ บ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูสอบบั
้
ญชีรับอนุญาต ( Certified
Public Accountant (Thailand) )
หน่วยงานทีส่ งั กัด บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
ผลงานทีส่ ำคัญ
• บริหารบริษัท จนทำให้มลี กู ค้ามาใช้บริการทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีและ
จดทะเบียนธุรกิจเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ในปัจจุบันบริษัทมีลกู ค้าที่ใช้บริการ
นับพันราย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการทำงานในวิชาชีพที่เชี่ยวชาญจนเดิน
มาสู่การสร้างธุรกิจแบบผู้ชำนาญการของคุณชนิกา เชาวนปรีชา ซึ่ง
ได้ผ่านทั้งอุปสรรคและปัญหามากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ก็มิได้บั่นทอน
ความมุ่งมั่นทุ่มเทของเธอลงแม้แต่น้อย ทั้งนี้เพราะการมีพื้นฐาน
ความรู้จากนิด้า ได้สร้างแนวทางในการบริหารอย่างรอบด้านไว้ให้
แล้วอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้วันนี้เธอมีความภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งใน
ศิษย์เก่านิด้าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน

ทำงานและต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เน้น
คุณภาพ ความสำเร็จและรวดเร็วของการให้บริการโดยทีมงานที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์และมีความชำนาญในงานนั้นจริงๆ ปฏิบัติ
งานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเสมอเพื่อสร้างความรวดเร็ว
ถูกต้องในการให้บริการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
คุ้มค่ากับค่าบริการอย่างแท้จริง

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปได้ วัดผลได้และต้องเสร็จได้ใน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกรักและผูกพันกับนิด้ามาก นิด้าเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ ระยะเวลาที ่ ก ำหนด ส่ ว นวิ ธ ี ก ารและกิ จ กรรมต่ า งๆ ต้ อ งมี ก าร
โดยเฉพาะเรือ่ งการบริหารงานทีด่ เี ยีย่ ม ซึง่ ได้ใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ วางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และทำอย่างมุ่งมั่นแม้จะ
จากการเรียนที่นิด้ามาใช้ในการบริหารทุกด้านขององค์กรจนทำให้ พบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เข้ามา ต้องสร้างพลังเพื่อฝ่าฟัน
บริษทั ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ปัญหา ที่สำคัญคือ ต้องขยัน อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท พยายามเต็มที่
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายสิ่งสำคัญอีกอย่างคือทีมงานที่ดี
ซึ่งจะช่วยให้งานนั้นสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
หลักสูตร Young Executive MBA ของนิดา้ เป็นหลักสูตรการเรียน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
บริหารธุรกิจที่ดีมาก ซึ่งจะเน้นการเรียนการสอนในการประยุกต์ไปใช้
ในการบริหารธุรกิจได้จริง ทำให้สามารถนำมาปรับปรุงและใช้ในการ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติต่อตัวเองและวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะการ
บริหารองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม และในการเรียน 2 ปีที่นิด้า เป็นช่วง
ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ชีวิตที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งเพราะเพื่อนๆ ร่วมรุ่นน่ารักมาก
สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน     
อย่างไร
ในการที่เราจะทำงาน หรือทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จนั้น สิ่งที่
ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาจากการเรียนบริหารธุรกิจที่นิด้ามา
ประยุกต์ใช้กบั การบริหารงานทุกด้านของบริษทั ไม่วา่ จะเป็นทางด้าน สำคัญคือ ต้องมีความพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน ไม่ย่อท้อแม้ว่า
การวางแผนงาน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ จะมีปัญหาต่างๆ เข้ามาต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำสิ่งที่
ตั้งใจไว้ให้สำเร็จให้ได้ ถ้าทุกคนทำได้แบบนี้ความสำเร็จจะรออยู่
ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าจนถึงปัจจุบนั นี้
ข้างหน้าอย่างแน่นอน
แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำงาน
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีและ
ภาษีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจและขอใบอนุญาต
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ชวน ศิรินันท์พร
ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับองค์กรและสภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญของการบริหาร
เพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วจะได้เป็นประโยชน์
เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
ชื่อ-นามสกุล ชวน ศิรินันท์พร
ปีการศึกษาที่จบ 2521
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ
• โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนมากที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550
• โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคลระดับดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (เป็นปีที่ 2) พ.ศ. 2552
• โล่เกียรติคุณ “คนดีศรีอีสาน” ด้านบริหารการปกครอง ประจำปี 2551 จากสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธร
และจังหวัดอำนาจเจริญ
• รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการประจำปี พ.ศ. 2552 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

ด้วยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการทำงานเพือ่ เป็นข้าราชการตัวอย่างที่
ประชาชนพึง่ พาได้ และคูค่ วรกับคำว่าข้าราชการทีด่ อี ย่างสมเกียรติสง่ ผล
ให้ คุณชวน ศิรนิ นั ท์พร ทีเ่ ติบโตและก้าวหน้าในอาชีพราชการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ได้สร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ จนได้รบั
รางวัลทรงเกียรติมากมาย ในหลายจังหวัดที่ได้มีโอกาสไปนั่งบริหาร
ในฐานะพ่อเมือง ความเป็นศิษย์เก่านิดา้ ทำให้ทกุ มิตกิ ารทำงานของท่าน
ได้ใช้วสิ ยั ทัศน์อนั กว้างไกลมาใช้ในการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อนแต่สามารถ
ส่งผลในทางบวกให้กบั งานทุกงานได้อย่างน่าชืน่ ชม
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
ในขณะทีก่ ำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทจ่ี ฬุ า มีความตัง้ ใจอยากทำ
อยู่ 2 เรือ่ ง คือ อยากรับราชการทีก่ ระทรวงมหาดไทย และอยากศึกษา
ต่อปริญญาโททีน่ ดิ า้ เนือ่ งจากนิดา้ ได้ชอ่ื ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาโททีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทาง
ด้านการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) เมือ่ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทีน่ ดิ า้ ได้จงึ เป็นความภาค
ภูมใิ จจนถึงทุกวันนี้
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้ เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนของนิดา้
เน้นความเป็นสหวิทยาการ และมีกรณีศึกษาที่ต้องนำมาทบทวน
วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในระหว่างเรียนอยูน่ น้ั ได้รบั ราชการไปด้วย
จึงสามารถทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นภาคทฤษฎี
และการนำความรูส้ กู่ ารปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ นิดา้ ได้สอนให้คนมี
ความรูท้ างวิชาการและสามารถนำความรูไ้ ปปรับใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาใน
สังคมได้เป็นอย่างดี
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
การบริหารราชการไทยทีผ่ า่ นมา จะยึดการบริหารงานโดยรวมศูนย์ท่ี
ส่วนกลาง อำนาจการตัดสินใจอยูท่ ่ี กรม หรือกระทรวง ส่วนราชการที่
ต้องทำงานในต่างจังหวัดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ด้
ส่วนหนึง่ เพราะขาดอำนาจในการตัดสินใจหรือขาดทรัพยากร และส่วน
หนึง่ กลายเป็นความเคยชิน มองไม่เห็นความสำคัญความเดือดร้อนของ
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ชาวบ้าน นอกจากการสนองความต้องการของผูบ้ งั คับบัญชาในส่วนกลาง
เป็นสำคัญ การบริหารงานราชการไทยสมัยใหม่ ต้องการข้าราชการที่
เข้าใจในปัญหาของชาวบ้าน มองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหา
เชิงลึก คือ แก้ไขทีส่ าเหตุของปัญหา หรือปัจจัยทีท่ ำให้เกิดปัญหาไม่ใช่
แก้ไขที่ปลายเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาไม่จบสิ้น ดังพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้ตรัสไว้วา่ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
นอกจากนีต้ อ้ งดึงชาวบ้านให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
เพราะปัญหาชุมชน ต้องให้ชมุ ชนเข้ามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ในฐานะข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำการ
เปลีย่ นแปลง จะต้องพิจารณาเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง เป็น
ความสำคัญลำดับต้นๆ ที่ตอ้ งเร่งดำเนินการ และการทีจ่ ะดำเนินการในเรือ่ ง
ใดให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ ำหนด จะต้อง
ระดมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชน
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากปัญหานัน้ ๆ ให้รว่ มรับทราบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
แห่งปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไข และร่วมบูรณาการอย่างจริงจังโดยใช้
กระบวนการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เป็นเครือ่ งมือในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้า ปัญหา
อุปสรรค และ/หรือความสำเร็จในการแก้ปญ
ั หา และเกิดความเข้าใจร่วมกัน
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั กิ ารอย่างมีพลังและเป็นเอกภาพมากยิง่ ขึ้น
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
นับเป็นความภาคภูมใิ จและเป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเอง และวงศ์
ตระกูล และจะเป็นแรงบันดาลใจให้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ริ าชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านซึง่ เป็นผูม้ โี อกาสทีด่ ที ไ่ี ด้เข้าศึกษาในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้ ใส่ใจ ใฝ่รใู้ นสหวิชาการทีค่ ณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ถา่ ยทอด และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เหมาะสม
กับองค์กร พืน้ ที่ และประชาชนให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของสังคม
และประเทศชาติเป็นประการสำคัญ

ชวลิต นิ่มละออ
ปัจจุบันองค์กรที่มีความเข้มแข็งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอด
และอยู่ในแถวหน้าของวงการธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
บุคลากรและการสร้างความสามัคคีในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ
มากกว่า เงินทุน / เครื่องจักร ซึ่งสามารถจัดหาซื้อมาได้
ชื่อ-นามสกุล ชวลิต นิ่มละออ
ปีการศึกษาที่จบ 2534
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• Prime Minister Export Award ประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันแฟชั่น
ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น
• ประธานคณะกรรมการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พานิชกรรม และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

การเป็นประธานให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
อย่างมากมาย ได้เป็นเครือ่ งพิสจู น์ให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์และความสามารถแห่ง
การเป็นผูน้ ำของคุณชวลิตได้เป็นอย่างดี และกับตำแหน่ง ประธานกรรมการ
และผูอ้ ำนวยการใหญ่บริษทั โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด ในปัจจุบนั เป็น
อีกบทบาทหนึง่ ในหลายๆ ส่วนทีร่ บั ผิดชอบ และบทบาททีส่ ำคัญอีกประการ
หนึง่ คือการทำงานให้กบั สังคมและส่วนรวมได้อย่างน่าชืน่ ชมมาโดยตลอด
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ นิดา้ เป็นสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงทีท่ ำการสอนระดับบัณฑิต
ศึกษาทัง้ ปริญญาโทและเอกทีเ่ ก่าแก่ของประเทศ นอกจากนีย้ งั ได้มโี อกาส
ได้รบั การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์จากคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ ชี อ่ื เสียงทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
จากการทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผูบ้ ริหาร
รุน่ ที่ 2 ซึง่ ประกอบด้วยเพือ่ นนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์และความรูจ้ าก
องค์กรภาคธุรกิจและการธนาคาร ทำให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั เพือ่ นร่วมรุน่ ซึง่ นับว่ามีประโยชน์กบั การเรียนและการ
ทำงานอย่างมากนอกเหนือจากความรูใ้ นเชิงวิชาการทีไ่ ด้รบั จากคณาจารย์
แล้ว ทุกท่านยังได้ให้ความรักความอบอุน่ กับพวกเราทุกคนในช่วงของการ
เรียน ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นและคณาจารย์ได้เป็นแรงผลักดันให้ผมสามารถ
ทำงานให้กบั สังคมและภาคธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
เนือ่ งจากในขณะทีเ่ ข้ารับการศึกษาในสถาบัน เป็นช่วงทีธ่ รุ กิจกำลัง
เจริญเติบโตและขยายสูธ่ รุ กิจการส่งออกในระดับโลก ทำให้ผมได้นำความรู้
ทีไ่ ด้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปรับองค์กรและบริหารงานในขณะ
เดียวกันก็พยายามผลักดันผูบ้ ริหารของบริษทั ให้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพือ่ ยกระดับการทำงานของทีมงานภายในองค์กร จึงทำให้ผม
มีเวลามากขึ้นที่จะทำงานเพื่อสังคมในภาคธุรกิจ อาทิเช่น สมาคม
อุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มและสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทัง้
ผลักดันการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เช่น มูลนิธเิ ครือ่ งนุง่ ห่ม
และตำแหน่งต่างๆ ในภาคการศึกษา เช่น อาชีวะศึกษาและกรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสภามหาวิทยาลัย
แนวคิด  วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
บุคลากรในองค์กรคือส่วนสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะผลักดันองค์กรให้สามารถ
เจริญก้าวหน้าและแข่งขันกับธุรกิจอืน่ ๆ ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ปัจจุบนั องค์กรทีม่ ี
ความเข้มแข็งทีส่ ดุ เท่านัน้ จึงจะสามารถอยูร่ อดและอยูใ่ นแถวหน้าของวงการ
ธุรกิจ ด้วยเหตุนก้ี ารพัฒนาบุคลากรและการสร้างความสามัคคีในองค์กรจึง
เป็นเรือ่ งสำคัญมากกว่า เงินทุน / เครือ่ งจักร ซึง่ สามารถจัดหาซือ้ มาได้
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การทำงานทีจ่ ะให้บรรลุความสำเร็จต้องสร้างภาวะผูน้ ำ ทีแ่ สดงออกถึง
ความจริงจังในการทำงาน ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยจะ
ต้องสรรหา เลือกใช้ บุคลากรทีเ่ หมาะสมกับการทำงานในหน้าทีต่ า่ งๆ ภาย
ใต้บรรยากาศการทำงานอย่างเป็นทีมโดยคนทุกคนในองค์กรจะต้องมีสว่ น
ร่วมตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึงพนักงานปฏิบตั กิ ารในทุกระดับชัน้ ของการทำงาน
รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรูภ้ ายในองค์กรเพือ่ ให้มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งไม่มวี นั สิน้ สุด (Continuous Improvement)
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนหนึง่
จากบรรดาศิษย์เก่าทีป่ ระสบความสำเร็จในหน้าทีก่ ารงานทัง้ ในส่วนของ
ตนเองและการทำคุณความดีเพือ่ ประโยชน์แห่งสาธารณะ และจะดำรงตน
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปจั จุบนั ของนิดา้
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
การศึกษานัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของการทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ ทีจ่ ะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในวิชาชีพทีต่ นทำอยู่ และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นัน้ จำเป็นต้องมีความมุง่ มัน่ ในการเรียนและเก็บเกีย่ วความรูใ้ ห้มากทีส่ ดุ เท่า
ทีจ่ ะทำได้ ให้สมกับทีไ่ ด้รบั เลือกให้มาศึกษาในสถาบันทีท่ รงเกียรติแห่งนี้ แต่
ความสำเร็จในชีวติ ของพวกเราทุกคนคงไม่ได้อยูเ่ พียงการศึกษาในชัน้ เรียน
หรือตามตำราเท่านัน้ หากแต่การได้เรียนรูจ้ ากการทำกิจกรรมหรือสนับสนุน
งานของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์นา่ จะเป็นโอกาสทีด่ ขี องพวกเราทีจ่ ะ
ประสบความสำเร็จหลังจากก้าวออกจากรัว้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้
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ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ
กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้อง
กระจายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์
งานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จและสร้าง
ความภาคภูมิใจสู่บุคลากรทุกระดับ
ชื่อ-นามสกุล ชัยรัตน์ สงวนชื่อ	
ปีการศึกษาที่จบ 2543
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน “ก่อนเกษียณราชการ” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานที่สังกัด กรมการขนส่งทางบก
ผลงานที่สำคัญ

• การพัฒนาระบบงานบริการของกรมการขนส่งทางบก ด้วยการนำระบบ IT เข้ามาใช้ในงานและ
ยกระดับพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
• จัดทำโครงการยกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และงานบริการที่เป็นที่พึงพอใจโดยทั่วกัน
• รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจาก กพร. ต่อเนื่อง 8 ปี (2546-2553)

จากตำแหน่งนายสถานีขนส่งจัตวา เมือ่ ปี 2513 สูต่ ำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
ส่วนกิจการสถานีขนส่ง ผูอ้ ำนวยการส่วนทะเบียนขนส่ง และภาษีรถ
และผูอ้ ำนวยการสำนักจัดระบบการขนส่งทางบก ด้วยความมุง่ มัน่ ใน
การทำงานอย่างต่อเนือ่ ง และ ปรารถนาทีจ่ ะให้ระบบขนส่งในประเทศ
ไทยมีพฒ
ั นาและยกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดให้มปี ระสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ ได้ผลักดันให้คณ
ุ ชัยรัตน์ สงวนชือ่ ก้าว
ขึน้ สูผ่ บู้ ริหารสูงสุดของกรมการขนส่งทางบก ทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ดูแลระบบการขนส่งทัง้ ประเทศ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ มุง่ มัน่ พัฒนาการขนส่ง
ทางถนน เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
สถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียง เป็นทีย่ อมรับด้านการพัฒนานักบริหารในระดับ
แนวหน้าของประเทศ และผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
ถือเป็นสถาบันที่ได้ช่วยสร้างประโยชน์ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ
โดยตรง ด้วยการหล่อหลอมทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพได้อย่างเต็มเปีย่ ม
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์มากมาย ความเป็นกันเองระหว่าง
อาจารย์กบั นักศึกษา มีการฝึกสอนให้นกั ศึกษารักในการพัฒนาตนเอง
และกระตุ้นให้รู้จักนำทฤษฎีที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง มิใช่เพียงการศึกษาเพือ่ ปริญญาเท่านัน้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทส่ี ำเร็จมา มีทฤษฎีและแผนงาน
โครงการมากมายที่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบในการดำรง
ตำแหน่งต่างๆ ในกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นยุคที่ต้องการการ
เปลีย่ นแปลงระบบงานเพือ่ พัฒนาสูร่ ปู แบบงานบริการรูปแบบใหม่ เพือ่
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน ทำให้ได้นำทฤษฎีและแผนงาน
โครงการต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าที่
จนประสบความสำเร็จ ได้รบั ความพึงพอใจจากประชาชน
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ
กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปญ
ั หา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้องกระจายงาน
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ให้กบั บุคลากรตามความรูค้ วามสามารถ สร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ
ร่วมกัน เพือ่ ให้งานบรรลุผลสำเร็จและสร้างความภาคภูมใิ จสูบ่ คุ ลากร
ทุกระดับ ควรมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวและร่วมกัน
ปฏิบตั งิ าน วัฒนธรรมองค์กรทีก่ ำหนดขึน้ คือ S (Service Mind) M (Morality)
D (Development) คือบริการดี มีคณ
ุ ธรรม นำสูก่ ารพัฒนา โดยมุง่ หวัง
ให้บคุ ลากรในองค์กร ใส่ใจกับการปฏิบตั งิ านให้ได้ความพึงพอใจจาก
ประชาชน ภายใต้ความถูกต้องเป็นธรรม พร้อมกับการใฝ่รพู้ ฒ
ั นาองค์กร
ด้วยความรูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนือ่ ง ให้ทนั ยุคสมัยโดยอยูภ่ ายใต้
ความถูกต้องและถูกใจประชาชน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ตัง้ ใจทำงานอย่างเต็มทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ โดยมุง่ หวังให้เกิดความสำเร็จแก่
องค์กร ด้วยความเชื่อมั่น มุ่งมั่นศึกษาแนวทางโดยไม่หวั่นเกรงต่อ
ปัญหาอุปสรรค ด้วยตระหนักว่า ปัญหามีไว้ให้แก้ เมือ่ แก้ปญ
ั หาแล้ว
ความสำเร็จก็จะบังเกิดขึน้ และจะได้ความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการแก้ปญ
ั หา
แต่ละครั้ง โดยนำมาเพิ่มพูนเป็นประสบการณ์เพื่อสั่งสมความรู้และ
พัฒนาขีดความสามารถต่อไป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ภาคภูมใิ จและเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวติ การทำงาน เป็นเกียรติแก่
วงศ์ตระกูลโดยตลอดระยะเวลาทีม่ งุ่ มัน่ ปฏิบตั งิ าน มุง่ หวังเพียงความ
สำเร็จของงาน โดยไม่ได้คาดหวังรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เมื่อได้รับ
รางวัลจึงถือเป็นกำลังใจยิง่ ใหญ่ ทีจ่ ะสอนให้ผอู้ น่ื ยึดมัน่ ในความตัง้ ใจ
มุง่ มัน่ อย่างแท้จริงต่อไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ทฤษฎีที่ได้รับจากสถาบัน เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และต้องนำไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ล้วนมาจากการนำ
ความรู้และแนวการสอนด้านทฤษฎีที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ขอให้นักศึกษาทุกท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มี
โอกาสทีจ่ ะได้นำความรูไ้ ปปรับใช้เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติตอ่ ไป

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และ สิ่งนี้เองที่จะนำมาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืนของ
บ้านเมือง และหัวใจของการทำงานด้านการเมืองคือการเข้าถึง
ประชาชน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำอย่างไรจะให้
คนในชาติอยู่ดีกินดี มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ชื่อ-นามสกุล ชำนิ ศักดิเศรษฐ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2536
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, กรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่ 8, ประธาน
ที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงานที่สังกัด พรรคประชาธิปัตย์
ผลงานที่สำคัญ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537 - 2550

“ชำนิ ศักดิเศรษฐ์” นักการเมืองอาชีพน้ำดีอีกคนหนึ่งของสภา
ผู้แทนราษฎรไทย ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราชหลายสมัย เคยดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ ง กรรมการบริ ห ารพรรคประชาธิ ป ั ต ย์ คุ ณ ชำนิ
ถือเป็นต้นคิด “ยุทธศาสตร์” ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
ที่สำคัญคนหนึ่ง และยังเป็นกำลังสำคัญของพรรคในพื้นที่ภาคใต้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งคณะ
รัฐมนตรีเงา หรือ ครม.เงา ขึ้นเป็นครั้งแรก คุณชำนิ ได้รับเลือกจาก
ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ให้ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแล
ตรวจสอบกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และ สภาความมัน่ คง
แห่งชาติ และจากการประชุมใหญ่วสิ ามัญประจำปีของพรรคประชาธิปตั ย์
ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค คุณชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ได้รับเลือกให้
ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อันเนื่องมาจาก
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักการเมือง
ในพรรคเดียวกัน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม ที่ผลิต
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติ ศิ ษ ย์ เ ก่ า จากสถาบั น แห่ ง นี ้ ล้ ว นเป็ น บุ ค คลที ่ เป็ น
ผู้บริหารอยู่ในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐแลเอกชน นอกจากนี้ ยังเป็น
สถาบันที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ผมประทั บ ใจกั บ คณาจารย์ ท ุ ก ท่ า นที ่ ม ี เมตตาและประสิ ท ธิ
ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ
รวมถึงเพือ่ นๆ ทุกท่านต่างมีนำ้ ใจและช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารในปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในแง่ของงานบริหารด้านการเมือง
และการปกครอง ในสภาพการณ์ที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งจำเป็น

ต้องใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาในหลากหลายด้าน นำมาบูรณาการ
เข้าด้วยกันเพื่อให้จัดการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ภายใต้บริบททีม่ คี วามแตกต่างกัน
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และสิง่ นีเ้ องทีจ่ ะนำมาซึง่ ความเจริญอย่างยัง่ ยืน และการเป็น
ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่แหลมคมและชัดเจน สร้างสรรค์งานทุกอย่าง
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และต้องกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตน
ให้ ช ั ด เจน เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบว่ า จะนำพาประเทศและ
ประชาชนไปในทิศทางใด
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
หัวใจของการทำงานด้านการเมืองคือการเข้าถึงประชาชน เห็น
ประโยชน์ของประชาชนเป็นทีต่ ง้ั ทำอย่างไรจะให้คนในชาติอยูด่ กี นิ ดี
มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการทำงานต้องให้ให้เกียรติ
ผูร้ ว่ มงานทุกคน เป็นกลาง ให้โอกาสและรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
ของแต่ละฝ่าย เพือ่ ลดข้อขัดแย้งและสร้างบรรยากาศกับบ้านเมือง และ
ต้องพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกภาคภูมิใจ และ เป็นเกียรติอย่างสูง
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้นำความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนาตนเอง องค์กร สังคมส่วนรวม และ
ประเทศชาติ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอทั้งในและนอกตำราเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ เพือ่ นำพาให้ประเทศไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

29

ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งเพื่อน
ร่วมงานมีความศรัทธา ประทับใจในตัวเรา และมีความสุขที่ได้
ทำงานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความสามัคคีและ
บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน
ตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด
ชื่อ-นามสกุล นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
ปีการศึกษาที่จบ 2541
คณะที่จบ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผลงานที่สำคัญ
• ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถึงชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
• กรรมการทีป่ รึกษาสมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
• นายกสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้ ว ยบทบาทการเป็ น เบอร์ 1 ขององค์ ก ร ที ่ ค ุ ณ ณรงค์ ศ ั ก ดิ ์
กำมเลศ เริ่มต้นจากการเป็นวิศวกร ประจำแผนกพัสดุเครื่องมือ
ก่อสร้าง เมื่อ 27 ปีที่ผ่านมา จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดที่ต้อง
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้เป็นองค์กร
ที ่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ ก ั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ใน 74 จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ การเรียนที่ MPPM นิด้า มีส่วนช่วยให้คุณณรงค์ศักดิ์
สามารถผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ได้อย่างไร ซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์ให้ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ผมภูมิใจที่ได้เรียนที่ “นิด้า” ซึ่งถือเป็นสถาบันอันทรงเกียรติที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน นับเป็น
เกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนหรือหลักสูตร MPPM รุ่นที่ 1
ซึ่งเป็นรุ่นแรกของคณะ
การเรียนที่ นิด้า ไม่เพียงแค่การได้รับความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรง
คุณวุฒิและมากไปด้วยประสบการณ์เท่านั้น สิ่งที่ประทับใจกว่านั้นก็
คือการที่ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ ในวงการต่างๆ ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีและมีการเชื่อมโยงถึงกันมาโดยตลอด
จนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้ได้รับความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ความรู้ที่ได้รับจากนิด้าโดยเฉพาะการเรียนในหลักสูตร MPPM
ได้มีการผสมผสานองค์ความรู้หลายๆ ด้าน ไว้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี
ทำให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเป็น
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการ
เชิงรุก และเป็นระบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ
หรือลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จะ
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ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทัง้ การมุง่ เน้นพัฒนาองค์กรเพือ่ ให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ปรับโครงสร้างองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และ
สามารถรองรับภารกิจในอนาคต รวมทัง้ มุง่ เน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
รูแ้ ละรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีการกระจายอำนาจ มุง่ เน้นเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจมากขึน้ ทัง้
ในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการแก้ไขปัญหาในการใช้ไฟฟ้า มุง่ เน้น
การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนือ่ งทัว่ ถึง และเน้นคุณภาพชีวติ ในการทำงาน เพือ่ ให้
พนักงานมีความสุขกับการทำงาน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ผมรู ้ ส ึ ก เป็ น เกี ย รติ เป็ น อย่ า งยิ ่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความความภาคภูมิใจ และเป็น
มงคลสูงสุดในการทำงานต่อผมและครอบครัว ถือเป็นรางวัลที่ผมได้
ทำงานอย่างเต็มกำลังความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคให้เป็นองค์กรชัน้ นำในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและรูส้ กึ ดีใจอย่างยิง่ ทีส่ ถาบันฯ ได้เล็งเห็นความตัง้ ใจในการ
ทำงานเพือ่ สังคมและประเทศชาติตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ในฐานะผู้นำจะต้องเลือกสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ มีความคุ้มค่าในการลงทุน และเหมาะสมกับองค์กรของ
เรามากที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือ การสร้างทักษะในการเป็น
ผู้บริหารที่ดีให้กับตัวเอง นั่นคือทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชา หรือแม้กระทัง่ เพือ่ นร่วมงานมีความศรัทธา ประทับใจในตัวเรา
และมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความ
สามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลสำเร็จ
ของงานตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด

ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
สถาบันของเรานี้ กำเนิดมาจากพระราชดำริ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้
พวกเราเหล่ามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ได้
นำความรู้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ มิใช่เพียง
เพื่อยศตำแหน่ง หน้าที่การงาน และความร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียว
ชื่อ-นามสกุล ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
ปีการศึกษาที่จบ 2548
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท อัลติม่าโพลิเมอร์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ,เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก, และจัตรุ ถาภรณ์
มงกุฎไทย
• รางวัลโล่เกียรติคณ
ุ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รางวัลองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ อาทิ Lion Clubs International President Award
“Challenge to Change” President Mahendra Amarasuriya 2007-2008 Srilanka
• อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ 2548-2550

คุณณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ คือนักธุรกิจทีม่ ากด้วยประสบการณ์
ทั้งเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด การได้
รับรางวัลต่างๆ จากหลากหลายองค์กร จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และการทำงานที่ไม่ได้
คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องนึกถึงผล
ประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมด้วย
การศึ ก ษาที ่ น ิ ด ้ า จึ ง เป็ นความภาคภู ม ิ ใจของคุ ณ ณั ฐ กฤตย์
แก้วโสวัฒนะ ที่ได้มีโอกาสน้อมนำแนวพระราชดำริในองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ทำงาน

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความพร้อมในการแข่งขันกับธุรกิจ
ต่างชาติ และบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องมีความรู้รอบด้านและหมั่นศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ อนาคตคือผลของการกระทำในปัจจุบัน และ
ปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับหนึ่งสมองสองมือและสองเท้าที่เราจะก้าวไป

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยัน มานะ อดทน ค้นคว้าหาความรู้
ตลอดเวลา อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ ถ้าอยากให้ผู้
อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร ก็จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้น ฉันใดก็ฉันนั้น
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ศึกษาในสถาบันที่ถือ เปรียบเสมือนกับการปลูกแอ๊ปเปิ้ล ก็ต้องหมั่นพรวนดินใส่ปุ๋ย แล้ว
กำเนิดมาจากแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจะได้รับประทานผลแอ๊บเปิ้ลนั้นอย่างแน่นอน
รัชกาลที่ ๙ ที่ได้มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อสร้างผู้นำในทุกๆ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
สาขาอาชีพเพื่อมาช่วยกันบริหารประเทศ และมีความประทับใจเป็น
อย่างยิ่งที่ได้ศึกษากับคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ผมได้รับจากสถาบัน ถือได้ว่า
ชั้นนำของประเทศ
เป็นรางวัลที่ผมได้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันและส่วนรวมมาตลอด
เวลายาวนานถึง ๓๓ ปี โดยได้ยึดถือแนวทางขององค์พระบาท
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ประทั บ ใจในความเป็ นทั ้ ง ครู แ ละเพื ่ อ นของอาจารย์ ท ุ ก ท่ า น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่
ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานไม่กดดัน และ ต้องการความช่วยเหลือที่มีอยู่มากมายทั้งในสังคมเมืองและชนบท
สามารถนำเอาประสบการณ์จริงในธุรกิจมาปรึกษาเป็นกรณีศึกษา ให้ได้มีโอกาส และมีความสุขตามอัตภาพ
ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าสถาบันนี้ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของ
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ความรู้ในทุกเรื่อง สามารถนำมาประยุกต์และใช้อธิบายถึงกรณี องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้พวกเรา
ศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่าง เหล่ามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตทุกท่านได้นำความรู้ไปใช้เพื่อก่อ
ดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ มิใช่เป็นไปเพื่อยศ ตำแหน่งหน้าที่
อย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทำให้รู้เท่าทัน การงาน และความร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียว
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ดร. ดุสิต เจริญควนิช
เราจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา
“หากเราจะให้ใครเขารักเรา เราต้องรักเขาก่อน” นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูด
หล่อหลอมให้ทำงานร่วมกันได้อย่างดี และการสร้างความสำเร็จนัน้ มาจาก
ความตั้งใจก่อนแล้ววิเคราะห์ว่าเป้าหมายเป็นไปได้หรือไม่
หากเป้าหมายเกินคาดก็ต้องลดลง..อย่าทำเกินตัว
ชื่อ-นามสกุล ดร. ดุสิต เจริญควนิช
ปีการศึกษาที่จบ 2515
คณะที่จบ สถิติประยุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ
• พ.ศ. 2512 ได้รบั เหรียญพิทกั ษ์เสรีชนชัน้ สอง
• พ.ศ. 2527 ได้รบั พิมพ์ในนิตยสาร “Communication in Statistics :
Theory and Methods, Volume 13, Issue 7, pages 843 – 857, 1984”
• พ.ศ. 2539 ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• พ.ศ. 2542 ได้รบั รางวัลผูบ้ ริหารประจำปีของเมืองฮันสวิล รัฐอลาบาม่า
สหรัฐอเมริกา

ด้วยความเป็นนักสถิตผิ ม้ ู คี วามแม่นยำ ทำให้ ดร.ดุสติ เจริญควนิช อดีต
อาจารย์ประจำคณะสถิตปิ ระยุกต์นดิ า้ และนักวิจยั ในราชการของกระทรวง
กลาโหม สหรัฐอเมริกา ได้เดินไปสูจ่ ดุ หมายแห่งความสำเร็จทีย่ ง่ิ ใหญ่ทง้ั ใน
ด้านการธุรกิจและการเป็นนักวิชาการทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศชาติ
ในฐานะผูก้ อ่ ตัง้ และประธานบริษทั ควอลิต้ ี รีเสิรช เมืองฮันสวีล รัฐอลาบาม่า
ทีท่ ำให้บริษทั เจริญรุง่ เรืองจนได้รบั รางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบริษทั
เทคโนโลยีดเี ด่นประจำปี รางวัลบริษทั ประมูลดีเด่นในกรุงวอชิงตันดีซขี อง
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น เส้นทางแห่งความสำเร็จเหล่านีถ้ อื เป็นแบบอย่าง
ทีด่ ใี ห้กบั นักศึกษาปัจจุบนั และบุคคลทัว่ ไป
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิดา้ เป็นสถาบันทีเ่ ป็นเลิศทางวิชาการ สร้างขึน้ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของ
ข้าราชการและบุคลากรของประเทศ คณะสถิตปิ ระยุกต์ทผ่ี มเรียนถือว่ามี
มาตรฐานสูงมาก ทำให้ผมไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศได้อย่าง
ราบรืน่ นิดา้ สร้างนักวิชาการทีส่ ามารถพัฒนาประเทศได้ คณาจารย์มี
คุณภาพและอุทศิ ชีวติ ให้ลกู ศิษย์ทกุ คน
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ปี 2513 นิดา้ ยังเป็นทุง่ บางกะปิ มีรถเมล์ขาวผ่านชัว่ โมงละหนึง่ คัน ทุง่
บางกะปิได้กลายเป็นทุง่ แห่งพลังปัญญาของชาติ ตอนทีเ่ รียนตำราส่วนใหญ่
ทีใ่ ช้เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนจะสอนให้เรารูถ้ งึ ความเป็นมาของคนไทย
สังคมไทย การบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสถิติ และเนือ้ หา
วิชาเฉพาะตามคณะทีเ่ ข้าเรียน ผมภูมใิ จในการเป็นนักศึกษาและเป็นอาจารย์
ทีน่ ดิ า้ และศิษย์เก่าของนิดา้ ได้ทำประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ ตลอดจนรัก
และสามัคคีกนั
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ความรูด้ า้ นการบริหารทัง้ ราชการและธุรกิจ การเมือง การพัฒนา
ประเทศและสถิตปิ ระยุกต์ทำให้ผมเข้าใจโลกมนุษย์มากขึน้ มีทศั นคติทก่ี ว้าง
ไกล คิดเป็น ฟังเป็น ฝึกตนเองอยูเ่ สมอ เคยมีเพือ่ นชาวอเมริกนั ถามผมว่าจะ
ตัง้ บริษทั หรือไม่ เนือ่ งจากเห็นว่าผมมีคนรักมากมาย เนือ่ งจากผมเป็นนักวิชา
การไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักบริหาร ในทีส่ ดุ ผมก็ตง้ั บริษทั และเริม่ ธุรกิจในปี
1990 ทำได้ 12 ปี ก็ขาย โดยใช้ความรัก ความห่วงใย ความสงบ ความสุข
และความสำเร็จมาสร้างงาน
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แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
เราต้องปฏิบตั ติ อ่ เพือ่ นมนุษย์อย่างทีเ่ ราต้องการให้เขาปฏิบตั ติ อ่ เรา
“หากเราจะให้ใครเขารักเรา เราต้องรักเขาก่อน” นีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดหล่อหลอม
ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างดี หากเราปล่อยวางทิฐิ การงานก็จะทำงานสำเร็จได้
ง่ายขึน้ การให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน เราจะได้ผลตอบแทนมากมาย
มหาศาล และต้องเข้าใจว่ามนุษย์มคี วามแตกต่างกัน หากเราทำให้เขารักเรา
เชือ่ มัน่ ในตัวเรา ทำให้เขาหันมาทำงานด้วยความรักและความห่วงใย ได้ผล
ตอบแทนอย่างเป็นธรรมเขาก็จะไม่ไปทำงานทีอ่ น่ ื หากมีปญ
ั หาก็ชว่ ยกันแก้
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผมใช้หลักของ Sam Walton คือ “CCCCLe SSAM” เริม่ จาก Commit
ตัง้ ใจแน่วแน่ Control ควบคุมให้ถงึ เส้นชัย Communicate สือ่ สารกับทุกคน
อย่างเปิดเผย Celebrate ฉลองร่วมกันในความสำเร็จ Listen ฟังกันเสมอ
Exceed Expectation ทำให้เกินความคาดหมายของลูกค้า Share Profit แบ่ง
กำไรกันอย่างเป็นธรรม Swim Upstream ทำงานหนักให้ลกู ค้าและเพือ่ นร่วม
งานแบบว่ายทวนน้ำ Appreciate ขอบคุณทุกคนทีท่ ำงานดีเด่น และ Motivate
ทุกคนต้องจูงใจตนเองเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของตนเองและหน่วยงานแบบเป็นทีม
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
การได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ ฯ ถือเป็นความ
ภูมใิ จสูงสุด ส่วนทีส่ องคือความภูมใิ จทีไ่ ด้มาเป็นนักศึกษานิดา้ ทีค่ ณาจารย์
และข้าราชการอุทศิ ตนทำงานด้วยความรักและความห่วงใย ทำให้ภมู ใิ จใน
สิง่ ทีน่ ดิ า้ สร้างเรามา ขอขอบคุณคณาจารย์ ข้าราชการ และชาวนิดา้ ทุกคน
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
มนุษย์ควรพัฒนา “ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา” ก่อนทำ
อะไรต้องเตรียมตัวให้พร้อม หากสำเร็จก็จะมีกำลังใจและฝึกฝนตนเองให้เก่ง
เพือ่ ให้มโี อกาสประสบความสำเร็จมากทีส่ ดุ ซึง่ สามารถนำมาใช้ได้กบั ทุกส่วน
จงเรียนรูแ้ ละทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย และเรียนรูค้ วามสำเร็จของ
คนอืน่ ๆ แล้วนำมาดัดแปลงใช้ หากมีโอกาสควรทำธุรกิจของตนเองไม่วา่ จะ
เป็นระดับประเทศหรือระดับโลก อย่ากลัวและอย่ากังวล และทำตนเองให้
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ อย่าใช้กเิ ลสและความโลภ ขอให้ใช้ความรักและรูจ้ กั
ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน สังคมและประเทศก็จะมีคนดีมากมาย

ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แข่งขันกันสูง เราต้องมองตัวเองให้ชัด
รู้ว่าอยู่ตรงไหน จะไปที่ใด แล้วเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ขยัน
อดทน กล้าคิด กล้าทำ ใส่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อมุมมอง
ให้ธุรกิจอย่างแตกต่างและมีศักยภาพ
ชื่อ-นามสกุล ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
ปีการศึกษาที่จบ 2529
คณะที่จบ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ของเทคนิคในการชุบโลหะมีค่า โดยร่วมกับ
บริษัทชั้นนำของโลก และจัดให้มีการสัมมนาทองคำ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อให้ทิศทางและแนวทาง
ในการทำธุรกิจทองคำ

ในมุมมองของนักทำงานสูผ่ บู้ ริหารสูงสุดองค์กร หลายประสบการณ์
ได้หล่อหลอมทำให้ คุณทรงเกียรติ วัฒนวิทย์ ได้เห็นช่องทางของ
การสร้างความสำเร็จในธุรกิจ จนสามารถผลักดันให้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว และนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในวงการค้า การได้เข้า
มาสู่รั้วนิด้าเป็นอีกสิ่งที่คุณทรงเกียรติ ตั้งใจมาศึกษาเพื่อนำไปสร้าง
ศักยภาพในการบริหารให้แกร่งยิ่งขึ้น
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น เพราะเปิดรับ
เฉพาะนักศึกษาปริญญาโทและเอกเท่านั้น นักศึกษาที่จบปริญญา
ตรีจากที่อื่น มุ่งที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้จากสถาบันแห่งนี้ เพื่อนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า หลังจาก
ที่ได้เข้ามาศึกษา ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง เพราะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้
เป็นอย่างดีจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์
มากมายจากเพื่อนๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าความรู้ก็คือ การได้เป็น
ส่ ว นหนึ ่ ง ของสั ง คม โดยการนำความรู ้ ความสามารถที ่ ได้ จ าก
สถาบันแห่งนี้ไปช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าและความมั่นคง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทำให้บริษัทมีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้า คณาจารย์ทุกท่านนอกจากให้ความรู้ในขณะที่
เรียนแล้ว เมื่อเรียนจบก็ยังสอบถามและให้มุมมองใหม่ๆ อยู่ตลอด
เวลา ทำให้รู้สึกอบอุ่น เพราะยังมีคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้เราได้
ตลอดเวลา ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้า ให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองซึ่งกันและกัน ถือเป็นสถาบันที่มี
ความเข้มแข็งจริง
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
นิด้าไม่เพียงแต่สอนให้เรามีความรู้ด้านบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่
ยั ง เน้ น ให้ ม ี ก ระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบเพื ่ อ ที ่ ส ามารถนำไป
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในการทำธุรกิจควรมองว่า

จุดยืนของเราอยู่ที่ใด หากต้องการเดินต่อไปจะไปได้ถึงจุดไหน และ
จะต้องมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เราไปถึงจุดหมายที่วางเอาไว้
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงควรต้อง
วิเคราะห์ตนเองเป็นอันดับแรก และควรมองว่าธุรกิจที่เราทำ เริ่มต้น
ทีจ่ ดุ ใด วางแผนการเติบโตไปในทิศทางใด โดยพยายามหาจุดทีแ่ ตกต่าง
จากคู่แข่ง ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ และควรหาแนวคิด
ในการทำธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
มี 6 ข้อคือ ซื่อสัตย์, ตั้งใจ, ขยัน, อดทน, กล้าคิด, กล้าทำ
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่สำคัญก็คือ ตัวเราเอง หากมีเป้าหมายที่
ชัดเจนบวกกับ 6 ข้อ โอกาสทีจ่ ะประสบความสำเร็จมีมาก อย่าล้มเลิก
ก่อนทีจ่ ะถึงจุดหมายปลายทาง ทุกข้อจึงมีความสำคัญเท่ากัน ส่วนการที่
จะประสบความสำเร็จเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราสามารถ
มองเห็นหรือเปล่า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทางสถาบัน ให้เป็นหนึ่ง
ในผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ จะขอใช้ความรู้ ความคิด และ
สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพา
ประเทศชาติ ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอน้อมรับ
รางวัลอันมีเกียรตินี้ด้วยความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ และเป็นข้อเตือน
ใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ลุล่วง ด้วยความขยันหมั่นเพียร และ
ความสุจริตเที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้ตั้งใจศึกษา เพราะเป็นช่วงที่ท่านสามารถเก็บเกี่ยวความรู้
และประสบการณ์จากเพื่อนและคณาจารย์ ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมี
พี่ๆ อีกมากที่อยู่ในหลากหลายอาชีพ คอยให้คำปรึกษาและให้กำลัง
ใจน้องๆ ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ และหากมีเวลาขอให้
เข้ามาช่วยสถาบันด้วย
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พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ทำงานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ด้วยความรอบคอบและมีสติอยู่เสมอ
ชื่อ-นามสกุล พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ปีการศึกษาที่จบ 2539
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่สังกัด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ผลงานที่สำคัญ
• เลขานุการ และวิศวกรโครงการวางผังแม่บทออกแบบและก่อสร้างโรงเรียน
นายร้อย จปร. (เขาชะโงก)
• ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างทางพิเศษ ศรีรัช, ฉลองรัช, บูรพาวิถี,
กาญจนาภิเษก
• กรรมการดำเนินการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

คุณประโยชน์ทท่ี า่ นผูน้ ้ี “พันโท ทวีสนิ รักกตัญญู” ได้สร้างไว้ให้
กับประเทศนอกจากหน้าทีก่ ารงานในฐานะผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ท่านยังมีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ด้วยการเป็นอาจารย์ให้กบั โรงเรียนนายร้อย จปร. และโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก การทำงานโดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
ทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาของประธานรัฐสภา
(นายชัย ชิดชอบ) ในการทำงานเพือ่ สังคมร่วมด้วย และอดีตทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา)
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิด้าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานของการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับสากล การได้รบั การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
ทำให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหาร
และการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ร่วมกับประสบการณ์ในการ
ทำงาน และทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิด รวมทั้งเสริมสร้างและเพิ่ม
เติมศักยภาพในการทำงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
นิด้าทำให้เกิดการเรียนรู้ในองค์รวมของศาสตร์ทางด้านการ
บริหารและการพัฒนา ซึง่ สามารถนำไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทาง
ด้านอื่น รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน ช่วยให้พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารงาน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินภารกิจที่ได้
รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
สามารถนำความรูใ้ นเชิงการบริหารและการพัฒนาทีไ่ ด้ไปบูรณาการ
และปรับใช้รว่ มกับศาสตร์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียนรูใ้ นด้านวิชาชีพโดยตรง
ร่วมกับประสบการณ์ในการทำงาน โดยการวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
และปรับปรุง รวมทัง้ พัฒนาแนวทางในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดต่อองค์กร และสังคมโดยส่วนรวม
34

แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
มีการกำหนดวิสยั ทัศน์ในการทำงาน โดยมุง่ เน้นให้การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ให้บริการทางพิเศษอย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัยบนรากฐานของการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพ
เชิงธุรกิจ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
การเงินเป็นหลัก รวมทัง้ สร้างสมดุลระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทัง้ 4 กลุม่ ได้แก่ รัฐบาล ผูใ้ ช้ทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ทำงานด้วยความรักและพอใจกับงานที่รับผิดชอบด้วยความ
ศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในหน้าทีท่ ม่ี อี ยู่
ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน
ไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
ทำงานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบและมีสติอยูเ่ สมอ
ทำงานด้วยการพินจิ พิเคราะห์ โดยใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจสำหรับตนเองและวงศ์ตระกูลเป็น
อย่างยิ่ง รางวัลนี้จะเป็นพลังและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยส่วนรวมต่อไปดังเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแล้ว และจะต้องทำให้มากขึน้
กว่าเดิม
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ต้องมีการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ได้ศึกษาและเรียนรู้ให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นหลักในการ
ทำงาน และเพิม่ พูนศักยภาพของตนเอง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการ
สร้างประโยชน์ให้กับทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้มีการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คงต่อไป

ธนากร เกษตรสุวรรณ
เกียรติยศที่ตามมาจะได้จากผลแห่งการกระทำความดี
อย่างไม่ย่อท้อ แนวคิดของการเป็นผู้ให้สมควรมีติดตัว
ในหมู่นักศึกษานิด้าทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้สังคมส่วนตัว
และสังคมส่วนรวมได้อานิสงส์จากแนวทางนี้ตลอดไป
ชื่อ-นามสกุล ธนากร เกษตรสุวรรณ
ปีการศึกษาที่จบ 2529
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มบริษัทอินเตอร์สเปคกรุ๊ป จำกัด และในเครือ
ผลงานที่สำคัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ๔๐ เพชรน้ำเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษทั อินเตอร์สเปคกรุป๊ จำกัด สหรัฐอเมริกา บริษทั เอช เค ที
เวิลดิไ์ วด์เซลส์ จำกัด-มาเลเซีย บริษทั อเมริกนั คอมฟอร์ด-จีน และ บริษทั
เลซีบ่ อย เอเซีย จำกัด-ประเทศไทย เป็นตัวอย่างการบริหารธุรกิจใน
บริษัทข้ามชาติชั้นนำที่ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของผู้ชาย
สัญชาติไทย “ธนากร เกษตรสุวรรณ” ที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์
ในการทำงานแบบสากล ทำให้ปัจจุบันเขาได้รับความไว้วางใจให้
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท อินเตอร์สเปค
กรุ๊ป จำกัด และในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำที่มีลูกค้าใช้
ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ความรู้ที่ดีเยี่ยม การมองโลกในมุมกว้าง และการ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง คือสิ่งที่เขาได้รับจากการศึกษาที่นิด้า
และได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นนักคิดและนักพัฒนาที่ได้ติดตัว
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
แนวคิดในการทำงานได้ใช้หลักการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด
และมีความเชี่ยวชาญ และต้องพยายามขยายธุรกิจออกไป และที่
สำคัญผมเชื่อมั่นเรื่องการเป็นคนดีที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแต่ละบทบาทที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้อื่น
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยใช้ตนเองเป็นผู้นำในการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง
เหล่านั้นเพื่อเป็นแบบอย่างต่อองค์กรโดยรวม

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้คนรอบข้างถือเป็นสิ่งสำคัญ และ
เป็นเกราะกำบังอันยอดเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่สำคัญอันจะ
ทำให้ผู้ร่วมงานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม อีกประการหนึ่งที่ได้ใช้มา
โดยตลอดคือเมื่อจะทำสิ่งใดก็ตาม จะตั้งใจและมุมานะกระทำในสิ่ง
ที่ได้กำหนดไว้อย่างแน่วแน่ และไม่ท้อถอยจนกระทั่งสำเร็จ และเมื่อ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาคนหนึ่งของสถาบันการ สำเร็จแล้วก็แนะนำผู้คนรอบข้างเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ศึกษาที่ทรงเกียรติ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
นานาชาติ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และตั้งใจมั่นว่าจะรักษาความดีงาม
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
การเรียนที่นิด้า ทำให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มองโลกในมุม และมีความมุมานะในการกระทำสิ่งใดๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
กว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และรู้จักการประสานหรือ ดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตน ชีวิตการงาน และที่สำคัญต้องมีการ
ตอบแทนกลับสู่สังคม
บูรณาการสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
ความรู้ที่สูงเยี่ยมที่ได้รับจากนิด้าถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ต้อง
อย่างไร
ไขว่
ค
ว้าและเก็บรักษาเอาไว้ เกียรติยศที่ตามมาจะได้จากผลแห่งการ
ความรู้ทางวิชาการขั้นสูงของนิด้า ได้ช่วยสร้างรากฐานของการ
กระทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ แนวคิดของการเป็นผู้ให้สมควรมีติดตัว
เป็นนักคิดและนักพัฒนาที่ได้ติดตัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในหมู่นักศึกษานิด้าทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้สังคมส่วนตัวและสังคม
ส่วนรวมได้อานิสงส์จากแนวทางนี้ตลอดไป
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พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร
การนำทางให้เกิดการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ ต้องมีปัจจัย
ของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งทัศนคตินับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ความรู้ต่อให้มีมากแค่ไหน แต่ทัศนคติกับเรื่องงานเป็นลบแล้ว
อย่างไรก็ทำสำเร็จยาก และเมื่อทุกคนคิดในมุมเดียวกัน
ย่อมประสานความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์งานที่ถูกต้องได้
ชื่อ-นามสกุล พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร	
ปีการศึกษาที่จบ 2538
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน แม่ทัพภาคที่ 2
หน่วยงานที่สังกัด กองทัพภาคที่ 2
ผลงานที่สำคัญ

1. ปี 2525 จากผลการปฏิบัติการรบที่กล้าหาญ เสียสละ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นอัศวิน
2. ปี 2526 ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ปี 2530 ได้รับการประกาศชมเชยหน่วยปฏิบัติงานดีเด่น, บุคคลดีเด่น จากกองทัพภาคที่ 2
โดยพลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี ผลจากการปฏิบัติงานผลักดัน ขับไล่ ทำลาย กองกำลังต่างชาติ
ที่รุกล้ำอธิปไตยช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4. ปี 2552 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

ในบทบาทของผู้นำกองทัพที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
และประชาชน พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร ได้ใช้สรรพความรู้และ
ประสบการณ์ในการสร้างผลงาน สร้างความรัก สามัคคี และความ
สงบสุขให้กับบ้านเมืองซึ่งนับเป็นคุณต่อประเทศชาติมากมาย การ
ได้มาศึกษาที่นิด้า เปรียบเสมือนการได้ต่อเติมความรอบรู้โดยนำมา
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของทหาร ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาในอีกมิติหนึ่ง ผลงานที่ผ่านมาของพลโท ธวัชชัย จึงไม่ได้
อยู่ภายใต้กรอบทางด้านการทหารเพียงอย่างเดียว แต่ได้นำความรู้
มาใช้โดยรอบด้านทั้งในมิติทางการทหาร การปกครอง และสังคม
โดยรวม
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ที่สามารถผลิตผู้บริหารสมัย
ใหม่ให้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิทยาการ
นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการภาครัฐมาใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของทหาร
เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกกองทัพได้เป็นอย่างดี
แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน
ผมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน บนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในทุกหน่วยงาน ต่อกำลังพลทุกระดับ

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การวัดความสำเร็จในการทำงานต้องมีเกณฑ์ เกณฑ์ที่จะใช้ใน
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่ละงานก็มคี วามแตกต่างกัน แต่ในหลักการ
บริหารจัดการบุคคล มักจะใช้ 3 ปัจจัยรวมกันในการจัดการความ
สามารถของคน เพือ่ ให้การทำงานสำเร็จ นัน่ คือ ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ รวมกันซึง่ แต่ละปัจจัยก็สำคัญทัง้ หมด ผูท้ ป่ี ระสบความสำเร็จ
ทัง้ หลาย จะต้องเกิดจากการสามารถจัดการบริหารทัศนคติให้ถกู ต้อง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในสิ่งใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการ ก่อน อย่างอืน่ ก็ไม่นา่ กังวล ความรูต้ อ่ ให้มมี ากแค่ไหน แต่ทศั นคติกบั
แข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ และได้มิตรภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เรือ่ งงานเป็นลบแล้ว อย่างไรก็ทำสำเร็จยาก
และบุคลากรของนิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
อย่างไร
ถึงจะมีความรู้และประสบการณ์ทางการทหารอยู่แล้ว แต่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซึ่งผมได้นำทั้ง 2 สิ่งนี้
หากมีอุปสรรค ข้อขัดข้อง จะต้องมีสติให้รู้เท่าทันปัญหาอย่าง
มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ และแนวทางปฏิบัติ
จริ
ง
จั
ง และร่วมกันแก้ไข จะต้องยึดมั่นในประโยชน์ของชาติ และ
ที่สมบูรณ์ เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง และวัดผลได้ จะเห็น
ได้ว่ากองทัพภาคที่ 2 ได้นำกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การ แผ่นดินเป็นใหญ่
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พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
ในยุคสมัยที่ประเทศชาติเกิดปัญหารุมเร้า และสังคมเกิดความ
ขัดแย้งกันอย่างมากอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ สิ่งที่จะช่วยให้สามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การที่
ประชาชนในบ้านเมืองซึ่งนอกจากต้องมีความรู้เท่าทันกับ
สถานการณ์ของโลกแล้ว ยังจำเป็นต้องมีคุณธรรมประจำใจด้วย
ชื่อ-นามสกุล พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ	
ปีการศึกษาที่จบ 2547
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้บัญชาการทหารบก
หน่วยงานที่สังกัด กองทัพบก
ผลงานที่สำคัญ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2548
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2550

ด้วยบทบาทการเป็นรองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ของพลเอก ธีรวัฒน์
บุณยะประดับ ทหารอาชีพทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลความมัน่ คงของประเทศชาติ
จากสถานการณ์ของประเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอันเกิดมาจากความขัดแย้ง
ของบ้านเมือง ทหารในวันนีจ้ งึ ต้องมีองค์ความรูท้ ท่ี นั สมัยและหลากหลาย
รวมทัง้ สามารถประเมินสถานการณ์ และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานของการมีคณ
ุ ธรรมและการมีจติ สำนึก
ทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลต่อการทำงานเพือ่ ชาติและประชาชนมากทีส่ ดุ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิดา้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นำของประเทศในด้านการบริหารและ
การพัฒนา ทีต่ ง้ั ขึน้ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
ได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ายในด้านประสิทธิภาพเชิงวิชาการ ทีม่ งุ่ เน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศิษย์เก่าทีจ่ บการศึกษาจากสถาบันนีล้ ว้ น
แล้วแต่เป็นผูท้ ป่ี ระสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของตน ทำให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันนี้
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
นิดา้ มีระบบการเรียนการสอน และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รวมทัง้ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยูต่ ลอดเวลา มีสงั คมเครือข่ายที่
กว้างขวาง สามารถสนับสนุนช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
ทำให้ผทู้ ไ่ี ด้เคยเข้ารับการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ นอกจากจะสามารถ
เพิม่ พูนความรูจ้ ากองค์ความรูท้ ท่ี นั สมัยแล้ว ยังทำให้มปี ระสบการณ์ วิสยั ทัศน์
และมีกลุม่ สังคมทีห่ ลากหลายขึน้ ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ผา่ นเพือ่ น
นักศึกษาซึง่ ทำงานอยูใ่ นสาขาอาชีพอืน่ รวมทัง้ ยังสามารถให้หรือรับคำ
ปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้มคี วามรูส้ กึ ประทับใจเป็นอย่างยิง่
นำความรูไ้ ปประยุกต์ให้ในการทำงานอย่างไร
ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา ทำให้เกิดมุมมองต่อการทำงานในมิตทิ ห่ี ลาก
หลายมากขึน้ จากองค์ความรูด้ า้ นการบริหารทีร่ อบด้านและทันสมัย และมี
เหตุมผี ลในการประมวลความคิดเพือ่ การกำหนดนโยบายสำหรับหน่วย
ต่างๆ หรือเพือ่ การตัดสินใจในการพิจารณาดำเนินการ บนพืน้ ฐานของการ
มีคณ
ุ ธรรมและการมีจติ สำนึกทีด่ ี ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การทำงานมากทีส่ ดุ
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน

ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารบก

(พลตรี)
(พลตรี)
(พลโท)
(พลเอก)
(พลเอก)

ปัญหาในเรือ่ งความมัน่ คงของชาติ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเศรษฐกิจ การเมือง
และความมัน่ คง รวมทัง้ สภาวะของโลกทีก่ ำลังเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ทำให้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ต่อประเทศรวมทัง้ กองทัพมีความหลากหลายและซับซ้อน
มากขึน้ และมีความเกีย่ วโยงกับปัญหาหรือเหตุผลอืน่ ๆ มากมาย ทำให้การ
กำหนดแนวทางในการทำงานจำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูท้ ่ี
เท่าทันต่อเหตุการณ์ มีองค์ความรูท้ ท่ ี นั สมัยและหลากหลาย รวมทัง้ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจจริงในการทำงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
โดยยึดหลักการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนการใฝ่หาความรูท้ ง้ั ในสาขา
งานของตน หรือในสาขาอืน่ ๆ การมีจติ ใจทีม่ คี วามเป็นธรรม รวมทัง้ การมี
มนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ที ง้ั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทุกคน เป็นสิง่ ทีน่ ำมาใช้ในการทำงานมาโดยตลอด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ถือเป็นรางวัลเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติ ผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือกเป็นผูท้ ท่ี างคณะ
กรรมการมีความเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีไ่ ด้มี
โอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนีจ้ ากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทำให้เกิดความปลาบปลืม้ และรูส้ กึ เป็นเกียรติเป็นอย่างยิง่ ทัง้
กับตนเองและครอบครัว
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ในยุคสมัยทีป่ ระเทศชาติเกิดปัญหารุมเร้า และสังคมเกิดความขัดแย้ง
กันอย่างมากในปัจจุบนั นี้ สิง่ ทีจ่ ะช่วยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพคือ การทีป่ ระชาชนต้องมีความรูเ้ ท่าทันกับสถานการณ์
ของโลก และยังจำเป็นต้องมีคณ
ุ ธรรมประจำใจด้วย และมีความมานะ
อดทนทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ผูค้ นและ
สังคมรอบข้าง มีเหตุมผี ลยอมรับในความคิดของผูอ้ น่ื และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเรือ่ ง
ของความพอเพียง ซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติที่มีความยั่งยืน อันจะทำให้
นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในหน้าทีก่ ารงานต่อไป
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พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ต้องทำงานด้วยความถูกต้อง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความคิดในเชิงบวก
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อันจะทำให้ชีวิตการทำงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ
ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ปีการศึกษาที่จบ 2514
คณะที่จบ สถิติประยุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลงานที่สำคัญ
• ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding ในการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
จากหน่วยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (D.E.A)
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะนักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมศึกษาดีเด่น
จากวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำชุดที่ 37

นอกจากการเป็ นตำรวจ ที ่ ป ระสบความสำเร็ จ สู ง สุ ด ในการ
รับราชการกับตำแหน่งสุดท้าย ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่
ผู ้ เชี ่ ย วชาญด้ า นสื บสวน) พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ยัง
สามารถนำความรู้ด้านสถิติประยุกต์ ที่ได้ศึกษาจากนิด้า นำไปใช้ใน
การสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถึงแม้วา่ จะมีภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบมากมายเพียงใด พลตำรวจเอก
นิพจน์ ยังสละเวลาทำงานให้กับสังคม โดยมีแนวคิดในการทำงาน
ทีท่ ำอะไรแล้วต้องทำจริง และต้องทำให้ดที ส่ี ดุ โดยถือประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ใหม่ นำไปใช้ในการสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ถือเป็น
ส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยดีและมีความก้าวหน้าใน
การรับราชการมาโดยตลอด
แนวคิด  วิสัยทัศน์  ในการทำงาน
ทำอะไรแล้วต้องทำจริง และต้องทำให้ดีที่สุด โดยถือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม กตัญญูรู้คุณ ปฏิบัติใน
กรอบระเบียบ และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
นิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียง และโดดเด่นใน
การผลิตผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นประโยชน์ในการ พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้ที่จบจากสถาบันนี้ส่วน
เกียรติ ถือเป็นเกียรติประวัติที่มีค่าในชีวิตและครอบครัว เป็นแรง
ใหญ่จึงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ผลักดันให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
นิดา้ มีการเรียนการสอนทีแ่ ตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ของรัฐ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ตรงที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเชิงปฏิบัติผสมผสานกับ
จากโลกการศึกษาสู่โลกการทำงาน ถือเป็นความสำเร็จที่ก้าวไป
ทฤษฎี ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ประกอบ
กับคณาจารย์ที่คัดสรรมาถ่ายทอดความรู้ ก็เป็นผู้มีความรู้ความ สู่จุดเริ่มต้นใหม่ สถาบันเป็นผู้บ่มเพาะความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ
สามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อนักศึกษาจบจาก เมื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
อย่าง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เมื่อเรียนจบ
สถาบันนี้ จึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทันที
ทุกคนต่างต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญสุด
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ในชีวิตการทำงาน คือ ต้องมีสติ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัว
รั บ กั บ ปั ญ หาที ่ อ าจพบได้ เ สมอ ต้ อ งทำงานด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
อย่างไร
ผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นสุดท้าย (รุ่นที่ 6) ที่จบการ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความคิดในเชิงบวก และเป็นแบบอย่าง
ศึกษาจากที่นี่ เมื่อจบแล้วได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ที่ดีแก่สังคม อันจะทำให้ชีวิตการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีโอกาสได้นำความรู้ด้านสถิติประยุกต์ผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับ ประสบผลสำเร็จ
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นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
นิด้าสอนให้เป็นลูกจ้างมืออาชีพได้ดี
แต่สอนให้เป็นเถ้าแก่ได้ดีกว่า หากไม่ได้เรียนที่นี่
คงไม่มีผมและบริษัทอินโฟแชดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้
ชื่อ-นามสกุล นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ปีการศึกษาที่จบ 2528
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท อินโฟแชด จำกัด และบริษัทในเครือ
ผลงานที่สำคัญ
• ผู้จัดการขาย-ตลาดอุตสาหกรรม บมจ.น้ำมันพืชไทย
• ผู้อำนวยการอาวุโส-การตลาด บมจ.สามารถวิศวกรรม
• ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด
• นักศึกษาเก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2553

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ แต่ต่อยอดอย่างไร
ผู้จัดการฝ่ายขาย คือตำแหน่งเริ่มต้นของการทำงานที่มีส่วนผลัก
นิด้าสอนให้ผมเป็นลูกจ้างอย่างมืออาชีพที่ดี แต่สอนให้เป็นเถ้า
ดันให้คุณนิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
อย่ า งสม่ ำ เสมอ ด้ วยความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดอย่าง แก่ได้ดีกว่า หากไม่ได้เรียนที่นี่ คงไม่มีผมและบริษัทอินโฟแชดที่
แยบยลและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ศักยภาพที่มี เจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้
อย่างเต็มที่ ทำให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ด้านการ
แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงาน
ตลาดในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่และความเป็น
คิดและทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นให้ดีที่สุด
นักพัฒนา ทำให้ปัจจุบันคุณนิรันดร์ได้รับความไว้วางใจให้ดำรง
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟแชท จำกัด และบริษัทใน
เคล็ดลับให้ประสบความสำเร็จ
เครือได้อย่างสง่างาม
จริงใจกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานก็ตาม
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า  
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
นิด้าเป็นสถาบันที่ทรงพลังและมีศักยภาพเปี่ยมล้นในการสั่งสอน
และถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพและเฉพาะเจาะจง นิด้า พัฒนบริหารศาสตร์
มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ในการเป็นหนึ่งใน
มิใช่เป็นเพียงสถาบันที่ใหญ่โต หากแต่เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้าง
ร้อยคนที่ได้รับการคัดเลือก
นักบริหารและนักพัฒนาไว้อย่างมากมาย
ฝากข้อคิดถึงนักศึกษาปัจจุบัน
สิ่งที่ได้รับและความประทับใจ
ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีจิตใจที่ซื่อตรงต่ออาชีพของตน หมั่น
สิ่งสำคัญที่สุดคือคำสั่งสอนของอาจารย์ และความจริงใจ ของ
ศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง และเห็นหนทางถูกผิด
เพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่ยังคงเป็นความประทับใจอยู่เสมอจนถึงวันนี้
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ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
งานจะออกมาดีได้ต้องมองภาพใหญ่ก่อน
ทำให้ง่ายไม่ซับซ้อน ยิ่งซับซ้อน ยิ่งจะทำให้ล้มเหลว
เหมือนเราไม่เข้าใจแก่นแท้ของเนื้องาน พร้อมๆ กับใส่ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
ชื่อ-นามสกุล ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ปีการศึกษาที่จบ 2523
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor)
หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปี 2542
• Who is who in the world (Professional) 2541
• กรรมการและอุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 2544-2550
• ผู้เขียนคอลัมน์ “โลกในมุมมองของ Value Investor”
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ถ้าจะเอ่ยถึงนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือที่เรียก
ว่า Value Investor ในบ้านเรา คงไม่มีใครไม่รู้จัก ดร.นิเวศน์ แนวทาง
การลงทุนที่ไม่ประมาท เน้นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ แต่สามารถ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีของ ดร.นิเวศน์ จึงถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักลงทุน ผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
การจัดรายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ หรือการปรากฏตัวบนเวที
สั ม มนา จึ ง ได้ ร ั บ ความสนใจจากผู ้ ต ิ ด ตามอยู ่ เ สมอ นอกจาก
แนวทางในการลงทุ น แล้ ว วิ ถ ี ก ารดำรงชี ว ิ ต แบบพอเพี ย งและ
เรียบง่ายของผู้ชายคนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
	
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ในระดับสูงที่สามารถนำไปใช้ในทาง
ปฏิบัติได้จริง คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์จริงจำนวนมาก
ซึ่งต่างมีบทบาทและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสังคมภายนอก

มาประกอบในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งทำให้การตัดสินใจ
ทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
พยายามคิดถึงพื้นฐานจริงๆ ของทุกสิ่งทุกอย่าง มองภาพใหญ่
พยายามทำอะไรให้ง่ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จใน
สิ่งที่ทำ ความซับซ้อนมักแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆ
และการปฏิบัติในสิ่งที่ซับซ้อนนั้นมักนำไปสู่ความล้มเหลวมากกว่า
ความสำเร็จ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ทำสิ่งที่เราชอบและเข้าใจดีจริงๆ เพียงอย่างเดียว แต่ก่อนที่จะ
ทำสิ่งนั้น ต้องดูว่าเรามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเพียงพอ
และเหมาะสมกับสิ่งนั้นก่อน

ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
เป็นสถาบันที่เปิดโลกทรรศน์ทางธุรกิจทำให้สามารถมองโลกใน พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือก เพราะการเป็นนักลงทุนเน้น
มุมกว้างได้ ประทับใจในตัวอาจารย์ที่มีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ รู้สึกอบอุ่นในขณะที่เรียนด้วยขนาดของสถาบันที่ไม่ใหญ่ คุณค่านั้น เป็นอาชีพหรือสถานะใหม่ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือรับรอง
โดยสังคมมาก่อน
หรือเล็กเกินไป ได้มีโอกาสพบเพื่อนที่มีน้ำใจที่ดีต่อกัน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
จงพยายามคิดสร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่ทำ ความคิดสร้างสรรค์คือ
อย่างไร
ความรู้ที่ได้จากนิด้าช่วยให้สามารถนำความรู้จากหลายๆ ด้าน สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าในโลกยุคใหม่
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บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ในการทำงานต้องพิจารณาผลประโยชน์ระยะยาว
และผลประโยชน์ระยะสั้นต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาว
และทุกครั้งที่ริเริ่มงานหรือโครงการจะคิดถึงผลกระทบในภาพ
รวมเป็นลำดับแรกและดำเนินการทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อ
ชื่อ-นามสกุล บรรเจิด พฤฒิกิตติ	
ปีการศึกษาที่จบ 2519
คณะที่จบ สถิติประยุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ, ผู้ช่วยอธิการบดี/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา
หน่วยงานที่สังกัด ม.สงขลานครินทร์/บ.สหประกันชีวติ จำกัด, สหกรณ์บริการ
ม.สงขลาฯ, สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานที่สำคัญ
• 2540
• 2544
• 2546
• 2551

“บรรเจิด พฤฒิกิตติ” ศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์ เป็นอีก
ผู้หนึ่งที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากการเรียนที่นิด้าเพื่อ
นำไปพัฒนางานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
เป็ น ผู ้ ร ิ เริ ่ ม ทำระบบคอมพิ ว เตอร์ ใช้ ในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และริเริม่ การผลิตซอฟแวร์ระบบบริหาร
และบริการสหกรณ์ขน้ึ ใช้เองและได้แบ่งปันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้ถึง
60 แห่ง รวมทั้งพัฒนาการบริหารสหกรณ์จนได้รับรางวัลผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของประเทศ ในปี 2540

ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2540
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นำสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสหกรณ์ดีเด่นของประเทศ
ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
พิจารณาผลประโยชน์ระยะยาว โดยผลประโยชน์ระยะสั้นต้อง
สอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาว มีการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม
กำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมอำนาจดำเนินการ มีการวัดประเมินอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ และนำ IT มาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน และบริการ

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
มองหาประโยชน์ ท ี ่ จ ะเกิ ด แก่ ส ่ ว นรวมให้ พ อเป็ น อั นดั บ แรก
ดำเนินการทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าสอนให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ ในระหว่างการเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางมา
ต้องมองภาพรวมก่อนเสมอ รวมทั้งปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ วิชา สนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
พื้นฐานที่เรียน 4 รายวิชา (การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคม และ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
สถิติ) นับว่ามีประโยชน์มาก สามารถสร้างความเป็นคน ควบคู่กับ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ได้เป็นอย่างดี
รู้สึกยินดีกับเส้นทางของนิด้า ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของนิด้า และ
ได้ทำให้ฝันเล็กๆ ส่วนหนึ่งของผม ที่มีส่วนสนับสนุนนิด้าให้กลาย
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
คณาจารย์ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้รับผิดชอบสูง ตั้งใจ ทุ่มเท เป็นจริง และการมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในการทำงานให้ลูกศิษย์เห็นเป็นแบบอย่าง มีสปิริต เกิดบรรยากาศ สยามบรมราชกุมารี ในทุกครั้งถือเป็นมงคลของชีวิต
ที่จะรับฟัง และการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะบรรยากาศ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ของการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ สามารถถกเถียง
การศึกษาที่สำคัญยิ่ง คือ ศึกษาที่จะพัฒนาจิตให้อยู่กับเรา
โต้แย้งกันเต็มที่ แต่เมือ่ สิน้ สุดการประชุม ต่างพูดคุยหลอกล้อสนุกสนาน
ณ ปัจจุบัน ตัดขาดจากอารมณ์ความรู้สึกที่รับจากภายนอก คำพูด
เป็นกันเอง
ข้อความ หรือภาพสะสมที่มีมาแต่อดีต เราจะเรียนรู้ และแยกแยะได้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ตามภาวะที่เป็นจริง จิตในสภาวะที่มีสมาธิจะทำให้เกิดแสงแห่ง
ปัญญาที่สุกสกาว และมีอานุภาพเป็นอย่างยิ่งยวด
อย่างไร
ทุกครั้งที่ริเริ่มงานหรือโครงการจะคิดถึงผลกระทบในภาพรวม
เป็นลำดับแรก เริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้าง กำหนดขั้นตอนใน
การดำเนินงาน มอบหมายงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เคารพความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน สรุป และวางแผนทุกครั้งในการทำงาน และ
เสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม
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บุษบา พิบูลชล
Listen to your customer and make it better
รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
แล้วนำมามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ชื่อ-นามสกุล บุษบา พิบูลชล
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ.2552
• 1 มกราคม 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท Processing Center จำกัด
• 6 ตุลาคม 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท PCC Capital จำกัด

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
Listen to your customer and make it better หรือการรับฟัง
ความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ แล้วนำมามาปรับปรุงและ อย่างไร
ความรู้ที่ได้สามารถนำไปช่วยในการกำหนดเป้าหมายของการทำ
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม คือแนวทางที่สำคัญที่ “บุษบา พิบูลชน”
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จของตัวเธอ ในฐานะผู้บริหาร ธุรกิจเพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน
สูงสุดของบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด บริษัทที่ให้บริการทางด้าน
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศให้กับธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารของภาค
ทุ่มเทให้กับการทำงาน องค์กร และจริงใจต่อลูกค้า
รัฐบาล และสาขาของธนาคารต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการเงิน
สร้างทีมงานที่มีศักยภาพ
ชั้นนำต่างๆ ในเมืองไทย โดยให้บริการเป็นศูนย์กลางการประมวลผล
ระบบชำระเงินระหว่างธนาคาร (Inter-Bank Payment) และเธอ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ถือเป็นผลผลิตอีกคนที่นิด้าภาคภูมิใจ
ต้องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ แล้วนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Listen to your customer
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกผูกพัน และต้องการส่งต่อ Connection ไปสู่รุ่นต่อๆ ไป เพื่อ and make it better)
ช่วยกันสร้างเครือข่ายหรือ Networking ที่แข็งแรงให้กับนิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
การเรียนที่นิด้าทำให้เกิดความประทับใจในสามเรื่องหลักคือการ
ฝึกให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม การปลูกฝังแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
อย่างมีศักยภาพ และอาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
อยากให้ ท ุ ก คนเห็ นความสำคั ญ ของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยหรื อ
การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
Networking ของนิด้า และช่วยกันรักษาไว้
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ดร. ปฐม มณีโรจน์
สถาบันนี้มีส่วนร่วมในการคัดค้านความคิดอ่านหรือพฤติการณ์ที่เป็น
อันตราย ตลอดจนการสนับสนุนหรือผลักดันความคิดหรือมาตรการทีช่ อบ
เพื่อทิศทางหรือจุดยืนที่คิดว่าถูกต้อง ชอบธรรมและเป็นธรรมในบ้านเมือง
หวังว่าความรู้สึกนี้คงไม่ใช่ของผมคนเดียว น่าจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของ
นักศึกษาเก่าและน่าจะเป็นของนักศึกษาปัจจุบันด้วย
ชื่อ-นามสกุล ปฐม มณีโรจน์	
ปีการศึกษาที่จบ 2511
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์และคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานที่สำคัญ

• ผูร้ ว่ มก่อตัง้ สมาชิกภาพ และกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• สมาชิกภาพตลอดชีพ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Public Administration
Society of Thailand – PAST)
• โล่เชิดชูเกียรติของสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในฐานะผู้บรรยายในหลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรติดต่อกันครบ 10 ปีการศึกษา

การได้เป็นทัง้ นักศึกษาและอาจารย์ทน่ี ดิ า้ ทำให้ ดร. ปฐม มณีโรจน์
รูส้ กึ รักและผูกพันกับสถาบันแห่งนีเ้ ป็นอย่างมาก การศึกษาอย่างมุง่ มัน่
และต่อเนื่อง ทำให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสุดในทุกก้าวย่างของ
การศึกษา จนได้รับทุน FORD/MUCIA/NIDA Fellowship เพื่อศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ
The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse
University, Syracuse, New York, U.S.A. และได้กลับมาสร้าง
ประโยชน์ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความ
เชี ่ ย วชาญอย่ า งมากมาย รวมถึ ง ได้ ใช้ ค วามรู ้ ท ี ่ ม ี ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งในรู ป แบบต่ า งๆ ทั ้ ง ในเชิ ง สั ง คมและ
แวดวงการศึกษา

เมื่อผมเรียนจบแล้วได้มาทำงานวิชาการต่อในสาขาที่เรียน คือ
รัฐประศาสนศาสตร์ จึงไม่มีปัญหา ในการประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎีกับชีวิตจริง ถึงแม้ขอบข่าย สถานภาพและเนื้อหาของสาขา
วิ ช านี ้ จ ะเปลี ่ ย นแปลงห่ า งไกลจากสภาพเมื ่ อ กว่ า สี ่ ส ิ บ ปี ม าแล้ ว
รัฐประศาสนศาสตร์ไม่ใช่สาขาย่อยของวิชารัฐศาสตร์อีกต่อไป แต่
กลายมาเป็นสหวิทยาการที่เน้นบทบาทด้านการประยุกต์ยิ่งกว่าการ
สร้างองค์ทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์กลายสภาพจากเนื้อหาที่เน้น
การบริหารนโยบายที่นักการเมืองเป็นผู้กำหนดมาให้จากเบื้องบน
มาเป็นเนื้อหาของ “นโยบายศาสตร์” ที่เน้นการเป็นพันธมิตรที่ร่วม
จัดทำและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะควบคู่ไปกับผู้กำหนดนโยบาย
สาธารณะระดับสูงเพื่อนำไปใช้งาน

ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ในฐานะนั ก เรี ย นทุ นกระทรวงมหาดไทยและศึ ก ษาจบด้ ว ย พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นความภาคภูมใิ จอย่างสูงในชีวติ ทีส่ ถาบันและสมาคมนักศึกษา
ปริญญาเกียรตินิยม “ดี” ด้วยคะแนนสูงสุดของรุ่น ส่วนสำคัญที่สุด
คือความผูกพันระหว่างศิษย์และอาจารย์ ตัวผมเองเคยเป็นทั้งผู้เรียน เก่าของสถาบัน ยังระลึกถึงผลงาน และคัดเลือกเข้ารับเกียรติอนั สูงส่ง
ุ พัฒนบริหารศาสตร์ในครัง้ นี้
และผู้สอน ณ สถาบันแห่งนี้ จึงมีความผูกพัน ทั้งต่อชีวิตวิชาการ ในการเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
และต่อชีวิตความเป็นครู เมื่อเรียนจบกลับมาทำงานและครบกำหนด
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ใช้ทนุ ไปหมดแล้ว แต่ดว้ ยความผูกพันทีม่ จี งึ ทำให้ทำงานต่อจนเกษียณ
ความทรงจำและความรู้สึกที่ดีที่มีต่อสถาบัน และทำให้ติดตาม
อายุราชการ
ด้วยความชื่นชมในความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวมาโดย
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ตลอด ก็คือการที่สถาบันแห่งนี้มีส่วนร่วมในการคัดค้านความคิด
อ่านหรือพฤติการณ์ทเ่ี ป็นอันตราย ตลอดจนการสนับสนุนหรือผลักดัน
อย่างไร
ความรูท้ เ่ี คยศึกษา สาระสำคัญอยูท่ ค่ี วามท้าทายและ scholarship ความคิดหรือมาตรการที่ชอบเพื่อทิศทางหรือจุดยืนที่คิดว่าถูกต้อง
ที่ได้รับถ่ายทอดจนเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณูปการ ชอบธรรมและเป็นธรรมในบ้านเมือง หวังว่าความรู้สึกนี้คงไม่ใช่ของ
ผมคนเดียว แต่หากจะเป็นความรู้สึกร่วมกันของทั้งนักศึกษาเก่าและ
มหาศาลต่อชีวิตครูและชีวิตของผมโดยส่วนรวม
นักศึกษาปัจจุบัน
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ประพันธ์ เย็นท่าเรือ
“อยู่ที่ไหน ก็ต้องทำที่นั่นให้ดี”
“รักที่ในที่ที่ตนเองอยู่ และทำในสิ่งที่ดีที่สุด”
ชื่อ-นามสกุล ประพันธ์ เย็นท่าเรือ
ปีการศึกษาที่จบ 2545
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ

• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2546 – 2548
• เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสมาคมกอล์ฟทักษิณ ในอุปถัมภ์ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตัวแทนองค์กร หอการค้าไทย - สวีเดน ปี 2548 - 2550
• ตัวแทนองศ์กร หอการค้าไทย - เดนมาร์ก ปี 2548 – 2550
• ตัวแทนองศ์กร หอการค้าไทย – ฟินแลนด์ ปี 2548 – ปัจจุบัน
• เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา ปี 2552 – ปัจจุบัน

คุณประพันธ์ เย็นท่าเรือ ถือเป็นผูค้ ร่ำหวอดอีกคนในแวดวงยานยนต์
โดยเฉพาะรถยนต์ จ ากค่ า ยยุ โ รปแบรนด์ ช ั ้ นนำระดั บ โลกอย่ า ง
“วอลโว่” จนได้รับการขนานนามในหมู่ผู้ใกล้ชิดว่าเป็น ตัวจริงของ
วอลโว่ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ ใน
ฐานะผูอ้ ำนวยการฝ่ายยานยนต์ของบริษทั เวิรน์ ส์ ออโตโมทีพ จำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ลูกของ Wearnes International Group กลุม่ ธุรกิจข้ามชาติ
ที่มีอายุกว่า 102 ปี ดูแลธุรกิจหลายสาขา อาทิ อสังหาริมทรัพย์,
การเงินการธนาคาร, ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจค้าปลีก
และผู้แทนจำหน่ายสินค้าสื่อสารและไอที, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ
ธุรกิจยานยนต์ ฯลฯ โดยธุรกิจรถยนต์นน้ั เป็นผูน้ ำเข้าและจัดจำหน่าย
รถยนต์วอลโว่ ในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ สำหรับในประเทศไทย
เป็นผูจ้ ดั จำหน่ายรถยนต์วอลโว่ ตัง้ แต่ปี 2548 เป็นต้นมา
การเป็ นคนไทยที ่ ต ้ อ งรั บ บทบาทการเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารในองค์ ก ร
ข้ามชาติ ทีเ่ ป็นบริษทั รถยนต์คา่ ยใหญ่ และได้รบั การยอมรับในสายตา
ของคนไทยและชาวต่างชาติคงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยองค์ความรู้
ในหลากหลายด้าน ซึ่งคุณประพันธ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้ง
มาโดยตลอด ด้วยความรูจ้ ริง อย่างครบถ้วนในทุกด้านทัง้ ในส่วนของ
การตลาด การขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับ
ด้านยานยนต์ จึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
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ด้วยวิสยั ทัศน์ทม่ี องการณ์ไกล จริงจังกับหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ ใส่ใจ
ในงานโดยการเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ รวมทั้งพยายามผลักดันให้
พนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ผ่านการ
ฝึกอบรม การถ่ายทอดความรูท้ ง้ั แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ด้วยความจริงใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพือ่ ให้มคี วามก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร
ส่วนบทบาทที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดของคุณประพันธ์
ก็คือความรักและผูกพันในนิด้า สถาบันที่บ่มเพาะความรู้ให้กับ
ตนเอง ถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้ว ก็ยังเสียสละเวลามาช่วย
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ด้วยระลึกอยู่เสมอว่าทำอย่างไร ที่จะทำให้
เครื อ ข่ า ยของนิ ด ้ า ผนึ ก กั น ได้ อ ย่ า งกลมเกลี ย วและเหนี ย วแน่ น
มีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกัน
ด้วยบทบาททางด้านหน้าที่การงานที่โดดเด่น ในฐานะผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทข้ามชาติที่มีความสามารถอย่างหาตัวจับได้ยาก
คนหนึ่ง ด้วยบทบาททางด้านสังคมที่อุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษาที่ตนเองรักและมีความ
ผูกพัน และด้วยบทบาทการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ดูแลเอาใจใส่
คนในครอบครัวอย่างดียิ่ง คุณประพันธ์จึงเป็นศิษย์เก่านิด้าอีกคน
ที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจและระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา

ประสิทธิ์ ดำรงชัย
ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ “ความกล้า”
ที่จะช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน
หากเห็นว่าผิดก็ต้องชี้ผิด หากเห็นว่าถูกก็ต้องชี้ถูก
แล้วเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำนาจอิทธิพลใดๆ
ชื่อ-นามสกุล ประสิทธิ์ ดำรงชัย	
ปีการศึกษาที่จบ 2511
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
หน่วยงานที่สังกัด ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จำกัด (ธนาคารสินเอเชียเดิม)
ผลงานที่สำคัญ

• ทำวิจัยในขณะเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 2 เรื่อง
• เขียนบทความที่เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไป
ลงในวารสาร หนังสือพิมพ์ และประกอบการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง
• ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2542

จากจุดเริม่ ต้นในการเข้ารับราชการเพือ่ ใช้ทนุ รัฐบาลไทย ทีส่ ำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้กา้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
โดยได้รบั มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งทีส่ ำคัญมากมายในระดับประเทศ
ในฐานะข้าราชการทีท่ ำงานเพือ่ ประเทศชาติและส่วนรวม คุณประสิทธิ์
ดำรงชัย ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยูร่ อบด้านจากตำแหน่งหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบ สร้างคุณปู การด้วยการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชาและคนอืน่ ๆ ผ่านผลงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่บคุ คลโดยทัว่ ไป
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
ผมเป็นนักศึกษารุน่ แรกสุดทีส่ ำเร็จสาขารัฐประศาสนศาสตร์และได้รบั
“เกียรตินยิ มดี” ผมมีความภูมใิ จ ทีไ่ ด้เป็นศิษย์เก่าคนหนึง่ ของสถาบัน
ภูมใิ จในตัวผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้ชว่ ยกันรักษาเจตนารมณ์
ของการก่อตัง้ สถาบันมาตัง้ แต่ตน้ ตราบเท่าทุกวันนี้ และยังคงเอกลักษณ์
ของการเป็นสถาบัน เพือ่ การพัฒนาประเทศทีส่ มบูรณ์แบบ ทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ตลอดระยะเวลาสองปีทไ่ี ด้ศกึ ษา ผมได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี
ลึกซึง้ และกว้างขวางเพิม่ ขึน้ มีเพือ่ นทีม่ พี น้ื ฐานมาจากสาขาวิชาต่างๆ ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการทำงานทีแ่ ตกต่างกัน มีอาจารย์ทท่ี รงคุณวุฒิ ในหลาก
หลายสาขาวิชา ทีน่ อกจากให้ความรูท้ างวิชาการแล้ว ยังให้ความใกล้ชดิ
ตลอดเวลาตัง้ แต่ยงั เรียนอยู่ จนจบออกไปทำงานก็ยงั ห่วงใยลูกศิษย์อยูเ่ สมอ
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากนิดา้ จึงมีคณ
ุ ค่ามหาศาล ยากทีจ่ ะหาได้จากสถาบันอืน่
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
การเป็น “สหวิทยาการ” ของสถาบันในการให้ความรอบรูใ้ นทุกๆ
สาขาวิชา เพือ่ ให้ลกู ศิษย์ทจ่ี บจากสถาบันมีความคิดกว้าง คิดไกล ไม่วา่
จะไปทำงานในองค์กรใด ตำแหน่งใด ก็สามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้ได้เป็นอย่างดี นิดา้ ไม่ได้สอนให้รแู้ ละไม่ได้สอนให้คดิ เท่านัน้ แต่สอนให้
นำความรู้ และความคิดไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ในด้านทีเ่ ป็นนักบริหารขององค์กร คือเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวคิดในการบริหาร ผมเน้นการใช้คนอืน่ ทำงานแทนเราให้มากทีส่ ดุ งานใดที่

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทำไม่ได้ เราต้องทำได้ โดยต้องมีความรอบรู้ มีประสบการณ์
และขยันหมัน่ เพียร เชีย่ วชาญในหน้าทีท่ ร่ ี บั ผิดชอบ และในด้านทีเ่ ป็นผูต้ รวจ
สอบการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คือต้องช่วยทุกคนทีเ่ ข้ามาสูก่ ระบวนการ
ตรวจสอบ เพือ่ ให้เขาได้รบั ความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็น ผูก้ ล่าว
หา ผูถ้ กู กล่าวหา พยานบุคคล รวมทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ อีก
ประการหนึง่ ก็คอื “ความกล้า” ทีจ่ ะช่วยให้เขาได้รบั ความเป็นธรรมโดย
เท่าเทียมกัน หากเห็นว่าผิดก็ตอ้ งชีผ้ ดิ หากเห็นว่าถูกก็ตอ้ งชีถ้ กู แล้วเปิดเผย
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำนาจอิทธิพลใดๆ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ถ้าเราทำตัวเองให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ความสำเร็จของงานก็จะเกิดขึน้ ได้
ง่าย แต่ถา้ ตัวเราไม่มคี ณ
ุ ภาพ ไม่พร้อมก็จะมีแต่ความล้มเหลว ผมยึดหลัก 6
ประการ คือ ความซือ่ สัตย์ และยึดมัน่ ในวินยั จะช่วยให้เราเป็นคนมีคณ
ุ ธรรม
การสูง้ าน คือทำงานหนักโดยไม่เลือกงาน ไม่เลือกเวลา และสถานที่ และไม่
กลัวว่าใครจะเห็นผลงานของเราหรือไม่ ส่วนเชีย่ วชาญจริง ถ้าเราเป็นคนสูง้ าน
และมีความเชีย่ วชาญจริงๆ ในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบแล้ว โอกาสทีจ่ ะทำงาน
ให้สำเร็จได้ยอ่ มมีมากขึน้ เป็นเงาตามตัว สุดท้ายคือไม่นง่ิ ดูดาย เป็นหัวใจ
สำคัญทีจ่ ะประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึง่ หมายถึงการมีจติ ใจเอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่ ช่วยใครได้กช็ ว่ ยโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกว่าจะเป็นคนระดับใด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
นับเป็นเกียรติ และภาคภูมใิ จอย่างสูงสุด ผมภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นศิษย์เก่าของ
นิด้าที่ได้รับการยกย่องและยอมรับในสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติที่ได้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่สงั คมและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
การเรียนเพือ่ ให้ได้รบั ปริญญาเป็นเพียงความสำเร็จส่วนหนึง่ ของชีวติ แต่
อีกส่วนหนึง่ คือการนำความรูท้ ไ่ี ด้รำ่ เรียนมาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล อยากให้นกั ศึกษา
ปัจจุบัน ทำตัวครบสามบุคลิกในคนเดียวกัน คือฝึกฝนให้มีความรู้
พืน้ ฐานทางวิชาการทีด่ ี มีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลมเป็นคนสูง้ านหนักเพือ่
ใช้ความรู้ และเชาวน์ปญ
ั ญา ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ และใช้หลักหกประการ
ในการดำรงชีวติ คือ ซือ่ สัตย์ มัน่ วินยั ใฝ่ความรู้ สูง้ าน เชีย่ วชาญจริง ไม่นง่ ิ
ดูดายแล้วความสำเร็จทัง้ ส่วนตัวและหน้าทีก่ ารงานก็จะเกิดขึน้ ได้ไม่ยาก
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ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ
ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ “ความกล้า”
ที่จะช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน
หากเห็นว่าผิดก็ต้องชี้ผิด หากเห็นว่าถูกก็ต้องชี้ถูก
แล้วเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสต่ออำนาจอิทธิพลใดๆ
ชื่อ-นามสกุล ประสิทธิ์ อ้วนเจริญ	
ปีการศึกษาที่จบ 2529
คณะที่จบ สถิติประยุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน Director, Head of Private Wealth Department
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
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

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ความช่ำชองในฐานะนักบริหารทางการเงินของคุณประสิทธิ์
การทำงานในชีวิตจริง เกี่ยวข้องกับผู้คนเสมอ ดังนั้นการดูแลคน
อ้วนเจริญ ที่ผ่านประสบการณ์ในบริษัทข้ามชาติมากว่า 20 ปี
จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา และถือเป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นที่ผู้คนใน รอบข้าง ให้ทุกคนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผลงานที่ได้จะ
วงการการเงินต่างให้การยอมรับ คู่ขนานไปกับความเชื่อถือจาก ออกมาดีเสมอ
ลูกค้า นับเป็นแบบอย่างที่น่าจับตามองของศิษย์เก่านิด้าอีกคนหนึ่ง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ที่ได้นำพื้นฐานทางการเรียนรู้ไปปรับใช้ เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจที่อยู่
“ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนเสมอ แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดี
ภายใต้การดูแลได้อย่างลึกซึ้ง จริงจัง
ภายหลัง” ใน 5 ปีแรกทีท่ ำงานด้าน IT ออกแบบระบบให้บริษทั มากกว่า
5 แห่ ง ได้ ช วนให้ บ ริ ษ ั ท เหล่ า นั ้ น ใช้ เทคโนโลยี ทำให้ บ ริ ษ ั ท มี
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศ ประสิทธิภาพสูงขึน้ เมือ่ เขาได้รบั สิง่ ดี เขาก็ให้ผลตอบแทนเราดีเช่นกัน
ชาติมากมาย คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง ตั้งใจให้ความรู้แก่นิสิตอย่างดี ส่วนในปัจจุบันรับผิดชอบดูแลตระกูลเศรษฐี 20 ตระกูล ที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ เรามีความตั้งใจทำให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนที่ดีก่อนเสมอ
และต้องการให้ลูกค้ามีความสุขทุกวัน สิ่งที่ได้รับคือรายได้ที่ดีที่เกิด
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ปริญญาโทของนิด้า ได้สร้างความท้าทายให้กับตัวเอง ที่ต้อง มาจากการสร้างความสุขให้กับของลูกค้า
ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมากมาย ทำให้ได้เรียนรู้ว่า “ทุกอย่างหากชีวิต
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ต้องการเรียนรู้ สามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง”
พัฒนบริหารศาสตร์
ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ดีที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆ ในการรับมอบ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
รางวั ล อยากตอบแทนสถาบั น มาโดยตลอด และถื อ โอกาสนี ้
อย่างไร
การทำงานเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้มาก่อนเสมอ การที่นิด้าสอนให้ ตอบแทนเล็กน้อยต่อสถาบันการศึกษาที่ได้เรียนมา
รู้จักการค้นหา และการค้นคว้า จึงส่งผลให้สามารถทำงานทุกๆ งาน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
อย่างไม่เคยรู้สึกกลัว เพราะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากการเรียน
การเรียนรู้ระดับปริญญาโทก็เป็นเพียงการเริ่มต้นการศึกษา ชีวิต
ที่ได้มีโอกาสเรียนที่นิด้า
ต้องเรียนรู้ ค้นคว้า แสวงหาเพื่อประสบความสำเร็จต่อเนื่อง “คนที่
ให้การเรียนรู้มาเป็นอันดับหนึ่ง จะเป็นคนชั้นหนึ่งเสมอ”
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ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ทำในสิ่งที่ตนเองรัก หาจุดเด่นของตัวเองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนา
ปรับปรุงส่วนที่ขาด และอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ผู้นำยุคใหม่เก่งงานอย่างเดียว
ไม่พอ ต้องเก่งเรื่องคนด้วย และต้องเป็นคนดีด้วย เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ในการทำงานต้องซื่อสัตย์กับ
งานที่ทำ กับองค์กร กับสังคม และประเทศชาติ เพื่อช่วยกันพัฒนายกระดับ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ชื่อ-นามสกุล ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2551
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั ปตท.จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ

• ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รางวัล “CEO of the Year” ในงาน Platts Global Energy Awards 2008 (เป็นรางวัลที่สำคัญและ
มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมพลังงานของโลก ปตท. เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่ผู้บริหาร
สูงสุดได้รับรางวัลนี้)
• รางวัลสุดยอดผูน้ ำธุรกิจแห่งปี (Thailand Business Leader of the Year) โดยสถานีโทรทัศน์ CNBC

ในฐานะผูน้ ำสูงสุดขององค์กร คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สามารถพลิก
บทบาทของ ปตท. จากบริษทั พลังงานแห่งชาติสบ่ ู ริษทั พลังงานข้ามชาติ ติด
ลำดับบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ ี ดุ ของโลกลำดับที่ 118 ในปี 2551 ควบคูไ่ ปกับ
การสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้กบั ประเทศเพิม่ มากขึน้ ทำให้ประเทศ
ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้เติบโตพร้อมกับ
ทำให้ตลาดทุนไทยเข้มแข็ง คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานทางเลือกทีม่ ี
ราคาถูก สังคมไทยเข้มแข็ง จากการดำเนินกิจกรรม CSR ครอบคลุมรอบ
ด้าน ด้วยผลงานทีโ่ ดดเด่นและรางวัลทีไ่ ด้รบั จากองค์กรต่างๆ ล้วนสะท้อน
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรของคุณประเสริฐได้เป็นอย่างดี
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้ สิง่ ทีไ่ ด้รบั และความประทับใจ
ผมภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวนิดา้ เพราะเป็นสถาบันการ
ศึกษาชัน้ นำของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง สร้างผูน้ ำ
และองค์ความรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงในระดับสากล ซึง่ ผมสามารถนำความรู้
ทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี และการทีไ่ ด้มาเรียนทีน่ ดิ า้
ทำให้ผมได้มโี อกาสพบปะแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั นักศึกษา
หลายๆ ท่าน ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงจากภาครัฐและบริษทั เอกชนชัน้ นำ ซึง่
มีคณ
ุ ค่าและสามารถนำไปปรับใช้กบั การบริหารงานองค์กรได้เป็นอย่างดี
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ด้วยหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาทักษะผูน้ ำ และเสริมสร้างองค์ความรู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กบั การบริหารงานได้เป็นอย่างดี ปตท.
เป็นบริษทั ขนาดใหญ่ เกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายกลุม่ อยูใ่ น
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นธุรกิจที่
ขึน้ อยูก่ บั ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ไม่วา่ จะเป็นนโยบายด้าน
พลังงานของภาครัฐ ปัจจัยทางการเมือง สภาพภูมอิ ากาศ หรือแม้กระทัง่ ภัย
พิบตั ติ า่ งๆ ผูน้ ำจึงต้องมีทกั ษะ สามารถกำหนดกลยุทธ์ตง้ั รับได้ทนั ท่วงทีเมือ่
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลีย่ นแปลง ในขณะเดียวกันต้องฉกฉวยโอกาสเมือ่
องค์กรของเรามีความได้เปรียบในสถานการณ์นน้ ั ๆ และต้องมีการบริหารงาน
แบบยืดหยุน่ เพือ่ สร้างสมดุลระหว่างสิง่ ต่างๆ ได้อย่างลงตัว พร้อมกับการ
สร้างมูลค่าเพิม่ และการเติบโตให้กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ทิศทางทีผ่ มได้วางไว้ในอนาคตก็คอื การสร้าง ปตท. ให้เป็นบริษทั

พลังงานไทยข้ามชาติชน้ ั นำ “Thai premier multinational energy company”
ที่มขี นาดใหญ่ ติดลำดับ 1 ใน 100 ของบริษทั ทีม่ ยี อดขายสูงสุดของโลก
ภายในปี 2563 เป็นบริษทั ทีม่ กี ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนติดอันดับดัชนีความยัง่ ยืน
ดาวโจนส์ ภายในปี 2556 รวมทัง้ มีผลการดำเนินงานติดระดับบริษทั ชัน้ นำ
ในแต่ละธุรกิจ เพือ่ สะท้อนผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่ง โดยได้นำปรัชญาการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน มาใช้ในการบริหารองค์กร ได้แก่ การบริหารจัดการสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การยึดมัน่ หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทย่ี าวไกลของผูน้ ำ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผมรักงาน ทุม่ เทเพือ่ งาน อยากให้งานออกมาดี อยากเห็นองค์กรเติบโต
ช่วยเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
โดยกระตุน้ จูงใจให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาพนักงานให้เป็นทัง้ คนเก่ง
และคนดี มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทีส่ ำคัญ และเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน
และต้องทำให้เกิดการสือ่ สารในทุกระดับในแบบสองทาง เพือ่ นำไปสูค่ วาม
สำเร็จ ผูน้ ำยุคใหม่ ต้องเก่งเรือ่ งงานเรือ่ งคนและต้องเป็นคนดีดว้ ย ต้องเป็น
แบบอย่างทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ซือ่ สัตย์กบั งานทีท่ ำ
องค์กร สังคมและประเทศชาติ เพือ่ ช่วยกันพัฒนายกระดับองค์กรให้ดยี ง่ิ ขึน้
ทัง้ ในปัจจุบนั และพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั เลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติและขอขอบคุณทีไ่ ด้รบั เลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลใน
ครัง้ นี้ รางวัลทีไ่ ด้มสี ว่ นช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจในการทำงาน
อย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ เพือ่ องค์กร และประเทศชาติตอ่ ไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
หนึง่ ต้องรักในงานทีท่ ำ มี Passion ในการทำงาน ทุม่ เทกับงาน สอง คือ
Learning เป็น Lifetime การเรียนรูไ้ ม่ได้หยุดทีว่ นั ทีจ่ บการศึกษา ปริญญาเป็น
เพียงใบเบิกทาง แต่การทำงานต้องใช้เวลา ใช้ความพยายามมุง่ มัน่ ปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ ตัดสินใจโดยยึดหลักของความจริง
ใช้ประสบการณ์ ใช้ความรู้ที่เรียนมาควบคู่กับการมีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ทำตัวเราให้เปิดกว้าง ใฝ่รู้ เรียนรู้ พยายามขวนขวาย และ
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เร่งพัฒนาศักยภาพเพือ่ ให้แข่งขันได้กบั คนทัว่ โลก
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เปรมจิต เสาวคนธ์
การบริหารงานจะให้สำเร็จจะต้องบริหารคน โดยในการทำงานจะ
ต้องจัดการคนให้ทำงานให้บังเกิดผลสำเร็จ “การจัดการ” จึงมี
ความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงาน
ชื่อ-นามสกุล เปรมจิต เสาวคนธ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2527
คณะที่จบ พัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานที่สำคัญ

• พ.ศ. 2530 ได้รับมอบเกียรติบัตรร่วมกับอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวนหนึ่ง
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
• พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์เพื่อนำเสนอหลักสูตรและการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก
ของคณะเศรษฐศาสตร์ใน ปีพ.ศ. 2538

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ เป็นศิษย์เก่านิดา้ อีกคนทีม่ คี วามรักและ
ภาคภูมใิ จในสถาบันทีเ่ ป็นแหล่งเพาะบ่มและหล่อหลอมตนเองให้เป็น
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วยภาระหน้าทีท่ ง้ั ทางด้านการสอน และทางด้าน
บริหารในฐานะผูช้ ว่ ยอธิการบดีดา้ นการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ได้นำความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนทีน่ ดิ า้ ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพือ่ ให้การบริหารและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรและสังคมส่วนรวมมากทีส่ ดุ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
มีความรูส้ กึ รัก ภาคภูมใิ จ และยินดีกบั สถาบันในฐานะเป็นสถาบันการ
ศึกษาทีส่ ำคัญแห่งหนึง่ ของประเทศไทย ทีผ่ ลิตผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพ มีความรู้
ความสามารถและมีคณ
ุ ภาพออกไปรับใช้สงั คมและประเทศชาติอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ และเป็น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีส่ ถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ควรศึกษา
เป็นตัวอย่าง ทัง้ ด้านการบริหารและด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการ
บริหารวิทยาเขตหรือวิทยาคารและการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ประทับใจหลายด้านโดยเฉพาะอาจารย์ผสู้ อนเป็นสิง่ ทีป่ ระทับใจมาก
ที่สุด คณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรูแ้ ก่นกั ศึกษาและด้านการบริหาร รวม
ถึงให้คำปรึกษาในทุกด้านอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษา ทำให้การใช้ชวี ติ การ
เป็นนักศึกษาได้รบั ทัง้ ความรู้ ความอบอุน่ และความประทับใจ เมือ่ จบออก
ไปแล้วยังได้จดจำประสบการณ์เหล่านีไ้ ปใช้ในชีวติ การทำงาน บุคลากรของ
คณะและสถาบัน ก็เต็มใจให้บริการในการดำเนินการติดต่อและประสาน
งานเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
สิง่ อำนวยความสะดวกต่างๆ ในสถาบันก็มอี ย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็น
ทีพ่ อใจทัง้ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างยิง่
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาทีน่ ดิ า้ ได้นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอด ทัง้ ใน
ด้านการสอนและทางด้านการบริหาร ด้านการสอนได้นำความรูท้ ไ่ี ด้มาเป็น
หลักคิดในการสอนในหลายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
และประเมินโครงการและการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนในด้านการบริหารงาน
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ได้นำความรูท้ ไ่ี ด้มาประยุกต์และปรับใช้โดยนำแนวคิดและทฤษฏีทาง
เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินโครงการรวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจมาปรับใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรและสังคมส่วนรวม และยังติดตาม
ข่าวสารการพัฒนา การเปลีย่ นแปลง การเพิม่ ศักยภาพของสถาบัน เพือ่ นำ
มาเป็นข้อคิดในการปฏิบตั งิ านตลอดมาตราบจนปัจจุบนั
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
การบริหารงานจะให้สำเร็จจะต้องบริหารคน โดยจะต้องจัดการคนให้
ทำงานให้บงั เกิดผลสำเร็จ “การจัดการ” จึงมีความสำคัญและมีบทบาทมาก
ทีส่ ดุ ในการบริหารงาน และการทำงานต้องคำนึงถึงผลสำเร็จของงานผนวก
กับชือ่ เสียงของสถาบันทัง้ สถาบันเก่าและสถาบันที่ประกอบหน้าที่การงานอยู่
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จคือ ขยันหมัน่ เพียร ทำงานโดยไม่
เลือกงาน ทำงานเป็นทีม โดยให้ทกุ คนในองค์กรมีสว่ นร่วมเหมือนๆ กัน
การจัดการที่ดีจะช่วยทำให้งานสำเร็จ อาศัยหลักรู้เขา รู้เรา นำชัยสู่
ความสำเร็จ และต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีส่ ำคัญต้องมีความกตัญญูตอ่
ผูม้ พี ระคุณ ทัง้ บุคคลและองค์กร
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ เป็นเกียรติและภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
ในครัง้ นี้ และขอให้คำมัน่ สัญญาต่อสถาบันว่าจะผดุงเกียรติทไ่ี ด้รบั และตัง้ ใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ สร้างชือ่ เสียงให้กบั สถาบัน ทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและ
ประเทศชาติตลอดไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ขอให้ตง้ั ใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา และให้ใช้ความรูท้ ไ่ี ด้
ศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันด้วยปัญญา ด้วยสติ ด้วยความคิด อย่างฉลาด
เฉียบคมและซือ่ สัตย์สจุ ริตโปร่งใส ให้เป็นทีพ่ ง่ึ ได้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติตลอดไป อีก 4 ปีขา้ งหน้านีป้ ระเทศของเราจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยากให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและ
นำมาเป็นประเด็นศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วย เพือ่ ประโยชน์ในการ
ดำรงตนให้ประสบความสำเร็จต่อไป

พจนา พะเนียงเวทย์
การทำงานให้สำเร็จ
ไม่สามารถทำได้คนเดียว
ทีมเวิร์คเป็นสิ่งสำคัญ
ชื่อ-นามสกุล พจนา พะเนียงเวทย์
ปีการศึกษาที่จบ 2537
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน Export Manager
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ
• อนุกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD
ประเภท THAI-OWNED BRAND
• EXPORT MANAGER บริษัท THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC
COMPANY LIMITED
• MANAGING DIRECTOR บริษัท PRESIDENT INTERFOOD จำกัด

งาน PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD ที่เป็นที่รู้จักกันดีใน
แวดวงนำเข้า-ส่งออก เธอผู้นี้คือหนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ตั ด สิ น รางวั ล ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละความสามารถในด้ า นการ
ส่งออก ปัจจุบันเธอคือหนึ่งในขุนพลแห่งค่ายไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์
บริษัทรายใหญ่ของประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจและเป็นผู้นำด้าน
การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า “มาม่า” ที่อยู่คู่คนไทย
มาอย่างยาวนาน รวมไปถึงขนมปังกรอบ และเวเฟอร์ ตรา “นิสชิน”
และ “โฮมมี” ที่คุ้นเคยกันดี พจนา พะเนียงเวทย์ ยังเคยฝากผลงาน
ด้าน Computer Graphic ให้กับ FAREAST ADVERTISING นิด้าจึงถือ
เป็นแหล่งบ่มความคิดให้เธอได้ก้าวต่อไปในโลกของการทำงาน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิด้า

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู้ที่ได้มาสามารถนำมาใช้กับงานที่ทำได้เป็นอย่างดี ช่วย
ส่งเสริมให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การทำงานเป็นทีม หรือทีมเวิร์ค เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง เราไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้เพียงลำพัง ความสำเร็จจะ
เกิดขึ้นได้จากการที่เราร่วมมือกัน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
“ตั้งใจทำงาน และยึดมั่นในคุณธรรม”

ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
รู้สึกภาคภูมิและเป็นเกียรติอย่างสูงกับการที่ได้เป็นหนึ่งในร้อย
การถ่ายทอดประสบการณ์ และ ความรู้จากคณาจารย์เป็นสิ่ง
มีคา่ ทีไ่ ด้รบั นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีความประทับใจในเพือ่ นๆ ทุกคนทีไ่ ด้ ศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือก
เรียนด้วยกัน มีความสุขที่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีความสามารถ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
และมีความหลากหลาย
“ไม่มีสิ่งใดได้มา โดยปราศจากความพยายาม”

49

พนมเทียน สวันตรัจฉ์
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
เพื่อความยั่งยืน

ชื่อ-นามสกุล พนมเทียน สวันตรัจฉ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2548
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั ควอลิตี้ เซอร์วสิ แอนด์ โพรโมชัน่ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ โพรโมชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท อาร์ แอนด์ เอส เซลส์ โพรโมชั่น จำกัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมคเกอร์-เซลส์ โพรโมชั่น จำกัด

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ตลอดการทำงานในฐานะกรรมการผู ้ จ ั ด การ และ ประธาน
หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้นำกรณีศึกษาต่างๆ มาทบทวน
ที่ปรึกษาของบริษัท อาร์ แอนด์ เอส เซลส์ โพรโมชั่น และบริษัท
มาร์เก็ตเมคเกอร์-เซลส์ โพรโมชั่น คุณพนมเทียน สวันตรัจฉ์ ตั้ง และทำให้เกิดแนวคิด และวิสัยทัศน์ ในการทำงานคือต้องบริหาร
ปณิธานในการทำงานไว้โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน และทำงาน งานด้วยความโปร่งใสถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความ
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ จวบจนวันนี้ที่คุณพนมเทียน ได้ดำรง ยั่งยืนขององค์กร
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
โพรโมชัน่ จำกัด ได้มกี ารพัฒนาบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความซือ่ สัตย์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต และได้ใช้สิ่งนี้เป็นวิสัยทัศน์หลักในการบริหารเพื่อความเจริญ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรตลอดไป
การดูแลพนักงานในองค์กร โดยการเอาใจใส่และนึกถึงใจเขาให้เรา
ความตรงต่อเวลา ของระบบการจ่ายเงิน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ก่อนเข้ามาศึกษาที่นิด้า รู้สึกถึงความเป็นสถาบันที่มีความ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ยิ่งใหญ่, น่าเชื่อถือ และอยากเข้ามาศึกษาและเมื่อได้เข้ามาศึกษา
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้ายิ่งมีความรู้สึกที่ดีมากยิ่งขึ้น ผูกพัน และ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
ศรัทธาในความเป็นนิด้าเป็นอย่างมาก
และจะรักษาคุณงามความดีในครั้งนี้ไว้ตลอดไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
วิชาต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนในคณะบริหารธุรกิจ ทำให้ได้เรียนรูใ้ นหลายๆ
ขอให้น้องๆ นักศึกษา ตั้งใจศึกษา และเก็บเกี่ยวประสบการณ์
สิง่ และในหลายๆ ด้าน จากสิง่ ทีไ่ ม่เคยรู้ ก็ได้เรียนรู้ สิง่ ทีร่ อู้ ยูแ่ ล้วก็ยง่ิ
เพิม่ พูนมากขึน้ ทำให้รจู้ กั คำว่า “พาราดาม” (Paradigm) และได้นำ ในนิด้าให้มากที่สุดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทุกท่าน เพราะไม่
สิ่งที่รู้นั้นมาปรับใช้ในการบริหาร การวางแผน และการเตรียมตัวรับ สามารถย้อนเวลากลับมาได้แล้ว และเมื่อสำเร็จไปทำงาน ขอให้
สิง่ ใหม่ๆ และประทับใจกับสิง่ ทีอ่ าจารย์สอนโดยเน้นให้รจู้ กั ความยัง่ ยืน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตอบแทนสังคม ตาม
กำลังความสามารถ ต้องมองในสิ่งที่คนอื่นไม่มอง เห็นในสิ่งที่คนอื่น
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ไม่เห็น ที่สำคัญต้อง “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง”
อย่างไร
ก่อนเข้ามาเรียน ในการดำเนินธุรกิจผมจะคำนึงถึงผลกำไรเพียง
ด้านเดียว ทำอย่างไรถึงจะมีผลกำไรมากขึ้น หลังจากได้นำความรู้ที่
ได้จากการเรียนที่นิด้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้แนวทางการดำเนินงาน
ธุ ร กิ จ เปลี ่ ย นไปโดยจะคำนึ ง ถึ ง การคื น ประโยชน์ ให้ ส ั ง คม การ
ตอบแทนสั ง คม และการดำเนิ นการที ่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บและ
กฎหมาย เพื่อทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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พฤกษ์ พัฒโน
คำว่า “นักบริหาร” นั้นมองภาพไว้อย่างกว้างๆ ก็คือ การบริหารงาน
การบริหารคน และการบริหารองค์กร ซึ่งสามสิ่งนี้จะใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการงาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทำแผนงานต่างๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ
ชื่อ-นามสกุล พฤกษ์ พัฒโน
ปีการศึกษาที่จบ 2538
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, ประธานศูนย์ประสานงาน
พรรคประชาธิปัตย์เทศบาลนครหาดใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
ผลงานที่สำคัญ
• นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• คณะกรรมการกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

จากวิศวกรโทรคมนาคม พฤกษ์ พัฒโน ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการ
การเมืองท้องถิ่น กับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่รับ
ผิดชอบด้านนโยบายและแผนงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นไฟแรงอีกคนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนคร
หาดใหญ่ นครการค้าที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย ด้วย
บุคลิกที่เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำ และนำความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ม าใช้ ใ นการทำงานและสามารถนำความรู ้ ท ี ่ ไ ด้
มาต่อยอด จนทำให้โครงการ “หาดใหญ่เมืองไอซีที” ที่รับผิดชอบ
ได้รบั รางวัลนวัตกรรมทางแยกอัจฉริยะ ทำให้วนั นี้ คุณพฤกษ์ พัฒโน
ศิษย์เก่านิด้า จากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young Executive
รุ่นแรก จึงฉายแววและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

เดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้น
หนักในสาขาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน
ด้านการวิจัย ฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านวิชาการด้านอื่นๆ
แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป
ซึ่งทำให้ผมเห็นว่าสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้
ทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
จากเดิมผมมีพื้นฐานในด้านวิศวกร แต่หลังจากที่ได้มีโอกาส
ศึกษาที่นิด้า ทำให้ผมได้นำสิ่งที่ได้รับมาปรับแนวความคิดจากช่าง
สู่แนวคิดของนักบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่
ผมได้รับอยู่ในขณะนี้ คำว่า “นักบริหาร” สำหรับผมนั้นได้มองภาพ
ไว้อย่างกว้างๆ ก็คือ การบริหารงาน การบริหารคน และการบริหาร
องค์กร ซึ่งผมจะนำ 3 สิ่งนี้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน
ของผมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ในการจัดทำแผนงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ประสบความสำเร็จ

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า 	
การที ่ ไ ด้ ม าเรี ย นหลั ก สู ต ร Young executive ของคณะ
บริหารธุรกิจเป็นรุ่นแรกของนิด้า ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้
กับประสบการณ์ใหม่ๆ และดีใจที่นิด้าได้เล็งเห็นและเปิดโอกาสให้
นักบริหารรุ่นจูเนียร์ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้
รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่ละท่านก็ได้คัดเลือกมาจากนักบริหาร
รุ่นใหม่เช่นเดียวกันกับผม อาจารย์ผู้สอนก็มีความรู้ความชำนาญใน
แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน
ด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีนักธุรกิจที่มีความสามารถและประสบความ
ผมจะเป็นคนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำ ในการ
สำเร็จในสาขาอาชีพมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ที่ร่วม
ปลูกฝัง ความรู้ ความคิด และจิตวิญญาณของนักบริหาร และอีกสิ่ง วางแผนงานแต่ละครั้งผมจะมองภาพในมุมกว้างก่อน คือลองวาง
หนึง่ ทีน่ ดิ า้ ไม่เคยมองข้าม คือการเรียนการสอนทีค่ วบคูไ่ ปกับคุณธรรม มโนภาพการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน และหลังจากนั้นก็จะเริ่ม
จัดสรรการทำงาน โดยการเน้นภาพของการทำงานแบบทีมเวิร์คและ
และจริยธรรม ซึ่งมักจะถูกละเลยไปจากสังคมไทยในปัจจุบัน
มีความคิดสร้างสรรค์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ผลทีไ่ ด้รบั คือความภูมใิ จและไม่รสู้ กึ ผิดหวังทีเ่ ลือกทีน่ เ่ี ป็นสถานที่
ต่อยอดทางความคิด ซึ่งผมก็ได้รับในสิ่งที่ต้องการอย่างครบถ้วน
และสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงาน ได้จริง และอีกสิ่ง
หนึ่งที่ผมได้ทราบมาก็คือ นิด้ายังเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่ง
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พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
นิด้าได้สร้างปัญญาให้เกิดความคิดที่ชัดเจน
สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
นิด้าจึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ได้จากนิด้า
จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการต่อยอดความรู้
และสร้างสรรค์ความดีงามในอนาคต
ชื่อ-นามสกุล พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ		
ปีการศึกษาที่จบ 2544
คณะที่จบ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ

• ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2527
• รางวัลสุภาพบุรุษต้นแบบลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2552
• โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการ
ต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของสังคมและเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดสวัสดิการสังคมที่มีการริเริ่ม
เป็นแห่งแรกในประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำไปขยายผลโดยกำหนด
เป็นนโยบายให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอีก 11 แห่งทั่วประเทศนำหลักสูตรของโครงการ
นี้ไปเป็นต้นแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

พ่อเมืองสิงห์บรุ คี นปัจจุบนั “พิเชษฐ ไพบูลย์ศริ ”ิ ได้พยายามสร้าง
และพัฒนาจังหวัดสิงห์บรุ ี เมืองอันยิง่ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ของชนชาติ
ไทยด้วยวีรกรรมการสูร้ บของชาวบ้านบางระจัน พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงมีพระราชดำรัสไส้วา่ “วีรกรรมในครัง้ นัน้ เป็นของ
ผูท้ ร่ี กั แผ่นดินไทย เป็นสิง่ ทีค่ นไทยทัง้ มวล ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั มีกำลังใจ
และเตือนสติให้มีความสามัคคีและรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อรักษา
ประเทศไทยให้ตนเองและเพือ่ ความมัน่ คงของแผ่นดิน” พ่อเมืองสิงห์บรุ ี
คนปัจจุบนั ได้รวมพลังใจ พลังศรัทธาของชาวสิงห์บรุ รี ว่ มสร้าง “ไกรสรราชสีห”์
ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีกลมเกลียวของชาวสิงห์บรุ ี
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิดา้ เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการมี
ธรรมาภิบาล มุง่ สร้างบุคลากรคุณภาพให้กบั ประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง
นอกเหนือจากความรูส้ กึ รักและผูกพันกับนิดา้ แล้ว ผมมีความภาคภูมใิ จ
มากทีส่ ำเร็จการศึกษาจากสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงชัน้ แนวหน้าของประเทศ
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
นิดา้ ได้สร้างปัญญาให้เกิดความคิดทีช่ ดั เจน สร้างจิตสำนึกการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บรรยากาศการเรียนทีน่ ดิ า้ เข้มข้น ทุกคนต้องตัง้ ใจ
ขวนขวายและให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน นิดา้ จึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้
โดยมีคณาจารย์ทม่ี ชี อ่ื เสียงและมีเทคนิควิธกี ารถ่ายทอดความรูท้ ช่ี ว่ ยให้เกิด
ความรู้สึกรักและสนุกกับการเรียนมากขึ้น มีความพร้อมของอุปกรณ์
การเรียนการสอน และความเป็นมิตรของเพือ่ นร่วมสถาบัน นิดา้ ได้สร้าง
ความทรงจำทีเ่ ป็นความประทับใจทีด่ นี บั แต่วนั แรกของ การเรียนจนถึงวันนี้
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ความรูส้ าขาวิชาการพัฒนาสังคมได้สร้างรากฐานทางปัญญาให้เข้าใจ
ถึงโครงสร้างและบริบทของสังคมไทยมากขึน้ ความรูจ้ ากนิดา้ ได้นำไปปรับ
ใช้ในกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ การวางแผน และการปฏิบตั จิ ริงใน
ระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัด ท้องถิน่ และชุมชน ผมได้เริม่ ต้นจัดทำโครงการด้านการ
พัฒนาสังคมขึน้ เป็นครัง้ แรกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี และต่อเนือ่ งไปในอีก 4
จังหวัด โดยเน้นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นเยาวชนและผูส้ งู วัย ซึง่ ถือว่าเป็นกลุม่
เสีย่ งในสังคมไทย ในขณะนีไ้ ด้กำหนดกรอบแนวคิดในเรือ่ งการสร้างความ
สามัคคีและความปรองดองของประชาชนในจังหวัดสิงห์บรุ ี โดยมุง่ สร้าง
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ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขให้ประชาชนมีสขุ ภาวะดี ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนท้องถิน่
มีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีทรัพยากรและระบบนิเวศทีส่ มดุล และ
อยูใ่ นสังคมประชาธิปไตยทีม่ ธี รรมาภิบาล ความรูจ้ ากนิดา้ จึงได้สร้าง
คุณปู การอย่างมากสำหรับการเป็นนักปกครองทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
บทบาทการเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบสำคัญคือ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บงั เกิดแก่พน่ี อ้ งประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
เน้นการพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำหนดเพือ่ ให้ประชาชนมีความสุข
กาย สบายใจ อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างสันติสขุ โดยยึดหลักกระบวนการ
ทำงานแบบทีมเวิรค์ คือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และทีส่ ำคัญต้อง
มีธรรมาภิบาล
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ
มีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ใช้การบริหารเชิงรุก มุง่ เน้น
เป้าหมายทีโ่ อกาสไม่ใช่ทป่ี ญ
ั หา สร้างทีมงาน และทำงานแบบมีสว่ นร่วม
เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเพือ่ ให้สามารถตัดสินใจ
และปรับแผนได้ทนั ที ยึดหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรมและจริยธรรมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
การได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ
พัฒนบริหารศาสตร์ ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมใิ จสูงสุดในชีวติ
รางวัลนีจ้ ะเป็นสิง่ ย้ำเตือนให้ผมมีกำลังใจและมุง่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการให้บังเกิดผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกท่านทีไ่ ด้คดั เลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติครัง้ นี้
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากนิดา้ จะเป็นรากฐานทีม่ น่ั คงสำหรับการต่อยอด
ความรูแ้ ละสร้างสรรค์ความดีงามในอนาคต นักศึกษาทีศ่ กึ ษาอยูข่ อให้
สร้างพลังในการเรียนรู้ เพือ่ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคณ
ุ ธรรม พร้อมทีจ่ ะ
ทำคุณประโยชน์และร่วมกันสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสังคม
แห่งความพอเพียงและดีงามอย่างยัง่ ยืน

ไพฑูรย์ จำแนกสาร
ความรู้ที่กว้างขวางเพียงอย่างเดียวอาจนำมาใช้ในงานบริหาร
ได้อย่างสำเร็จผล แต่เราต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
ชื่อ-นามสกุล ไพฑูรย์ จำแนกสาร	
ปีการศึกษาที่จบ 2548
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ป. การช่างและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
1. กรรมการผู้จัดการบริษัท ป. การช่างและเคมีภัณฑ์ จำกัด
2. ประธานบริหาร บริษัท แสงวิทย์ซายน์ จำกัด
3. ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไทยยูนีค จำกัด

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่ง
สำคัญที่คุณไพฑูรย์ จำแนกสาร ยึดถือมาตลอดทั้งในการทำธุรกิจ อย่างไร
จากการที่ได้ศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสน
และการใช้ชีวิตส่วนตัว ถือเป็นเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้บริหารใน
การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยหลักความรู้ ศาสตร์ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การ
คู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณไพฑูรย์ได้รับการปลูกฝัง งานด้วยหลักความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
มาโดยตลอด ตั้งแต่การเรียนในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่นิด้า ที่
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
สอนให้นักศึกษาทุกคน ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อองค์กร สังคม และ
เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร พร้อมด้วย
ประเทศชาติ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
รู้สึกภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐประ
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ศาสนศาสตร์จากนิดา้ ซึง่ เป็นสถาบันทีถ่ อื กำเนิดจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำความรู้และคุณธรรม มาสร้าง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพการ พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และมีความภาคภูมิใจ
ศึกษา เพือ่ ยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ทีม่ ศี กั ยภาพ
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิด
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
นิด้า คือแหล่งขององค์ความรู้ ที่สอนให้ใช้หลักธรรมาภิบาล ผลคุ้มค่า และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน
ต่อประเทศชาติ
เพื่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
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พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์
เมื่อได้เป็นนักศึกษานิด้า ถือว่าโชคดีและเป็นกำไรชีวิต จึงควรจะ
ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปแสวง
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาจากนิด้าไปแล้ว
และประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ก็ควรจะ
ตอบแทนบุญคุณให้แก่สถาบันบ้างตามสมควร
ชื่อ-นามสกุล พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์		
ปีการศึกษาที่จบ 2537
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ, ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา
หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัล “เกียรติยศจักรดาว” (ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่น) ประจำปี 2540 สาขาพัฒนาสังคม ของมูลนิธิ
โรงเรียนเตรียมทหาร
• โล่เกียรติยศ นักศึกษาเก่าดีเด่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2541
• นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2542 สาขานักบริหาร-พัฒนาด้านสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
• ได้รับโปรดเก้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 14 ก.ค 2548 เป็นต้นไป
• รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี 2540

ผลงานในอดีตและรางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็น
เครือ่ งยืนยันถึงความสามารถแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรูค้ ค่ ู ณ
ุ ธรรม
ของพลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบลู ย์ ได้เป็นอย่างดี เกียรติประวัตทิ ไ่ี ด้รบั
ส่วนหนึง่ เกิดจากการประยุกต์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาทีน่ ดิ า้ โดยบูรณาการ
จากทุกวิชาทีเ่ รียนมา จนทำให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีด่ เี ป็นอย่างยิง่ อีกส่วนหนึง่ ทีท่ ำให้ทา่ นผูน้ ป้ี ระสบความสำเร็จคือ
การนำหลักศาสนามาใช้พฒ
ั นาตนเอง รวมถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ พลเอก
ไพบูลย์ จึงถือเป็นเป็นทหารอาชีพที่ยึดมั่นในสามสถาบันหลักคือ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างแท้จริง
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิด้าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติอย่างสูงยิ่ง เนื่องจากก่อตั้งโดย
พระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในสถาบันแห่งนีเ้ ป็นอย่างยิง่
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
เนื่องจากเรียนที่นิด้า เป็นองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ มีความ
หลากหลายทีม่ คี ณ
ุ ค่าและคุณประโยชน์ทง้ั สิน้ และคณาจารย์ทกุ ท่าน
เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความตัง้ ใจในการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา
ทุกคนอย่างจริงจัง ทำให้มคี วามประทับใจ และเมือ่ จบการศึกษาได้รบั
เกียรตินิยมดีมากเพียงคนเดียวในรุ่น (ใน 148 คน) และได้รับรางวัล
พระราชทานเข็มทองลงยา จึงมีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างมาก
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ใช้หลักศาสนาในการพัฒนาตนเอง เพราะสังคมต้องการคนเก่งทีเ่ ป็น
คนดีมคี ณ
ุ ธรรม รวมถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ ตลอดจนนำทฤษฏีใหม่และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน และยึดถือ
องค์ความรูจ้ ากการศึกษาเล่าเรียนทุกหลักสูตร ทัง้ ทีไ่ ด้รบั โดยตรงหรือจากการ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ที่มี
ประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและดำเนินชีวติ
อย่างเป็นรูปธรรมมาแล้ว ต้องรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของตนเอง
ให้เข้มแข็งอยูต่ ลอดเวลา ทีส่ ำคัญจะต้องเป็นผูท้ ม่ี ี “ภาวะผูน้ ำ” อย่างแท้จริง
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นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากนิดา้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่าง
กว้างขวาง ด้วยการริเริม่ จัดทำโครงการในการพัฒนาหน่วยงานในทุกๆ
ด้านมากมายหลายโครงการ โดยบูรณาการจากทุกวิชาทีเ่ รียนมาเพือ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ เี ป็นอย่างยิง่ จนกระทัง่ ได้รบั รางวัล
และชือ่ เสียงมากมาย
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ใช้ “อิทธิบาทสี”่ เป็นหลักสำคัญในการทำงาน การเรียนทีน่ ดิ า้ เมือ่
เทียบเคียงแล้วก็คอื อิทธิบาทสีน่ น่ั เอง เช่นวิชาการประเมินผลโครงการก็คอื
การใช้หลัก “วิมงั สา” ประกอบกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นแนวทาง จนทำให้ประสบความ
สำเร็จในชีวติ ทุกด้านตลอดมาและได้รบั รางวัลชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ มาแล้ว
อย่างมากมาย รวมทัง้ ก่อนเป็นนายพลก็ได้รบั บำเหน็จสองชัน้ มากครัง้ ทีส่ ดุ
ในรุน่ อีกด้วย
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ผมได้นอ้ มนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่
พระราชทานแก่บณ
ั ฑิตทัง้ หลายในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรครัง้ แรก
ของสถาบัน มาเป็นแนวทางปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ด้วยความมุง่ มัน่ จนประสบ
ความสำเร็จตลอดมา ฉะนัน้ เมือ่ ได้รบั การคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
เกียรติคณ
ุ พัฒนบริหารศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครัง้ นี้ จึงมี
ความรูส้ กึ ทีภ่ าคภูมใิ จทีส่ ดุ ในชีวติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็น
สิรมิ งคล และถือเป็นอมตะนิรนั ดร์กาลแก่ชาวนิดา้ ทัง้ มวล
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
เมือ่ ได้เป็นนักศึกษานิดา้ ถือว่าโชคดีและเป็นกำไรชีวติ จึงควรจะตัง้ ใจ
เรียนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปแสวงประโยชน์อย่าง
เต็มที่ ฉะนัน้ เมือ่ สำเร็จการศึกษาจากนิดา้ ไปแล้วและประสบความสำเร็จใน
การประกอบสัมมาชีพ ก็ควรจะตอบแทนบุญคุณให้แก่สถาบันบ้างตาม
สมควร โดยส่วนตัวได้กำหนดปรัชญาในการดำเนินชีวติ ไว้วา่ “มองโลก
ในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ หมัน่ ใช้ธรรมะ ชีวติ จะมีสขุ ” ซึง่ ประสบผลดีตลอดมา

พลเอก ไพศาล กตัญญู
ในการทำงานไม่ควรมองแต่ความเจริญทางเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองแกนแท้ขององค์กรความมุ่งผล
ประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติ
ต้องมาก่อนผลประโยชน์อื่นใด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ไม่เอาเปรียบสังคม ส่งเสริมคนดี
ชื่อ-นามสกุล พลเอก ไพศาล กตัญญู	
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ

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

ด้วยบทบาทของการเป็นทหารของชาติ ที่ พลเอก ไพศาล กตัญญู
เริ ่ม ต้ น หลั ง จบการศึก ษาจากโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุล จอมเกล้ า
รุ่นที่ 18 เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก
กรมผสมที่ 5 กองพันทหารราบที่ 3 จังหวัดสงขลา ได้เข้ารับตำแหน่ง
ผูบ้ งั คับหน่วยสำคัญๆ ในกองทัพบก จนได้รบั ตำแหน่งรองผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารบก ซึง่ ถือว่าเป็นตำแหน่งทีส่ ำคัญ “กองทัพบก” ถือเป็นองค์กร
หนึ่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศในด้านความมั่นคง การ
พัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังคำปฏิญาณตนของทหารตอนหนึ่งว่า “จักยอม
ตายเพื่ออิสรภาพและความสงบสุขแห่งประเทศชาติ จะเทิดทูนและ
รักษาไว้ซง่ึ พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยเ์ จ้า” การทีไ่ ด้เข้า
มารับการศึกษาหลักสูตร MPA ทีน่ ดิ า้ พลเอก ไพศาล กตัญญู ได้นำ
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั นำไปต่อยอดในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการใน
หน่วยทหารกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นทีย่ อมรับในหน่วยงานราชการต่างๆ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า  
ผมภูมใิ จทีไ่ ด้เข้ารับการศึกษาในนิดา้ ซึง่ เป็นสถาบันชัน้ นำและเป็น
ทีย่ อมรับของบุคคลทัว่ ไป และเป็นสถาบันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็นผูท้ รงก่อกำเนิด ผมเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม.
รุน่ ที่ 9 ถึงแม้ผมจะมีภารกิจและความรับผิดชอบในฐานะผูบ้ งั คับหน่วย
ผมไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค ผมถือว่าการได้รับองค์ความรู้จากท่าน
อาจารย์ทต่ี ง้ั ใจถ่ายทอดให้กบั ผมนัน้ เป็นเรือ่ งสำคัญและมีประโยชน์ใน
การนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของผมและประเทศชาติตอ่ ไป

ต้องมีทักษะในการทำงาน ตลอดจนมีความเสียสละ มีความอดทน
โดยมุ่งประโยชน์ของประของประเทศชาติเป็นสำคัญ ในด้านการ
ศึ ก ษาได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ บ ุ ค ลากรเข้ า รั บ การศึ ก ษาเพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ นำ
องค์ความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าทีก่ ารงาน ด้านสวัสดิการมุง่ เน้น
ความเป็ น อยู ่ ข องบุ ค ลากรให้ ม ี ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี โดยยึ ด หลั ก
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์
ใช้ นำนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมาปรับใช้ในการ
ทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รางวัล “เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ
ในรอบ 45 ปีของชาวนิด้า ซึ่งได้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า
จำนวนมากคัดเลือกให้เหลือ 100 ท่าน ผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น
ผมมีรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ และยิ่งได้รับ
ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็น
องค์ประธานในการพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ก็ยิ่งภาคภูมิใจ
ฝากข้อคิดเห็นให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ทุกท่านที่เข้ามารับการศึกษาในนิด้านั้นมาจากหลากหลายอาชีพ
หลายท่านมีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหาร และเป็นกำลัง
สำคัญขององค์กร แม้ว่าจะมีอายุแตกต่างกันก็เป็นเพื่อนต่างวัยกัน
ได้ และพร้ อ มที ่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ซึ ่ ง กั น และกั น ในการสร้ า งและรวม
Network ให้เป็นแบบบูรณาการณเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา
และการทำงาน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
แนวทางในบริหารจัดการขององค์กรโดยใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพของบุคลากรภายในองค์การจะ
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เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
หากทำทุกอย่างด้วยใจ ย่อมไม่มีคำว่าไม่ได้ และพร้อมเสมอ
สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราต่อยอดสู่การทำงาน
ที่กว้างยิ่งขึ้น บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้าและ
บุคลากรในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ชื่อ-นามสกุล เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
ปีการศึกษาที่จบ 2534
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าสัมพันธ์
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท สำนักบริหาร / บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) 2 วาระ ปี พ.ศ.2539 – 2543
• กรรมการหาทุนสร้างอาคารเรียนต้นแบบ “รวมใจสาธิต 40 ปี” โรงเรียนสาธิต
มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ถึงแม้จะจบเภสัชกร และไม่เคยทำงานด้านการตลาดมาก่อน
แต่ ด ้ ว ยใจที ่ ร ั ก การเรียนรู้ และความรู้ที่ได้จากการเรียนในคณะ
บริหารธุรกิจสาขาการตลาดทีน่ ดิ า้ ทำให้วนั นี้ เภสัชกรหญิง ภัทราวดี
ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญทาง
ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ นิด้าจึงเปรียบเสมือน
พลังที่จุดประกายให้เกิดความสำเร็จที่มากมายให้กับเธอคนนี้
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ภูมิใจมากที่ได้จบปริญญาโท สาขาการตลาด จากนิด้า ซึ่งเป็น
สถาบันที่มีชื่อเสียง และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ในขณะที่
สถาบันก็ได้เติบโตและพัฒนาในทุกๆ ด้าน มาโดยตลอด

บริหาร การทำธุรกิจ แล้วยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ทำงานจริง และให้แนวคิดเพื่อการบริหารยุคใหม่
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ทำงานด้ ว ยความซื ่ อ สั ต ย์ ยุ ต ิ ธ รรม จริ ง ใจ ต่ อ ลู ก ค้ า และ
บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ลูกค้าและบุคลากรในองค์กร
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด (Customers Satisfaction & Employees
Satisfaction)
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ไม่มีคำว่าไม่ได้

ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ทำให้ได้เปิดมุมมองความรู้ในอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างจากสาขาที่
เรียนมา และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้มคี วามภูมใิ จในสถาบัน ตัง้ ใจเรียน หาความรู้ ประสบการณ์
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
เพิม่ เติมตลอดเวลา ตัง้ เป้าหมายของชีวติ คิดหาแนวทางทีจ่ ะไปให้ถงึ
อย่างไร
วันนี้สามารถนำไปใช้ในการทำงานโดยตรง โดยเฉพาะด้านงาน โดยคำนึงถึงจริยธรรม นำประโยชน์กลับสู่สถาบันและสังคม
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ดร. ภูวนิดา คุณผลิน
ทำให้ดีที่สุด เมื่อโอกาสเป็นของคุณ
…Do Your Best
when Opportunities be Yours
ชื่อ-นามสกุล ดร. ภูวนิดา คุณผลิน
ปีการศึกษาที่จบ 2537
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด เรือเจ้าพระยาครุยส์
ผลงานที่สำคัญ

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ปี 2544 ปี 2548
• รางวัลลูกกตัญญู ปี 2547
• ประธานสตรีนักธุรกิจวัยก้าวหน้า สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ (Young Career Women) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนแรกของประเทศไทยให้รับ
ทุนการศึกษาของ Caltex International ซึ่งมี 2 ทุนจากทั่วโลก

Do Your Best when Opportunities be Yours คือแนวทางในการ
ทำงานของ ดร. ภูวนิดา คุณผลิน และได้พิสูจน์ให้เห็นด้วยหน้าที่
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย แต่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้
ในทุกสิ่งที่ทำ ไม่เพียงในแง่ธุรกิจเท่านั้น ผลงานทางด้านสังคมที่ทำ
ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน รวมไปถึงงานทางด้านการเมือง ที่มี
โอกาสได้รับผิดชอบงานที่สำคัญ ทั้งการเป็นเลขานุการรัฐมนตรีและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร “นิด้า” จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้ ดร.ภูวนิดา ได้ใช้ความรู้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ
สังคม และประเทศชาติ

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
สามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดได้ในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นการ
บริหารธุรกิจของครอบครัว งานทางการเมือง งานในตำแหน่งที่ได้รับ
มอบหมาย และในงานทางด้านการศึกษา
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
“ทำให้ดีที่สุด เมื่อโอกาสเป็นของคุณ…Do Your Best when
Opportunities be Yours”

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เรียนรู้ พัฒนา รับฟัง จริงจัง สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ
มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้และ
ประสบการณ์จากคณาจารย์ของสถาบันไปสร้างประโยชน์ให้แก่
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
สังคมและประเทศชาติ นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่มีส่วน
พัฒนบริหารศาสตร์
ในการพัฒนาผู้บริหารชั้นนำ ในด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ภาคภูมใิ จและรูส้ กึ เป็นเกียรติ ทีไ่ ด้รบั เกียรติจากทางสถาบัน และ
จะมุง่ มัน่ ในการสร้างผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ให้แก่สว่ นรวมตลอดไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
มีความประทับใจในองค์รวม ทั้งการศึกษา เพื่อน และเครือข่าย
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
สัมพันธ์ที่ได้เกื้อหนุนในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการ
ขอให้ ท ุ ก คนนำความรู ้ แ ละประสบการณ์ ท ี ่ ไ ด้ จ ากสถาบั น
ประสานงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไปพัฒนาตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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มงคล สุระสัจจะ
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
อยู่ที่ความเข้าใจเชิงทฤษฎีและสามารถนำหลักวิชาความรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างแท้จริง
หาใช่อยู่ที่การท่องจำเนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว
ชื่อ-นามสกุล มงคล สุระสัจจะ	
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมการปกครอง
หน่วยงานที่สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ

• ได้รับโล่ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทย-ลาว จากกองกำลังสุรศักดิ์
มนตรี (กอ.รมน. ภาค 2 สย.1) พ.ศ.2540
• ได้รับโล่เกียรติคุณในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดดียิ่ง จากประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542
• ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร กรมการปกครอง พ.ศ.2543
• ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี
2543 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สำคัญของประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และต้องตอบ
สนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวง ผล
สัมฤทธิข์ องการศึกษาทีเ่ กิดจากการนำวิชาความรูม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการทำงานได้อย่างแท้จริง คือแนวทางปฏิบัติงานของนายอำเภอ
มงคลเมื่อเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาของการทำงาน
คุณมงคล สุระสัจจะ ได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเห็นผล
และเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ไว้ต่อประเทศชาติจนได้รับรางวัล
ต่างๆ มากมาย การยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานและความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คุณมงคล
เหมาะสมและคู่ควรกับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ที่มีหน้าที่
ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นญาติของตัวเอง

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู้ที่ได้จะนำมาใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้
ตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวง โดย
เฉพาะวิธีการนำนโยบายไปปฏิบัติ หรือ Implementation ซึ่งเป็น
บทบาทที่สำคัญในระบบราชการ
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
วิสัยทัศน์กว้างไกล หัวใจกว้างขวาง เป็นแนวคิดหลักที่ใช้มาโดย
ตลอดในการทำงาน

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนกั บ เพื ่ อ นร่ ว มงาน การดู แ ลเอาใจใส่
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้ และความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้ ผู้ใต้บังคับบัญชา และดูแลทุกข์สุขของประชาชนเสมือนหนึ่งเป็น
ตลอดระยะเวลาที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในนิด้า ถือเป็น ญาติของเรา
ช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม สถาบันไม่เพียง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
แต่ให้การศึกษาและความรู้ แต่ผมยังได้รับความรัก ความเมตตา
จากคณาจารย์ เพื่อนร่วมรุ่นการศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถาบัน พัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้สึกของผม คงไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของทุกท่านที่
ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่อง
การเรียน การทำกิจกรรม และการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องส่วนตัวและ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ ผมมีความ
การทำงาน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อสถาบันเป็น ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง และจะจดจำช่วงเวลาอันมี
อย่างมาก ความประทับใจในทุกสิ่งที่เป็น “นิด้า” ยังคงอยู่ในความ ค่าและทรงเกียรตินี้ไปตราบเท่าชีวิต
ทรงจำเสมอ ผมรู ้ ส ึ ก ภาคภู ม ิ ใ จทุ ก ครั ้ ง ที ่ ไ ด้ ม ี โ อกาสบอกเล่ า
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาในปัจจุบนั
ประสบการณ์การได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ให้บุคคลรอบข้างฟัง
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต อยู่ที่ความเข้าใจ
และมั่นใจว่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ “นิด้า” คงมีความรู้สึกไม่
เชิ
ง
ทฤษฎี
และสามารถนำหลักวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่างไปจากผมเช่นเดียวกัน
ในการทำงานได้อย่างแท้จริง หาใช่อยูท่ ก่ี ารท่องจำเนือ้ หาวิชาแต่เพียง
อย่างเดียว
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มณฑา ประณุทนรพาล
ไม่ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไร สำคัญที่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และความสามารถในนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และสร้างให้เป็นผลสำเร็จ
ในขณะที่ตัวเราต้องรู้จักสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้อื่น
และสังคมโดยรวม
ชือ่ -นามสกุล มณฑา ประณุทนรพาล
ปีการศึกษาทีจ่ บ 2537
คณะทีจ่ บ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผูว้ า่ การ
หน่วยงานทีส่ งั กัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผลงานทีส่ ำคัญ

• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2553 รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง
• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2552 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง
• รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2551 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดโดย กระทรวงการคลัง

แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำงาน
ในสมัย 20 ปีก่อนอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับผู้หญิงกับการ
สร้างสมดุลในการบริหารจัดการ ด้วยการบริหารและการพัฒนา
ก้ า วขึ ้ น สู ่ ก ารเป็ น เบอร์ ห นึ ่ ง ขององค์ ก รระดั บ ใหญ่ ท ี ่ ส ร้ า งคุ ณค่ า
มหาศาลในระดับประเทศ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและฝีมือในการบริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
ทีโ่ ดดเด่นส่งให้ คุณมณฑา ประณุทนรพาล ได้กา้ วขึน้ สูแ่ ถวหน้าของ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผู้บริหารองค์กรระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ และการได้ศึกษา
มุ่งมั่นทำงาน ด้วยวิชาการที่ได้เรียนรู้และนำมาต่อยอดเพิ่มเติม
ในนิด้า ถือเป็นจุดกำเนิดแห่งองค์ความรู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
เป้าหมายที่สำคัญคือความสำเร็จขององค์กร และการยอมรับจาก
ภายในและภายอก และต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมและแบ่งปันให้
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ประทับใจในสามส่วนคือ หลักสูตรวิชาการที่จัดการเรียนการ สังคม และผู้คนที่ด้อยโอกาส
สอน คณาจารย์ และเครือข่ายเพื่อนร่วมรุ่น ที่ยังติดต่อกันอยู่จนถึง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ปัจจุบัน
พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเกียรติยศที่สูงยิ่งที่ได้รับคัดเลือก สำหรับตัวเอง และองค์กร
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ประทับใจในคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นปรมาจารย์ด้านการบริหาร ในฐานะที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
จัดการ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ท่ า นนำความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ และต่ อ ยอดในการ
การศึกษาต้องมุง่ มัน่ นำวิชาการทีเ่ รียนรู้ นำไปก่อให้เกิดประโยชน์
ทำงานได้อย่างไร
พืน้ ฐานการศึกษาจากนิดา้ นำมาใช้ในการทำงานและการบริหาร กับตนเอง และองค์กร ตลอดจนสังคมโดยรวม จึงจะทำให้การศึกษา
จัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี ในการทำงานของตนเองที่ผ่านมาจาก มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
อดีตจนถึงปัจจุบนั
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ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ
โลกปัจจุบันอยู่ในสนามรบทางเศรษฐกิจ มิได้ใช้อาวุธ มิได้ใช้
กำลัง แต่เป็นการใช้สติปัญญาในการต่อสู้ จงสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างศักยภาพในองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาความคิด สติปัญญา มุ่งสู่ความสำเร็จ นั่นคือชัยชนะ
ของชีวิตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
ชื่อ-นามสกุล ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ
ปีการศึกษาที่จบ 2546
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานผู้บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัลนักบริหารดีเด่น โดยนิตยสารเส้นทางไทย
• รางวัลนักธุรกิจสตรีแห่งปี ประเภทนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการ
อำนวยการจัดงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
• สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
• รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยบทบาทของความเป็นแม่และนักบริหารทำให้ ดร. มนูญศรี
โชติเทวัญ มีความห่วงใยต่อการบริโภคของคนในประเทศและคนทัว่ โลก
ว่าต้องได้มาตรฐานและกินดีอยูด่ มี คี วามสุข การทำงานด้วยสติปญ
ั ญา
และความพร้อมจากทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้วันนี้ สหฟาร์ม ติดอยู่
ใน 1 ใน 20 ของโลก ซึง่ มีสว่ นสำคัญมาจากองค์ความรูท้ ี่ได้รับจากนิด้า
การยึดหลักธรรมาภิบาลในการดูแลครอบครัวและธุรกิจ ทำให้เธอ
เป็นทั้งแม่ดีเด่นและสตรีนักบริหารดีเด่นของประเทศ ทั้งนี้ไม่ง่ายนัก
ที่จะเห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน รวมไป
ถึงการได้รบั รางวัลทีเ่ ป็นผลตอบแทนในการทำงานเพือ่ สังคมอีกมากมาย
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ ประทับใจ และถือเป็นเกียรติอันสูงยิ่งที่ได้
ศึกษา ณ สถาบันอันทรงเกียรติที่มีชื่อเสียง เป็นสถาบันชั้นนำแห่ง
ชาติที่สร้างผู้นำ และองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรู้มากมายจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกรอบความคิด
ในการกำหนดนโยบายในการวินิจฉัยสั่งการ การจัดการระบบ การ
ควบคุ ม และการประเมิ น ผลเพื ่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบัน “สหฟาร์ม” ประสบความสำเร็จเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่น
ทุกท่านมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เราเป็นเครือข่ายนิด้าที่ดีต่อกัน ทำให้
ดิฉันประทับใจและยากที่จะลืม รู้สึกขอบคุณจากใจจริง
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ความรู้ต่างๆ สามารถนำมา
ประยุกต์ พัฒนาบูรณาการกับการบริหารงาน สามารถต่อยอดความ
รู้เดิม ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารสู่ระดับโลก การ
จัดการคุณภาพองค์การ ภาวะผู้นำและจริยธรรม คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ การสร้าง
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นวัตกรรมใหม่ๆ การจัดการผลการปฏิบตั งิ านและการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงาน ดิฉันบริหารโดยใช้นโยบายเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา
ทุกบริบทมีผลซึ่งกันและกัน ทำให้ปัจจุบันธุรกิจของดิฉันอยู่ในระดับ
นานาชาติ 1 ใน 20 ของโลก ส่วนสำคัญมาจากองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากนิด้า
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
วิสัยทัศน์ของสหฟาร์มคือ การเป็นผู้นำของโลกในธุรกิจผลิต
อาหารจากเนื้อไก่ที่มีคุณภาพระดับสากล สำหรับมวลมนุษยชาติทั่ว
โลก พร้ อ มทั ้ ง เป็ นนั ก บริ ห ารจั ด การในทุ ก ๆ บริ บ ท เพื ่ อ ให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณค่าทางอาหาร และมีความปลอดภัย
สูงสุด ได้มาตรฐานสากล และสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรโลกในอนาคต ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ “ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน” หล่อหลอมเป็น
พลังมหัศจรรย์ที่ขับเคลื่อนสหฟาร์มสู่ชั้นแนวหน้าระดับโลก ภายใต้
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี อยู่ดี กินดี มีความสุข
และการบริ ห ารมุ ่ ง เน้ น หลั ก ธรรมาภิ บ าล รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และเหนือสิ่งใดคือ ประเทศชาติ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
นับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของดิฉัน ครอบครัว วงศ์ตระกูล และ
กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม ขอขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนในครั้งนี้ นับเป็นขวัญเป็นกำลังใจที่ดีมากต่อการที่จะ
บริหารธุรกิจ “สหฟาร์ม” ให้เป็นองค์กรชัน้ นำระดับ 1 ใน 10 ของโลก
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
โลกทุกวันนี้เป็นโลกของการแข่งขัน ใช้สติปัญญาในการต่อสู้ จง
สร้างร่างกายให้แข็งแรง สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างศักยภาพในองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาความคิด สติปัญญา มุ่งสู่ความสำเร็จ นั่นคือ
ชัยชนะของชีวิตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล

มะลิ แสงนิล
ความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันต้องจัดการ
เรื่องข้อมูลให้ดี ให้สามารถแข่งขันได้ โดยผู้บริหารต้องมี
ความรับผิดชอบในเชิงกว้างขึ้นและลึกขึ้น เพราะสิ่งที่คาดไม่ถึง
เกิดขึ้นตลอดเวลา
ชื่อ-นามสกุล มะลิ แสงนิล	
ปีการศึกษาที่จบ 2539
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางปะกงเทอร์มนิ อล จำกัด (มหาชน) ปี 2545 - 2546
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อินเตอร์ลงิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (มหาชน) ปี 2548 - 2552
• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมบริษทั เงินทุน ปี 2544 - 2546
• กรรมการและอุปนายก / เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี 2544 - 2548
• กรรมการและเหรัญญิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2552 – ปัจจุบนั

คุณมะลิ แสงนิล เป็นผูห้ ญิงเก่งอีกคน ของแวดวงการเงินการลงทุน
ที่เคยฝากฝีมือครั้งสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
ระยะก่อตัง้ บริษทั เงินทุน รัตนทุน จำกัด (มหาชน) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อเข้าประมูล Port เช่าซื้อจาก ปรส. โดยการวางแผน
พัฒนาระบบ พัฒนากระบวนการภายใน พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล จนสามารถประมูล Port เช่าซือ้ จาก ปรส. มาบริหารจัดการจน
เกิดผลกำไรต่อองค์กร ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากนิดา้ สามารถนำมาประยุกต์
ใช้และต่อยอดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ทำให้
คุณมะลิ มีแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย สามารถ
ประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้าและกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้จน
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั องค์กรอย่างเด่นชัด
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำให้ตัดสินใจเลือกสอบเข้าและศึกษาที่นิด้า และถือเป็นสถาบันที่
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด (Institute of Choice) โดยไม่ได้คิดเลือก
สถาบันอื่นเลย
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ ที่ยากจะลืม จากการที่เพื่อนๆ มี
ความจริงใจและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง จากอาจารย์ผู้ทรงคุณ
วุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านวิชาการต่างๆ ของประเทศ
ประทับใจสถาบันที่พัฒนาและรักษามาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู้ที่ได้รับจากนิด้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดใน

การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ทำให้มีแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย สามารถประเมิน
สถานการณ์ล่วงหน้าและกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้จนเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเด่นชัด นอกจากนั้นยังมองความ
เชื่อมโยงในองค์กรและในธุรกิจ นำไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันต้องจัดการเรื่อง
ข้อมูลให้ดี ให้สามารถแข่งขันได้ โดยผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบ
ในเชิงกว้างขึน้ และลึกขึน้ เพราะสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ เกิดขึน้ ตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด ดังนั้นองค์กรต้องมี
ความยืดหยุน่ (Flexibility) ในการบริหารจัดการทุกเรือ่ งและตลอดเวลา
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรเป็นอันดับแรก เพราะถือว่าคนเป็น
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ ต้องมั่นใจ
ยกย่อง และให้เกียรติการทำงานเป็นทีม มีความคล่องตัวในการปรับ
ตัวเองสูงต่อความซับซ้อนของธุรกิจ และทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อย
เกี ย รติ ค ุ ณ พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ถื อ ว่ า เป็ น เกี ย รติ ต ่ อ ตั ว เองและ
ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
การได้รับปริญญาบัตรไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการเรียนในนิด้า
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือมิตรภาพและความสัมพันธ์รวมทั้งเครือข่ายที่ได้
รับจากเพื่อนในรุ่น รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ความรู้และประสบการณ์ที่แตก
ต่างกัน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ รวมถึงการทำกิจกรรม
ในคณะและสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อยากให้เข้ามาช่วยกันผลักดัน
งานของสมาคม ซึ่งจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มี
คุณภาพที่เราอยากจะเห็นในอนาคตต่อไป
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มานะ ศรีพิทักษ์
ในการทำงาน ผู้นำและผู้บริหาร ควรจะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน
โดยต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกัน
กับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ
ชือ่ -นามสกุล มานะ ศรีพทิ กั ษ์
ปีการศึกษาทีจ่ บ 2542
คณะทีจ่ บ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
หน่วยงานทีส่ งั กัด บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
ผลงานทีส่ ำคัญ

• งานวิจัยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2541
เรือ่ ง: การศึกษาความความคิดเห็นของบุคคลบางกลุม่ ต่อการเปิดบ่อนการพนันทีถ่ กู กฎหมาย
ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเสนอวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2542 – 2543
เรือ่ ง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนานาชาติสงขลา – หาดใหญ่ ในปี ค.ศ. 2000 – 2004

การเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล และประมงอย่างครบวงจรของประเทศ คุณมานะ ศรีพิทักษ์
ในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ได้มีส่วนช่วยในการขยายกิจการของบริษัทใน
หลายสายการผลิตทั้งในและนอกประเทศ อาทิ โรงงานผลิตน้ำแข็ง
โรงงานปลาป่น ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปอาหาร
ทะเล ความสำเร็จที่คุณมานะได้รับในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการที่โชคดี
หรือโชคช่วยที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีความพร้อม แต่เกิดจาก
ความสามารถในการบูรณาการสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว มาใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด แง่คิดและมุมมองที่ได้รับจากการศึกษาที่นิด้า
เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้การบริหารและการทำงานในแต่ละบริษัท
เป็นไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

ทัง้ ทำให้มวี สิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล ในการทีจ่ ะนำมาพัฒนาศักยภาพของ
ตนและประเทศชาติตอ่ ไปในอนาคต
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ในการทำงาน ผู้นำและผู้บริหาร ควรจะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
ได้อย่างภาคภูมิใจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผมศรัทธาในวิถีแห่งพุทธ ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ โชควาสนา
และหมอดู หลักในการทำงานต้องรู้ทฤษฏี แล้วนำความรู้ทุกด้านมา
ประยุกต์ใช้ พัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลาง โดยการนำเอาวิทยาการที่
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสังคมและการเมือง ซึ่งเป็นที่ เหมาะสมมาใช้งาน ลดการสูญเสียโดยการนำสิ่งที่เหลือใช้หรือของ
ยอมรับในระดับชาติ ศิษย์เก่าและอาจารย์ล้วนเป็นผู้มีคุณภาพ และ เสียมาเพิ่มมูลค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์
ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้ารับรางวัลใน
ผมเห็นว่านิด้าเป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหาร
และทางสังคมที่เหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง ความรู้ที่ได้สามารถ ครั้งนี้
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้ศรัทธาในความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ และความจริงเหล่า
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
นั้นจะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือประเทศ การนำวิทยาการต่างๆ
อย่างไร
ความรู้โดยองค์รวมที่ได้มา สามารถนำมาอธิบายและแก้ไข มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถนำพาประเทศให้พัฒนาได้
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ง มากกว่าการเชื่อโชคลางและไสยศาสตร์
แวดล้อม ให้สำเร็จลุลว่ งไปได้เป็นอย่างดี ทัง้ ในและต่างประเทศ รวม
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ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ลงทุน ไม่ทุ่มเท เมื่อรู้สึกท้อ
ให้นึกถึงวันที่เราไม่มีอะไร สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
คือผลประกอบการ (กำไร) ที่ลงทุนมาทั้งชีวิตหากสูญสิ้นทุกอย่าง
ก็กลับไปเท่าทุน แต่ยังกำไรประสบการณ์
และเครือข่ายที่สร้างมา
ชื่อ-นามสกุล ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ปีการศึกษาที่จบ 2525
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฎจักร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกายทีวี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดียพลัส จำกัด (มหาชน)
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ศิษย์เก่า บธ. ที่ถือเป็นนักการตลาดที่มี
ความโดดเด่นและมีความสามารถอีกคนของบ้านเรา ภายนอกคุณ
ยงยุทธอาจดูเป็นผู้ชายร่างเล็กคนหนึ่ง แต่สิ่งที่เขามีคือหัวใจที่ใหญ่
เกินตัว น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาปัจจุบันในเรื่องของ
ความอดทนและการทุ่มเทในการทำงาน ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรค
เพี ย งใดก็ ต าม เพราะความสำเร็ จ ของงานและกำไรที ่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์และเครือข่ายถือเป็นกำไรที่คืนกลับมาและมีค่ากว่าผล
ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิ ด ้ า เป็ น สถาบั น ในฝั น มาตั ้ ง แต่ ต อนเรี ย นปริ ญ ญาตรี ท ี ่
มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เป็น Destination ที่จะต้องไปถึงให้ได้ สมัย
นั้น ปี 2522 ใครเข้าเรียนนิด้าได้ ไม่ธรรมดา เพราะนิด้าสอบเข้ายาก
ผมต้องสอบถึงสองรอบ เรียนก็ยาก จบก็ยาก แต่เป็นเด็กต่างจังหวัด
ที่จบนิด้าและได้เกียรตินิยม ถือเป็นความภูมิใจ และรู้สึกเคารพต่อ
สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้
สิ่งที่ได้รับและความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
สังคม เพื่อน ครูอาจารย์สมัยนั้น ทุกคนมีจิตวิญญาณ “ครู” รัก
นิด้า ทุ่มเทให้ลูกศิษย์ ถึงวันนี้ยังคิดถึง อาจารย์มารวย อาจารย์
อัศวิน ดร.ทนง เพื่อนต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม แต่ทกุ คนยกย่องให้เกียรติกนั และกัน แบ่งปันในสิง่ ทีต่ วั เองมี เรา
เป็นเด็กจบใหม่ ยังร้อนวิชา เป็นติวเตอร์ให้เพื่อน เพื่อนรวยกว่า
ก็เลี้ยงข้าวเรา เป็นการแบ่งปันที่ลงตัว
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
นิด้าสอนให้มองมุมการบริหารครบทุกแง่มุม วิชาพื้นฐานของ
คณะบริหารธุรกิจครอบคลุมทุกเรื่องที่ซีอีโอ และเจ้าของธุรกิจต้อง
เข้าใจไม่ว่าบัญชี การเงิน การตลาด บริหารคน บริหารการปฏิบัติ
การ นอกจากนั ้ น อาจารย์ ใ นยุ ค ที ่ ผ มเรี ย นเน้ น เรื ่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อย่างจริงจัง จำได้ว่าเทอมสุดท้าย ดร.อัศวิน จินตกานนท์
เน้นเรื่องจริยธรรมเป็นอย่างมาก สอนอย่างเดียวไม่พอท่านยังทำตัว

เป็นแบบอย่าง ในช่วงที่ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้เรียกพวกเราไปอบรมให้ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส อาจารย์ยุค
นั้นเมื่อออกไปทำธุรกิจจึงไม่เคยปรากฏเรื่องมัวหมอง เราทุกคนใน
ฐานะศิษย์ภูมิใจและเรียกท่านเป็นครูได้เต็มปาก
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การทำธุรกิจ คือ การแสวงหาโอกาส เมื่อพบอย่าปล่อยวาง ควร
รีบฉวยโอกาส อย่ามองเห็นปัญหาในโอกาส ควรค้นหาโอกาสใน
ปัญหา คนที่คิด แต่ไม่ทำ ดีแต่พูดและคอยขัดขวางคนอื่น สมควร
ถูกขจัดออกจากวงจรแห่งความเจริญก้าวหน้า คิดเชิงบวก และจะ
เป็นผู้ที่ให้ก่อนรับเสมอ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ทำในสิ่งที่รู้ และทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ลงทุน
ไม่ทุ่มเท เมื่อรู้สึกท้อให้นึกถึงวันที่เราไม่มีอะไร สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
คือผลประกอบการ (กำไร) ที่ลงทุนมาทั้งชีวิตหากสูญสิ้นทุกอย่างก็
กลับไปเท่าทุน แต่ยังคงเหลือกำไรประสบการณ์ และเครือข่ายที่
สร้างมา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลผลิตของนิด้า ที่ไม่สร้างปัญหาให้
สังคม การรับรางวัลไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ เพราะมีคนที่
สำเร็จกว่าเรามากมาย คิดแค่เพียงว่า เราเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ดี ที่
งอกได้ ขยายพันธุ์ได้ และไม่เป็นภาระให้สังคม
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
คนรุ่นใหม่อาจมีความรู้มาก แต่ไม่ค่อยทุ่มเทกับงาน ไม่อดทน
ขอให้ใช้ความรู้ บวกกับพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทุกคนมีความรู้
และความเชี ่ ย วชาญ มาเป็ นตั ว ช่ ว ยให้ สู ้ ก ั บ ชาติ อ ื ่ น ได้ ในทางที ่
สร้างสรรค์ โลกวันนีจ้ ะมองเฉพาะตัวเราและประเทศเราไม่ได้อกี ต่อไป
จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มสูงกว่าเดิมอีก
หลายเท่า
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ลัดดาวรรณ เค้ามาก
ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา อะไรคือสิ่งที่เรามีความสามารถ
พิเศษ อะไรคือสิ่งที่เราชอบ อะไรคือสิ่งเราถนัด ค้นหาตัวเรา
ให้เจอ รู้จักตนเองให้ชัดเจน และดึงศักยภาพความสามารถ
ออกมาปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ชือ่ -นามสกุล ลัดดาวรรณ เค้ามาก
ปีการศึกษาทีจ่ บ 2550
คณะทีจ่ บ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผูบ้ ริหาร
หน่วยงานทีส่ งั กัด บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
การเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด ของ
คุณลัดดาวรรณ เค้ามาก โดย MK เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อย่างไร
นำมาพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นอย่างมากและเป็นชือ่ ทีค่ นุ้ หู และอยูค่ กู่ บั คนไทยมานานแสนนาน
คุณลัดดาวรรณ ได้ใช้ความรู้ที่เรียนไปพัฒนาระบบการทำงานให้มี
แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำงาน
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เอ็มเคเรสโตรองต์
ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำจนมาถึงทุกวันนี้ ก็คือการทำให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยการผลิตและจัดหาอาหารที่อรอย
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
มีคุณภาพและโภชนาการ พรอมบริการที่ดีเยี่ยมและรวดเร็ว สร้าง
มองตัวอย่างมีคุณค่า สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งพา
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองให้กับลูกค้า
ของผู้อื่นได้
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคคล และเป็นแหล่ง
เรี ย นรู ้ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพสู ง เป็ น สถาบั นที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งเป็ นที ่ ย อมรั บ ใน พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเกียรติอย่างสูงแก่ดิฉันและครอบครัว และขอเป็นส่วนหนึ่งที่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสศึกษาและ
จะทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นมหาบัณฑิตของสถาบันนี้
และให้กับสังคมโดยรวมต่อไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเรียนทีน่ ดิ า้ ทำให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูงขึน้
ขอให้สานต่อความฝันให้เป็นความจริง ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่น
ได้เพื่อนเพิ่มจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงอาจารย์ทุกท่านทุกวิชาได้
ให้ความรู้เพื่อนำมาต่อยอดในหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรจนเกิด ของเรา อะไรคือสิ่งที่เรามีความสามารถพิเศษ อะไรคือสิ่งที่เราชอบ
อะไรคือสิ่งเราถนัด ค้นหาตัวเราให้เจอ รู้จักตนเองให้ชัดเจน และดึง
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ศักยภาพความสามารถออกมาปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จมาก
ที่สุด และขอให้ข้อคิดไว้ว่า คะแนนใช้สำหรับวัดผล แต่การวัดคนให้
วัดด้วยผลงาน
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เลอศักดิ์ จุลเทศ
ธนาคารออมสินไม่ได้ร่ำรวยแค่ทรัพย์สินแต่ร่ำรวยทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่า เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร การบริหาร
จัดการงานบุคคลต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้ามีโอกาสทำให้พนักงาน
อยู่ดีมีสุข มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน ได้รับผลตอบแทน
คุ้มกับค่าเหนื่อยต้องทำ เพราะตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่จะได้ใจพนักงาน
ชื่อ-นามสกุล เลอศักดิ์ จุลเทศ
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
หน่วยงานที่สังกัด ธนาคารออมสิน
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัลเกียรติยศนักการธนาคารแห่งปี 2553 Banker of the year 2010 จากนิตยสารดอกเบี้ย และ
หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ (รางวัลในการเป็นผู้บริหารธนาคารยอดเยี่ยมติดต่อกัน 2 ปีซ้อน)
• ธนาคารแห่งปี 2552 หรือ Bank of the Year 2009 จากนิตยสารดอกเบี้ย
• 1 ใน 10 องค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นท่ามกลางภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2552 จำนวน 3 รางวัลได้แก่ รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการ
ดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลการให้บริการดีเด่นจากโครงการธนาคารประชาชน

ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดของธนาคารออมสิน ทีอ่ ยูค่ คู่ นไทยมาอย่าง
ยาวนาน คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ ได้ทำงานอย่างหนักหลังจากการเข้ารับ
ตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 เม.ย. 2552 เพือ่ ให้สถาบันการเงิน
เพือ่ การออมของรัฐแห่งนีเ้ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านการระดมเงินฝาก
และด้านสินเชือ่ ส่งผลให้มผี ลการดำเนินงานทีโ่ ดดเด่น สำหรับผลการ
ดำเนินการทีโ่ ดดเด่นเกิดจากการที่ คุณเลอศักดิ์ ได้ดำเนินการให้ธนาคารมี
Core Banking System (CBS) ทัง้ ด้านเงินฝากและสินเชือ่ ซึง่ ในส่วนของเงิน
ฝากทำให้ธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑ์เงินฝากทีจ่ งู ใจผูฝ้ ากเงินจนมี
ยอดเงินฝากไหลเข้าอย่างมากมาย และตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาธนาคาร
ออมสินได้เปลีย่ นแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงานและการ
บริการในทุกด้านอย่างเป็นพลวัตร โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียม
การเพือ่ ปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการทีท่ นั สมัยและครบ
วงจรยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการให้บริการทีส่ อดคล้องต่อความต้องการและ
ครอบคลุมทุกกลุม่ ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย การเป็นผูน้ ำในองค์กรทีถ่ อื เป็น
สถาบันการเงินของรัฐทีอ่ ยูใ่ นสังกัดกระทรวงการคลัง ทีม่ คี วามมัน่ คง
แข็งแรงมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ทีร่ ฐั บาลมักจะใช้ธนาคารออมสินเป็นกลไก
สำคัญในการอัดฉีดเม็ดเงินสินเชือ่ เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจ
ไทยได้รบั ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกือบทุกครัง้ คูข่ นานไปกับ
การดำเนินมาตรการทางการคลังเข้าไปกระตุน้ เศรษฐกิจ จึงเป็นเรือ่ งที่
ท้าทายและต้องบูรณาความรูเ้ พือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ สำหรับองค์กร
และประเทศชาติ จึงเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายและน่ายกย่องเป็นอย่างยิง่
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ภายใต้แนวคิดทีจ่ ะนำพาองค์กรไปสูค่ วามเป็น Universal Banking
สอดคล้องไปกับการพัฒนาบุคลากรและระบบ คุณเลอศักดิไ์ ด้วางแผน
งานทีจ่ ะต่อยอดให้ธนาคารออมสินขับเคลือ่ นไปข้างหน้าโดยยึดหลักการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
6 เป็นสำคัญ คือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทีเ่ น้นเรือ่ งการระดม
เงินออมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ผนวกกับ
วิสยั ทัศน์ของคุณเลอศักดิท์ ต่ี อ้ งการให้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงิน
ทีม่ น่ั คงเพือ่ การออม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
เฉพาะเศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงการเป็นสถาบันเพือ่ การลงทุนและการ

พัฒนา และเป็นสถาบันทีด่ แู ลสังคมและสิง่ แวดล้อม
นอกจากดูแลลูกค้าประชาชนภายนอกธนาคารเป็นอย่างดีแล้ว คุณ
เลอศักดิย์ งั ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร โดย
มีการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งและครบวงจรในทุกด้าน ปรับ
โครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการเติบโต ปรับโครงสร้างเงินเดือนและฐาน
เงินเดือนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และพร้อมเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้
เติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานทีส่ งู ขึน้ ขณะเดียวกันได้ปรับกระบวนการใน
การดำเนินงาน โดยดำเนินการปรับและสร้างกระบวนการทำงานให้สอด
รับการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
แนวทางสูค่ วามสำเร็จ
คุณเลอศักดิ์ ได้กำหนดให้ปี 2553 เป็น “ปีแห่งการดูแลคุณภาพ
สินทรัพย์” เพราะมองเห็นว่า การดูแลจัดการลูกหนีท้ ม่ี ปี ญ
ั หา ไม่เพียงทำให้
ลูกหนีส้ ามารถกลับคืนสูร่ ะบบธุรกิจ สามารถกลับไปทำมาหากินได้เป็น
ปกติเท่านัน้ ยังลดปัญหาหนีเ้ สียทีเ่ ป็นตัวถ่วงผลการดำเนินงานของธนาคาร
ด้วย โดยทำงานร่วมกับพนักงานธนาคารออมสินในทุกภูมภิ าค เพือ่ แก้ไข
ปัญหาหนีท้ ไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ด้วย สูตร “ตาราง 41 ช่อง 7 ตะกร้า”
ทีค่ ณ
ุ เลอศักดิค์ ดิ ค้นขึน้ จนทำให้ NPL ของสินเชือ่ รวม ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
นอกจากนีก้ ารมี CBS ทำให้ขน้ั ตอนและเอกสารในการขอสินเชือ่ ของ
ประชาชนลดลง ส่งผลทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ยขึน้
บทบาททางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่าการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ โดยมุง่ มัน่ ในการทำงานทัง้ ใน
ฐานะธนาคารเพือ่ ประชาชนทุกระดับ การเป็นสถาบันทีด่ แู ลสังคม ชุมชน
เยาวชน พนักงานและสิง่ แวดล้อม และคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
อย่างเสมอภาค โดยสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารโรงเรียน และดำเนิน
การต่อยอดด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดดนตรีธนาคาร
โรงเรียน โดยมุง่ เน้นเรือ่ งรูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย รูร้ กั สามัคคี สนับสนุนการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิก จัดการประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จัดโครงการในการดูแล
สิง่ แวดล้อม เช่น การปล่อยปะการังเทียม โครงการบ้านปลา การปลูกป่า
ชายเลน สร้างฝายกัน้ น้ำ ในหลายๆ จังหวัดทัว่ ประเทศ เป็นต้น
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วรวุฒิ อุ่นใจ
ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในการทำงานนั้นล้วนถือเป็นแบบทดสอบ
ไม่ว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้พยายามจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว
แต่อย่างน้อย เราได้เรียนรู้เสมอ
ชื่อ-นามสกุล วรวุฒิ อุ่นใจ
ปีการศึกษาที่จบ 2537
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
• Baipho Business Award by Sasin (1 ใน 5 รายแรกของไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปี 2551
• ศิษย์เก่าดีเด่น โล่มารวยผดุงสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปี 2551
• Trust Mark (1 ใน 3 รายแรกของโลก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2550

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
มี เพี ย งไม่ ก ี ่ ค น ที ่ ส ามารถนำเอาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องตนเองใน
ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในการทำงานนั้นล้วนเป็นแบบทดสอบ
สมัยเรียนในระดับปริญญาโทมาก่อตัง้ บริษทั จริง และสามารถต่อยอด
ธุรกิจนั้นจนประสบความสำเร็จสูงสุดและสามารถนำบริษัทเข้าจด ไม่ ว ่ า สิ ่ ง ต่ า งๆ ที ่ ไ ด้ พ ยายามจะประสบผลสำเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ในที่สุด โดยมีรากฐานใน แต่อย่างน้อย เราได้เรียนรูเ้ สมอ
การคิดจากการทำธุรกิจเครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของครอบครัวนำมา
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ขยายผล ใส่แนวคิดทางการตลาดผนวกกับความสามารถในการมอง
ใช้อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ตลาดในรูปแบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่สอด
รับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ วันนี้ ออฟฟิศเมท ภายใต้
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
การนำของ “วรวุฒิ อุ่นใจ” จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง การขยับตัว
ทุกครั้งของนักธุรกิจอนาคตไกลคนนี้ จึงเป็นที่สนใจและได้รับการ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล
จับตามอง
อันล้ำค่านี้ เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนตัวเราให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้ดมี ากยิง่ ๆ ขึน้ ไป ให้สมกับทีไ่ ด้รบั
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันทีใ่ ห้อนาคต ให้ความรู้ และให้ความคิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง เกียรติในครั้งนี้
ชีวติ ไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
สิ่งที่รับจากการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักที่
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ในช่ ว งระหว่ า งศึ ก ษา ได้ ร ั บ การบ่ ม เพาะให้ รู ้ จ ั ก ค้ นคว้ า และ สอนให้เราคิดและทดลองสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น สิ่งที่เราได้รับจะสามารถ
ทดลองสิง่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทำให้เกิดความคิด มีมมุ มอง ทีส่ ง่ ผลดี ต่อยอดได้มากน้อยขนาดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ให้
ทั้งเรื่องงาน และหรือการดำเนินชีวิต อาจกล่าวได้ว่า นิด้าเป็น เกิดประโยชน์ในทิศทางที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ฉะนั้น ต้องไม่
ลืมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ และสร้างสมดุลประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง
สถาบันที่เจียระไนเพชรเม็ดงามประดับสังคมไทยมาโดยตลอด
และคนรอบข้าง รวมถึงลูกค้า คู่ค้า หัวหน้า พนักงานและสังคม
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
นำวิทยานิพนธ์ที่ได้วิจัยมาก่อตั้งบริษัทจริง และสามารถต่อยอด
ธุรกิจนั้นจนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อปี
2553 ได้ในที่สุด
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วันชัย พันธุ์วิเชียร
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียน ทุกๆ ก้าวเราต้องสั่งสม
ความรู้ไว้ให้มาก โดยรู้ให้จริง และนำมาใช้อย่างรอบคอบ ลงมือ
ทำอย่างจริงจัง อดทนต่ออุปสรรค มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
และคว้าทุกโอกาสที่ก้าวเข้ามา และเมื่อเราก้าวสู่ความสำเร็จแล้ว
ก็ควรทำประโยชน์คืนกลับสู่สังคมส่วนรวมด้วย
ชื่อ-นามสกุล วันชัย พันธุ์วิเชียร
ปีการศึกษาที่จบ 2535
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาพลักษณ์ CORPORATE IDENTITY
1. กลุ่มธนาคาร
2. กลุ่มบริษัทรถยนต์
3. กลุ่มบริษัทน้ำมัน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
จากการสะสมประสบการณ์ธุรกิจตลอด 30 ปี ทุกๆ ก้าวใน
พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วงการนับเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการสร้างสรรค์แนวคิดในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ให้ ม ี ค วามโดดเด่ น และเติ บ โตอย่ า งมั ่ นคง วั นนี ้ ค ุ ณ วั นชั ย และสังคมโดยรวม ประกอบกับการยกระดับของเพื่อนร่วมงาน ให้มี
พันธุ์วิเชียร นับได้ว่าสามารถสร้างความสำเร็จให้กับการทำงานอย่าง ศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน เมื่อมี
น่าชื่นชม ซึ่งหลายแนวคิดในการทำงานนั้น ความรู้จากรั้วนิด้า โอกาสก็พร้อมที่จะคืนกำไรให้กับสังคม
ก็เป็นหนึง่ ในหลักการสร้างความสำเร็จทีถ่ กู นำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ต้องมีจิตสำนึกทางคุณธรรม และจริยธรรมตลอดเวลา ในการทำ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร ทุกๆ ธุรกิจ
รู้จริงในงานที่ทำ (ถ้าไม่รู้ ต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้รู้จริงและ
องค์ประกอบ ล้วนมีส่วนหล่อหลอมนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อออกสู่
สังคมของประเทศ ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผมจึงมี ทำให้ได้)
จริงใจและตั้งใจ ทำงานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด
ความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างมาก
มุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ
อดทน ไม่ย่อท้อ แม้พบเจออุปสรรค
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ไขว่คว้าทุกครั้งที่โอกาสมาเยือน
การเรียนทีน่ ดิ า้ แตกต่างจากทีเ่ คยเรียนมา แผนการเรียนการสอน
เข้มข้นมาก คณาจารย์ได้ถา่ ยทอดวิชาความรู้ และประสบการณ์ รวม
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ทัง้ เพือ่ นนักศึกษาต่างวิชาชีพ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กัน
และกัน เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษาของนิด้า ที่มี “รสชาติ” เป็น พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
อย่างยิง่
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
เวลาเรียนเราเรียน 5 หมวดวิชาหลัก ซึ่งในชีวิตจริง ต้องใช้ทั้ง
ความสามารถ และวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา หลังจากจบการ
ศึกษาแล้ว เพื่อนในชั้นเรียนยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน ซึ่งมีส่วน
สำคัญอย่างมากที่ทำให้ผมมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมที่ดี

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
การเรี ย นในรั ้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ใช่ ค ำตอบเดี ย วและคำตอบ
สุดท้าย แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นอีกสถานะหนึ่งของชีวิตทั้งส่วนตัว
และชีวิตทางธุรกิจ หนทางยังอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นจงสะสมวิชา
ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน และความสัมพันธ์
ที่ดีกับคณาจารย์ เพราะวันหนึ่ง หรืออีกหลายวันในอนาคตข้างหน้า
เราจะคิดถึงและได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก
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วันชัย สุระกุล
ปัญญาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง การมีปัญญา
นอกจากจะทำให้เราฉลาดขึ้น ยังทำให้เรารอบคอบ รู้คิด รู้การ
ใคร่ครวญ และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดี ซึ่งจะทำให้เราเลือกที่
จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว องค์การ
สังคม และต่อประเทศชาติในที่สุด
ชื่อ-นามสกุล วันชัย สุระกุล
ปีการศึกษาที่จบ 2548
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลงานที่สำคัญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• พ.ศ. 2540 ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
• พ.ศ. 2543 ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
• พ.ศ. 2548 ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
• พ.ศ. 2553 ชั้นตรตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร “วันชัย สุระกุล” ผูอ้ ำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนปัจจุบัน ที่มีวิสัยทัศน์หลักในการ
“ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุตธิ รรม” ด้วยภาระอันหนักอึง้ ในการเป็น
ผูน้ ำขององค์กรทีเ่ ป็นทีจ่ บั ตามองของทุกฝ่าย แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ และ
ตัง้ ใจในการทำงาน คุณวันชัย ได้รเิ ริม่ โครงการใหม่ๆ อาทิ ผลักดันให้มี
โครงการการจัดพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบมีบาร์โค้ด และสัญลักษณ์
ประจำตัวสลาก ด้วยระบบข้อมูลป้องกันการปลอมแปลงทีถ่ อื ว่าเป็นหนึง่
ในเอเชีย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิม่
ความมั่นใจให้กบั ประชาชนผู้บริโภคตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึง
ริเริม่ และผลักดันโครงการทีค่ ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติของสังคม ได้แก่ ด้านเด็กและ
เยาวชน ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการกีฬา ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
ทำให้ขณะทีไ่ ด้รบั การมอบหมายให้รกั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างปี 2549 – 2552 คุณวันชัย ได้รบั
การประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ในคะแนนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์วดั ระดับดีขน้ึ ถึงดีขน้ึ มาก ความรูท้ ไ่ี ด้จาก
นิดา้ จึงเป็นส่วนหนึง่ ในการนำมาบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรม
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ภาคภูมิในประวัติความเป็นมา และความสง่างามในชื่อเสียง
ของสถาบัน รวมทั้งเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
คณาจารย์ทุกท่าน
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรัก ความผูกพันระหว่างศิษย์และคณาจารย์ เพื่อนร่วมรุ่น
รวมทั้งศิษย์รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ทั้งในระหว่างที่ศึกษาอยู่จนกระทั่ง
เรียนจบแล้ว ก็ยังมีความผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลและเอื้ออาทร
ต่อกันเสมอวิชาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ก็มีค่าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือเรียน ตำราที่
มีคุณค่าทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ซึ่งยังคงหลักคิดที่
ทันสมัยและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้เสมอ
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นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ และประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาที ่ ค ณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานโดยตรง
สามารถช่ ว ยในการจั ด ทำแนวทางบริ ห ารงาน ตลอดจนแผน
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การมองภาพการบริหารจัดการเบ็ด
เสร็จในภาพรวมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมขึ้น เนื่องจาก
สามารถเข้าใจในด้านการจัดการทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และ
นำมาต่อยอดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นที่การพัฒนาให้
เจ้าหน้าที่บริหารระดับกลาง เพิ่มทักษะและการเรียนรู้วิชาการที่มี
ประโยชน์โดยตรงต่อการบริหารงานเพื่อปลูกฝังให้เป็นทุนมนุษย์ของ
องค์การได้อย่างยั่งยืน
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยการเรียนรู้และให้ความสนใจอย่างจริงจัง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
มีความรับผิดชอบต่องาน มีความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน ให้ความ
เป็นธรรมต่อผู้ได้บังคับบัญชา บริหารงานภายใต้ความถูกต้องและ
อธิบายต่อสาธารณะได้
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ดีใจที่ได้รับเกียรติและมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความภูมิใจให้
กับสถาบันการศึกษา
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ปัญญาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง การมีปัญญา
นอกจากจะทำให้เราฉลาดขึ้น ยังทำให้เรารอบคอบ รู้คิด รู้การ
ใคร่ครวญ และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดี ซึ่งจะทำให้เราเลือกที่จะ
ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว องค์การ สังคม
และต่อประเทศชาติในที่สุด

วันทนี มณีศิลาสันต์
การศึกษาทำให้เรารู้รอบ รู้กว้าง ตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึง
ภาคปฎิบัติ และเมื่อนำมาปรับใช้จริงๆ แล้วต้องวางแผน
อย่างจริงจัง มุ่งมั่น ชัดเจนและหมั่นวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย
ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาหนทางที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
ชื่อ-นามสกุล วันทนี มณีศิลาสันต์
ปีการศึกษาที่จบ 2549
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการอำนวยการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ

• 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

ด้วยแนวคิดในเชิงวิเคราะห์ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานในการทำงานจนสามารถมี
ส่วนในการสร้างความสำเร็จมาแล้วในหลากหลายองค์กร เป็นสิง่ ทีย่ นื ยัน
ได้วา่ คุณวันทนี มณีศลิ าสันต์ ศิษย์เก่านิดา้ ผูน้ ้ี ได้นำสรรพความรูจ้ าก
การศึกษามาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมเพือ่ ให้เกิดแนวทางของการ
บริหารจัดการธุรกิจทีส่ ามารถสร้างสำเร็จผลได้อย่างชัดเจน ในองค์กรทีใ่ ห้
บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคมครบวงจร (System Integrator) ทีม่ ลี กู ค้าหลัก คือ องค์กร
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิดา้ เป็นสถาบันอันทรงเกียรติ และน่าภาคภูมใิ จ เนือ่ งจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งเพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยมีคณาจารย์และผูเ้ กีย่ วข้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมี ค วามสามารถสู ง เป็ น แหล่ ง ความรู ้ ท ั ้ ง ทางวิ ช าการ และ
ประสบการณ์มากมาย ทุกคนล้วนเป็นคนคุณภาพ
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
อาจารย์ทกุ ท่าน เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ และสือ่ สารให้กบั นักศึกษา
เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา ถึงแม้วา่ จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม มีความเป็นกันเอง และ
เสียสละเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นรวม ส่วนเพือ่ นๆ รุน่ พี่ รุน่ น้อง ต่างมีความรู้
ความสามารถ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีมิตรภาพที่จริงใจ เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ในขณะเดียวกันก็มีสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่มีความ
เข้มแข็ง มีความสามัคคี มีกิจกรรมและโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเก่าและปัจจุบนั รวมถึงส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
นำเอาหลักการบริหารแบบมืออาชีพ ทั้งทฤษฎี แนวปฏิบัติมา
ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนแบบแผนในการคิด และวางแผนงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น นอกจากนี ้ ต ้ อ งศึ ก ษาโอกาส และความ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพือ่ กำหนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม แล้วหมัน่ พัฒนา
บุคลากรซึง่ เป็นส่วนทีม่ คี า่ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และทีส่ ำคัญได้

พัฒนาการวางแผนและการประเมินวัดผลแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดยมีการวางแผนและประเมินวัดผลในทุกมิติ ทัง้ มิตขิ อง
การเงิน/ผลประกอบการ ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาทุก
กระบวนการให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ศึกษาโลก ศึกษาคน ศึกษาเทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพือ่ เป็นข้อมูลในการหาจุดยืน หรือจุดทีจ่ ะ
ก้าวไปให้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำข้อมูลของแต่ละ
อย่างมาพิจารณาร่วมกัน กำหนดวิสยั ทัศน์ และเป้าหมาย มีการวางแผน
ของชีวิตและการทำงานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยสามารถปรับเปลีย่ นได้อย่างมีความสุข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้
ต่อตนเอง ต่อองค์กร และส่วนรวม
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมตลอดเวลา มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และรับผิดชอบ
ต่อการทำงานเพือ่ ให้บรรลุผลสำเร็จทีต่ ง้ั ไว้ มีการกำหนดเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม ศึกษาหาความเป็นไปได้ และความท้าทายทีอ่ าจเกิดขึน้
ต้องมีการวางแผนระยะสัน้ และระยะยาว ศึกษาวิเคราะห์แผน วิธปี ฏิบตั ิ
และติดตามผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ และปัญหา
แล้วนำปัญหาและข้อคิดมาปรับปรุงตลอดเวลา สุดท้ายต้องมีการสรุปผล
และวิเคราะห์ผล ทุกครัง้ ทีเ่ สร็จสิน้ โครงการแต่ละโครงการ เพือ่ นำความรู้
ประโยชน์ หรือปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาเป็นแหล่งความรูใ้ ห้กบั การทำงานต่อไป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ เป็นเกียรติและภูมใิ จทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นหนึง่ ในร้อยเกียรติ
คุณพัฒนบริหารศาสตร์เพราะนิดา้ เป็นสถาบันทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีนกั ศึกษาทีม่ ี
คุณภาพเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการได้รบั พระราชทานรางวัลจาก
พระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็น
สิรมิ งคลแก่ชวี ติ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูง
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
นำความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยศึกษาเพิม่ เติม
ตลอดเวลาต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทีจ่ ะพัฒนาตนเอง องค์กร และส่วนรวม
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พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
หลักของการทำงานที่สำคัญก็คือ
“ทำงานเพื่อนาย ตายเพื่อประชาชน” ซึ่งทำงานเพื่อนาย
“นาย” ในที่นี้หมายถึง “ประชาชน”
ส่วนคำว่า “ตายเพื่อประชาชน” หมายความว่า
ยอมเอาชีวิตเพื่อปกป้องประชาชน
ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ	
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
หน่วยงานที่สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัลดีในการปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงาน ปปส. จากนายกรัฐมนตรี ปี 2545 ปี 2546
และปี 2552
• รางวัลคนดีของสังคมไทย สาขา ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น จากองคมนตรีประจำปี 2547 และ ปี 2552
• รางวัลตำรวจต้นแบบ ของชมรมผู้สื่อข่าว ช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย ปี 2552
• รางวัลโครงการตำรวจยอดเยี่ยม ของชมรมผู้สื่อข่าว ช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย ปี 2553

พลตำรวจตรี วิ ช ั ย สั ง ข์ ป ระไพ ผู ้ บ ั ง คั บ การกองบั ง คั บ การ
ตำรวจนครบาล 1 คนปัจจุบนั ทีผ่ ใู้ กล้ชดิ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชานิยมเรียกว่า
“ผูก้ ารแต้ม” พล.ต.ต.วิชยั ได้ชอ่ื ว่าเป็นนายตำรวจมือปราบทีม่ ปี ระวัตกิ าร
ทำงานด้านนีอ้ ย่างโชกโชน พล.ต.ต.วิชยั เป็นเจ้าของแนวคิดทีแ่ หวกแนว
และสร้างความฮือฮาให้สงั คม คือ โครงการปะ-ฉะ-ดะ ทีใ่ ห้เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ
เคลือ่ นทีเ่ ร็วด้วยการใช้รถมอเตอร์ไซด์แบบชอปเปอร์เพือ่ เข้าถึงพืน้ ทีก่ อ่
อาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว จากผลงานทีโ่ ดดเด่นทำให้ได้รบั รางวัลต่างๆ
มาแล้วมากมาย เช่น รางวัลสืบสวนดีเด่นของกรมตำรวจ รางวัลข้าราชการ
ดีเด่นของสมาคมวิชาชีพผูส้ อ่ื ข่าวแห่งประเทศไทย
บทบาทของผูก้ ารแต้ม จะเห็นได้ชดั เจนจากช่วงทีม่ อ็ บปิดถนน และ
เคลือ่ นย้ายไปในทีต่ า่ งๆ ภาพทีค่ นุ้ ตาในสายตาของประชาชนก็คอื การที่ “ผู้
การแต้ม” เข้าไปพูดคุยกับทั้งบรรดาแกนนำม็อบ เพื่อช่วยบรรเทา
บรรยากาศทีก่ ำลังร้อนแรงให้ผอ่ นคลายลงได้ จนได้รบั ฉายา “มือประสาน
10 ทิศ” จากผลงานการประสานงานผูช้ มุ นุมประท้วงทางการเมือง ปัจจุบนั
ยังได้รเิ ริม่ โครงการนครบาล 1 พึง่ ได้ เพือ่ เป็นสัญญาประชาคมในการ
พัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ในการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
ผมมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เพราะเป็น
สถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ เพราะได้สร้าง
บุคลากรทีส่ ำคัญให้กบั ประเทศเป็นจำนวนมาก และมีความภูมใิ จมากทีไ่ ด้
รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของสถาบัน
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ผมมีความประทับใจมากทีไ่ ด้มาเรียนทีน่ ดิ า้ เพราะ หนึง่ ผมได้รบั การ
เรียนรูจ้ ากคณาจารย์ทม่ี ชี อ่ื เสียง มีความรู้ และมีประสบการณ์ สอง ได้รจู้ กั
เพือ่ นๆ ร่วมคณะ และร่วมสถาบันทีล่ ว้ นเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศซึง่
เครือข่ายเหล่านีเ้ ป็นประโยชน์ในการทำงานให้แก่สงั คม และสาม ได้รบั
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันนี้เพื่อนำไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
หลังจากทีจ่ บการศึกษาจากนิดา้ ผมได้นำสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาไป
70

ประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะหน่วยงานทีผ่ มดูแลรับผิด
ชอบนัน้ เป็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน โดยได้ใช้หลักของการเป็น
ผูน้ ำทีจ่ ะพาองค์กรไปสูค่ วามสำเร็จ
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีต่ ำรวจซึง่ มีความใกล้ชดิ กับประชาชน องค์กร
ตำรวจถือว่าเป็นต้นธารของกระบวนการยุตธิ รรม ผมคิดว่าตำรวจต้องพัฒนา
แนวความคิดและการทำงานเกีย่ วกับเรือ่ งระบบความยุตธิ รรม ความรวดเร็ว
และการบริการเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
เคล็ดลับในการทำงานของผมซึง่ ขณะนีก้ ถ็ อื ได้วา่ ประสบความสำเร็จ
พอสมควร ผมได้ยดึ หลักความเป็นผูน้ ำ ความเป็นธรรม การให้ และความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำคัญของการทำงาน และยังถือหลักของคำว่า
“ทำงานเพือ่ นาย ตายเพือ่ ประชาชน” ซึง่ ทำงานเพือ่ นาย “นาย” ในทีน่ ้ี
หมายถึง “ประชาชน” ส่วนคำว่า “ตายเพือ่ ประชาชน” หมายความว่า
ยอมเอาชีวติ เพือ่ ปกป้องประชาชน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั รางวัลเกียรติคณ
ุ พัฒนบริหารศาสตร์ เนือ่ งจาก
เป็นการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึง่ เล็งเห็นผลงานและการทำงานของผมที่
ได้สร้างชือ่ เสียงให้แก่สถาบัน และการทีผ่ มได้ทม่ ุ เทในการทำงานให้กบั องค์กร
และสังคม อย่างน้อยก็ยงั มีองค์กรหนึง่ หรือสถาบันหนึง่ ทีค่ อยติดตามและให้
กำลังใจการทำงาน และรูส้ กึ ภูมใิ จมากทีไ่ ด้รบั พระราชทานรางวัลนี้ โดยเฉพาะ
การได้รบั พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึง่ ถือเป็นเกียรติแก่ผมและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างมาก นับเป็นความ
กรุณาอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และขอขอบคุณคณะกรรมการมาทุกท่านมา ณ ทีน่ ้ ี
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
การศึกษาเป็นสิง่ สำคัญในการทีจ่ ะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการได้เข้ามาศึกษาในสถาบันทีเ่ ป็นศูนย์รวม
ขององค์ความรูด้ า้ นการบริหาร นอกจากนีจ้ ะต้องมีความขยันหมัน่ เพียร
ความตัง้ ใจ ในการเก็บเกีย่ วเอาความรูไ้ ปให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ นำไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการทำงานและสังคมโดยรวม

วิเชียร จิระกรานนท์
ซึ่งเมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว จะยืนหยัดจนกว่างานที่มุ่งหวัง
จะสัมฤทธิ์ผล และต้องยืนหยัด แน่วแน่ ไม่ละความพยายาม
มองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐาน ของการ
วิเคราะห์ที่มีข้อมูลสนับสนุน และที่สำคัญต้องกล้าตัดสินใจ
ชื่อ-นามสกุล วิเชียร จิระกรานนท์
ปีการศึกษาที่จบ 2519
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท วินสันสกรีน จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และสร้างสรรค์ความเจริญ
ก้าวหน้าให้แก่สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
• โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และอุทิศตน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการ
พิมพ์ จากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 2541
• ดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นเวลา 5 สมัย ตั้งแต่ปี 2542 – 2550 และที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน

“วิเชียร จิระกรานนท์” ศิษย์เก่า บธ. รุน่ แรกๆ ของนิดา้ ทีย่ งั มี
ความคิดและพลังในการทำงานอยูม่ าก ด้วยบุคลิกทีช่ อบความท้าทาย
ในการทีจ่ ะทำงานทุกงานให้ประสบความสำเร็จ จึงเป็นปัจจัยทีส่ ำคัญ
ผนวกกับประสบการณ์จากนิด้าทำให้ คุณวิเชียร ใช้เป็นฐานในการ
สร้างธุรกิจทีเ่ ริม่ ต้นเข้าสูว่ งการเคมีจากการเป็น “พนักงานขาย” บริษทั
เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด จนเป็นผูก้ อ่ ตัง้ และเป็นหุน้ ส่วนของ
บริษทั ส่งเสริมเคมีอตุ สาหกรรม จำกัดและเป็นผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั วินสัน
สกรีน จำกัด และอีกหลายบริษทั ในเครือวินสัน

ส่วนตัว ให้มีระบบการบริหารงานที่สร้างความเชื่อมโยงของฝ่ายงาน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างชัดเจน
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
โดยส่วนตัว เป็นคนที่ชอบความท้าทาย มีความสร้างสรรค์ และ
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว จะยืนหยัดจนกว่า
งานที่มุ่งหวังจะสัมฤทธิ์ผล

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ยืนหยัด แน่วแน่ ไม่ละความพยายาม มองหาโอกาสใหม่ๆ ทีเ่ กิด
นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่ง
ได้รับการยอมรับ และเป็นแหล่งศึกษาต่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่อยู่ ขึน้ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูล และกล้าตัดสินใจ
ในวั ย ทำงาน ข้ า ราชการ นั ก ธุ ร กิ จ และพนั ก งานเอกชนทั ่ ว ไป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
คุณภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากนิด้า จึงเป็นที่ยอมรับกัน
เป็นอย่างดี จนอาจกล่าวได้ว่า นิด้า เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มี พัฒนบริหารศาสตร์
นับเป็นความน่ายินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
คุ ณ ภาพ ให้ อ อกไปรั บ ใช้ ส ั ง คมและก่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นา
พระราชทานรางวัลฯ ตลอดการทำงานที่ผ่านมา มิได้มุ่งหวังที่จะรับ
ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี
รางวัล หรือการยกย่องทางสังคมใดๆ โดยยึดมั่นแค่เพียงว่า ต้อง
ทำให้ดีที่สุด และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค หรือปัญหาใดๆ เพื่อความ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
สิ่งที่ได้รับ นอกจากความรู้จากตำราวิชาการแล้ว ประสบการณ์ สำเร็จในงาน
จากเพื่อนร่วมรุ่น และเครือข่ายสังคมในกลุ่มนักศึกษาของนิด้า ก็
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน เพราะเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากหลาก
การศึกษานั้น ไม่มีคำว่า “สิ้นสุด” จงพากเพียร เรียนรู้ และ
หลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นมุมมองในการคิดและการวิเคราะห์ที่
แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงสถาบันเองก็มีการปรับปรุงวิชาที่สอน แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และต้องรู้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ และนำ
ให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง มาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถนำไป
พัฒนา และประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เวลา ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวอยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นนักธุรกิจหรือ เจ้าของกิจการ ต้องรู้จัก
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และสังเคราะห์ความรู้ในทุกด้านที่
เกี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี
อย่างไร
ความรู้ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษา ทำให้สามารถสร้าง ประสิทธิภาพสืบไป
ความคิดที่เป็นระบบ และนำมาพัฒนาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
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วิเชียร เอมประเสริฐสุข
ผมมีความเชื่อมั่นในแนวทางที่จะต้องทำให้ธุรกิจมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน ส่วนสำคัญที่จะบรรลุเป้าประสงค์นั้นได้ ธุรกิจต้องมี
ส่วนสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อสังคม และธุรกิจต้องมองถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติด้วย
ชื่อ-นามสกุล วิเชียร เอมประเสริฐสุข	
ปีการศึกษาที่จบ 2541
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หอการค้าไทย
• กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ทีป่ รึกษา วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
• Asia Pacific Regional Executive Officer - Toyota Motor Asia Pacific

ด้วยประสบการณ์อย่างช่ำชองในสายงานวิศวกรรม จึงไม่นา่ แปลกใจ
ทีค่ ณ
ุ วิเชียร เอมประเสริฐสุข คนไทยคนหนึง่ ได้รบั ความไว้วางใจให้ดำรง
ตำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด บริษทั ยักษ์ใหญ่ของโลกจากประเทศญีป่ นุ่ ทีร่ บั ผิดชอบสายงานการ
ตลาดและสายงานการบริหาร ซึง่ ครอบคลุมงานต่างๆ จำนวนมาก ได้แก่
การตลาด การขาย การบริการหลังการขาย สำนักงานส่งเสริมความ
พอใจของลูกค้า ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า (สุวินทวงศ์)
การวางแผนองค์กร สถาบันโตโยต้า ทรัพยากรบุคคล และบริหารงาน
กลาง การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ทง้ั ในห้วงเวลาปกติ และช่วงทีเ่ ผชิญ
กับวิกฤติ จึงถือเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายความสามารถเป็นอย่างยิง่ ส่วนหนึง่ ของ
ความสำเร็จของคุณวิเชียร คนโตโยต้าตัวจริงเสียงจริงคนนี้ จึงเกิดจาก
การนำความรูท้ ไ่ี ด้ในเรือ่ ง “การบริหารการเปลีย่ นแปลง” ไปประยุกต์ใช้ใน
การทำงาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดสำหรับองค์กร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียในทุกภาคส่วน
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และมีความรู้สึก
ผูกพันกับสถาบันในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าศึกษาใน
สถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงและเกียรติคณ
ุ อย่างสูงแห่งหนึง่ ของประเทศ ทัง้ ยัง
สำนึกในพระคุณของสถาบันที่ได้ให้อะไรมากมายกับผมนอกไปจาก
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ซึง่ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิง่ ทีท่ ำให้ผมประสบความสำเร็จใน
หน้าทีก่ ารงานในปัจจุบนั
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
จากแนวทางการศึกษาของนิดา้ ทีเ่ น้นการพัฒนา และการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงทำให้ผมสามารถนำแนวทางนีม้ าประยุกต์ใช้กบั การทำงาน
ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ในขณะทีศ่ กึ ษาทีน่ ดิ า้ สิง่ ทีป่ ระทับใจ นอกจากเกิดจากกลุม่ เพือ่ นทีม่ ี
มิตรไมตรี และมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องแม้จะจบออกมาแล้ว
ก็ตาม คณาจารย์ทกุ ท่านก็เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้คำปรึกษา และคำแนะนำ
ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่
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นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
“การบริหารการเปลีย่ นแปลง” ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับผมที่
ได้นำแนวทางการบริหารนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวนีน้ บั ว่าเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบนั เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากยุคนี้
เป็นยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงทางสังคมหรือ
เทคโนโลยีซง่ึ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง
แนวคิดวิสยั ทัศน์ในการทำงาน
ผมมีความเชือ่ มัน่ ในแนวทางทีจ่ ะต้องทำให้ธรุ กิจมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ซึง่ ส่วนสำคัญทีจ่ ะบรรลุเป้าประสงค์นน้ั ได้ ธุรกิจต้องมีสว่ นสัมพันธ์และ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR และธุรกิจต้องมองถึงประโยชน์สว่ นรวม ซึง่
รวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติดว้ ย
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผมยึดหลักในการทำงานเป็นทีม ซึ่งความหมายที่ลึกซึ้งของการ
ทำงานเป็นทีมก็คอื สมาชิกในทีมต้องสนับสนุนซึง่ กันและกัน ไม่วา่ จะเป็น
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน รวมทัง้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ หลักการทำงาน
ดังกล่าวผมมีความเชือ่ มัน่ ว่า นอกจากจะทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
แล้ว ผูร้ ว่ มงานก็ยงั สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขอีกด้วย
ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติ
คุณพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นความภาคภูมใิ จสูงสุดครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของผม และรูส้ กึ ซาบซึง้ ถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทีไ่ ด้ทรงให้เกียรติมาพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติในครัง้ นี้
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
จงภูมิใจที่ท่านได้เข้ามาศึกษาที่นิด้า และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิด
ประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ นอกจากความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาแล้ว ควรจะสร้างความ
สัมพันธ์กบั เพือ่ นนักศึกษาและคณาจารย์ และสานต่อความสัมพันธ์เหล่า
นัน้ หลังจากจบการศึกษาแล้วด้วย ซึง่ จะเกิดประโยชน์กบั งานของท่าน
อย่างแน่นอนในอนาคต
นอกจากนัน้ หลังจากจบการศึกษา อยากให้ทา่ นทัง้ หลายกลับได้มา
ทำประโยชน์ให้กบั นิดา้ ในทางใดทางหนึง่ เพือ่ จรรโลงความเป็นเลิศของ
สถาบันการศึกษาแห่งนีใ้ ห้คงอยูส่ บื ไป

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี
ขอตั้งปณิธานว่า จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปใน
พื้นฐานของความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง
ทั้งต่อตนเองและประชาชนสืบไป
ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ปีการศึกษาที่จบ 2519
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลงานที่สำคัญ
• ประธานคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถวาย
ความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
พ.ศ.2548 ลักษณะที่ 25 บทที่ 22 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
• ได้รับเกียรติเป็น 10 นายพลตำรวจแบบอย่างดีเด่นปี พ.ศ. 2552 (10 โล่เงิน)

ผูบ้ ญ
ั ชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบนั พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี
ได้สง่ั สมผลงานไว้อย่างสมเกียรติตำรวจของไทย สถาบันพระมหากษัตริย์
คือความรับผิดชอบสูงยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ท่านจึงได้รับมอบ
หมายงานในตำแหน่ ง ประธานคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยสำหรับ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุ ว งศ์ ผู ้ แ ทนพระองค์ และพระราช
อาคันตุกะ มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากสายงานในหน้าที่แล้วท่านยัง
คงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้วยการนำความรู้
และประสบการณ์ นำมาบูรณาการเพื่อใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ราชการตำรวจ โดยเฉพาะแนวคิ ด เรื ่ อ งของการปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ
ประชาชน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกภาคภูมิใจที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ถือกำเนิดจัดตั้งขึ้น
ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็น
ว่า “การพัฒนาประเทศมีความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยกันพัฒนา” นิด้าได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
คุณภาพ สร้างปัญญา สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศชาติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรู้ ประสบการณ์ และวิชาการต่างๆ สามารถนำมาบูรณา
การเพื่อใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการตำรวจ โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน การแยกหน้าที่ของ
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ และได้รู้จักกับเพื่อนต่างสาขา
หลายอาชีพที่เป็นกัลยาณมิตร รวมถึงความประทับใจที่ได้รับความ
เมตตากรุณาจากคณาจารย์ทุกๆ ท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาต่างๆ
สอนให้ใช้ความรู้คู่คุณธรรม (Merit System)
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
การศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารราชการ นโยบายและ
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติและบริหารราชการตำรวจอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ซึ่งผลที่
ได้นไ้ี ด้นำความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีร่ าชการ ส่งผลให้ขน้ึ สูต่ ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั่นคือ “ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ”
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าส่วนตน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
รู้จักตนเอง มีเป้าหมาย รู้ขีดความสามารถของตน ยอมรับความ
จริง ไม่หลอกตนเอง มีความแข็งแกร่งทั้งกายและใจ
วิเคราะห์หาเหตุและผล มองทุกสิ่งอย่างลึกซึ้งถึงเหตุปัจจัย
เรียนรู้ตลอดเวลา เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก
มีจิตวิทยาในการบริหาร เข้าถึงจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นคนดี มีความเสียสละ เพื่อสร้างจิตสำนึกและเป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้คัด
เลือกให้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ และขอตั้งปณิธานว่า จะนำความรู้ที่
ได้รับ นำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติ
หน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปในพื้นฐานของความขยันหมั่นเพียร ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและประชาชนสืบไป
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และเสียสละ
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
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นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทำงานเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ
ชื่อ-นามสกุล นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2519
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ

• การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2539 เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ
บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย
• การแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ในขณะดำรงตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548 โดยเป็นหัวหน้าคณะทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วม

นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ พ่อเมืองเพชรบูรณ์คนปัจจุบัน
ที่ได้มีโอกาสบริหารและปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงสองสมัย
ทำให้สามารถสานต่อนโยบายและผลงานต่างๆ ที่ได้ทำไว้ให้สำเร็จ
และเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดระยะเวลาของการรับราชการใน
กระทรวงมหาดไทย สิ่งเดียวที่ยึดมั่นมาโดยตลอดก็ค ือการเป็น
ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำงานเพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และใช้ความตั้งใจ
และความพยายามเป็นเครื่องมือทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อ
ให้การทำงานเพื่อประชาชนบรรลุผลสำเร็จสูงสุด ถึงแม้จะต้องเผชิญ
กับอุปสรรคบ้างในบางครั้งก็ตาม
						
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนให้เป็นนักบริหารที่ดีและมี
คุณค่า

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้   และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู ้ ท ี ่ ได้ ร ั บ สามารถนำไปต่ อ ยอด และขยายผลในการ
ทำงานได้หลายมิติและครอบคลุมในวิธีการคิด วิเคราะห์ ตลอดจน
การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ในบริบทของการอำนวยการและการ
บริหาร
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทำงานเพื่อ
ประโยชน์และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติประวัติในชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การเรียนที่นิด้าตั้งแต่ พ.ศ.2517 ทำให้ผมรู้จักวิเคราะห์ และ
ศึกษาเปรียบเทียบมากกว่าการท่องจำจากตำราแล้วมาตอบคำถาม
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
หรือเอาไปปฏิบัติ
ความสำเร็จในการศึกษา เป็นเพียงหนึ่งในความสำเร็จของชีวิต
คนเราเท่านั้น
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วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
การประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ต้องคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง
ทางสังคม พร้อมทั้งผลกระทบของธุรกิจของเราต่อสังคมด้วย
(Social Cost and Impacts) ธุรกิจจึงจะสามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน การมองเพียงกำไรในระยะสั้นนั้น ในที่สุดแล้วมันจะ
ย้อนกลับมาทำร้ายธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วแน่นอน
ชื่อ-นามสกุล วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ปีการศึกษาที่จบ 2537
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง (Founding Member) ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 และดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
• ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง (Founding Member) สถาบันพลาสติก สังกัดมูลนิธิอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วาระปี 2547-2549
• ที่ปรึกษาอาวุโส ด้าน Business Plan และ Marketing Plan ของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี 2546 – 2547

“The better value of the company, The better value of the society”
คือแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจของคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ทีเ่ ห็น
ความสำคัญในการทำธุรกิจทีเ่ น้นการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ธรุ กิจและผูม้ สี ว่ นได้
เสียทางธุรกิจ และคำนึงถึงมีบทบาทในการพัฒนาสังคมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเชือ่ มัน่ ว่าการเติบโตขององค์กรและธุรกิจต้องไปด้วยกันกับการ
เจริญเติบโตของสังคม ต้องมองกำไรในระยะยาวและมองผลกระทบทาง
สังคมจากการประกอบธุรกิจเพือ่ ให้ธรุ กิจประสบผลสำเร็จได้อย่างยัง่ ยืน
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
การเรียนทีน่ ดิ า้ มีทง้ั ยุทธศาสตร์ในระดับจุลภาคและระดับมหภาค ช่วง
ทีผ่ มศึกษาอยูเ่ ศรษฐกิจโลกเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก เศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศมีความเชือ่ มโยงกันมากขึน้ และมีความสลับซับซ้อน การเรียน
ทีน่ ดิ า้ ทำให้มมี มุ มองทีม่ มี ติ มิ ากขึน้ ผมจึงมีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ที่
เป็นส่วนหนึง่ ของผลผลิตจากนิดา้ สูส่ งั คม และรูส้ กึ ตลอดเวลาว่าต้องนำ
ความรู้ทเ่ี รียนมาไปสร้างประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของตนเองและของประเทศชาติ
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ผมได้เรียนทัง้ ภาคทฤษฎี และได้รบั การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้
บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจ ทำให้มคี วามเข้าใจและสามารถนำเอา
ความรูไ้ ปใช้ได้ทนั ที ในวิชา Independent Study อาจารย์เคีย่ วเข็ญและเอาใจ
ใส่เป็นอย่างมาก ทำให้รแู้ ละเข้าใจในเชิงลึก และสามารถนำเอาความรูไ้ ป
ใช้ได้เลย ทำให้ธรุ กิจเติบโตและเข้มแข็งมากขึน้ นอกจากด้านวิชาการแล้ว ยัง
ประทับใจในเพือ่ นร่วมห้องทุกคนด้วยเพราะนอกจากมิตรภาพทีม่ ใี ห้กนั แล้ว
ทุกคนยังมีความรู้ ความสามารถ ทีส่ ามารถแบ่งปัน แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ซง่ ึ กันและกันอยูต่ ลอดเวลา ทำให้เกิดองค์ความรูท้ ห่ ี ลากหลาย
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ทำให้มวี สิ ยั ทัศน์ ความสามารถในการวิเคราะห์ การแข่งขันและการ
วางแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ทำให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางและมี
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน นอกจากใช้ความรูท้ ไ่ี ด้สามารถสร้างการเติบโต
ให้แก่ธรุ กิจแล้ว ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุง้ ก็ยงั ได้นำความรูม้ า
ปรับองค์กรให้มคี วามบอบช้ำน้อยทีส่ ดุ ด้วย ทำให้ปจั จุบนั องค์กรของผม
เติบโตและมีความแข็งแกร่ง ได้รบั การยอมรับให้เป็นผูผ้ ลิตสินค้าในระดับ
ภูมภิ าคเอเชียและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ผมเน้นการประกอบธุรกิจทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั ไป
พร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าให้แก่สงั คม ธุรกิจจึงจะสามารถอยูไ่ ด้อย่าง
ยัง่ ยืน การมองเพียงกำไรในระยะสัน้ ในทีส่ ดุ แล้วมันจะย้อนกลับมาทำร้าย
ธุรกิจของเราอย่างรวดเร็ว และนิดา้ เองก็สอนไม่ให้มองความสำเร็จอย่าง
ฉาบฉวยหรือความร่ำรวยทีร่ วดเร็วจนละเลยทีจ่ ะมองถึงผลกระทบทาง
สังคมทีต่ ามมาจากการดำเนินธุรกิจ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผมคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน
ระดับภูมภิ าค เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ และสร้างผลประโยชน์สงู สุด
แก่ Stakeholder มีความเข้มแข็งและยืดหยุน่ เพียงพอในสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว คัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถ มีแนวคิดและแนวทางในการทำงานทีส่ อดคล้องกับธุรกิจ ซึง่ เป็นสิง่
ทีส่ ำคัญรองลงมาจาก Business Model & Strategy และเชือ่ ว่าธุรกิจต้องเติบโต
ไปด้วยกันกับสังคม ต้องมองกำไรในระยะยาว และมองผลกระทบทางสังคม
จากการประกอบธุรกิจ เพือ่ ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างยัง่ ยืน และเมือ่ เรามี
ความรูค้ วามสามารถเพียงพอแล้ว ต้องชืน่ ชอบ และเชือ่ ในสิง่ ทีท่ ำ พร้อมทัง้ มี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างไม่กลัวเหนือ่ ยและความลำบาก
แม้ยงั ไม่บรรลุสง่ ิ ทีต่ ง้ ั ใจไว้แต่กย็ งั คงมี commitment ทีจ่ ะก้าวต่อไปอย่างไม่ยอ่ ท้อ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ภาคภูมใิ จทีส่ ดุ อีกครัง้ ในชีวติ ทำให้มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะนำเอาความรูท้ เ่ี รียนมา
พัฒนาธุรกิจส่วนตัวและสังคมให้มคี วามก้าวหน้าต่อไปภายใต้แนวทาง “นำ
ความรูแ้ ละคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง” ผมภูมใิ จมากที่
เป็นผลผลิตหนึง่ ของนิดา้ ทีส่ ามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบั สังคมโดยรวมต่อไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
การเรียนปริญญาโทได้กลายเป็นมาตรฐานในการศึกษาของทุกคน น้องๆ
จะต้องมัน่ ใจว่าได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการเรียนปริญญาโทอย่างแท้จริง
สามารถนำปัญญาไปสร้างการเปลีย่ นแปลง หรือ “Wisdom for Change” ได้
นอกจากนีส้ ง่ิ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือศิษย์นดิ า้ จะต้องเป็นทัง้ คนเก่งและคนดี
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วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์
ต้องคิดถึงสังคมมากๆ
เพราะคนคิดวิพากษ์วิจารณ์มีมากแล้ว
แต่คนทำยังมีน้อย

ชื่อ-นามสกุล วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์
ปีการศึกษาที่จบ 2530
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• กรรมการกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกสินค้าโอทอป ซีเล็คท์ (OTOP Select) หมวดอาหาร ปี 2551
• ได้รับรางวัลแผนการตลาดดีเด่นอันดับ 2 ประเภทสินค้าอุตสาหกรรม จากสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย ( TMA : Thailand Management Association ) ปี 2534

การที่ได้ก้าวเข้ามาศึกษาที่นิด้า ตั้งแต่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีได้เพียงสองปี ทำให้คุณวิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์ มีทัศนะ
และมุมมองที่เปิดกว้าง พลังหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ ทำให้เรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยเวลาเพียงไม่นาน
คุณวิศษิ ฐ์ได้สง่ั สมประสบการณ์จากบริษทั ต่างๆ จนก้าวขึน้ สูก่ ารเป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำกัด และได้รับ
เกียรติให้เป็นกรรมการคัดเลือกสินค้าโอทอป ซีเล็คท์ ของกระทรวง
พาณิชย์ และได้รับรางวัลแผนการตลาดดีเด่นอันดับ 2 ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังความคิดที่มีผลส่วนหนึ่งมาจาก
ความรู้และแนวคิดที่ได้รับจากรั้วสถาบันแห่งนี้

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ส่ ว นแรกคื อ ความรู ้ ท างวิ ช าการที ่ เป็ น พื ้ นฐานและหลั ก คิ ด
นอกจากประโยชน์ที่ใช้ในงานประจำที่ทำอยู่ ผมยังมีโอกาสได้เป็น
อาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียน
มาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีโอกาสน้อย อีกส่วน
หนึ่งคือเรื่องคุณธรรมที่ผมได้รับจากท่านอาจารย์ ทำให้มีความรู้สึก
เสมอว่าคุณธรรมคือพื้นฐานที่สำคัญในการทำงาน
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
“Better Than Yesterday”

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
นิด้าเป็นสถาบันการศึกษา ที่พยายามนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
ทำงานที่รัก และรักในงานที่ทำ และต้องมีความสม่ำเสมอในการ
มาถ่ายทอดให้กับคนที่มีศักยภาพ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change agent เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นให้กับ ทำงาน
สังคม
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับการคัดเลือก
ผมเข้าเรียนที่นิด้าในช่วงที่อายุยังน้อย เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี
และทำงานได้เพียงสองปี นิด้าได้ให้โอกาสกับผมมาก ในการเปิด
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
กว้างและรับเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างยุติธรรม ที่นิด้าผมได้
เมื่อมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้ว ให้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และ
รู้จักผู้คนที่หลากหลาย ได้เห็นแนวความคิดที่กว้างขึ้น ได้เรียนรู้จาก
อาจารย์หลายๆ ท่านซึ่งมีความเป็นครูสูง ทำให้มีความรู้สึกผูกพัน ต้องคิดถึงสังคมมากๆ เพราะคนคิดวิพากษ์วิจารณ์มีมากแล้ว แต่คน
ทำยังมีน้อย
และภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
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วีระ เรืองสุขศรีวงศ์
การทำงานทุกอย่างต้องจริงจัง และจริงใจ
ทำทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ต้องไว้วางใจทีมงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
และที่สำคัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ชื่อ-นามสกุล วีระ เรืองสุขศรีวงศ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2542
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง
หน่วยงานที่สังกัด กรมทางหลวง
ผลงานที่สำคัญ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)																																																												

การเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงที่ถือ
เป็นเส้นทางขนส่งหลักในบ้านเรา และรองรับการจราจรทุกชนิด
ในฐานะอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบนั ของ คุณวีระ เรืองสุขศรีวงศ์
ได้บริหารกิจการภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง เพื่อให้เป็น
องค์การที่ดี ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้ า นองค์ ก าร และนโยบายด้ า นผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยยึ ด
ประโยชน์ ส ุ ข ของประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางภายใต้ ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ห ลั ก
“มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้
ทาง” การจัดทำแคมเปญพิเศษต่างๆ ในช่วงเทศกาลเพื่อเปิดโอกาส
ให้คนไทยได้ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยการงดเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง จึ ง ถื อ เป็ นการดู แ ลประโยชน์ ส ุ ข ของ
ประชาชนส่วนหนึ่งของกรมทางหลวง
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศ และมีมาตรฐาน รู้สึก
ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้

ด้านการบริหารจัดการมากนัก การเรียนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
นำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารภาครัฐมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้
เดิมที่มี
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การทำงานจะต้องมีความมุ่งมั่น และมีความสามัคคีกันในหมู่
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและทุกภาค
ส่วนของสังคม
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การทำงานทุกอย่างต้องจริงจัง และจริงใจ ทำทุกเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด ต้องไว้วางใจทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา และที่สำคัญต้องให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติ
คุณพัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันได้ให้เกียรติคัด
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ุ พัฒนบริหารศาสตร์ในครัง้ นี้
ประการแรกผมมีความประทับใจทั้งในส่วนของเพื่อนร่วมรุ่น ที่ เลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ถึงแม้จะเรียนจบแล้วก็ยังมีการติดต่อไปมาหาสู่กันตลอดเวลา มี
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ความรั ก และสามั ค คี ซ ึ ่ ง กั น และกั น ประการที ่ ส องในส่ ว นของ
เมื่อเป็นนักศึกษา และมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือ ก็ต้องตั้งใจ
คณาจารย์ ท ี ่ ท ุ ก ท่ า นล้ ว นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามรู ้ ให้ ค วามเป็ นกั น เอง
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ และเต็มกำลังความรู้ เรียนให้เต็มที่ และเมื่อถึงเวลาเล่นก็เล่นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ต้อง
ความสามารถ ประการที ่ ส ามประทั บ ใจที ่ ได้ ม ี โอกาสมาเรี ย นที ่ จัดสรรเวลาให้ดี และจดจำในทุกสิ่งที่อาจารย์สอน เพราะความรู้ที่ได้
สามารถนำมาใช้ได้ทั้งสิ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และในฐานะที่ทุก
สถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศ
ท่านมีโอกาสใช้เส้นทางหลวงในการเดินทาง หรือในการขนส่งก็ตาม
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ อยากให้ช่วยกันดูแล และเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของผู้ขับขี่
ผู้ใช้รถ และยานพาหนะ ขับรถโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้
อย่างไร
เนื่องจากผมเรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์ และไม่มีพื้นฐานทาง เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง
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วีระ ศรีวัฒนตระกูล
การทำให้คนในองค์กรมีวัฒนธรรมในการทำงานที่ยึดหลัก
“ทำให้มีความสุข” และเมื่อมีความสุขแล้วสมองจะปลอดโปร่ง
เมื่อสมองปลอดโปร่ง ก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ ทำให้เกิดเป็น
องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ
ชื่อ-นามสกุล วีระ ศรีวัฒนตระกูล
ปีการศึกษาที่จบ 2541
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2532 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2541 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง
นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
• รางวัลสำเภาทองของหอการค้าไทยจากนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2553	
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

ในสายงานของการปกครอง คุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล ถือเป็น
ผลผลิตของนิด้าอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริ ห ารงานในระดั บ ภู ม ิ ภ าคได้ อ ย่ า งน่ า ชื ่ นชม การเรี ย นรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทำงานจากตำแหน่งนายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้ท่านผู้นี้มองเห็นภาพ
รวมและรายละเอียดของการบริหารงานได้อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะการ
ทำงานเชิงรุกและพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ
ทำงานให้ได้ทั้งงานและใจคน ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับ
รางวัลอย่างมากมาย และสิ่งที่ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์คนนี้ไม่เคยลืมก็
คือการเรียนที่นิด้าได้ปลุกปั้นและสร้างดินก้อนเล็กๆ ให้กลายเป็น
ดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่ประดับอยู่บนฟากฟ้าของสายงานของการ
ปกครองได้อย่างแท้จริง
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ก่อนเข้าศึกษาต่อที่นิด้า มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้มาตรฐาน
ในระดับท้องถิน่ แต่พอเข้าศึกษาระดับปริญญาโททีน่ ดิ า้ รูส้ กึ ว่าตัวเอง
มีความรู้ และทักษะชีวิตเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น การเรียนระดับ
ปริญญาโทช่วยพัฒนาศักยภาพตัวเราโดยเฉพาะถ้าเรียนในระหว่าง
การทำงานจะมี ค วามเหมาะสมอย่ า งยิ ่ ง เพราะสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเข้าใจสถานะการณ์ความเป็นไปของ
โลกได้มากขึ้น นิด้าจึงเปรียบเสมือนสถาบันที่ปลุกปั้นตัวผมจากดิน
ให้เป็นดาวได้อย่างแท้จริง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ได้รับทั้งความรู้ในเชิงประยุกต์กับการปฏิบัติจริง ผมยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนทุกคน สิ่งที่ประทับใจคือ
ความมีน้ำใจและความเอื้ออาทรของอาจารย์ที่มีความเข้าใจเป็น
อย่ า งดี ว ่ า ผู ้ ท ี ่ เรี ย นปริ ญ ญาโทส่ ว นใหญ่ ม ี ง านที ่ ท ำเป็ น ภาระอยู ่
บางครั้งก็ไม่สามารถมาเรียนได้ตลอด แต่ก็ได้รับการอภัยและได้รับ
น้ำใจจากเพื่อนฝูงและอาจารย์อยู่เสมอทำให้ได้รับทั้งความรู้และได้
เพื่อนอย่างคุ้มค่า
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
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นำความรู้ทางการบริหารไปใช้ได้มาก ความรู้เรื่องพฤติกรรม
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารการเงินการธนาคาร จิตวิทยาใน
การบริหาร การบริหารงานสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเป็น
นักบริหาร และมีภาวะเป็นผูน้ ำมากขึน้ ทำให้การทำงานมีระบบมากขึน้
ลดการขัดแย้ง และเข้าใจโลกมากขึ้น
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การเป็นนักบริหารต้องนำพลังคนในองค์กรมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
และร่วมกันรับผิดชอบให้มากที่สุด ทำงานเชิงรุก วางระบบและ
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานให้ เ ข้ ม แข็ ง พั ฒ นาคนในระบบให้ ม ี
ประสิทธิภาพ ยึดหลักการทำงานให้ได้ทง้ั งานและใจคน วางหลักการไว้
ว่าจะต้องทำงานเพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และร่วมกันสร้างความ
เจริญมัน่ คงให้กบั ประเทศชาติ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในงานที ่ ท ำ มี ค วามเข้ า ใจในเรื ่ อ ง
“วุฒิภาวะทางอารมณ์” หรือ EQ การเข้าใจคนอื่น การเข้าใจความ
เป็นไปของธรรมชาติของคน จะช่วยให้เราครองใจคนได้ เมื่อครองใจ
คนได้ ก็จะจูงใจเขาให้รว่ มมือในการทำงานกับเรา สิง่ ทีท่ ำมาโดยตลอด
คือการทำให้คนในองค์กรมีวฒ
ั นธรรมในการทำงานทีย่ ดึ หลัก “ทำให้มี
ความสุข” เมื่อมีความสุขแล้วสมองจะปลอดโปร่ง เมื่อสมองปลอด
โปร่งแล้ว ก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ ทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความ
สุขและมีประสิทธิภาพ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแก่ชีวิต และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้มีความเชื่อว่าคนมีการพัฒนาได้ คนมีการเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าได้รับข้อมูลที่ดีที่ถูกต้อง เหมือนกับการศึกษา ถ้าเราให้การศึกษา
ที่ดีแก่คน ถ้าคนตั้งใจหรือพร้อมรับการศึกษา ผลที่ออกมาก็จะดีเอง
นั่นก็คือ “นิด้า สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเราได้”

ศิริพร ลีวรรณนภาใส
ในการทำงานยิ่งเป็นการบริการและต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
คนมากมาย สิ่งที่สำคัญคือความจริงใจ ซื่อสัตย์ รักษาคำ
สัญญา ใช้ความรู้บริหารจัดการ และวางแผนให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด ไม่ว่าพบอุปสรรคใดๆ ต้องไม่ยอมแพ้ กล้าเปลี่ยนแปลง
และลงมือกระทำอย่างจริงจัง จนกว่าจะสำเร็จ
ชื่อ-นามสกุล ศิริพร ลีวรรณนภาใส
ปีการศึกษาที่จบ 2530
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการภาคและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ตัวแทนยอดเยี่ยมบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
• MDRT (Million Dollar Round Table) คือ คุณวุฒิของสมาคมสุดยอดมืออาชีพทางด้าน
การเงินนานาชาติ
• ผู้จัดการยอดเยี่ยมเครือนำทองบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

ในงานบริหารที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อชีวิตและอนาคต
ของผู้คนมากมาย พร้อมๆ ไปกับการบริการที่ต้องใส่ใจในทุกราย
ละเอียด นับเป็นงานที่ต้องรวบรวมนานาความรู้ความชำนาญระดับ
มืออาชีพในการบริหารจัดการ ซึ่งคุณศิริพร ลีวรรณนภาใส ได้ใช้
ทุกๆ ความรู้ผสานกับประสบการณ์ที่ได้รับจากนิด้ามาต่อยอดและ
พัฒนาจนเกิดเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างภาคภูมิ

สามารถเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าได้ ทั้งการวางแผนการจัดการ
หนี้สิน วางแผนการออม วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนเกษียณ
อายุ วางแผนสร้างความมั่งคั่ง และสามารถส่งมอบความมั่งคั่งจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ที่สำคัญต้องสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดย
เน้นสร้างทีมงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความมัน่ คง และรับผิดชอบต่อสังคม

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ยึดหลักธรรมแห่งความสำเร็จ คือ อิทธิบาท 4
ฉันทะ มีความพึงพอใจในงานที่ทำ
วิรยิ ะ มีความพากเพียร ทำต่อเนือ่ งจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
จิตตะ มุ่งมั่น จดจ่อเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
วิมังสา สอดส่องในเหตุและผลแห่งความสำเร็จ พินิจพิเคราะห์
ประทับใจอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่นิด้า ประทับใจบรรยากาศ
ใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบงานและเดินสู่เส้นทางที่จะนำเราสู่
การเรียน และความรู้ที่ได้รับ ทำให้เข้าใจธุรกิจได้มากขึ้น
ความสำเร็จ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
อย่างไร
ความรู้ที่ได้รับทำให้เข้าใจธุรกิจ เข้าใจองค์กร และสามารถสร้าง พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกซาบซึ้ง และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ทีมงานที่ดีมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็มีระบบในการดูแลและบริการ
ลูกค้าที่ดี
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยความ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยซึ่งเป็น ซื่อสัตย์ (Honesty) ความจงรักภักดี (Loyalty) และพูดอะไรก็ทำในสิ่ง
ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ ต้องวางแผนให้ ที่เคยพูดไว้ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น (Integrity) ไม่ว่าพบอุปสรรค
ลูกค้ามีความคุ้มครองด้านสุขภาพ อย่างเหมาะสมกับวิถีความเป็น ใดๆ ขออย่ายอมแพ้ กล้าเปลี่ยนแปลง และลงมือกระทำอย่างจริงจัง
อยู่ รู้จักที่จะวางแผนการจัดการทุกด้านให้มีความครอบคลุมและ จนกว่าจะสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกว่า นิด้า เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติที่ได้สร้างบุคลากรมากมาย
ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
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ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ยึดมั่นในมาตรฐานการศึกษา และนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม
ชื่อ-นามสกุล ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปีการศึกษาที่จบ 2543
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D. of Development Administration)
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผลงานที่สำคัญ
• การจัดให้มีการประมาณเศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• การปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิต และโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
• การกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs)
• การผลักดันการประเมินผลแนวใหม่ของรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal)
• การผลักดันวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของกระทรวงการคลัง

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
การบริหารงานระดับชาติ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางปัญญา และการบูรณาการองค์ความรู้ อย่างไร
นำหลักทฤษฎีและกรณีศึกษามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และ
ในหลายด้านเข้าด้วยกัน ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้ที่เคยเป็นทั้ง
อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บริหารงานโดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
อธิบดีกรมศุลกากร รองปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวง
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การคลั ง และปั จ จุ บ ั นที ่ ได้ ด ำรงตำแหน่ ง ประธานกรรมการของ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดร.สถิตย์ ได้ฝากผลงานที่สำคัญไว้ในทุก
องค์กรที่ได้มีส่วนในบริหาร อาทิ การผลักดันวิสัยทัศน์และค่านิยม
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
องค์กรของกระทรวงการคลัง การกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหาร
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) และผลงานที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่ง
ก็คอื การปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิต และโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ของกรมสรรพสามิต การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ไปสูส่ ง่ิ ทีด่ กี ว่า คือวิสยั ทัศน์
ของ ดร.สถิตย์ ที่ต้องการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พัฒนบริหารศาสตร์
ภูมิใจและเป็นกำลังใจ
อย่างไม่หยุดยั้ง
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า      
สถาบันแห่งปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ ในขณะ
เดียวกันก็มีการรักษามาตรฐานไว้ได้เป็นอย่างดี
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ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ยึดมั่นในมาตรฐานการศึกษาและนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม

สมเกียรติ ชินธรรมิตร์
Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด มีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งมั่นให้เป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้ตื่นตัว
กับการพัฒนาการเรียนรู้ ในวิทยาการใหม่ๆ และเป็นผู้เบิกบาน
จากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม อย่ามุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุด
ในอาชีพของตน เพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรค และบางครั้ง
กลับเป็นตัวทำลายความสำเร็จเสียด้วยซ้ำ
ชื่อ-นามสกุล สมเกียรติ ชินธรรมิตร์
ปีการศึกษาที่จบ 2527
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2552
• Teacher of the Year ธนาคารซิตี้แบงก์ ปี 2538
• ได้รับรางวัลจากประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คะแนนสูงสุด ปี 2531

จากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการการเงิน โดยเฉพาะทาง อยู่ในตัว เน้นความเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ปัจจุบัน คุณสมเกียรติ ชินธรรมิตร์ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จน
Professional Best จงเป็ น มื อ อาชี พ ที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด โดยตั ้ ง อยู ่ บ น
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีมุมมองอันลึกซึ้ง เข้าถึงแก่นของการบริหาร
การเงินอย่างแท้จริง และได้นำความสามารถไปร่วมพัฒนาองค์กร คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพและเป็น
ผู้รู้ คือ รู้ลึก รู้จริง ในวิชาชีพ
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ผู้ตื่น คือ ตื่นกับการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ใน
วิทยาการใหม่ๆ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ผู้เบิกบาน คือ เบิกบานจากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม
สัมผัสแรกที่รู้สึกต่อสถาบันคือ ความมีชื่อเสียง และเป็นสถาบัน
และจงเป็นคนมีเสน่หแ์ ละน่าไว้วางใจ (Trust) รวมทัง้ ควรระวังเรือ่ ง
การศึกษาที่มีคณาจารย์ที่ดีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งในสมัยนั้น
เป็นสถาบันเดียวที่มี MBA สาขาการเงิน เมื่อได้ก้าวเข้ามาในรั้วของ การครองตนและชือ่ เสียง ดังสุภาษิตทีว่ า่ “ตัวอยูใ่ นบ้านแต่ชอ่ื เสียงอยู่
นิด้าอย่างเต็มตัว ทำให้ได้พบว่า ที่นี่มีคุณูปการมากมายแก่ผม ในสังคม”
นอกจากได้รับความรู้จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วที่นี่ยังเต็มไป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ด้วยความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีจากทั้งอาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่
และรุ่นน้อง เหนือสิ่งอื่นใด คือความภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าของ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจแก่ผมและครอบครัว ทำให้มั่นใจ
สถาบันแห่งนี้
ว่าแนวคิดการเป็น Professional Best คือ ผูร้ ู้ ผูต้ น่ื ผูเ้ บิกบาน จากการ
เป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม ที่ท่านคณาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากคณาจารย์ ที่มุ่งมั่นถ่ายทอด (Role Model) เป็นแนวทางที่ถูกต้อง
ความรู้และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ ความเป็นกันเองของรุ่นพี่
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ไมตรีจากเพื่อน รุ่นน้องทั้งในและนอกคณะ และความยากลำบากใน
ความคิดและทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญที่พาสู่ประสบความสำเร็จใน
การเตรียมตัวเพื่อสอบ Comprehensive ให้ได้ในครั้งเดียว
ชีวิต ขอให้มุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวิชาชีพ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ที่ตนเองรักและเลือก อย่ามุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุดในอาชีพของตน
เพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรค และบางครั้งกลับเป็นตัวทำลาย
อย่างไร
การคิดทั้งในเชิงระบบ เชิงตรรกะ การตั้งโจทย์ประเด็นคำถาม ความสำเร็จเสียด้วยซ้ำ จงมุ่งมั่นเป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้จริงในวิชาชีพของ
และแนวทางสู่การหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และหาคำตอบโดยอิง ตน เป็นผู้ตื่นตัวในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้
เบิกบานจากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม ตลอดจนจงทำตัวให้มี
ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์จากผู้รู้
เสน่ห์เป็นที่ไว้วางใจ (Trust) ของบุคคลที่คบหา จึงต้องระวังเรื่องการ
ครองตนให้ดีเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงเสียไป
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด ต้องมีคำว่าจริยธรรม
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ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ชีวิตการเป็นอาจารย์ ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอาชีพที่ดีที่สุด
เพราะว่าคุณได้มีโอกาสสร้างบุคลากรให้กับประเทศ เรารู้ว่า
ประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีบุคลากรที่ดีและเก่ง เพราะเก่งอย่าง
เดียวก็ไม่ได้ ดีอย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่พัฒนา ต้องเก่งและดี
ชื่อ-นามสกุล ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2530
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานทีป่ รึกษามูลนิธสิ มั มาชีพ นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ
• พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
• พ.ศ. 2540 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
• พ.ศ. 2544 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ศาสตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ หรืออาจารย์สมคิด ทีย่ งั อยูใ่ น
ความทรงจำของลูกศิษย์ทกุ คนทีเ่ คยได้มโี อกาสเรียนรูก้ บั อาจารย์คนพิเศษ
ท่านนี้ ทีว่ นั หนึง่ ได้กา้ วเข้าสูว่ งการเมืองและได้รบั ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีท่ ี
ดูแลด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ และยังเคยดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหลายสมัย ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทกั ษ์ ถือเป็นปรมาจารย์ดา้ นการวางกลยุทธ์สมัยใหม่แห่งโลกตะวันออกคน
หนึง่ ทีเ่ ป็นยอมรับจากทัง้ แวดวงนักการศึกษาและภาคธุรกิจเพราะสามารถ
ประยุกต์งานวิชาการมาใช้ในภาคธุรกิจได้อย่างลงตัว และได้ชอ่ ื ว่าเป็นนักวิชา
การและนักปฏิบตั ทิ างด้านนโยบายและกลยุทธ์ นอกจากนีย้ งั เป็นเจ้าของ
ตำราทีม่ ชี อ่ ื เสียงและขายดีในระดับโลก อาทิ “The New Competition” และ
“The Marketing of Nations” จึงไม่แปลกใจว่าทำไมทุกครัง้ ที่ ดร.สมคิด ออก
มาแสดงความคิดเห็นให้กบั สังคม ทุกภาคส่วนจึงต้องเงีย่ หูฟงั อย่างตัง้ ใจ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิดา้ เป็นสถาบันทีม่ ชี อ่ ื เสียงและเป็นแห่งแรกทีม่ ปี ริญญาโท โดยเฉพาะทาง
ด้านบริหารธุรกิจ ผมชอบใจกับ Concept ของนิดา้ ด้วยชือ่ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ทีไ่ ม่ได้สอนให้เป็นปริญญาโท แต่สอนให้รจ้ ู กั เอาความรูไ้ ป
ใช้ในการพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาประเทศ การเรียน MBA เพือ่ ไปบริหารธุรกิจ
หรือเรียน MBA เพือ่ ให้มสี ว่ นในการนำความรูเ้ หล่านัน้ ไปช่วยบ้านเมือง มันแตก
ต่างกัน ผมภูมใิ จในความเป็นนิดา้ เพราะว่านิดา้ สร้างเราขึน้ มา จบมาได้กม็ ี
ความภูมใิ จ และได้เอาทุนกพ. ไปเรียนต่อ กลับมาเป็นอาจารย์ทน่ี ดิ า้ ก็เป็น
ความภูมใิ จ เพราะถือว่านิดา้ เป็นสถาบันระดับสูงทีม่ ไี ว้สำหรับช่วยคิดอะไรให้
รัฐบาล เป็นสถาบันทีม่ เี กียรติทส่ี ดุ การได้มโี อกาสเป็นอาจารย์ทน่ี ดิ า้ ถือว่า
หนึง่ เราก็ได้รบั เกียรติ และสองก็ได้มโี อกาสตอบแทนให้สถาบัน
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ตอนเข้ามาเรียนทีน่ ดิ า้ ตอนนัน้ เป็นชีวติ ช่วงวัยรุน่ เคยคิดจะเรียนต่อต่าง
ประเทศ ผมสมัครได้มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย แต่ผมไม่มเี งินเรียน ก็เลยไม่ได้
ไป เมือ่ ไม่ได้ไปผมก็คดิ ว่าผมจะเรียนต่อในประเทศ ผมจบเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ก็คดิ จะมาเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ ขณะนัน้ นิดา้ เป็นสถาบัน
ทีม่ ชี อ่ ื เสียงมากทีส่ ดุ ก็เลยตัดสินใจมาสมัครทีน่ ดิ า้ อาจารย์นดิ า้ เป็นอาจารย์ทด่ ี ี
มาก ให้ความใกล้ชดิ และเป็นกันเองสูง การเรียนทีด่ ี เพือ่ นฝูงก็มี ก็ได้
ประสบการณ์จากสิง่ เหล่านัน้ อยูน่ ดิ า้ สองปี เป็นช่วงทีม่ คี วามสุข มีความภูมใิ จ
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กับการเป็นนักศึกษานิดา้ เมือ่ จบจากนิดา้ ผมได้ทนุ กพ. ไปเรียนต่อที่
มหาวิทยาลัย Northwestern แล้วก็กลับมาใช้ทนุ เป็นอาจารย์ ชีวติ การเป็น
อาจารย์ ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอาชีพทีด่ ที ส่ ี ดุ เพราะว่าคุณได้มโี อกาสสร้าง
บุคลากรให้กบั ประเทศ เรารูว้ า่ ประเทศจะพัฒนาได้ตอ้ งมีบคุ ลากรทีด่ แี ละเก่ง
เพราะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ ดีอย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่พฒ
ั นา ต้องเก่งและดี
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ช่วงเวลาทีอ่ ยูก่ ารเมืองเป็นช่วงทีผ่ มใช้ทกุ อย่างทีเ่ รียน ไม่วา่ จะเป็น
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นช่วงทีเ่ ราใช้สง่ิ เหล่านัน้ อย่างเต็มทีใ่ นงาน
ด้านการบริหารประเทศ ฉะนัน้ ทุกสิง่ ทีเ่ ราเรียนมันใช้ประโยชน์ได้ทง้ั สิน้
เมือ่ ถึงเวลาของมัน เวลาทีเ่ ราไปอยูก่ ระทรวงการคลัง เราก็ใช้เศรษฐศาสตร์
และ Finance ทีเ่ ราเรียนรวมถึงประสบการณ์ในภาคธุรกิจทีเ่ ราเห็นและนำ
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเกียรติ และภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ และขอบคุณทุกคนทีย่ งั นึกถึง
และเห็นในสิง่ ทีผ่ มได้ทำให้กบั บ้านเมืองมาโดยตลอด
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
อยากบอกน้องๆ และลูกศิษย์วา่ จบนิดา้ ต้องภูมใิ จนะ และผมอยาก
ให้ศษิ ย์ของนิดา้ ตระหนักว่าคุณเป็นผูท้ ม่ี โี อกาสมากกว่าคนอืน่ คุณมาเรียน
ในสถาบันแห่งนี้ เขาไม่ได้สอนคุณให้ไปเก็บเกีย่ วกำไรส่วนตัว คุณเก็บเกีย่ ว
กำไรส่วนตัวไม่มใี ครว่าแต่เมือ่ ถึงจุดหนึง่ แล้ว คุณสร้างครอบครัวได้แล้ว
คุณก็นา่ จะมาเกือ้ กูล อย่างน้อยก็นา่ จะมาเกือ้ กูลกับสถาบันทีค่ ณ
ุ เรียนมา
หรือว่าเกือ้ กูลกับบ้านเมือง จะช่วยสังคมก็ได้ ช่วยมหาวิทยาลัยก็ได้
ผมอยากเห็นคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาช่วยทำการเมืองให้ดขี น้ึ
ถ้ามีคนดี คนเก่งมาบริหารประเทศ เราก็จะสูเ้ ขาได้ ถ้าคุณขาดบุคลากร
ขาดทิศทางทีช่ ดั เจน บ้านเมืองมันก็ทรุด จริงๆ แล้วภาคธุรกิจมีคนเก่งเยอะ
และมีความสามารถสูง และมีความพร้อมทีส่ ดุ ผมอยากจะบอกว่าการ
เมืองเป็นหน้าทีข่ องทุกคน ถ้าคุณพร้อมมาก คุณก็ชว่ ยมาก แต่ถา้ คุณ
พร้อมน้อย คุณก็ชว่ ยน้อย ถ้าไม่ชว่ ยเลยก็แสดงว่าประเทศขาดบุคลากร
จากภาคทีเ่ ข้มแข็งที่สุด ในประเทศทีเ่ ป็นประชาธิปไตยเต็มใบ เอกชนต้อง
เข้มแข็งมาก เมือ่ คุณมีธรุ กิจทีพ่ ร้อม ตัง้ ตัวได้แล้วก็หนั มาช่วยบ้านเมือง

สมชัย บุญเสริมวิชา
ในการทำงานต้องดูแลให้พนักงานในองค์กรให้มีความรัก
ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ชื่อ-นามสกุล สมชัย บุญเสริมวิชา	
ปีการศึกษาที่จบ 2544
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัล Thailand Energy Award ประจำปี 2553
• รางวัล ESCO Award จาก กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2552 และ 2553
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท เทคโนพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ต้องบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นคุณค่า
ของผู้ใช้งานในด้านความสะดวก และรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยี
มาปรับใช้ และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางออน
ไลน์ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำได้เป็นอย่างดี ใน
การปรั บ ธุ ร กิ จ เพื ่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โภคที ่ ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากการเรียนรู้ในคณะ
บริหารธุรกิจที่นิด้าของคุณสมชัย บุญเสริมวิชา ที่ได้นำหลักการคิด
วิ เคราะห์ อ ย่ า งรอบคอบในทุ กแง่ม ุม เพื ่อ นำไปสู ่ก ารตัด สิน ใจที ่
แม่นยำและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนและการดูงานมาประยุกต์ใช้กับ
องค์กรให้มีวิสัยทัศน์ และกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ใน
แต่ละช่วง โดยใช้ข้อมูลจากภายในและภายนอกรวมทั้งวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ดูแลให้พนักงานในองค์กรให้มีความรักต่อเพื่อนร่วมงาน มีความ
เอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็นองค์กรที่
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
นิด้าคือ Business School ที่สอนให้รู้จักการทำธุรกิจที่มีหลักการ
การเป็นองค์กรที่มีระบบ และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบในทุกแง่มุมเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก และเป็ นกั น เอง มี ค วามยื ด หยุ ่ น และสามารถสื ่ อ สารอย่ า งมี
ปัจจุบัน และที่ชอบก็คือการเน้นให้ทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยให้ ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
คำนึงถึงผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังต่อผลกำไรของตนเองที่สูงสุด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ขอบคุณที่ได้รับการคัดเลือก และขอให้นิด้าเป็นสถาบันตัวอย่าง
บรรยากาศความเป็นกันเองของอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา
ที่มาจากหลายสาขาอาชีพที่แบ่งปันประสบการณ์กันนอกเหนือจาก ที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตลอดไป
การเรียนในตำรา การมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศในบริษัทขนาด
ใหญ่ระดับโลก ก็ทำให้เปิดมุมมองกว้างขึ้นและเห็นภาพการทำธุรกิจ
ระดับโลกที่ชัดเจนขึ้น
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สมชัย ไทยสงวนวรกุล
เน้นการพัฒนาบุคลากรหรือการสร้างคนให้มีทักษะความรู้
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ด้วยการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้คนสร้างองค์การโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และจะทำให้องค์การมีความมั่นคง
อย่างยั่งยืนแม้แต่จะขาดผู้นำก็ตาม
ชื่อ-นามสกุล สมชัย ไทยสงวนวรกุล	
ปีการศึกษาที่จบ 2543
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2549
• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตจรวด Smoky Sam ร่วมกับสำนักงานวิจัยและ
พัฒนาอาวุธ ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ
• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตหมวกกันกระสุนที่ใช้วัตถุดิบจาก ใยสังเคราะห์
ร่วมกับกรมพลาธิการ กองทัพบก โดยมี พลโท จุมพล สุดบรรทัด เป็นเจ้ากรม
• เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการทดลองผลิตจรวดฝนเทียมร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บนเส้ นทางธุ ร กิ จ ของคุ ณ สมชั ย ไทยสงวนวรกุ ล ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด
(มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและท่อโลหะที่ทำจากทองแดง ทองเหลือง
และอลูมิเนียมเพื่อใช้ในระบบปรับอากาศต่างๆ โดยจัดจำหน่ายให้
แก่บริษัทลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน
อีกหลายคน ด้วยวิสัยทัศน์ที่แตกต่างเน้นการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร และมีความเชือ่ ว่าถ้าวันใดบริษทั เป็นส่วนหนึง่ ของพนักงาน
และพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท บริษัทก็จะเดินหน้าต่อไปได้
และผลักดันให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
กิจการให้มากที่สุด และรู้สึกว่าได้ว่าบริษัทเป็นบ้านหลังที่ 2 ของ
ตนเอง
ในขณะเดียวกัน คุณสมชัย ยังให้ความสำคัญในการให้โอกาส
คนที่ด้อยกว่าและสังคมโดยรวม และแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างสังคมที่ดีงาม

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการด้านการ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีการผลิต การบัญชีและการ
เงิน ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกส่วนของการจัดการทำให้องค์การ
สามารถผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน
ในองค์การเน้นการพัฒนาบุคคลากรหรือการสร้างคนให้มีทักษะ
ความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ
ด้วยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้คนสร้างองค์การโดย
ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และจะ
ทำให้องค์การมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนแม้จะขาดผู้นำก็ตาม
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
คือเน้นการสร้างคนโดยการสอนให้รู้ - ทำให้ดู - ดูเขาทำ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ สอนให้ผู้บริหารเก่งคน - เก่งคิด - เก่งทำ
และให้รู้จริงประกอบกับส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานโดย
ไม่ให้ด้อยกว่าองค์การอื่นๆ ในระดับเดียวกันให้ทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการให้มากที่สุด

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อการเมือง เศรษฐกิจ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
และสังคม มีคณะอาจารย์ทเ่ี พียบพร้อมด้วยคุณวุฒแิ ละประสบการณ์
ทีส่ ำเร็จจากสถาบันชัน้ นำของโลกมีสว่ นสำคัญในการชีน้ ำเสนอแนะสิง่ พัฒนบริหารศาสตร์
ความภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะมีผลอย่า งยิ่งต่อ
ทีด่ แี ละถูกต้องต่อสังคม
ครอบครัวและบุตรหลาน ในการเป็นตัวอย่างที่ดีของการประสบ
ความสำเร็จในด้านการศึกษาและการดำเนินธุรกิจ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ได้รู้จักบุคคลสำคัญของชาติทั้ง
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ภาครัฐและภาคเอกชนทำให้เกิดเครือข่ายที่มีคุณค่า
ให้ศึกษาจากประวัติหนึ่งร้อยคน ที่สถาบันคัดเลือกว่ามีข้อดีใน
นำความรู้ ที่ ได้ ไปประยุ ก ต์ แ ละต่ อ ยอดในการทำงานได้ แต่ละส่วนอะไรบ้าง และให้นำไปปฏิบัติให้ดีกว่า ซึ่งจะทำให้ตนเอง
ประสบความสำเร็จ คือ เป็นคนดีและเก่ง
อย่างไร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่ทำให้
ได้ความรู้และความเข้าใจทั้งสองภาคส่วน สามารถนำไปใช้ในส่วน
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ดร. สมชาย หาญหิรัญ
ความสำเร็จและชื่อเสียงของเรานั้น
จะต้องมาจากคำบอกของคนอื่น
และผลตอบแทนใดๆ ไม่คุ้มค่ามากไปกว่า
การลงทุนในการหาความรู้

ชื่อ-นามสกุล ดร. สมชาย หาญหิรัญ	
ปีการศึกษาที่จบ 2526
คณะที่จบ พัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงานที่สำคัญ
• นักเขียนดีเด่น 2528 วารสารทรัพยากรธรณี
• ข้าราชการดีเด่น 2529
• อาจารย์พิเศษดีเด่น ด้านเศรษฐศาสตร์ 2550 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า 2553

ดร.สมชาย หาญหิ ร ั ญ นั ก เศรษฐศาสตร์ ม หภาคที ่ ม ี ค วาม
สามารถอี ก คนหนึ ่ ง ของบ้ า นเรา อดี ต ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก วิ จ ั ย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ได้ฝากผลงานมากมายให้กับแวดวงการศึกษา และ
ภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ โดยการนำความรู ้ ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ที่ระบุไว้ว่าทฤษฎีไม่ใช่สรณะของการหาคำตอบ แต่
เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการหาคำตอบ เนื่องจากทุกทฤษฎี
มีเงื่อนไขและข้อสมมติที่ต่างกัน เหตุเดียวกันอาจให้ผลต่างกันออก
ไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต่างกัน นอกจากนี้ ดร.สมชาย
ยังใช้ศักยภาพเครือข่ายที่ได้รับจากนิด้าไปพัฒนาและต่อยอด เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เงื่อนไขและข้อสมมติที่ต่างกัน เหตุเดียวกันอาจให้ผลต่างกันออกไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างกัน การทำงานก็เช่นกัน จำเป็น
ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมและแก่นสารของเรื่องนั้นจริงๆ ก่อนที่จะหา
แนวทางในการจัดการ เพราะหากการเข้าหาปัญหาและพยายาม
แก้ไขโดยมองข้ามข้อจำกัด เงื่อนไข หรือปัจจัยสำคัญบางประการ
ผลก็จะออกมาต่างจากที่เราคาดหวังได้
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
เราไม่รู้ไปในทุกๆ เรื่อง ต้องฟังอย่างตั้งใจ เรียนรู้ ศึกษา เพื่อรู้
ถึงแก่นของแต่ละเรื่องเพราะจะช่วยให้มองเห็นแนวทางในการจัดการ
บริหารที่ดี

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ขยัน เสียสละ และมองการทำงานของเราเพื่อคนอื่น ดังนั้น
เป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศ เป็น
สถาบันที่สร้างศิษย์เก่าที่มีความสามารถในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ความสำเร็จและชื่อเสียงของเรานั้นจะต้องมาจากคำบอกของคนอื่น
สังคม ให้กับประเทศชาติ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันให้เป็นหนึ่งในร้อย
การมีเพื่อนสนิทที่พัฒนามาเป็นเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม
ในเวลาต่อมา และความจริงจังในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ เกียรติคุณร่วมกับศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอีก 99 ท่าน และเป็นเกียรติกับ
และบรรยากาศการศึ ก ษาที ่ ห ล่ อ หลอมให้ ผ มกลายเป็ น คนที ่ ตัวเองและวงศ์ตระกูลที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระ
ขวนขวายในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ที่ไม่ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้
หยุดจนถึงทุกวันนี้
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะความรู้ สิ่งนี้ต้องสร้างและสั่งสม
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
จากหยาดเหงื
่อ ความมุมานะของตัวเอง สิ่งเหล่านี้คือการลงทุน
อย่างไร
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีไม่ใช่สรณะของการหาคำตอบ แต่ ประสบการณ์บอกผมว่าผลตอบแทนใดๆ ไม่คุ้มค่ามากไปกว่าการ
เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการหาคำตอบ เพราะทุกทฤษฎีมี ลงทุนในการหาความรู้
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สมบัติ อนันตรัมพร
เมื่อมีความฝัน จงตั้งใจและทำให้เป็นจริงจนสุดความสามารถ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ใช้วิชาความรู้เป็นแนวทางสร้างงานให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ในทุกการกระทำและควรทำตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ชื่อ-นามสกุล สมบัติ อนันตรัมพร
ปีการศึกษาที่จบ 2539
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาชีพวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• แม่ทัพไอทีของไทย ตีพิมพ์ในหนังสือ “11 แม่ทัพไอที”
โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างใหญ่ของ
คุณสมบัติ อนันตรัมพร คือแรงผลักดันให้มุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าเพื่อ
สร้างธุรกิจให้เติบโต จนกลายเป็นผู้นำวงการผู้ผลิตสายเคเบิ้ล นับได้
ว่าเป็นต้นแบบของการทำธุรกิจอย่างมีวสิ ยั ทัศน์และก้าวทันโลกยุคใหม่
โดยความรู้ คำแนะนำ ที่ได้รับจากนิด้าได้มีส่วนช่วยต่อเติมและสร้าง
คุณค่าธุรกิจอย่างมากมาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
“สู่ความเป็นหนึ่ง” และ “เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
1. มุ่งมั่น และ ทุ่มเท
2. เป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. มีความฝัน และตั้งใจสร้างความฝันให้เป็นความจริง

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป
และเป็นสถาบันชั้นนำในเชิงวิชาการด้านการบริหารและการจัดการ พัฒนบริหารศาสตร์
ดีใจและภูมิใจที่สถาบันเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติ
ยศในครั้งนี้
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ได้รับความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างหลากหลาย และ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ได้ ร ั บ ประสบการณ์ จ ากเพื ่ อ นนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนได้ ร ั บ รู ้ ก าร
1. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์จากมุมมองของอาจารย์และวิทยากร
2. จงภูมิใจที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรติ และ
ตลอดจนหนังสือและนิตยสารที่อาจารย์แนะนำ
ทรงประสิทธิภาพแห่งนี้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ปรับเปลี่ยนและสร้างองค์กรจากบริษัทห้องแถวสู่บริษัทมหาชน
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ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ในการทำงานต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีแผนการทำงาน
และมีกระบวนการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
มีรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ สนใจศึกษาสิ่งแปลกใหม่
เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ
ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2531
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดี
หน่วยงานที่สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานที่สำคัญ

• นิตยสารไทม์ (Time Magazine) ฉบับกรกฎาคม ปี 1974 เสนอให้เป็น “The Rising
World Leader” ขณะที่มีอายุ 23 ปี ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อที่อายุน้อยที่สุดใน
จำนวน 150 คน จากทั่วโลก
• สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบโล่เกียรติคุณ
พระพิรุณ สำหรับศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในฐานะอธิการบดีคนที่ 12 (คนปัจจุบนั )
ของนิด้า อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2516 ปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในฐานะนักวิจารณ์ด้านสังคม
และการเมืองของไทย ดร.สมบัติ เป็นดุษฎีบัณฑิตทางการบริหาร
พัฒนาคนแรกของสถาบัน ในระหว่างศึกษาปริญญาเอก ด้วยความ
เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองและนโยบายสาธารณะ ดร.สมบัติ ได้ผลิต
ผลงานทางวิช าการอย่างต่อเนื่อ ง ทั้ง ด้านตำรา งานวิ จ ั ย และ
บทความ โดยเฉพาะตำราทางด้านการเมือง การบริหาร และนโยบาย
สาธารณะ และผลงานวิจัยต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมทางการเมืองของ
ชนชัน้ กลางในสังคมไทย วิสยั ทัศน์และกรอบการปฏิรปู ระบบราชการ
เป็นต้น
ดร.สมบัติ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวง
วิชาการ การเมือง และภาคประชาสังคม โดยได้รับเชิญให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในอดีต อาทิ ประธาน
บริษัท ไทยเดินเรือ จำกัด กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กรรมการอุดมศึกษา กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เป็นต้น ปัจจุบนั
ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการการเคหะแห่งชาติ
และนายกสภาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ด้วยเกียรติประวัตแิ ละ
ประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย ท่านจึงเป็นอีกหนึง่ ในความภูมใิ จและเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ชาวนิดา้ ทุกคน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
มีความภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่าของนิด้า และมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการศึกษาของนิด้า เนื่องจากมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ
ผลิตผู้นำระดับสูงของชาติ และเชื่อว่านิด้ามีโอกาสจะพัฒนาให้เป็น
World Class University ได้ในอนาคต
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
นิ ด ้ า ได้ ม ี ส ่ ว นเสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ และ
สังเคราะห์ ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางวิชา

การและการปฏิบัติ และที่สำคัญคือเครือข่ายของนิด้าที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ในทางวิชาการ ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชา
การให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และในทางบริหาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ทางบริหารเพื่อให้การบริหารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
1. ขับเคลื่อนให้นิด้าเป็น World Class University
2. เสริมสร้างให้นิด้าเป็น High Performance Organization
3. มุ่งเน้นการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
เคล็ดลับของท่านในการสร้างความสำเร็จ
1. กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน
2. มีแผนการทำงานที่ชัดเจน
3. มีกระบวนการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
4. มีการติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด
5. ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
6. มีรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ
7. สนใจศึกษาสิง่ แปลกใหม่ เพือ่ นำมาพัฒนาการทำงานอยูเ่ สมอ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นความภาคภูมิใจสำหรับชีวิต
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้นักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ให้ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง ต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ที่จะ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ
เพื่อการสร้างสังคมที่ดี และที่สำคัญต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
และความซื่อสัตย์
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สมพร เชาวรินทร์
นิด้าสอนให้รู้จัก Apply ทฤษฎีเข้ากับชีวิตจริง ซึ่งในการทำงานต้องใช้
ศิลปะในการเรียนรู้ผู้คนร่วมด้วย โดยการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ยอมรับที่จะถอยในบางครั้ง ใช้ความธรรมดา ความเรียบง่าย ความเข้าอก
เข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน คิดก่อนทำ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ชื่อ-นามสกุล สมพร เชาวรินทร์	
ปีการศึกษาที่จบ 2541
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานทนายความ รองประธานมูลนิธถิ ำ้ กระบอก (คนที่ 1)
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท สำนักงานทนายความนายสมพร เชาวรินทร์
มูลนิธิถ้ำกระบอก
ผลงานที่สำคัญ
• รับโล่เกียรติคุณทนายความดีเด่นที่ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่สภาทนายความ ประจำปี 2532
• ได้รับเกียรติคุณชั้นหนึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ
ส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2532
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ตติตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
• รองประธานมูลนิธิถ้ำกระบอก คนที่ 1 ตั้งแต่ 30 เมษายน 2547 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยเส้นทางชีวิตที่ต้องพบและผ่านประสบการณ์ทั้งในวงราชการ
เอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม ซึง่ จำเป็นต้องใช้ความเสียสละ
เป็นอย่างมาก ความรูท้ ค่ี ณ
ุ สมพร เชาวรินทร์ ได้รบั จากนิดา้ จึงได้ถกู
นำมาปรับใช้ได้อย่างสอดประสานและสร้างผลสัมฤทธิอ์ ย่างกว้างขวาง
ผ่านการทำงานทีจ่ ริงจัง พร้อมๆ กับการเป็นผูน้ ำทีเ่ ป็นแบบอย่างให้กบั
คนรุน่ ใหม่
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
จากภาพลักษณ์ที่ภายนอกดูเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ ดูน่าเกรง
ขาม แต่พอได้มาสัมผัสเอง ที่นี่ให้ความรู้สึกเสมือนเป็นบ้านที่ให้ทั้ง
ความรู้ และความอบอุน่ จากเพือ่ นๆ และคณาจารย์ ทำให้รสู้ กึ ว่าเรา
โชคดี และมีเกียรติทม่ี โี อกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันทีผ่ ลิตบุคลากร
ออกไปรับใช้องค์กร สังคม และประเทศชาติ จนเป็นทีย่ อมรับ
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
แน่นอนว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั คือความรูอ้ ย่างลึกซึง้ ในวิชาการสาขานัน้ ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ได้รบั ความรูใ้ นแง่ของสังคม คือการเรียนรูท้ จ่ี ะเป็นคนดี
พลเมืองดีของประเทศชาติ เรียนรูจ้ ะทำให้สงั คมนีน้ า่ อยู่ โดยเริม่ ต้นที่
การกระทำของตัวเรา และได้แนวคิดต่างๆ มากมายจากคณาจารย์ทม่ี ี
ความรอบรู้ มีเพือ่ นทีด่ มี ากขึน้ รูจ้ กั คนมากขึน้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ก่อนเรียนที่นิด้า ในตอนแรกก็มุ่งจะใช้ทฤษฎีมานำในการทำงาน
แต่เมือ่ เรียนทีน่ ดิ า้ จึงรูจ้ กั การ Apply หรือการนำทฤษฎีไปปรับใช้กบั
การทำงานเพือ่ ให้การทำงานราบรืน่ ขึน้ มีความยืดหยุน่ ขึน้ และยอมรับ
ได้วา่ ความคิดของเราอาจจะไม่ถกู ต้องเสมอไป เหนือสิง่ อืน่ ใดคือการที่
มีความสุขในการทำงานเพิม่ มากขึน้
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
นอกเหนือจากการใช้วชิ าความรูใ้ นการทำงานแล้ว ยังต้องใช้ศลิ ปะ
ในการเรียนรู้ผู้คนร่วมด้วย นั่นหมายถึงการรู้จักยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ้ น่ื ยอมรับทีจ่ ะถอยในบางครัง้ เพราะในการทำงานทุกอย่างไม่
สามารถลุลว่ งได้ดว้ ยตัวของเราเพียงคนเดียว การทำงานร่วมกัน หรือ
การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้นการได้รับความร่วมมือ
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จากทุกฝ่ายคือหัวใจของการทำงาน ใฝ่หาความรูต้ ลอดเวลา มีจติ ใจที่
เป็นประชาธิปไตย
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การได้รบั การกล่อมเกลาจากนิดา้ ได้ฝกึ ให้ใช้ความธรรมดา ความ
เรียบง่าย ความเข้าอกเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับ
บัญชา ให้ความรูส้ กึ เป็นกันเอง ในขณะเดียวกันก็มคี วามน่าเกรงขาม
และเมือ่ เราอยากได้ใจจากใคร เราต้องให้ใจเขาก่อน คิดดีทำดี รูจ้ กั ให้
อภัย คิดก่อนทำ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สนุกกับงานทีท่ ำ ปรึกษากับผูร้ เู้ มือ่ มีปญ
ั หา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
นีค่ อื ความภาคภูมใิ จทีส่ ถาบันอันทรงเกียรติเห็นคุณค่าของผม ซึง่
ถื อ เป็ นกำลั ง ใจที ่ จ ะทำให้ ผ มได้ น ำความรู ้ ท ี ่ ได้ จ ากนิ ด ้ า รวมถึ ง
ประสบการณ์จากการทำงานทีผ่ า่ นมาไปถ่ายทอดให้แก่บคุ คลอืน่ ทัว่ ไป
ทัง้ ในวงราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม ผมจึงอยากขอบคุณ
สถาบันและคณะกรรมการทีใ่ ห้เกียรติคดั เลือกผมในครัง้ นี้
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ในฐานะศิษย์เก่า และศิษย์รุ่นพี่ ขอให้ท่านที่กำลังศึกษาใน
สถาบันแห่งนี้ ได้ตักตวงความรู้ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดจาก
เหล่าคณาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นการศึกษา เพราะความรู้จากบท
เรียนในชั้น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างอาจารย์
เพื่อนนักศึกษา จะเป็นข้อมูล ซึ่งเรียกว่า “คลังข้อมูล” ที่เราสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำงาน หรือแม้แต่การดำรงชีวิตส่วนตัว
ได้เป็นอย่างดี และควรคบหาเพื่อนฝูงให้ทั่วถึง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกัน ปรึกษาหารือกับอาจารย์เมื่อมีข้อสงสัย ส่งเสริมคนดี อย่า
ก้มหัวให้กับคนเลว กลับมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ และสถาบันเมื่อ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และหากมีเวลาพอ ก็ควรเสียสละเวลามา
ร่วมกิจกรรม หรือเป็นกรรมการในสมาคมต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อ
ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสุดท้ายผมขออวยพรให้นัก
ศึกษารุ่นร้องทุกท่านประสบผลตามความมุ่งหมายที่ประสงค์ทุก
ประการ

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ต้องใช้ทั้งความอุตสาหะ
เพียรพยายาม จริงใจต่อทุกคน และรับผิดชอบในการทำงาน
ต่อตนเอง ประเทศชาติ และประชาชน
ชื่อ-นามสกุล สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต	
ปีการศึกษาที่จบ 2521
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ

• รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 30
• ที่ 1 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30
• ที่ 1 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32
• รางวัลคนดีมหาดไทย ปี 2537
• นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
จากการก้าวเดินในฐานะนักปกครองมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาชน และ
กว่า 50 ปี ได้หล่อหลอมให้คุณสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นหนึ่งใน
นักปกครองฝีมือดีของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้สร้างคุณูประการให้ ประเทศชาติ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
กับหลายๆ จังหวัด ที่ได้มีโอกาสปกครองในฐานะพ่อเมือง “รางวัล
ต้องมีความอุตสาหะ เพียรพยายาม มีความจริงใจต่อเพือ่ นร่วมงาน
คนดีมหาดไทย” จึงเป็นเครื่องตอกย้ำถึงคุณงามความดี และความ
ตั้งใจในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และประชาชน
เป็นสำคัญ กว่าที่จะเดินทางมาสู่จุดนี้ นิด้า นับเป็นสถาบันแห่งหนึ่ง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ที่ท่านผู้ว่าฯ ได้นำหลักความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้จนเชี่ยวชาญ
พัฒนบริหารศาสตร์
มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันสูงยิ่ง ซึ่งจะเป็นกำลังใจใน
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าคือสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูง ในอันดับ การปฏิบัติงาน และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติต่อไป
ต้นๆ ของประเทศ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
จุดมุ่งหมายของการศึกษานอกจากเป็นไปเพื่อรับใช้ตนเองแล้ว
นิด้า สอนให้เรามีกรอบที่ดีในการคิด การมองสิ่งต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์ที่มีหลักการและเหตุผล และทำให้เราสามารถวางแผนการ ยังต้องดำเนินไป เพื่อรับใช้และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
ทำงานทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
นำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรูใ้ นหลายสาขาทีไ่ ด้รบั สามารถนำไปปรับใช้กบั การทำงานใน
องค์กร ทีม่ สี ภาพแวดล้อมการทำงานทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
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ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
การสร้างทีมงานที่มีทัศนคติที่ดีไปในทิศทางเดียวกันนั้น
สามารถส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกันเป็นทีม แบบมีระบบ อย่างเต็มความ
สามารถ สุดท้ายก็จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
ชื่อ-นามสกุล ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย	
ปีการศึกษาที่จบ 2550
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โอเรียนสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โลจีสติคส์ จำกัด
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท โอเรียนสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติคส์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• การเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมการเรียกร้องความเป็นธรรมจากอียู ให้คืนสิทธิจีเอสพีสินค้ากุ้งไทย
• การเป็นผู้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการก่อตั้งสหพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาเซียน (ASEAN Agriculture
Federation : AAF)
• สมาคมกุ้งไทย ภายใต้การบริหารของนายสมศักดิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหา
สารตกค้างในทุกๆ กรณี
• การเป็นกำลังสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาเอดี หรือมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา (Anti dumping)

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย คือผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง ที่คอยผลัก
เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ มุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย และแสวงหาความ
ดั น สิ นค้ า เกษตรของไทยให้ ก ้ า วเป็ น หนึ ่ ง ในผู ้ น ำตลาดโลก และ
ดำเนินกิจกรรมการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสินค้าเกษตรไทย สำเร็จต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยเป็นกำลังสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาเอดี หรือมาตรการตอบโต้
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา ดร. สมศักดิ์ จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดี
สร้างทีมงามที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความเข้าใจใน
ที่นักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไปควรนำไปเป็นแบบอย่าง
งานที่ทำระหว่างทีมงาน และตอบแทนผลงานให้เป็นที่พอใจและ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเกียรติยศที่ดีงามในด้านความรู้และ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
วิชาการในสาขาต่างๆ มาช้านาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดย
พัฒนบริหารศาสตร์
ทั่วไป
ยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการสอนอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย
น้องๆ คิดไม่ผิดที่ได้ตัดสินใจมาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรตินี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา สามารถแลกเปลี่ยน
และอย่าย่อท้อต่อการเรียน เพราะการเรียนที่นิด้ามีมาตรฐานสูง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระในทุกๆ ด้าน
ต้องอดทนและขยัน แสวงหาความรู้จากอาจารย์เท่าที่ทำได้ให้มาก
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ที่สุด เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็จะมีความภาคภูมิใจและมี
ความสุข อย่างที่ผมได้รับมาแล้ว
อย่างไร
ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันมีมากมาย แต่ที่ได้นำไปต่อยอดใน
งานของบริษัทตัวเอง คือ การจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่ดีขึ้น
และกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคลากรในบริษัทชัดเจนมาก
ขึ้น และผลตามมาคือ ปัญหาด้านพนักงานลดลง เกิดผลของการ
ร่วมกันทำงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
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สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์
ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
ผู้ถือหุ้น พนักงานย่อมนำมาสู่ความสำเร็จ

ชื่อ-นามสกุล สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์
ปีการศึกษาที่จบ 2530
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• กรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

หากจะพูดถึงความสำเร็จของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากจะ
วัดค่ากันด้านตัวเลขแล้ว ความมั่นคงและความสุข ตลอดจนถึง
จริยธรรมของผู้บริหารที่มีต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จได้อีกประการหนึ่ง ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรและ
ความซื่อสัตย์ต่อทุกคน คือ วิสัยทัศน์และเคล็ดลับการทำงานของ
คุณสวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์ ที่เล็งเห็นว่าพลังขับเคลื่อนของบริษัทนั้น
อยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำ จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทแห่งนี้จะมั่นคงและ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท
แล้วคุณสวัสดิ์ยังดำรงตำแหน่งกรรมการหอการค้าให้กับจังหวัด
ปทุมธานีอีกด้วย การเรียนที่นิด้าได้ช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ให้
เขาได้เป็นอย่างมาก

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ได้นำวิชาการบริหาร บัญชี การเงินและสาขาอื่นๆ ในแต่ละด้าน
มาใช้ในการทำงานและบริหารอย่างเต็มที่ ตลอดจนการนำแนวคิด
ทางการตลาดมาวิเคราะห์ในการจำหน่ายสินค้าของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่าง
ปลอดภัยและไม่หยุดนิ่ง

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน ย่อมนำมาสู่ความ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำด้าน สำเร็จ
วิชาการ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ลูกศิษย์อย่างดี
พัฒนบริหารศาสตร์
ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิต
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
หากเป็นการเรียนรู้จากการทำงานจริงผมคงใช้เวลาหลายปี แต่ การทำงาน
การได้รบั ความรูจ้ ากสถาบันแห่งนี้ จากคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่าน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ทำให้ผมสามารถเก็บเกีย่ วได้ภายในช่วง 2–3 ปี นับเป็นคุณค่าอันยิง่ ใหญ่
เวลาที่เราเป็นนักศึกษา จงมีความสุขกับการเก็บเกี่ยวความรู้
มากมาย
จากอาจารย์ให้มากที่สุด และเมื่อเติบโตให้นำกลับมามอบให้กับรุ่น
น้องๆ และบุคคลรอบตัวท่านต่อไป
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สว่าง เกษตรสุวรรณ
If it’s not finished, It’s not end.
If it’s not end, It’s not finished.
การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม ต้องทำจนได้ผลอย่างที่ต้องการ
ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าเรายังไม่สำเร็จ เราควรจะต้องหา
หนทางใหม่เพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการให้ได้
ชื่อ-นามสกุล สว่าง เกษตรสุวรรณ	
ปีการศึกษาที่จบ 2535
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• 2531 - 2535 Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd.
• 2535 - 2536 Shinawattra Co.,Ltd.
• 2536 - 2539 Marketing Manager, Exellence Form Co.,Ltd.

จากคำกล่าวของ คุณสว่าง เกษตรสุวรรณ ที่พูดไว้ว่า วิชา
วิศวกรไม่เพียงพอต่อการบริหารและการจัดการทางธุรกิจ ทำให้วันนี้
เขาคือผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไปของ บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการ
บริ ห ารจั ด การมาผนวกเข้ า ด้ ว ยกั น ได้ อ ย่ า งลงตั ว โดยนิ ด ้ า เป็ น
สถาบันที่ทำให้ คุณสว่าง ได้เรียนรู้ถึงการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบเพื่อการนำมาใช้ในการทำงานจริง และสอนให้รู้จักถึง
การทำงานเป็ นที ม และการเป็ น ผู ้ น ำที ่ ส ามารถนำพาองค์ ก รไปสู ่
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ศิษย์เก่า
จากสถาบันแห่งนี้ได้ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรและสถาบัน
ต่ า งๆ ในทุ ก วงการ ทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมไปถึ ง ในแวดวง
การเมือง นิด้า ยังมีจุดยืนในการวางตัวเป็นกลางเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งใดๆ ในบ้านเมือง ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันให้เห็นว่าสถาบันนีม้ ไิ ด้เป็น
เครื่องมือของฝ่ายใด และการฉลองครบรอบ 45 ปี โดยที่มีจำนวน
นั ก ศึ ก ษาเพิ ่ ม มากขึ ้ น ในทุ ก ปี เป็ น สิ ่ ง ที ่ พ ิ สู จ น์ ให้ เห็ นถึ ง ความมี
คุณภาพของอาจารย์และนักศึกษาที่จบออกมาทุกรุ่น
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
นิด้า เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ผมเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังและสอนให้ผมรู้จักการให้คืนแก่สังคม คณาจารย์ที่นี่
สอนให้ศิษย์ทุกคนมีคุณธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สังคม
เพื่อนพ้องในนิด้าก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง รุ่นพี่รุ่นน้องต่างมี
ความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ตาม
ทำให้ผมประทับใจและภูมิใจที่ได้จบจากสถาบันแห่งนี้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ผมได้ศึกษามานั้นไม่เพียงพอต่อ
การนำไปใช้ทางธุรกิจ นิด้าเป็นสถาบันที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการนำมาใช้ในการทำงาน
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จริง และสอนให้รู้จักถึงการทำงานเป็นทีมและการมีผู้นำที่สามารถ
นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และยังสอนให้รู้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างการเป็นหัวหน้า และผู้นำ ซึ่งผมได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การเป็นผู้นำองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
If it’s not finished, It’s not end. If it’s not end, It’s not
finished. การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม ต้องทำจนได้ผลอย่างที่ต้องการ
ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าเรายังไม่สำเร็จ เราควรจะต้องหาหนทางใหม่
เพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการให้ได้
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การทำให้ดีที่สุด ถึงแม้บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้
แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เรียนรู้และได้สั่งสมประสบการณ์จากสิ่งที่
เราทำเพื่อนำมาปรับปรุงและใช้ใหม่ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ทุกๆ
ครั้งที่มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา บ่อยครั้งจะได้รับคำ
ตอบว่าทำไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน ผมจะให้พนักงาน
กลับไปทบทวนและหาแนวทางแก้ไขที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ
ด้วยวิธีการนี้ก็จะทำให้งานต่างๆ ประสบผลสำเร็จได้มากขึ้น
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จและเป็นเกียรติอย่างสูง และผมจะใช้รางวัลทีไ่ ด้รบั
ในครั ้ ง นี ้ เป็ น เครื ่ อ งเตื อ นใจ ที ่ จ ะทำประโยชน์ ให้ แ ก่ ส ั ง คมและ
ประเทศชาติ เพื่อให้สมกับรางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิที่ได้เป็น
ศิษย์เก่าของสถาบันนี้ต่อไป
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ที่หาเงินได้มาก หรือมี
ตำแหน่งใหญ่โตในองค์กร แต่มันคือความภาคภูมิใจและประสบ
ความสำเร็จในสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ และมีผู้คนรอบข้างชื่นชมใน
ความสำเร็จที่ได้มาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเรา และสิ่งนั้นๆ
จะต้องเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร และประเทศชาติ

นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
การเป็นผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยการรับรู้และวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของตนเอง ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพันธกิจและ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เหมาะสม
ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย	
ปีการศึกษาที่จบ 2547
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
หน่วยงานที่สังกัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานที่สำคัญ
• รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านการรักษาหัวใจเต้นผิดปกติด้วยคลื่นวิทยุ จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
• รางวัลคนดีสังคมไทย สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด จากนิตยสารเส้นทางไทย
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
• รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาครัฐ ประจำปี 2552 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
• แนวทางการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย)
• ประธานโครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงและเครือข่ายโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความปรารถนาทีจ่ ะให้คนไทยได้รบั บริการทางการแพทย์ทไ่ี ด้
มาตรฐานและทัว่ ถึง ทำให้ นายแพทย์ สุขมุ กาญจนพิมาย ผูอ้ ำนวยการ
สถาบันโรคทรวงอก มีพนั ธกิจทีส่ ำคัญ ในการผลักดันให้สถาบันโรคทรวงอก
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทีใ่ ห้บริการคนไทยทุกคน ให้มสี ทิ ธิในการรักษา
พยาบาลโดยเท่าเทียมกัน จากความเชีย่ วชาญทางด้านวิชาชีพแพทย์ใน
ฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ทีม่ หี น้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย
และในบทบาทของนักบริหารทีต่ อ้ งบูรณาการความรูใ้ นหลายด้าน และ
เปลีย่ นแปลงกรอบความคิดจากหน่วยงานภาครัฐมาเป็นหน่วยงานบริการ
จึงเป็นภาระทีห่ นักอึง้ แต่ดว้ ยความตัง้ ใจอย่างแท้จริงในการทำงาน ภาพ
ลักษณ์ของสถาบันโรคทรวงอกในวันนี้ จึงเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์คนหนึ่งของนิด้า นิด้าเป็นชื่อที่ทุกคน
ยอมรับว่าเป็นสถาบันทีก่ อ่ ตัง้ เพือ่ นำความรูม้ าใช้พฒ
ั นาประเทศ โดยมุง่
หวังประโยชน์สขุ ของประชาชนอย่างยัง่ ยืน รายงานวิจยั ต่างๆ ทีอ่ อกมาก็
เป็นทีย่ อมรับและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การศึกษาจากสถาบัน
แห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางว่ามีคุณวุฒิและความรู้
ตลอดจนความรับผิดชอบทีจ่ ะสร้างพัฒนาสังคมไทยให้สคู่ วามเจริญได้
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ผมรูส้ กึ ประทับใจกับการได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จากท่าน
อาจารย์ซง่ึ ให้ความเป็นกันเองและถ่ายทอดความรูอ้ ย่างเต็มที่ ผมมีความ
สุขทีไ่ ด้มาเรียนทีน่ ่ี ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ๆ ต่างสาขาวิชาชีพ ทำให้มโี อกาสแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นและมุมมอง ทำให้เกิดความรักความผูกพันเป็นเพือ่ น
กันและร่วมปรับทัศนคติตอ่ กันได้เป็นอย่างดี
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ผมได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานตนเอง คือ สถาบันโรค
ทรวงอก โดยเฉพาะการนำแนวคิดมาปรับใช้ในการทำงานโดยยึดถือผูร้ บั
บริการเป็นศูนย์กลาง ขณะเดียวกันสถาบันโรคทรวงอกจำเป็นต้องเปลีย่ น
บริบทและกรอบความคิดจากหน่วยงานภาครัฐมาเป็นหน่วยงานบริการ
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว มีมาตรฐานและราคาไม่แพง ตลอด
จนเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงบริการ การทำอย่างนี้ได้จำเป็นต้อง

พัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มคี วามรู้ ซึง่ นอกเหนือจากเทคนิคยังต้อง
เพิม่ การสือ่ สารและการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทำงาน ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
สิง่ ทีผ่ มได้จากการมาศึกษาทีน่ ดิ า้
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
การเป็นผูบ้ ริหารทีด่ จี ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้เป็นผูบ้ ริหารการ
เปลีย่ นแปลง โดยการรับรูแ้ ละวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของตนเอง ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพันธกิจและ
หน้าทีต่ ามกฎหมายของหน่วยงานทีเ่ หมาะสม และสามารถประเมินผล
การปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถวัดได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง และ
หาวิธกี ารสือ่ สารมาเชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์รว่ มกับการปฏิรปู ระบบเพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันของหน่วยงาน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ผมได้นำความรูท้ ไ่ี ด้จากนิดา้ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ประการแรก
คือต้องยึดถือคนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาของหน่วยงาน โดยพัฒนา
สมรรถนะทีเ่ หมาะสมทัง้ ทัว่ ไปและวิชาชีพ ให้บคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพและ
สมรรถนะสูง เพือ่ ให้บริการทัง้ ทางวิชาการและการรักษาพยาบาลอย่างมี
คุณภาพ และทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
ประการทีส่ องคือการสร้างทีมทัง้ ในระดับหน่วยงานและเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการดูแลสุขภาพของประชาชนด้านโรค
ปอดและโรคหัวใจแบบองค์รวม ตัง้ แต่การดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาและ
ฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละสังคมทีม่ น่ั คง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ โดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นแหล่งศึกษาทีห่ ล่อหลอมให้ผมเป็นผูบ้ ริหารทีพ่ ร้อมด้วยความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถเชือ่ มโยงมาใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านมีความภูมใิ จทีไ่ ด้ศกึ ษาในสถาบันแห่งนี้ และ
นำความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ให้สมประโยชน์แก่ประเทศไทย และทีส่ ำคัญคือ ความ
สัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกันกับศิษย์ถงึ อาจารย์และเพือ่ นทุกคน
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สุชาดา ภวนานันท์
ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ข่าวสาร เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ได้มากและเร็ว การเปลี่ยนแปลงก็เร็วมาก เราต้องมองตัวเอง
และวาง Position ของตัวเองว่าอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร
และเมื่อลงมือทำแล้วทำให้ดีกว่า และเกินกว่าความคาดหมาย

ชื่อ-นามสกุล สุชาดา ภวนานันท์ 	
ปีการศึกษาที่จบ 2552
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2551 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำความรู้ที่ได้รับไปทำงาน โดยพัฒนาและบริหารเสริมสร้าง
“สุชาดา ภวนานันท์” หญิงเก่ง และหญิงแกร่งอีกคนในวงการ
การเงิน ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานในองค์กรการเงินชั้นนำ ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Wisdom for change) เพื่อจะเป็นผู้นำ
ของประเทศที่ต้องใช้ความรู้ และการตัดสินใจที่เฉียบคม เพื่อรักษา การเปลี่ยนแปลง (Change agent)
ผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้มาใช้บริการโดยทำให้ดีที่สุด เพื่อนำพา
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
องค์กรหรือสิ่งที่ทำให้สามารถอยู่ในอันดับต้นๆ และเป็นที่ยอมรับ
ทำให้ดีที่สุด และนำพาองค์กร หรือสิ่งที่ทำ ให้อยู่ในอันดับต้นๆ
โดยการนำความรู ้ ท ี ่ ได้ ไปพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งปั ญ ญาเพื ่ อ การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change agent หรือเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม
ได้อย่างแท้จริง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
อ่าน - คิด - จด - ทำ และความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมานาน เป็นศูนย์รวมแห่ง อยู่ที่นั่น คือคติประจำใจ
วิชาการ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ประเทศไทย
พัฒนบริหารศาสตร์
ภูมิใจมาก และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
สิ ่ ง ที ่ ได้ ร ั บ คื อ ความรู ้ จ ากคณาจารย์ ท ี ่ ม ี ค วามตั ้ ง ใจในการ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาอย่างยิ่ง มีความมุ่งมั่น จริงใจ อดทน
ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ข่าวสาร เราสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่อนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วม
รุ่นและร่วมสถาบัน มีความประทับใจในไมตรีจิตของคณาจารย์และ ต่างๆ ได้มากและเร็ว การเปลี่ยนแปลงก็เร็วมาก เราต้องมองตัวเอง
และวาง Position ของตัวเองว่าอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร และ
เพื่อนๆ
เมื่อลงมือทำแล้วทำให้ดีกว่า และเกินกว่าความคาดหมาย อย่าง
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ มั่นคง มุ่งมั่น อย่าเปลี่ยนแปลงตามกระแส พยายามให้ถึงที่สุดเพื่อ
ให้ประสบความสำเร็จ
อย่างไร
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สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์
ค้นหาวิธีใหม่ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
รักษาคำสัญญา ทำงานให้ได้ตามกำหนดที่รับปากไว้
ซึ่งจะทำให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงานทุกคน
ทั้งเจ้านาย และลูกน้อง
ชื่อ-นามสกุล สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2516
คณะที่จบ สถิติประยุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท AS.COM จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• กรรมการก่อตั้งสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (ATCI)
• อดีตนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมศิษย์เก่าสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• โล่นักศึกษาดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ ปีบริหาร 2553-2554

คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ใช้ความรู้จากสิ่ง
ที่เล่าเรียนมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากงานที่รับผิดชอบ
ทั้งทางด้านการบริหารและการดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ความสำเร็จที่
เกิดขึ้นทุกวันนี้จึงเกิดจากการมีแนวคิดในการทำงานที่คิดอยู่เสมอว่า
“น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้” และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสุธรรมให้ความสำคัญนั่น
ก็คือต้องนำความรู้ไปช่วยประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมด้วย

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
เมื่อจบจากนิด้า ก็ได้เข้าทำงานตรงตามสายงานที่เรียนมาคือ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำเทคนิคต่างๆ จากแบบฝึกหัดไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ได้ เป็ น อย่ า งดี ทำให้ ส ามารถเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
โปรแกรมการทำงาน ช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ ลดลง ทำให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ค้นคิดวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่าโดยการทดลอง เพื่อให้ได้โปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสมองของเราเอง
ไปด้วย และจะคิดอยู่เสมอว่า “น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้”

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เนื่องจากมาศึกษาที่นิด้า ตั้งแต่เปิดทำการสอนใหม่ๆ ในปี พ.ศ.
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
2511 ซึ่งมีเพียงตึก 1 และตึก 2 เท่านั้น รถเมล์มาไม่ถึง บางครั้งก็นั่ง
ค้นหาวิธีใหม่ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รักษา
เรือมาจากประตูน้ำขึ้นที่ท่าน้ำด้านหลังของนิด้า จึงทำให้มีความ
ผูกพันกับนิด้ามากพอสมควร ปัจจุบันก็ยังได้มีโอกาสมาทำงานให้ คำสัญญา ทำงานให้ได้ตามกำหนดที่รับปากไว้ ซึ่งจะทำให้เป็นที่ไว้
กับสถาบัน โดยได้เป็นกรรมการของสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และยัง วางใจของผู้ร่วมงานทุกคน ทั้งเจ้านาย และลูกน้อง
ทำงานต่อเนื่องมาตลอดจนทุกวันนี้
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะตัวเรา
การเรียนสมัยก่อน ต้องเรียนวิชาต่างๆ ของทุกคณะเพื่อเป็นพื้น
ฐานก่อนจะเลือกเรียนวิชาหลักของคณะตนเอง เช่นวิชารัฐศาสตร์ เองเท่านั้น เพื่อนฝูงและญาติมิตรก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยเช่นกัน
เศรษฐศาสตร์ ทำให้ได้รับความรู้กว้างขวาง ได้ประโยชน์ในการ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
บริหารมากเมื่อเรียนจบไปแล้ว นิด้ายังเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูง
เมื ่ อ จบแล้ ว ต้ อ งนำความรู ้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ให้ ก ั บ ตนเองและ
และรักษามาตรฐานสม่ำเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรและเพิ่ม
แขนงวิชาใหม่ๆ ให้ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษาที่ ครอบครัวเพื่อความก้าวหน้า แต่อย่าลืมนำความรู้ไปช่วยประเทศ
จบมามีคุณภาพอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังมีการเชิญศิษย์เก่าเข้ามา ชาติ และสังคมส่วนรวมด้วย
ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมากนำ
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สุพจน์ หนูเนียม
ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีการพัฒนาและ
เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ
คิดไว้อยู่เสมอว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ และจะต้องทำให้สำเร็จ
ชื่อ-นามสกุล สุพจน์ หนูเนียม
ปีการศึกษาที่จบ 2548
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.นางเลิ้ง
(กต.ตร.สน.นางเลิ้ง)
• กรรมการ มูลนิธิชาวระโนด
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รองเลขาธิการ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (TAFA)

คุณสุพจน์ หนูเนียม คือบุคคลสำคัญของชาวระโนด จังหวัด
สงขลา อดี ต ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการคมนาคมสภาผู ้ แทน
ราษฎรผู้นี้ ยังเคยเป็นรองเลขาธิการสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (TAFA) อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทำธุรกิจขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) ทั้งทาง
อากาศ ทางทะเล ทางบก และทางรถไฟ ด้วยความสามารถที่
หลากหลายและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานทางธุรกิจ
หรืองานราชการ ทำให้รับมือกับทุกอย่างได้อย่างเชี่ยวชาญ และใน
ฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จและเป็นหลักชัยในการทำงานคือ
การที ่ ค ุ ณ สุ พ จน์ ได้ น ้ อ มนำแนวพระราชดำริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนเสมอมา

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้   และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารและการจัดการธุรกิจของ
ตนเองที่ดำเนินอยู่ สามารถสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และก่อให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไป
พัฒนาองค์กรและธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้า
สร้างความเป็นเลิศในด้านบริการให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจาก
ทั่วโลก โดยตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ขยันเข้าไว้ อดทนและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีการพัฒนา
นิด้า เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการบริหาร และการจัดการ
ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์ในระดับปริญญาเอก และเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ
หรือดุษฎีบัณฑิตเกือบทั้งหมด ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ คิดไว้อยู่เสมอว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ และจะต้องทำให้สำเร็จ
ทำงานให้ ก ั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมาย นักศึกษาที่สำเร็จ
จากที่นี่ต่างประสบความสำเร็จล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในสายอาชีพ พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาจากคณะ
และเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ
กรรมการ เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตัวเองและวงศ์ตระกูล
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จบจากที่นี่ นอกจากจะได้ความรู้
ขอให้รุ่นน้องตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและมีจิตใจ
ทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
เผื
่
อ
แผ่ ต ่ อ เพื ่ อ นมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม ขอให้ ท ุ ก ท่ า นเดิ นตามแนว
แล้ว ยังได้ประสบการณ์และมุมมองความคิดที่แตกต่างออกไปจาก
เพื ่ อ นๆ ในแต่ ล ะสายอาชี พ ทำให้ เ กิ ด วิ ส ั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล เกิ ด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน
มิตรภาพที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกัน
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สุมิตร เพชราภิรัชต์
เราต้องมีคนที่ดีและเก่งมาช่วยเราทำงาน การที่เราจะมีคนดีและเก่งมาช่วย
เราทำงานนั้น เราต้องดูแลพนักงานอย่างดี สร้างความพึงพอใจและความ
สุขให้แก่พนักงาน และอบรมให้พนักงานเป็นคนดีด้วย ถ้าพนักงานเป็นคนดี
และคนเก่งและมีความสุข ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
ที่เราดูแลก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
ชื่อ-นามสกุล สุมิตร เพชราภิรัชต์ 	
ปีการศึกษาที่จบ 2528
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด,
บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ชัยรัชการ (กรุงเทพ) และบริษทั โตโยต้า
ชัยรัชการ จำกัด ผูแ้ ทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่และรถยนต์โตโยต้าของ
คุณสุมติ ร เพชราภิรชั ต์ ทีบ่ ริหารและผลักดันธุรกิจทีต่ นเองดูแลก้าวไปสูก่ าร
เป็นผูน้ ำในตลาด โดยใช้ความรูท้ ไ่ ี ด้เรียนมาจากนิดา้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครบถ้วนในทุกด้าน รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าอยูก่ บั บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง จากการทำงาน
ของพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเมือ่ ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เคยละเลยที่
จะกลับมาทำงานให้กบั สถาบันทีต่ นเองรักและภาคภูมใิ จ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
รูส้ กึ รักและภาคภูมใิ จในสถาบันแห่งนีม้ าก เพราะสถาบันแห่งนีก้ ำเนิด
จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีต่ อ้ งการให้ศษิ ย์ของ
สถาบันนำความรูค้ วามสามารถไปพัฒนาชาติไทยของเราให้เจริญรุง่ เรือง
ศิษย์เก่าจำนวนมากได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และนำความ
รูค้ วามสามารถทีไ่ ด้ไปประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จได้รบั ตำแหน่ง
หน้าทีร่ ะดับสูงสุดทัง้ ในภาคราชการ และในภาคธุรกิจ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
สถาบันแห่งนีเ้ ป็นสถาบันทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทรงเกียรติ ศิษย์ทกุ รุน่ ตัง้ แต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั จึงควรภาคภูมใิ จเป็นอย่างมาก
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ความรูท้ ไ่ี ด้จากนิดา้ เป็นปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้ผมประสบความสำเร็จ
ในการทำงาน นอกเหนือจากความรูท้ ไ่ี ด้ ผมยังได้เพือ่ นทีด่ จี ำนวนมาก ทัง้
ในรุน่ เดียวกันและพีน่ อ้ งต่างรุน่ ต่างคณะ ทีค่ อยให้กำลังใจและความช่วย
เหลือในทุกๆ ด้านเมือ่ ต้องการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำคัญมาก ในส่วนของอาจารย์
ทีน่ อกจากจะมีความรูค้ วามสามารถตัง้ ใจประสิทธิประสาทวิชาความรูใ้ ห้
กับลูกศิษย์แล้ว ยังย้ำเตือนให้ลกู ศิษย์ทกุ คนมีคณ
ุ ธรรมและช่วยเหลือ
สังคมและประเทศชาติเมือ่ มีโอกาส
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้อย่างไร
ผมได้นำความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้และนำมาผสมผสานกับความรูท้ ไ่ี ด้
จากคุณพ่อและคุณแม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความรูท้ างการบริหารทีไ่ ด้
ไม่วา่ จะเป็นทางด้านการเงิน การตลาด การบัญชี การผลิต การบริหาร
บุคคล และ การวางนโยบายทางธุรกิจ สามารถใช้ในการบริหารธุรกิจของ
ตัวเองได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้เปรียบคูแ่ ข่งขันในตอนนัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคน

รุน่ เก่าอยู่ ส่งผลให้ผมประสบความสำเร็จโดยสามารถเป็นตัวแทนจำหน่าย
ทีม่ ยี อดขายสูงสุดได้ภายใน 3 ปี นับจากวันเริม่ ดำเนินการ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่
ภาคภูมใิ จเป็นอย่างมาก
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ผมต้องการให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้ลกู ค้า
อยูก่ บั เราอย่างต่อเนือ่ ง โดยอาศัยบุคคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีระบบการอบรม
ให้ความรูท้ ด่ี ใี ห้กบั พนักงานและสร้างความพึงพอใจให้กบั พนักงาน ถ้า
ลูกค้าพอใจการบริการ และพนักงานมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข ในทีส่ ดุ ก็
จะทำให้ผลตอบแทนการลงทุนของเราดีขน้ึ เมือ่ บริษทั มีผลตอบแทนการ
ลงทุนทีด่ แี ล้ว ต้องไม่ลมื รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และพยายามดูแล
สังคมทีเ่ ราอยูใ่ ห้ดที ส่ี ดุ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การแข่งขันในทุกวันนีม้ สี งู มาก ถ้าทุม่ เทไม่เพียงพอก็คงยากทีจ่ ะชนะ
คูแ่ ข่งได้ แต่ถา้ ไม่มคี วามซือ่ สัตย์กค็ งไม่มใี ครไว้ใจ และถ้าไม่มคี วามกตัญญู
ก็คงไม่มที างเจริญอย่างแน่นอน ทีส่ ำคัญอีกอย่างก็คอื บุคคลากรทีด่ ี มี
คุณภาพและคุณธรรม ดังนัน้ เราต้องมีคนทีด่ แี ละเก่งมาช่วยเราทำงาน การ
ทีเ่ ราจะมีคนดีและเก่งมาช่วยเราทำงานนัน้ เราต้องดูแลพนักงานอย่างดี
สร้างความพึงพอใจและความสุขให้แก่พนักงาน และ อบรมให้พนักงานเป็น
คนดีดว้ ย ถ้าพนักงานเป็นคนดีและคนเก่งและมีความสุข ก็จะทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการทีเ่ ราดูแลก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ผมรูส้ กึ ยินดีและภาคภูมใิ จเป็นอย่างมาก และเป็นเกียรติยศอย่างสูง
ยิง่ และคิดว่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์กบั สถาบันและประเทศชาติสบื ต่อไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ต้องทำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ ก่อนคือตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน หาความ
รูจ้ ากการทีไ่ ด้เข้ามาเรียนให้มากทีส่ ดุ และถ้ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ก็นา่ จะเข้าร่วมเพราะจะเป็นประสบการณ์ทด่ี ใี นการทำงานร่วมกับคนอืน่
เมือ่ จบการศึกษาไปแล้วก็ควรใช้ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้รบั จากสถาบันนี้
ไปประกอบอาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถ และถ้ามีโอกาสควรทำ
ประโยชน์ให้กบั สถาบันและประเทศชาติดว้ ย
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สุเมธ มณีวัฒนา
มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
ทุ่มเทให้กับการทำงาน
มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
และให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน
ชื่อ-นามสกุล สุเมธ มณีวัฒนา	
ปีการศึกษาที่จบ 2536
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ส่วนกลาง บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
• ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ของคุณสุเมธ ที่เริ่มต้น
จากการเป็นทนายความ และใช้ความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพนำมา
ผนวกกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจที่นิด้า ด้วย
ความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการทำงานโดยมุ่งที่ผลประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าส่วนตน มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ดีที่สุด รวมถึงมีจริยธรรมใน
ธุ ร กิ จ ทำให้ เขาได้ ขึ้นสู่การเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
ผู ้ อ ำนวยการฝ่ า ยพั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ ก่ อ นจะก้ า วสู ่ ก ารเป็ น รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งบริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ในปัจจุบัน

คิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริง
ทำให้เกิดคุณภาพในการทำงานและบริหารงาน เพื่อพัฒนางาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
มีความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งประโยชน์และ
ผลสำเร็จหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรซึง่ เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นให้ดีที่สุด
มีจริยธรรมในธุรกิจ

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ทุ่มเทให้กับการทำงาน มุ่งเน้นการทำงาน
ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี นิด้าเป็นสถาบันแห่งเดียวที่สอน
ระดับปริญญาโทขึ้นไปที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ที่ก่อตั้ง เป็นทีม และ ให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน	
โดยพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมมีความ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้และได้เป็น
พัฒนบริหารศาสตร์
ศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจ
มีความภาคภูมิใจ ดีใจที่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากนิด้ามาใช้ใน
การทำงานจนประสบความสำเร็จ และ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
คณาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ มีความตั้งใจใน พระราชทานรางวัล ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา มีเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความรัก มี
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ความห่วงใยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนดูแลกันตั้งแต่
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรวดเร็ว การ
วันแรกที่ได้เข้าศึกษา จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว แต่
ศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความรู้สึกเหล่านี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
และการทำงาน เพราะเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาและ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ การตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่าสิ่งนี้เป็นเพียงการเริ่ม
ต้น ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการใฝ่หาความรู้ ขอให้น้องๆ นักศึกษา
อย่างไร
ตลอดเวลาในการศึกษา อาจารย์ได้สอนให้สามารถเชื่อมโยง ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการอย่าง
ความรู้และแนวคิดทางวิชาการกับประสบการณ์ที่มีอยู่ จนเกิดแนว ต่อเนื่อง ขอให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ หรือ Eager to learn
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สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
ต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่ามีความชอบหรือไม่ชอบอะไร ข้อดีข้อด้อยคืออะไร จากนั้น
เราจะสามารถเลือกที่จะทำงานที่ตัวเองเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
สุข ที่สำคัญต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ก้าวให้ทันกับ
ธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งฝึกการเข้าถึงสมาธิที่จะช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจ
ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง รักและเมตตาคนรอบข้าง รู้จักการให้อภัย
ชื่อ-นามสกุล สุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2529
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าของและผู้จัดการทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด บริษทั ดูมายเบส จำกัด และ บริษทั อินฟินติ ี้ เพรส จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ผู้แทนมนตรี สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
• ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
• เลขานุการอนุกรรมการ PDX (ศึกษาเกีย่ วกับ PDF–Portable Documentary for Exchange)
• นักบริหารยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9 (ขวัญใจรุ่นและทะเบียนรุ่น)
สโมสรนักบริหารฐานเศรษฐกิจ
• นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 50 (กรรมการฝ่ายปฏิคม) ปี 2553
สถาบันการประชาสัมพันธ์

ในความหลากหลายของงานและประสบการณ์ทผ่ี า่ นเข้ามา ล้วน
ทำให้คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์ ได้ต่อยอดเก็บเกี่ยวเข้ามาร่วมกับ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากนิดา้ ทีฝ่ กึ ให้มองภาพเป็นองค์รวม มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของประเด็นหลักและประเด็นรอง สามารถค้นหาปัญหา
ผนวกกับประสบการณ์ที่มี เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจให้มีแตกต่าง มีผล
ประกอบการและการเติบโตทีน่ า่ สนใจ คุณสุวชิ าภรณ์ ยังใช้สมาธิเข้า
มาช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
รักและเมตตาคนรอบข้าง รูจ้ กั การให้อภัย นิดา้ จึงเป็นเสมือนพืน้ ฐาน
สำคัญแห่งการก้าวเดินสูเ่ ป้าหมายทีย่ ง่ิ ใหญ่ของเธอ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
รักและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ เพราะนิด้า
เป็นจุดเริม่ ต้น และเป็นแรงบันดาลใจทีใ่ หญ่ยง่ิ ทีจ่ ะผลักดันให้เราก้าว
ไปสูเ่ ป้าหมาย เป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคม ประเทศชาติและโลกใบนี้
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
การเรียนที่นิด้าได้รับการฝึกให้มองภาพเป็นองค์รวม มีการจัด
ลำดับความสำคัญของประเด็นหลักและประเด็นรอง สามารถค้นหา
ปัญหา โดยการใช้องค์ความรูท้ เ่ี รียนมานำมาผนวกกับประสบการณ์ท่ี
มี เพื่อแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในช่วง
เวลานัน้ ตลอดจนความรูส้ กึ ของคนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถนำพา
ตัวเองให้อยู่รอดได้ในสภาวการณ์ต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนีย้ งั ประทับใจกับอาจารย์ทเ่ี ก่งและดี เป็นต้นแบบในวิธี
คิด มุมมอง สามารถถ่ายทอดวิชาการทีแ่ ข็งแกร่ง และประสบการณ์ท่ี
ชาญฉลาด ปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและประเทศ
ชาติ รวมถึงการมีเพือ่ นทีด่ ี ช่วยเหลือในเรือ่ งความรูด้ า้ นวิชาการ ให้คำ
แนะนำ และเป็นเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ได้ใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ในการทำกรณีศึกษา
จากที่เรียน เข้าไปทำความเข้าใจในการทำงาน วางแผนงานและ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหา วิชาต่างๆ ที่
เรียนล้วนเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เช่น วิชาการจัดการ

องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีท่ ำให้เราปรับตัวทำงานร่วม
กับคนในองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีพื้นความรู้ความเข้าใจทำให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่
เกีย่ วข้องได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมีเครือข่ายทีด่ ี เช่น อาจารย์
รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทำให้ขยายธุรกิจได้ และออกจากธุรกิจได้ทันเมื่อ
สถานการณ์ไม่ดี
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
ต้องรูจ้ กั ตัวเองก่อน ว่าชอบและไม่ชอบอะไร มีจดุ อ่อน จุดแข็งตรง
ไหน ต้องมองปัญหาทั้งในส่วนของตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน
เพือ่ ให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด และทำงานทีต่ นเองชอบและมีความสนใจ
เพือ่ ให้ทำงานอย่างมีความสุข เลือกผูร้ ว่ มงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่
ซื่อสัตย์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ รอบรู้ในงาน มีศักยภาพ รู้จัก
จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และที่
สำคัญต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ก้าวให้
ทันกับธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งฝึกการเข้าถึงสมาธิที่จะช่วยปรับสภาวะ
ร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลง รักและเมตตาคนรอบ
ข้าง รูจ้ กั การให้อภัย
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นรางวัลที่ที่ถือเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่งของชีวิต มีความ
ภูมิใจที่ได้นำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง และได้มโี อกาสทำประโยชน์ให้กบั สังคมในหลายด้าน ซึง่ เป็น
ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยวางรากฐานในการพัฒนาบุคลากรให้กบั ประเทศชาติ
ต่อไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
“ถ้าไม่มนี ดิ า้ ก็ไม่มเี ราทีเ่ ป็นอยูเ่ ช่นทุกวันนี”้ อยากให้ทกุ คนช่วย
กันคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ความเป็น ‘ตัวตนที่สง่างาม’ ของพวกเรา
แต่ละคน ปรากฏออกมาให้ทกุ คนได้รบั รู้ เป็นต้นแบบของความภูมใิ จ
และทำอย่างไรให้เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ทีแ่ ยกย้ายกันไปทำภารกิจทีส่ ำคัญ
ของชีวิต กลับมาคิดถึงนิด้า และรวมใจกันสร้างสรรค์ พัฒนา และ
รักษานิดา้ ของเราไว้ให้เป็นหนึง่ ในสถาบันอันทรงเกียรติตลอดไป
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แสงชัย โชติช่วงชัชวาล
การทำงานต้องทำอย่างมืออาชีพ ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และกล้า
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงต้องกล้าที่จะยอมรับ
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ซ้ำสอง และประการสำคัญคือ อย่าอ่อนแรงก่อนที่จะถึงเส้นชัย
ชื่อ-นามสกุล แสงชัย โชติช่วงชัชวาล	
ปีการศึกษาที่จบ 2547
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• กรรมการ การประปานครหลวง
• ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
• ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การเรียนที่นิด้าของคุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ได้ต่อเติม และ
ต่อยอด ฝึกให้ได้คิด เน้นทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
เชื่อมโยงความรู้ที่ไม่ทำให้มองอะไรแค่มุมเดียว และไม่มีแนวความ
คิดใดแนวคิดหนึ่งที่ถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเลือกใช้ จึง
เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ คุณแสงชัยนำมาประยุกต์กับ
การทำงานในสนามธุรกิจจริง ที่บางครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดี บางครั้งก็
อาจมีอุปสรรคมาท้าทายบ้าง เพื่อหล่อหลอมให้เป็นคนที่เก่งและ
แกร่ง ในการนำพานาวาที่ดูแลรับผิดชอบให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคง และไม่ลืมที่จะทำเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เมื่อเข้ามาเรียนที่นิด้า มีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนๆ ที่มีหลายวัย
หลายรุ่น มีประสบการณ์ การดำเนินชีวิต และทัศนคติที่แตกต่างกัน
ออกไป ทำให้ได้รู้หลายเรื่องนอกเหนือไปจากการทำงาน การเรียนที่
นิด้าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง มีท่านอาจารย์ที่มีความรู้และเปี่ยมไป
ด้วยประสบการณ์ นิด้าสอนให้เรามีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่เป็น
ระเบียบ เข้าใจสังคมและทำเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส สิ่งเหล่านี้ทำให้
ชีวิตในรั้วสถาบันมีความหมาย มีความจดจำที่น่าประทับใจ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
รู้สึกประทับใจในการเรียนการสอนของนิด้า เป็นการเรียนที่ทำให้
เราได้คิด ให้เราได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งจากอาจารย์
ผูส้ อนและผูเ้ รียน เน้นทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาและการเชือ่ มโยง
ความรู้ทำให้เราไม่มองอะไรแค่มุมเดียว ทุกอย่างมีความเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กัน และขึ้นอยู่กับบริบท สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ นิด้า
จะเน้นสอนในเรือ่ งจริยธรรมมาก อาจารย์ทกุ ท่านจะสอนให้นกั ศึกษา
เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญใน
ชีวิตคนเป็นอย่างมาก
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้เรียน รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทำให้สามารถนำมาประยุกต์
ใช้ในที่ทำงานได้เป็นอย่างดี การเรียนที่นิด้ามีความน่าสนใจคือ
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จะต้องรู้ทั้งแนวกว้าง และเชิงลึก สิ่งที่ได้รับคือการเรียนรู้การบริหาร
แบบหลายมุมมองพร้อมทั้งเข้าใจว่าไม่มีแนวความคิดใดแนวคิดหนึ่ง
ที่ถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะเลือกใช้
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และทำเป้าหมายให้เป็นแรงดึงดูด
ในการทำให้เราสำเร็จ ต้องมีความรู้ และต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะทำให้
เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็น
วิสัยทัศน์ที่มีทัศนคติที่เป็นบวก ต้องสร้างเป้าหมายที่ท้าทายอยู่เสมอ
เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้สร้างผลงานที่ดีที่สุด
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
การทำงานต้องทำอย่างมืออาชีพ ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และกล้า
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงต้องกล้าที่จะยอมรับความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นซ้ำสอง
และประการสำคัญคือ อย่าอ่อนแรงก่อนทีจ่ ะถึงเส้นชัย
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
มีความรูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคณ
ุ พัฒนบริหารศาสตร์ในครัง้ นี้ รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่
สถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญในตัวผม รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ช่วย
สร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้มีกำลังใจ
มากขึน้ ในการทำงานและการช่วยเหลือสังคมต่อไป
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
สำหรับนักศึกษานิดา้ ตลอดระยะทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นสถาบันแห่งนี้ ถือ
เป็ น ช่ ว งเวลาที ่ ม ี ค วามสำคั ญ สำหรั บ การใช้ ช ี ว ิ ต นั ก ศึ ก ษาให้
มีคุณค่ามากที่สุด ขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนให้เต็มที่ มาพบปะกับ
อาจารย์เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์
และไมตรีจิตกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและเพื่อนร่วมสถาบัน จะได้นำ
ความรูไ้ ปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน
ในการทำงานต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายที่ยากและความมุ่งมั่นที่จะ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ยากนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายที่ยาก
ได้แก่สิ่งที่เราไม่เคยทำ และจะต้องทำให้สำเร็จในเวลาอันสั้น
จะทำให้เราได้มีโอกาสค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ
และผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ
ชื่อ-นามสกุล อดิศักดิ์ โรหิตะศุน	
ปีการศึกษาที่จบ 2539
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด สถาบันยานยนต์
ผลงานที่สำคัญ

• ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award
• วิศวจุฬาดีเด่น
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์
• ประธานสมาพันธ์ยานยนต์อาเซียน
• นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จากการทำงานกับอุตสาหกรรมยานยนต์มาตัง้ แต่เริม่ ผลิตและประกอบ
ยานยนต์เพือ่ ทดแทนการนำเข้า หลังจากนัน้ ได้มกี ารเพิม่ การใช้ชน้ ิ ส่วนทีผ่ ลิตได้
ในประเทศ การยกระดับคุณภาพ และการเพิม่ ประสิทธิภาพจนทำให้ประเทศ
ไทยกลายมาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในปัจจุบนั คุณอดิศกั ดิ์ โรหิตะศุน
จึงเป็นผูห้ นึง่ ทีม่ สี ว่ นสำคัญในการขับเคลือ่ นสิง่ เหล่านี้ โดยการทำงานร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาให้ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมภิ าค
อาเซียนได้อย่างแท้จริง คุณอดิศกั ดิ์ ยังเป็นคนไทยเพียงไม่กค่ ี นทีไ่ ด้กา้ วขึน้ สูก่ าร
เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงให้กบั บริษทั ญีป่ นุ่ กับตำแหน่งรองประธานกรรมการ
บริหารระดับสูง บริษทั เอเชีย่ นฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด อันเนือ่ งมาจากฝีมอื
และความสามารถ กระทัง่ ปัจจุบนั ทีเ่ กษียณจากงานประจำก็ยงั เสียสละและ
อุทศิ ตนในทำงานให้กบั ส่วนรวมมาอย่างต่อเนือ่ งโดยมีความมุง่ หวังทีจ่ ะผลักดัน
“อุตสาหกรรมนำความสุขสูส่ งั คมไทย” ให้จงได้
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิดา้ สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีตอ่
ประชาชนชาวไทย และประเทศไทย จึงทรงได้กอ่ ตัง้ นิดา้ ขึน้ มาเพือ่ สร้างนัก
พัฒนาขึ้นมา เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ประชาชนมีความกินดีอยูด่ ี นิดา้ จึงเปรียบเสมือนความหวังของสังคมไทย
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
ผมได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ จากคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ และ
จากเพือ่ นร่วมรุน่ รุน่ พีร่ นุ่ น้อง มีโลกทรรศน์กว้างขึน้ และสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ตา่ งๆ ไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ ได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
นิดา้ ยังปลูกฝังให้ทกุ คนนำความรูไ้ ปใช้อย่างมีคณ
ุ ธรรม ส่วนความประทับ
ใจนัน้ คือความอบอุน่ ทีไ่ ด้จากเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ และคณาจารย์
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
หลังจากจบนิดา้ ก็เกิดเหตุการณ์วกิ ฤติตม้ ยำกุง้ ด้วยความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทเ่ี รียนมาทำให้สามารถผ่านวิกฤติ และสามารถพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาสจนสามารถขยายตลาดส่งออกไปจำหน่ายทัว่ โลกได้ หลังจาก
วิกฤติตม้ ยำกุง้ สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจผันผวนตลอดเวลา ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์และเครือข่ายของนิดา้ ช่วยได้มากทีเดียว นอกจากนีค้ วามรับผิด

ชอบต่อสังคมทีไ่ ด้รบั การปลูกฝังจากนิดา้ ก็สามารถนำมาใช้กบั องค์กร จัดตัง้
หน่วยงาน CSR และจัดตัง้ มูลนิธฮิ อนด้าประเทศไทยขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือสังคม
ไทยในด้านสิง่ แวดล้อม, การศึกษา และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมอีกด้วย
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
เนื่องจากผมทำงานด้านอุตสาหกรรมมาโดยตลอดและเชื่อมั่นว่า
อุตสาหกรรมเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ยงั มีสง่ิ ทีต่ อ้ ง
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก เช่น เรือ่ งขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน
ด้านปัญหาสิง่ แวดล้อม ฯลฯ เพือ่ ให้ “อุตสาหกรรมนำความสุขสูส่ งั คมไทย”
ให้จงได้ “และอุตสาหกรรมนำความสุขสูส่ งั คมไทย” ก็คอื วิสยั ทัศน์ท่ี
สำคัญในการทำงานของผมเอง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ในการทำงานต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายทีย่ ากและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายทีย่ ากนัน้ เป็นสิง่ สำคัญ เป้าหมายทีย่ ากได้แก่สง่ิ ที่
เราไม่เคยทำ และจะต้องทำให้สำเร็จในเวลาอันสัน้ จะทำให้เราได้มโี อกาส
ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆ และผลงานใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เรือ่ ง
ทีมเวิรค์ ก็สำคัญ เพราะการทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้ดว้ ยใครคนใดคนหนึง่ ถ้า
หากเราอยากทำให้ทมี เวิรค์ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของ
งานก็มคี วามเป็นไปได้ นอกจากนี้ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นสิง่ ทีส่ ำคัญ
ทีต่ อ้ งปลูกฝังให้ตวั เราเองและองค์กรของเราอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จะทำให้เรา
ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างมีความสุข ปราศจากปัญหา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รางวัลมิใช่เป้าหมายของการทำงาน แต่รสู้ กึ ดีใจและภูมใิ จทีไ่ ด้มโี อกาส
ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทำงานเพือ่ สังคมไทย และเพือ่ ในหลวงร่วม
กับพีน่ อ้ งชาวนิดา้ ทุกๆ คน และหวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเห็นพลังทีเ่ กิดขึน้ จาก
เครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และคณาจารย์ เดินหน้า
สร้างสรรค์พฒ
ั นาสังคมทีม่ คี วามสุขอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
“นิดา้ คือความหวังของสังคมไทย” อยากให้พวกเราชาวนิดา้ ทุกคนมาร่วม
กันทำความฝัน และความหวังให้เป็นความจริง โดยการใช้สติปญ
ั ญา ความรู้
และความมีคณ
ุ ธรรม นำพาความเจริญ มาสูส่ งั คมไทยไว้ให้ลกู หลานของเรา
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อติชาติ ไชยศุภรากุล
ไม่ว่าจะลงมือทำอะไร อยากให้แน่ใจว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รับมาอย่าง
เข้มข้น โดยผสานเข้ากับเป้าหมายที่ตั้งมั่นจากการได้รู้จักตนเอง
แล้วลงมือทำอย่างตั้งใจ สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ควบคู่กับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด
ชื่อ-นามสกุล อติชาติ ไชยศุภรากุล
ปีการศึกษาที่จบ 2543
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานบริหาร - ฝ่ายขายและการตลาด
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด
ผลงานที่สำคัญ

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. 2552 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สมาคมธุรกิจเคมีแห่งประเทศไทย

การที ่ ไ ด้ ค ลุ ก คลี ก ั บ วงการปิ โตรเคมี ม าเป็ น เวลานานทำให้
คุ ณ อติ ช าติ ไชยศุ ภ รากุ ล ผู ้ บ ริ ห ารหนุ ่ ม อนาคตไกลได้ ส ะสม
ประสบการณ์จากอาชีพมาอย่างมากมาย เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าถ้ามีความสามารถ ก็มีโอกาสให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
โดยไม่ต้องรอเวลา และเมื่อมีโอกาสได้ต่อยอดความรู้ที่เสมือนเป็น
พื ้ นฐานสู ่ ก ารบริ ห ารจั ด การ ยิ ่ ง ส่ ง ผลให้ คุ ณ อติ ช าติ มองเห็ น
แนวทางการบริหารธุรกิจได้เฉียบคมยิ่งขึ้น กระทั่งสามารถพาธุรกิจ
ก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหญ่มาได้อย่างสง่างามถึงสองครั้ง
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
รู้สึกผูกพัน และเป็นหนี้บุญคุณต่อคณาจารย์ และสถาบัน

ต่อยอดต่อไปอีกขั้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและง่ายต่อการ
ประยุกต์ใช้
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
รู้จักตนเอง รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิต และงานนั้นต้องตอบ
สนองเป้าหมายของเราได้ การทำงานจึงเกิดความสุข เป้าหมายของ
เรานั้น สำหรับใครบางคนอาจจะเล็ก แต่ถ้าสำหรับเรามีความหมาย
และมีความสำคัญมาก ขอให้ทำสำเร็จแค่นั้นก็ทำให้เรามีความสุข
มากแล้ว ขณะเดียวกันการที่จะบรรลุเป้าหมายใด ต้องควบคู่กับการ
วางกลยุทธ์ที่ดีและถูกต้องเสมอ

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
รักในสิ่งที่ทำ เชื่อมั่นในทีมงาน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ควบคู่กับการ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรู้จากนิด้าถือว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการ กำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
บริหารธุรกิจและการดำเนินชีวิต โดยสิ่งเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
จากคณาจารย์ทม่ี คี วามสามารถและทรงคุณวุฒิ รวมทัง้ ประสบการณ์
ที่ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นความประทับใจ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกซาบซึ้งและปลาบปลื้มที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน
มาจนถึงทุกวันนี้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
แน่นอนที่สุด ว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนที่นิด้าเปรียบเสมือน
รากฐานที่มั่นคง และมีผลอย่างมากต่อความเข้าใจในการทำธุรกิจ
แต่สิ่งที่สำคัญ คือที่นี่สอนให้ผมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายหลัง
จากจบไปแล้ว ทำให้ความรู้เดิมสามารถพัฒนาให้แตกแขนงและ
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ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้ยึดมั่นในวิชาชีพ และความรู้ที่ได้จากสถาบัน เลือกและ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและถูกต้อง เพื่อเกียรติของตนเอง ครอบครัว และ
สถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาการแก่เรา นอกเหนือจากนี้คือการทำ
อะไรก็ตาม ขอให้นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผมตระหนักเสมอถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ อันสำคัญทีม่ ตี อ่
สถาบันหลักของชาติ และประชาชน ทุกภารกิจทีป่ ฏิบตั กิ ระทำในฐานะ
ทหารของชาติทปี่ ฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและประเทศชาติ
มุง่ หวังให้บา้ นเมืองมีความมัน่ คง สงบเรียบร้อย ปราศจากภัยคุกคาม
ทีบ่ นั่ ทอนความเข้มแข็ง และความมีเสถียรภาพ
ชื่อ-นามสกุล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ปีการศึกษาที่จบ 2547
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ

• รางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ.2551 สาขา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ		
• โล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ.2551 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• โล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2550 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกเป็นอีกหนึง่
บุคคลทีส่ มควรได้รบั การจารึกชือ่ ไว้ในบันทึกหน้าหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์
ทางการเมืองและการทหารของไทย ในช่วงวิกฤตทางการเมืองของประเทศ
หลายครัง้ หลายครา ทหารได้เข้ามามีบทบาทหลักในการเป็นตัวกลางดูแล
ความสงบเรียบร้อยให้กบั บ้านเมืองและสร้างความอบอุน่ ใจให้กบั ประชาชน
การบริหารจัดการในช่วงเวลาเหล่านัน้ จำเป็นต้องมองและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิด
ขึน้ ในลักษณะองค์รวม (holistic) เพือ่ ให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด
ถึงแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ดว้ ยความสามารถ และความ
ตัง้ ใจ ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ทีม่ ตี อ่
สถาบันหลักของชาติ จึงทำให้ปญ
ั หาต่างๆ ผ่านพ้นและลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
รู้สึกตระหนักในภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
อันทรงเกียรติแห่งนี้ ทีจ่ ะสนองตอบต่อแนวพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงก่อตัง้ สถาบัน
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
จุดเด่นของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ องค์ความรูแ้ บบสหวิทยาการ
(Multidisciplinary) ที่ทำให้นักศึกษา มีความรู้กว้างขวาง และเกิดมุม
มองในหลายมิติ จุดเด่นอีกประการหนึง่ คือเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ควบคู่กับทักษะในการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์
ความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง และนอกจากเนือ้ หาตามทฤษฎีแล้วในการ
เรียนการสอนจะมีกรณีศึกษาร่วมด้วยเสมอ นอกจากนี้การได้ทำงาน
ร่วมกับเพือ่ นๆ ทีห่ ลากหลายทีม่ ปี ระสบการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่างกันช่วยทำให้ได้แง่คิด มุมมองด้านการบริหารใหม่ๆ ทำให้
เข้าใจองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั อย่างลึกซึง้ มากขึน้
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ก่อนทีจ่ ะเข้ามาเรียนทีน่ ดิ า้ ผมมีประสบการณ์ในการบริหารมาระ
ดับหนึ่ง แต่องค์ความรู้ที่ได้รับจากนิด้าช่วยให้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ การมองปัญหาในลักษณะองค์รวม (Holistic) และการตัดสินใจ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ท่ามกลางบริบททีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา

แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ได้สง่ ผลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อสังคมโลก
ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นภัย
คุกคามต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ซึง่ จะส่งผลต่อความมัน่ คง
ของประเทศในอนาคต การแก้ปัญหากระทำได้ยากเนื่องจากมีความ
ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับทุกด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กองทัพบกต้องปรับตัวสูค่ วามทันสมัย ทันสถานการณ์ ผูน้ ำต้องมีองค์
ความรูแ้ บบสหวิทยาการ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมต่อการเผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ และต้องให้ความสำคัญกับการ บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมเพือ่ ให้การแก้ปญ
ั หาบรรลุผล
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการผมตระหนักเสมอถึงเกียรติที่ได้รับ
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอันสำคัญที่มีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และประชาชน ทุกภารกิจทีป่ ฏิบตั กิ ระทำในฐานะทหารของชาติท่ี
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ มุ่งหวังให้บ้าน
เมืองมีความมัน่ คง สงบเรียบร้อย ปราศจากภัยคุกคามทีบ่ น่ั ทอนความ
เข้มแข็ง และความมีเสถียรภาพ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ และเป็นมงคลสูงสุดต่อผมและครอบครัวที่
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณ
พัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครัง้ นี้ และมี
ความภาคภูมใิ จทีค่ ณะกรรมการของสถาบัน เห็นถึงความตัง้ ใจในการ
ปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ประเทศชาติตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ปัจจุบนั เป็นโลกแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)
ระดับการพัฒนาของประเทศขึน้ กับศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้
ของประชาชนในชาติ ผูท้ ม่ี โี อกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ
และมีชอ่ื เสียงแห่งนี้ ขอให้มคี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนาองค์ความรูค้ วบคู่
กับคุณธรรม ซึง่ นอกจากจะเกิดผลดีตอ่ ตัวเองแล้วย่อมส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอกี ด้วย
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ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ที่สำคัญที่สุด ในการให้คำปรึกษา
ไม่ได้มุ่งแต่เพียงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเป็นสำคัญ
แต่จะมุ่งประโยชน์สูงสุดที่สังคมพึงได้
จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าไปพร้อมๆ กันด้วย
ชื่อ-นามสกุล อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	
ปีการศึกษาที่จบ 2552
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วนอาวุโส
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• กรรมการบริหาร
• หุ้นส่วนอาวุโส
• กรรมการ		
• กรรมการอำนวยการ
• กรรมการ		

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ได้ฉายแสงไว้อย่างเจิดจ้าในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใน
กลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย บริษัทให้คำปรึกษาที่มี
ความเชีย่ วชาญจนเป็นทีย่ อมรับในภูมภิ าคต่าง ๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจใน
ด้านการสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
และภาษี ตลอด 15 ปี ในวิชาชีพ ดร.อนุพันธ์ ประกอบธุรกิจด้วย
ความปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายภายใต้แนวคิด “มุ่งแสวงหาความสำเร็จ
ไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อผู้อื่น”

บริษัทในกลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในประเทศไทย
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สูงสุดที่สังคมพึงได้จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน
ความรู้ที่ได้จากหมวดวิชาการระเบียบวิธีวิจัย ทำให้ผมเปลี่ยนวิธีคิด
โดยสิ้นเชิงและมีวิธีคิดที่หลากหลาย มีระบบระเบียบมากขึ้น นำไปสู่
การแสวงหา และการพิสูจน์ข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของทฤษฎีหรือข้อ
สันนิษฐานที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำไปสู่ผลสรุป และการนำไปปฏิบัติ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
“มุ่งแสวงหาความสำเร็จ ไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อผู้อื่น”																	

เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
จงมีความปรารถนาดีกับทุกคน ในการที่จะให้การสนับสนุน
เป็ นความภาคภู ม ิ ใจประการหนึ ่ ง ในชี ว ิ ต ที ่ ได้ ศ ึ ก ษาและรั บ
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้
การทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตส่วนตัว																					
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เข้าศึกษาและตลอดเวลา 4 ปีเศษ ผมมีความ
ประทับใจเป็นอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเป็นกันเอง พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งครับ รางวัลนี้จะเป็นกำลังใน
เข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอด
เวลา ทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย อันนำไปสู่การเรียนรู้อย่าง การที่จะยืนหยัดในความดีงาม และความถูกต้องในการทำงานและ
การดำเนินชีวิตต่อไป																		
แท้จริง										
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความรู้ที่ได้จากนิด้าช่วยเปิดโลกทัศน์เป็นอย่างมาก การที่ผม
ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ความรู้เหล่านี้ทำให้ผมสามารถ
มองปัญหาของลูกค้าได้ในหลายแง่มุม และกว้างขวางมากขึ้น ที่
สำคัญที่สุด คือ ในแง่มุมของการพัฒนาสังคมและบ้านเมือง เราไม่
ได้มุ่งแต่เพียงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเป็นสำคัญ แต่จะมุ่งประโยชน์
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ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้ น ั ก ศึ ก ษานิ ด ้ า ทุ ก ท่ า น จงภู ม ิ ใจที ่ ได้ ม ี โอกาสศึ ก ษาใน
สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ และใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีคิด
และการนำไปปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดทั้ง
ต่อตนเอง และผู้อื่น	

อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
มองการทำงานทุกอย่าง อย่างมีแนวคิดแบบสร้างสรรค์
พร้อมๆ กับกระตุ้นให้ตนเองพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้
ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที เมื่อต้องทำงานก็ให้ทำงาน
โดยยึดหลักคุณธรรมในการจัดการงานนั้นๆ
ชื่อ-นามสกุล อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์	
ปีการศึกษาที่จบ 2544
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ผลงานที่สำคัญ
• พ.ศ. 2534
• พ.ศ. 2543
• พ.ศ. 2544
• พ.ศ. 2546

นักบริหารดีเด่นแห่งวงการทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น ประจำปี 2534
วุฒิสมาชิก
1 ใน “50 คนดัง” จากการคัดเลือกของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
นักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
“อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์” เป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ
แนวคิดที่สร้างสรรค์และยึดหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิตทั้งทาง
เป็ นที ่ ป ระจั ก ษ์ ในวงการธุ ร กิ จ และเคยดำรงตำแหน่ ง กรรมการ
ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (รัฐวิสาหกิจ สังกัด สังคมและการทำงานพร้อมๆ กับพัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุดเท่านั้น
กระทรวงคมนาคม) และได้พัฒนาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด จึงจะก้าวทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่จบสิ้น
จากที่อยู่ในฐานะล้มละลาย จนเป็นบริษัทที่มีกำไรสูงสุดต่อเงิน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด และจากการเป็นนักบริหารที่ผ่าน
มีความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ประสบการณ์ในองค์กรระดับชาติมาอย่างช่ำชอง ทำให้หลายคน
ซื่อสัตย์
รู้จักชื่อ ของคุณอนุศักดิ์ มือหนึ่งในการบริหารองค์กรที่สามารถ
กตัญญูกตเวที
นำพาองค์กรก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโตมานับไม่ถ้วน จนกระทั่งปัจจุบัน
ขยัน อดทน
ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความไว้ ว างใจให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประธานกรรมการของ
มองโลกในแง่ดี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันที่ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและสังคม พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน เพราะรู้สึกตลอดเวลาว่ายังมี
นักศึกษาร่วมสถาบันที่เก่งๆ มากมาย รวมทั้งรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้สังคมที่ดี คือ มีเพื่อน
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการช่ ว ยให้
คิดไว้เสมอว่า คุณธรรมเป็นสิ่งที่ค้ำจุนโลก และการเดินสู่ความ
คำปรึกษาและข้อแนะนำต่างๆ จนถึงทุกวันนี้
สำเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนนั้นไม่มีทางลัด
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ได้ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ
อยู่ และเป็นแนวทางในการบริหารโครงการต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การ
ตัดสินใจในการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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อภิรักษ์ โกษะโยธิน
ในการทำงาน การทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำคัญกับการ
ทำงานเป็นทีม ช่วยให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความสำเร็จ และทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
มีแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สูงสุด
ชื่อ-นามสกุล อภิรักษ์ โกษะโยธิน
ปีการศึกษาที่จบ 2529
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน สมาชิกภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 2
หน่วยงานที่สังกัด สภาผู้แทนราษฎร / พรรคประชาธิปัตย์
ผลงานที่สำคัญ
• รางวัล โล่มารวยผดุงสิทธิ์ - ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ใช้คุณธรรมนำความสำเร็จ ประจำปี 2552
• ทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี 2551 โดยเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็ก
• รางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2550 โดย มนุษยสัมพันธ์สมาคม
แห่งประเทศไทย

ในฐานะสมาชิกผู้แทนราษฎร กับภาระหน้าที่รับผิดชอบเพื่อ
ประเทศชาติและประชาชนในปัจจุบันของ “อภิรักษ์ โกษะโยธิน”
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นคนหนึ่งในขณะที่
ดำรงตำแหน่ง ตลอดการเดินทางบนเส้นทางธุรกิจ ก่อนเข้าสู่วงการ
เมือง คุณอภิรักษ์ ได้เก็บเกี่ยวความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในฐานะ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มี
ชื่อเสียงชั้นนำของประเทศ ด้วยฝีมือการบริหารและคุณสมบัติของ
การเป็นนักการตลาดที่เยี่ยมยอด ทำให้องค์กรภายใต้การบริหารของ
คุณอภิรักษ์ สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
การเรียนที่นิด้า ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง และ
เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม จึงได้นำไปเป็นแนวทางในการ
ทำงาน คือ ตั้งเป้าหมายในงานที่ทำ และทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่
โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ และต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อร่วมกัน
ผลักดันงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
กำหนดเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจน แสวงหาความรู้ และ
แนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริต
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เป็นสถาบันการศึกษาทีท่ รงเกียรติ มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ศกึ ษาต่อ เห็นประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมเป็นสำคัญ
ณ สถาบันแห่งนี้ และเชื่อมั่นว่านิด้าจะเจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
และก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ให้ความรู้และ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
คุณธรรมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน และทำประโยชน์กับสังคม
และประเทศชาติต่อไป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง และขอปฏิญาณตน
ได้รับประสบการณ์ในการเรียน ระดับปริญญาโท ควบคู่กับการ
ว่
า
จะประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง
ทำงานประจำ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานได้ทันทีในหลายๆ สถานการณ์ ระหว่างเรียนได้ทำ สืบต่อไป
กิจกรรมหลายอย่าง และได้รับการเลือกตั้งจากเพื่อนนักศึกษาให้เป็น
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ประธานรุ่น (R23) ซึ่งครั้งนั้น นับเป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้ง
ขอให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์
แรกในชีวิต! นอกจากนี้ ยังมีความประทับใจในเพื่อนๆ นักศึกษา
ร่วมรุ่น รวมทั้งคณาจารย์ด้วย ซึ่งยังคงมีความผูกพันและติดต่อกัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียนให้มาก ซึ่งจะ
เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการทำงานในชีวิตจริงต่อไปใน
จนถึงทุกวันนี้
อนาคต ขอให้ดำเนินชีวิตโดยยึดตามหลักคำสอนเศรษฐกิจพอเพียง
เติบโตเป็นคนดีของสังคมไทย และร่วมกันพัฒนาชาติไทยของเราให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง
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อภิรัตน์ สัจจานิตย์
การเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ทุ่มเท ยืดหยุ่นและเข้าใจในสถานการณ์
อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค เพื่อค้นหาทางออก
อย่างชาญฉลาด และเมื่อก้าวเป็นหนึ่งจงรักษาคุณค่า
ของแบรนด์ตนเองให้มีมาตรฐานตลอดไป
ชือ่ -นามสกุล นางสาวอภิรตั น์ สัจจานิตย์
ปีการศึกษาทีจ่ บ 2530
คณะทีจ่ บ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (Senior Vice President)
หน่วยงานทีส่ งั กัด บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงานทีส่ ำคัญ
• Thailand Marketing Award จากผลงาน บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
• 2536 – ปัจจุบัน เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด และ
รับผิดชอบงานด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในทุกส่วน จนทำให้ “แบล็คแคนยอน”
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ 2007 Prime Minister’s Export Award /2008
SMEs Best Brand Award /2009 Bai Po Business Award /2009&2010

ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจแบล็คแคนยอน ธุรกิจร้านกาแฟ
ที่นับเป็นแบรนด์คนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ตลอดระยะ
เวลาการทำธุ ร กิ จ ของ คุ ณ อภิ ร ั ต น์ เปรี ย บเหมื อ นได้ ส ั ่ ง สมและ
ต่อยอดบทเรียนที่ได้รับจากนิด้ามาสู่การบริหารงานประสบความ
สำเร็จได้อย่างแท้จริง ความรู้สึกที่มีต่อนิด้าของคุณอภิรัตน์ จึงผูกพัน
ลึกซึ้งและเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนในระดับ
ปริญญาโท
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เพราะนิด้ามีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งสถานที่ คณาจารย์
หลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัย ความร่วมมือของ
ศิษย์เก่าที่มีต่อสถาบันอย่างแน่นแฟ้น ทำให้ความผูกพันและความ
รักต่อสถาบันไม่เสื่อมคลาย การที่บรรดาศิษย์เก่านิด้ากระจายอยู่ใน
องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนแทบทุกวงการทำให้ “NIDA Connection”
ยังมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทั้งด้าน การเมือง และเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างต่อเนื่องสืบไป
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ความเข้มข้นในระบบการเรียนการสอนที่นิด้า ที่เน้นการวิเคราะห์
ปัญหา ค้นคว้า วิจัย และการวางแผนด้านการบริหารจัดการทาง
ธุ ร กิ จ ตลอดจนการมี ท ี ม คณาจารย์ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ของประเทศในการ
ถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ด้านบริหารจัดการ ทำให้ประทับใจ
และภาคภูมิใจในสถาบันนิด้าเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาก็เป็นผู้ที่มีความ
รู้ความสามารถ ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด จึงทำให้ศิษย์เก่าทุก
ท่านเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
การที่มาศึกษา MBA ที่นิด้าทำให้ได้รับความรู้ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ การวาง
ระบบและโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย มีสาย
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพื่อนนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ ซึ่ง
สามารถนำมาต่อยอดให้การขยายกิจการ “แบล็คแคนยอน” ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
เป็นผู้นำธุรกิจร้านกาแฟและอาหารในภูมิภาคเอเซีย ด้วยการ
สร้าง พัฒนา และรักษาคุณค่าแก่ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน สังคม
และองค์กร
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ในการจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้นั้น เกิดจากการวาง
กลยุทธ์ที่ชัดเจน ทุ่มเท กระตือรือร้น ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ อดทน
ต่อปัญหาและอุปสรรคตลอดจนหาทางออกอย่างชาญฉลาด สุขุม มี
ความสามารถในการสื่อสาร เปิดใจและยอมรับถึงความแตกต่างของ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กล้าคิด
กล้าทำ กล้าพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วน
รวม ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจในสิ่งที่
สำคัญๆ และมีการติดตามผลตลอดเวลา นอกจากนี้ยิ่งได้เดินทางทั้ง
ในและต่างประเทศทำให้ได้ประสบการณ์ เห็นผู้คน วัฒนธรรม และ
แนวโน้ ม การพั ฒ นาด้ า นธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ซึ ่ ง สามารถนำมาปรั บ ปรุ ง
พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
เป็นความปลืม้ ปิตอิ ย่างยิง่ เพราะเป็นเกียรติยศอันยิง่ ใหญ่ตอ่ ตนเอง
ต่อครอบครัว และต่อองค์กรทีต่ นเป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ เปรียบเป็นการยืนยัน
ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของศิษย์เก่านิด้าในด้านการบริหาร
จัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพราะแบล็คแคนยอนมีความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน ต่อผูถ้ อื หุน้ ต่อลูกค้า ต่อคูค่ า้ ทุกราย และยังมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกด้วย
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ท่านก็สามารถเป็นธุรกิจ
SME ที ่ ม ี ค วามยิ ่ ง ใหญ่ ไ ด้ ถ้ า ท่ า นสามารถรั ก ษาคุ ณ ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ แบรนด์ พนักงาน ให้มีมาตรฐานตลอดไป ฝันให้
ไกล และก้าวไปให้ถึงความฝันนั้น
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อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
สร้างทีมงาน ด้วยการให้เกียรติ ให้ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมี Quality of work life

ชื่อ-นามสกุล อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
ปีการศึกษาที่จบ 2545
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด
ผลงานที่สำคัญ
• ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
• สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น ปี 2548 สาขานักบริหาร จากกระทรวงแรงงาน
• ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
• กรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
• ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
การมองการณ์ไกลและแก้ปัญหาอย่างฉับไว คือกลยุทธ์สำคัญ
มองให้ไกล แก้ปัญหาฉับไว ด้วยความเข้าใจ และไปให้ถึงในสิ่ง
ในการบริหารงานธุรกิจของคุณอรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส การให้ความสำคัญ ที่ตั้งใจ
กับการทำงานเป็นทีมส่งผลให้เธอประสบความสำเร็จในทุกงานที่ได้
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ลงมือปฏิบัติ ผลงานของเธอที่ได้สร้างไว้กับบริษัทและประเทศชาติ
สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง ด้วยการให้เกียรติ ให้ความรู้ ความ
ล้วนมาจากความมุ่งมั่นและการรู้จริงในการทำงาน นิด้าได้ต่อยอด
เข้าใจในงาน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมี Quality of work life
ให้เธอมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ความรู้สึกที่ท่านมีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั้งในประเทศ พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว รู้สึกภูมิใจและสำนึก
และต่างประเทศ
ในบุญคุณของสถาบัน
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ได้รับความรู้จากการศึกษาในสถาบันฯ และมีความประทับใจใน
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งประสาทวิชา ซึ่งความรู้ที่ได้จากการ
อาจารย์ที่สอน รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่น ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ศึกษาจะติดตัวไปตลอดชีวิต เมื่อรักตนเอง ก็ควรรักสถาบันและ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม
อย่างไร
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจของนิด้า ทำให้
สามารถนำมาใช้กับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานที่รับผิดชอบในสายบริหารได้เป็นอย่างมาก
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อำนวย กาญจโนภาศ
ตั้งความหวังสูงไว้ก่อน
แล้วจะได้รับในสิ่งที่เราพอใจ

ชื่อ-นามสกุล อำนวย กาญจโนภาศ
ปีการศึกษาที่จบ 2548
คณะที่จบ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
หน่วยงานที่สังกัด บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่สำคัญ
• วิศวกรโครงการ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท บี กริม แอนด์ โก จำกัด
• นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
• อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวคิด วิสัยทัศน์ ในการทำงาน
สายวิชาชีพวิศวกรคือสิ่งที่รัก สายงานบริหาร คือ การต่อยอด
ด้ ว ยการแข่ ง ขั นที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา ผมจึ ง
สิง่ ทีร่ กั ให้เจริญเติบโต จากวิศวกรโครงการของบริษทั บี กริมแอนด์โก
คุณอำนวย ได้ผันตัวเองสู่การเป็นนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ ต้ อ งการพั ฒ นาบริ ษ ั ท ให้ ม ี ม าตรฐาน และความสามารถในการ
เครือ่ งกลไทย และก้าวขึน้ สูต่ ำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ
ของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหาชน) การบริหารงาน
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
อย่างมีคณ
ุ ภาพและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ทนั ต่อการแข่งขันของโลก
ขยัน พยายาม บริหารคน ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อน
ด้วยความขยัน ความพยายามและความอดทนอย่างไม่ลดละ ทำให้วนั นี้
คุณอำนวย กาญจโนภาส เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนอีกหลายคน
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
ภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติ และขอขอบพระคุณสถาบันที่ให้
นิด้าเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านบริหารที่ดีที่สุดที่เคยพบมา
เกียรตินี้
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
สิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือการได้เห็นถึงความทุ่มเทของ
ตั้งความหวังสูงไว้ก่อน แล้วจะได้รับในสิ่งที่เราพอใจ เพราะถ้า
คณาจารย์ ที ่ พ ยายามถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ ให้ ก ั บ
เรามีความหวัง เราก็จะมีความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อทำให้
นักศึกษาอย่างสุดความสามารถ และภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่
ความหวังนั้นสำเร็จลุล่วง และทำให้เราได้รับในสิ่งที่พึงพอใจได้ใน
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ ที่สุด
อย่างไร
ความรู้ทั้งในทางทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ที่ได้รับในหลายแขนง
ทำให้มีความมั่นใจในการบริหารงานในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
ในองค์กรระดับมหาชน และสามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับบริหารงานได้เป็นอย่างดี

109

อำนาจ ผการัตน์
ในการทำงานต้องศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
วางแผนแบบมืออาชีพ บูรณาการทุกภาคส่วน
ให้เกิดพลังในการทำงาน ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
จริงใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
ชื่อ-นามสกุล อำนาจ ผการัตน์ 	
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สำคัญ

• ปี 2547 รางวัลด้านการบริหารจัดการยาเสพติด จ.กาญจนบุรี
จากนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์
• ปี 2553 รางวัลด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
• ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
• รางวัลสำเภาทอง ๓ ปีซ้อน จากหอการค้าไทย (ปี 2550 – 2552)

จากนายช่างตรีงานภูมภิ าค โครงการทางหลวงท้องถิน่ กรมโยธาธิการ
ของท่านผู้ว่าอำนาจ ผการัตน์ ในปัจจุบัน ในฐานะพ่อเมืองจังหวัด
สกลนคร ที่มีอำนาจกำหนดนโยบาย ยุทธวิธี แผนงาน และโครงการ
ต่างๆ ของจังหวัด โดยได้กำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องและตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชากรในพื้นที่ที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่
กำหนดไว้อย่างเป็นปึกแผ่น นิด้า จึงมีส่วนในการมอบองค์ความรู้
และสรรพวิชาต่างๆ มากมาย จุดประกายความคิดในเชิงการพัฒนา
หล่อหลอมความรักความสามัคคีและมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ให้กับ
ท่านผู้ว่าผการัตน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลวิธี แผนงาน และโครงการต่างๆ ของจังหวัด โดยกำหนดนโยบาย
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและตอบสนองการแก้ไขปัญหาของ
ประชากรในพื้นที่ มุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของชีวิต การ
ดึงเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้มากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อเนื่องกันระหว่างคนในพื้นที่ การพัฒนาที่อาศัยเพื่อนใจในการ
พัฒนาอย่างกว้างขวางและเอาจริงเอาจัง หาโอกาสและค้นคิดวิธี
การชักจูงโน้มน้าวให้ภาคเอกชนที่มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง ผู้ทรง
คุณวุฒิ นักวิชาชีพ และสมาคมต่างๆ ที่มีอยู่มากมายให้มาร่วม
ทำงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นปึกแผ่น
แนวคิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน
บูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดพลังในการทำงาน

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าทางการศึกษา สร้างผู้นำที่มีความรู้
ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน วางแผนแบบมืออาชีพ บูรณาการ
ความสามารถสู่สังคมไทย ผลงานการศึกษาและวิจัยพัฒนาเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองมากมาย ทุกภาคส่วน ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที จริงใจและให้เกียรติเพื่อน
ร่วมงาน
เป็นผู้นำในศาสตร์ว่าด้วยบริหารการพัฒนา
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
ความประทับใจในการเรียนที่นิด้า
สถาบันแห่งนี้ได้มอบองค์ความรู้และสรรพวิชาต่างๆ มากมาย พัฒนบริหารศาสตร์
รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต ที่ได้ทุ่มเทในการ
จุดประกายความคิดในเชิงการพัฒนาหล่อหลอมความรักความสามัคคี
ทำงานมาโดยตลอดและได้รับรางวัลในครั้งนี้
และมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ซึง่ จะอยูก่ บั เราไปตลอดนานแสนนาน
นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานอย่างไร
ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้มีอำนาจกำหนดนโยบาย
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ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
ขอให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จ

อิสสระ สมชัย
“ปริญญาบัตร” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผลสำเร็จของการศึกษา
ตามหลักสูตรเท่านั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว
ต้องรู้จักนำเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะความสำเร็จใน
ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่มากมายเหนือกว่าความสำเร็จใดๆ ทั้งสิ้น
ชื่อ-นามสกุล อิสสระ สมชัย	
ปีการศึกษาที่จบ 2540
คณะที่จบ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ผลงานที่สำคัญ
• ทนายความ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518
• สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2526, 2528 (2สมัย)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 7 สมัย (รวมปัจจุบัน)
• ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2538
• ประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2550
• รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

“สังคมเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือประชาชน” เป็นภารกิจหลักของ
คุณอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
และ ส.ส.อุบลราชธานี 7 สมัย นักการเมืองน้ำดีที่ได้รับความไว้
วางใจของประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก่อนเข้าสู่วงการเมือง
ประกอบอาชีพเป็นทนายความ และเริ่มเข้าสู่วงการเมืองโดยการ
ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี 2 สมัย
ต่อมาเข้าได้สู่วงการเมืองระดับประเทศ และได้เป็นเจ้ากระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในที่สุด และได้ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาประเทศชาติจนมีผลงานปรากฏมากมาย
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
“นิดา้ ” เป็นสถาบันทางวิชาการชัน้ นำของประเทศ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่
ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีคณาจารย์ที่ทรงความรู้และ
ประสบการณ์มากมาย เมือ่ ได้มโี อกาสเข้ามาศึกษาทีส่ ถาบันแห่งนี้ ทำให้
ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมมากยิง่ ขึน้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตอ่ การ
ทำงานทัง้ ในทางทฤษฎีและทางภาคปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี ผมได้นำความรู้
ทางด้านพัฒนาสังคมไปใช้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ซึง่ เป็นงานทีต่ รงกับ
ทีผ่ มได้ศกึ ษาไปจากสถาบันแห่งนี้ ทำให้ผมได้รบั ความสำเร็จค่อนข้างมาก
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
1. ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์นำไปเสริมสร้างทักษะในการทำงาน
ได้เป็นอย่างดี
2. ประทับใจอาจารย์ทกุ ท่านทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ความเอาใจใส่ และ
ความตัง้ ใจประสิทธิประสาทวิชา เพือ่ ให้ลกู ศิษย์มคี วามรูอ้ ย่างแท้จริง
3. ประทับใจสถาบันทีร่ กั ษามาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรจนเป็น
ทีย่ อมรับทัว่ ไปในแวดวงวิชาการ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
วิชาความรูท้ ผ่ี มได้ศกึ ษาไปจากสถาบันแห่งนี้ เป็นวิชาทางด้านสาขา
พัฒนาสังคม งานในหน้าทีข่ องผมคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ภารกิจในกระทรวงเกือบจะทัง้ หมดตรงกับทีผ่ มได้

ศึกษามา ผมจึงได้นำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั งานในหน้าทีไ่ ด้ตรงตามที่
ศึกษามา ทำให้เรียนรูง้ านได้เร็วมาก
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีวติ
และการทำงาน การสร้างความเป็นธรรม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสังคม ประชาชนมีสมั มาชีพถ้วนหน้า และ
มั่นคงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ทอดทิ้งกัน เคารพสิทธิมนุษยชน และอยู่ใน
สิง่ แวดล้อมทีด่ ที เ่ี กือ้ กูลต่อชีวติ
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
ความรูใ้ นทางวิชาการจะรวบรวมไว้ในตำรา แต่การนำความรูม้ าใช้
ในทางปฏิบัติ จะต้องอาศัยประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมด้วย การ
ทำงานจำเป็นต้องมีเครือข่ายเป็นผูส้ นับสนุนและเป็นทีป่ รึกษา รักและ
ใส่ใจปฏิบตั งิ านในหน้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจและรับผิดชอบ ต้องมีภาวะผูน้ ำ
กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำงานเพือ่ สังคม และเป็น
ตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่สงั คม โดยยึดหลักปรัชญาในการทำงานว่า “สังคมเป็น
ตัวตัง้ เป้าหมายคือประชาชน” 
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
พัฒนบริหารศาสตร์
รูส้ กึ ดีใจ เพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รบั การคัดเลือกจาก
สถาบันให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์
อันทรงคุณค่าและถือเป็นเกียรติสงู สุดในครัง้ นี้ ผมขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ทกุ ท่านทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิชาความรูใ้ ห้แก่ผม ทำให้ได้นำไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านในหน้าทีจ่ นได้รบั ความสำเร็จในวันนี้
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
ความรู้บางเรื่องไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยตำรา แต่อาจเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์ จึงมีบางคนแม้เรียนไม่สงู แต่กป็ ระสบความสำเร็จในชีวติ ได้
แต่ในสังคมปัจจุบนั การศึกษาหาความรูเ้ ป็นสิง่ จำเป็น และมีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีวติ ของเรามาก “ปริญญาบัตร” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ผลสำเร็จของการศึกษาตามหลักสูตรเท่านัน้ หากต้องการประสบความ
สำเร็จในชีวติ แล้ว ต้องรูจ้ กั นำเอาความรูม้ าใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะ
ความสำเร็จในชีวติ นัน้ ยิง่ ใหญ่มากมายเหนือกว่าความสำเร็จใดๆ ทัง้ สิน้
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ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ในการทำงานไม่ว่าจะอย่างไรย่อมต้องเกิดปัญหา
แต่ย่อมแก้ไขได้ โดยให้เราใช้การตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนความรู้
ความจริง เข้าถึงสิ่งนั้นๆ จนเกิดมุมมองที่สร้างสรรค์
เพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จในที่สุด
ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ปีการศึกษาที่จบ 2536
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานที่สำคัญ
• โล่เกียรติคุณ “การเรียนดี” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงและผู้แทนของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาทำงาน ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน

ผลงานด้านการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ที่บาง
ชิ้นได้นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ เช่น งานวิจัยในการกำหนด
ขนาดและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิจัยในการ
ปรับปรุงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรวมอำนาจไปสู่
รูปแบบแยกอำนาจ และงานวิจัยการกำหนดขอบเขตของอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และผลงาน
บริการวิชาการในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ โดยเฉพาะทางด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ได้รับความไว้วางใจให้ดำรง
ตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการถ่ายโอนภารกิจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์อุดมถือได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณ
วุฒิที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในหลายแขนง
วิ ช า ซึ ่ ง ล้ ว นเป็ น พื ้ นฐานอั น สำคั ญ ในการผลิ ต มหาบั ณฑิ ต ที ่ ม ี
คุณภาพออกสู่สังคม ความเชี่ยวชาญหลากหลายนี้ได้ถูกบ่มเพาะมา
ตั้งแต่ครั้งยังศึกษาที่นิด้า จวบจนวันนี้ที่ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็น
ผู้สอนที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษานิด้าในปัจจุบัน

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
ความเข้าใจในสภาวะที่เป็นจริงมีความสำคัญสูงสุดในความ
สำเร็จของงาน ต้องใช้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจความเป็นจริงให้
ได้อย่างถ่องแท้ ถัดไปจึงใช้ความรู้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิธีการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความจริง
ความฉลาด รอบรู้ เข้าถึงความจริง จึงเป็นปัจจัยที่จะบันดาลไปสู่
ความสำเร็จ
แนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำงาน
คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาในเรือ่ งทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงเพือ่ ประโยชน์
ของประเทศชาติและสังคมไทย
เคล็ดลับของท่านในการสร้างความสำเร็จ
ทุกเรื่องย่อมมีปัญหา ทุกปัญหาย่อมแก้ได้
จงใช้ปัญญาอย่างพยายาม และทำงานให้สนุก

ความรู้สึกที่มีต่อนิด้า
นิด้าเป็นสถาบันชั้นนำที่มุ่งผลิตผู้นำและองค์ความรู้ทางด้านการ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ
บริหารการพัฒนาของประเทศ ซึ่งนิด้าได้ทำหน้าที่นี้ให้เกิดประโยชน์
พัฒนบริหารศาสตร์
กับประเทศมาแล้วมากมาย เป็นที่ภาคภูมิใจ
รูส้ กึ เป็นเกียรติและรูส้ กึ มัน่ ใจทีจ่ ะทำความดีตอ่ ไป เพือ่ สร้างสรรค์
นิ ด ้ า เป็ น สถาบั นที ่ ม ี ค วามคิ ด ริ เริ ่ ม สร้ า งสรรค์ และยึ ด มั ่ น
ในมาตรฐานคุณภาพควบคู่ไปกับการกระจายโอกาสทางการศึกษา สังคมที่ดีในอนาคต
นิด้ายึดมั่นในความจริงและความถูกต้อง ให้เสรีในการคิดและ
ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
กระทำพร้อมรับฟังข้อวิจารณ์ที่แตกต่างกัน
ความรู้จริงย่อมบันดาลความสำเร็จในชีวิตได้เป็นแน่แท้
ความไม่รู้ย่อมนำมาซึ่งความล้มเหลว
ความประทับใจในการเรียนนิด้า
จงรีบเร่งหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่ออนาคตที่รุ่งโรจน์
ได้รับการถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์จากนิด้า ทำให้มีความ
มั่นใจในการคิดค้น แสวงหาความรู้และเสนอแนะแนวความรู้ใหม่ๆ ในภายภาคหน้า
ต่อสังคม นิด้ายึดมั่นในคุณภาพการศึกษาและความถูกต้องอย่าง
มั่นคงเสมอมา
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มานิต วัฒนเสน
การทำงานต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยลดขั้นตอนการทำงาน ลดพิธีการที่เสียเวลา ทำทุกอย่าง
ให้กระชับ และทำให้ง่ายที่สุด ภายใต้งบประมาณที่ต่ำที่สุด
ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และเวลาสั้นที่สุด

ชื่อ-นามสกุล มานิต วัฒนเสน	
ปีการศึกษาที่จบ 2521
คณะที่จบ รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด ผลงานที่สำคัญ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• นักศึกษาเก่าเด่น สาขาบริหารราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณมานิต วัฒนเสน “สิงห์ขาว”
คนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในชีวิต
ข้าราชการประจำ กับการรับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเริม่
ต้นอาชีพรับราชการหลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด จนเป็นที่จับตามองของใครหลายคน ความสำเร็จในวันนี้
คุณมานิต เชื่อว่าส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียนรู้ที่นิด้า ที่ได้บ่มเพาะ
อย่างเข้มข้น ทำให้เขาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์สงู สุดในหน้าทีก่ ารงาน
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ นิดา้
นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศในทุกๆ ด้าน
และเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่ดีที่สุด
ในความคิดเห็นของผม ผมมาเรียนทีน่ ดิ า้ ในปี 2519 ต้องสอบเข้าโดยมี
การวัดความสามารถใน 2 วิชาหลัก คือวิชาภาษาอังกฤษ และวัดความรู้
ทางด้านตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลผ่านทางวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อ
สอบผ่านแล้วจึงจะได้สอบวิชาหลักของคณะที่จะเข้าเรียนคือวิชา
บริหารรัฐกิจ ข้อสอบยากมาก เกณฑ์ในการวัดผลมีประสิทธิภาพสูง
และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนปริญญาตรีปสี ดุ ท้ายสามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ได้ เมือ่ สอบเข้าได้ผมจึงรูส้ กึ ภูมใิ จเป็นอย่างยิง่
ความประทับใจในการเรียนทีน่ ดิ า้
นิดา้ เป็นสถาบันทีม่ เี สรีภาพทางวิชาการ ผมประทับใจในบรรดา
คณาจารย์มาก ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้มกี ารแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ และมีอิสระทางความคิด อาจารย์ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง มีประสบการณ์ หลายๆ ท่านก็ยงั เป็นทีย่ อมรับมา
จนถึงปัจจุบัน อาทิ ดร.ธวัช วิชัยดิษฐ์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นต้น การเรียนการสอนทำให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นทางวิชาการซึง่ กันและกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทำงานได้
อย่างไร
สิ่งที่ได้จากนิด้า เป็นประโยชน์ในการทำงานของผมเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะความรูท้ างด้านทฤษฎีตา่ งๆ สามารถนำมาต่อยอดในการ

ทำงานได้เป็นอย่างดี เช่นวิชา Scientific Management ได้สอนให้รถู้ งึ
การทำงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หรือการใช้วิธี 1 Best Way คือการเลือกวิธีการทำงานที่ดีที่สุด ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป
หรือวิธกี ารบริหารโครงการ ทีท่ ำให้สามารถเขียนโครงการ และจัดทำ
แผนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิด วิสยั ทัศน์ ในการทำงาน
กำหนดเป้าหมายของการทำงานทีช่ ดั เจน และเป้าหมายทุกอย่างที่
วางไว้ตอ้ งทำให้ได้ ไม่มอี ะไรทีท่ ำไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างถ้าตัง้ ใจแล้วต้อง
ทำได้หมด
เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จ
บริหารจัดการโดยลดขั้นตอนการทำงาน ลดพิธีการที่เสียเวลา
ทำทุ กอย่ างให้ กระชั บ และทำให้ ง่ ายที ่ ส ุ ด (Simplified) ภายใต้
งบประมาณทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ ใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ดุ และเวลาสัน้ ทีส่ ดุ
ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติ
คุณพัฒนบริหารศาสตร์
ในการทำงานรางวัลไม่ได้เป็นเป้าหมายทีส่ งู ทีส่ ดุ ของชีวติ แต่การ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่ท้าทายและทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ
ยิง่ กว่าถ้าทำได้สำเร็จ และถ้ามีใครเห็นในสิง่ ทีท่ ำก็ดใี จ
ฝากข้อคิดให้กบั นักศึกษาปัจจุบนั
นิดา้ เป็นสถาบันทีท่ รงเกียรติ สร้างคนเก่ง คนดีให้กบั ประเทศชาติ
มากมาย อยากให้น้องๆ ช่วยกันรักษาคุณภาพและเกียรติภูมิของ
สถาบันที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน พยายามมีส่วนร่วมกับสถาบัน
และควรกลับมาช่วยเหลือสถาบันเมือ่ มีโอกาส
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วันเกิดปนี้ ปลอยปลา
ที่เอ็มเคหร�อยัง?

พบ เอ็มเค แซลมอนและของทะเลสดๆ พรอมหลากหลายเมนูอรอยกับสุกี้
บะหมี่หยก เปดยาง ติ่มซำ ของคาวของหวานอีกมากมาย
ที่พรอมยกขบวนมาฉลองวันเกิด ใหทุกคนอิ่มอรอยไดสุขภาพดีๆ
ในทุกชวงเวลาแหงความอบอุนที่เอ็มเค
พิเ
ศ
สุด ษ

Birthday Set ในวันเกิด เพียงแสดง บัตรประชาชน
รับไอศกร�มบานานาสปร�ต และกรอบรูปเบิรธเดยฟร� 1 ชุด

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ราน MK Restaurants ทุกสาขา
• ภาพถายเพื่อการโฆษณาเทานั้น • เง�่อนไขตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Ice Making Machines

Refrigeration

Liquid Processing

Solid Processing

สมาคมนั
ก ศึ ก ษาเก่ า
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
คณะที่ปรึกษา

รศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
ผศ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัฉัยภาค
อดิศักดิ์ โรหิตะศุน
ธนากร เกษตรสุวรรณ
แสงชัย โชติช่วงชัชวาล
โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
พ.อ.กฤษกมล มะลิทอง
สุมิตร เพชราภิรัชต์

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
พิสมัย เพ็ชรรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการ
ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

บรรณาธิการศิลป์
เอกวินทร์ นิลอุบล

เลขานุการและประสานงาน
กรีฑาพล มะลิทอง
อินทุกานต์ กตาภินิหาร
ชลาริน บุญยะกร
สุติมา นุ่นเสน

ประสานงานการผลิต
วรวิทย์ จันทรวิโรจน์
นงคราญ เพ-ลัย

จัดทำโดย

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ตั้ง อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 9
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02 727 3452
โทรสาร 02 375 4279

ผลิตโดย

บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด
เลขที่ 65/34 ชั้น 2 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 248 7967-8 โทรสาร 02 248 7969

