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พลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี
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ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ไดพิจารณาเห็นวา พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูทรงคุณวุฒิ
มีผลงานดีเดน เปนที่ยอมรับและยกยองในสังคม เปนแบบอยางของนักบริหาร ผูมีสวนสําคัญในการ
สรางสรรคความเจริญในการพัฒนาองคกร พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ
พลเรื อเอก ชุ มพล ป จจุ สานนท องคมนตรี สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษา จากโรงเรี ยน
อั ส สั มชั ญ จากนั้ นได ศึกษาต อที่ โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร โรงเรียนนายเรื อ โรงเรี ยนชั้นต นพรรคนาวิ น
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สําคัญของประเทศ อาทิ
วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๔๐ พลเรือเอก ชุมพล
ปจจุสานนท เปนนายทหารเรือที่เชี่ยวชาญเรื่องยุทธศาสตรทางทหารเรือ และรับราชการในสายงาน
หนักมาตลอดชีวิต นับตั้งแตการเปนผูบังคับการเรือหลวงตองปลิว ผูบังคับการเรือหลวงตาป เสนาธิ
การกองเรือลําน้ํากองเรือยุทธการรองผูบัญชาการสถานีทหารเรือกรุงเทพ ผูบัญชาการกองเรือปองกัน
ฝงเขต ๓ ปลัดบัญชีทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารเรือ ในปพุทธศักราช ๒๕๔๖
และตอมาไดรับพระบรมราชโองการ โปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งใหเปนองคมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
นอกจากตําแหนงราชการในกองทัพเรือแลว พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท เคยปฏิบัติหนาที่
เปนราชองครักษ ประจํากรมราชองครักษ และในปจจุบันยังคงรวมในการบริหารจัดการองคกรหรือ
มูลนิธิตาง ๆ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการบริหารมูลนิธิพระดาบส เปนตน
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พลเรื อ เอก ชุ ม พล ป จ จุ ส านนท เป นั ก บริ ห ารจั ด การ มี คุ ณ สมบั ติ ค วามเป น ผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ เปนผูที่มีความรอบรู รูลึก และเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการภายในกองทัพเรือ เชน
ระบบดานยุทธการ ระบบกําลังพล ระบบการเงิน ระบบงานสงกําลังบํารุง รวมทั้งระบบยอย ๆ ที่แต
ละหนวยงานของกองทัพเรือ ไดพัฒนาขึ้นมา นับเปนการสรางประโยชนและคุณคาของกองทัพเรือ
ตลอดจนพันธกิจของกองทัพเรือที่มีตอประเทศชาติไดเปนอยางดี
เกียรติประวัติอันดีงาม และความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต
ของ พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี มีผลงานดานการบริหารจัดการ หนวยงานสําคัญของ
ประเทศชาติใหประสบผลสําเร็จ อันเปนที่ประจักษชัด สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก จึงมีมติเปนเอก
ฉันทมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเปนเกียรติสืบไป
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ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ไดพิจารณาเห็นวา ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนแบบอยางของ
นักบริหารในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย Master of Laws, Tulane University, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุน
รัฐบาลไทย ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสําเร็จ
การศึ กษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิชา Development Administration จากสถาบั นบั ณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร นอกจากนี้ ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุยังไดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรผูบริหาร
องค ก รระดั บ สู ง อี ก หลายหลั ก สู ต ร ทั้ ง ภายในประเทศ และต างประเทศ อาทิ หลั กสู ตร Director
Certification Program, Thai Institution of Directors, หลักสูตร Leaders in Development
มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา , หลักสูตร Advanced Management Program
มหาวิทยาลัยออกฟอรด ประเทศสหราชอาณาจักร
ดร.สถิ ต ย ลิ่ ม พงศ พั น ธุ เข า รั บ ราชการและเติ บ โตมาในสายงานที่ มี ค วามถนั ด และมี
ประสบการณหลายดาน ตําแหนงหนาที่สําคัญ ๆ ไดแก อัครราชทูต ที่ป รึกษาการศุล กากร ประจํา
สถานเอกอัค รราชฑูต ณ กรุง บรั ส เซล และเปน ผูแ ทนถาวรไทยประจําแกตต ผู แทนไทยประจํ า
ประชาคมยุโรป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมศุลกากร
รองปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ตามลําดับ
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นอกจากตํ า แหน งราชการในกระทรวงการคลังแลว ดร.สถิตย ลิ่มพงศพัน ธุ ยังเคยดํา รง
ตําแหนงกรรมการ และประธานกรรมการของธนาคาร และหนวยงานรัฐวิสาหกิจอีกหลายแหง เชน
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปโตรเลียม สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ การเคหะแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนตน
ในดานวิชาการ ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ เคยเปนอาจารยผูบรรยายวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้น
นํ าหลายแห ง อาทิ คณะนิ ติ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน
ในปจ จุบัน นี้ ดร.สถิต ย ลิ่ม พงศพัน ธุ ยัง คงดํา รงตํา แหนง หนา ที่เ กี่ย วกับ งานราชการที่
สําคัญคือ เปนกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการบรรษัทบริห ารสิน ทรัพ ยไ ทย รองประธานกรรมการบริษัท มหาชนจํา กัด การบิน ไทย
และประธานกรรมการ บริษัท มหาชนจํากัด ธนาคารกรุงไทย โดยเหตุที่ ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ มี
ผลงานดานการบริหารจัดการองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ใหประสบความสําเร็จ จนเปนที่ประจักษ
วา ไดทําชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพรอมสมบูรณและเปนประโยชนยิ่งแกประเทศชาติ สภา
วิ ทยาลั ยเซาธ อีสท บางกอก จึ งมี มติ เปนเอกฉัน ทม อบปริญ ญาศิล ปศาสตรดุษฎีบั ณฑิตกิต ติมศัก ดิ์
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปนเกียรติสืบไป

