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คําประกาศเกียรติคุณ
ดร.ประสาน ภิรัช บุรี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดว ยสภาวิ ทยาลั ย เซาธอีส ทบ างกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วัน ที่ ๑๗ ธัน วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเห็นวา ดร.ประสาน ภิรัช บุรี เปนแบบอยางของนักบริหารในการ
พัฒนาองคกรและพัฒนาสังคม
ดร.ประสาน ภิรัช บุรี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Engineering จาก King’s College,
สหราชอาณาจักร ปริญญาโท Foundation Engineering, จาก The University of Birmingham,
สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร จาก Imperial College of Science and
Technology สหราชอาณาจักร และ Master of Management จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตรอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร อาทิ การปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตร Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนตน
ดร.ประสาน ภิ รั ช บุ รี เป น ผู ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งสู งในด า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ปจจุบัน ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารกลุม ภิรัช บุรี กรรมการและกรรมการบริหารของ
บริษัท หลายบริษัท อาทิ บริษัท ปรินทร จํากัด บริษัท ภิรัช บุรี จํากัด บริษัท ภัทรบุรี จํากัด บริษัท
ไบเทคเซอรวิสเซส จํากัด บริษัท แมนเนจเมนท จํากัด เปนตน นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการสมาคม
ส ง เสริ ม การประชุ ม นานาชาติ (ไทย)
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ ท ยาลั ย พณิ ช ยการบางนา
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กรรมการบริหารมูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูทรงคุณวุฒิ, Thailand Incentive and
Convention Association
ดวยวิสัยทัศนและความเปนนักคิด นักวางแผนและนักออกแบบที่มองความเติบโตของพื้นที่
ยาน สุขุมวิท–บางนา จึงขยายพื้นที่ดานการจัดนิทรรศการและการประชุมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุต สาหกรรมการผลิต ในแถบกรุ งเทพฯ ฝงตะวันออก รวมถึงรองรับ เศรษฐกิจ การเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ยังประโยชนทางดานเศรษฐกิจแกประเทศอยางใหญหลวง ดร.ประสาน ภิรัช บุรี
เนนปรัชญาการทํางานแบบพอเพียง สมเหตุสมผล และสมแกฐานะและใหขอคิดวาสิ่งสําคัญที่ควรทํา
คือ พื้นฐานการมีวินัยในการบริหารเวลาและบริหารชีวิต และเมื่อสัมฤทธิ์ผลแลว บั้นปลายชีวิตที่ตอง
ตอบแทนคืนกลับไปยังสังคม ดวยการชวยเหลือผูอื่นตอไปอีก
โดยเหตุที่ ดร.ประสาน ภิรัช บุรี เปนนักบริหารที่มีบทบาทดานบริหารธุรกิจ มุงมั่นพัฒนา
สังคม มีผลงานดานการบริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จอันเปนที่ประจักษชัด สภาวิทยาลัย
เซาธอีสทบางกอกจึงมีมติ เปนเอกฉันทมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ เพื่อเปนเกียรติสืบไป
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ดว ยสภาวิ ทยาลั ย เซาธอีส ทบ างกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วัน ที่ ๑๗ ธัน วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเห็นวา ดร.สมชัย สัจจพงษ เปนผูทรงคุณวุฒิเปนแบบอยาง ของนัก
บริหารในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
ดร.สมชัย สัจจพงษ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทเศรษฐศาสตรจาก OHIO State University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร จาก OHIO State University สหรัฐอเมริกา โดยไดรับทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลไทยและจาก OHIO State University รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรหลายหลักสูตร อาทิ
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรการกํากับดูแล
กิ จ การสํ า หรั บ กรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก ารมหาชน สถาบั น
พระปกเกล า หลั ก สู ต รผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด า นการค า และการพาณิ ช ย สถาบั น วิ ท ยาการการค า
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจั ก ร หลั ก สู ต รผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง สถาบั น วิ ท ยาการตลาดทุ น หลั ก สู ต ร Directors
Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
: ผูนําที่มีวิสัยทัศน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดดํารงตําแหนงสําคัญที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังหลาย
ตําแหนง อาทิ ผูอํานวยการกองนโยบายและวางแผนฟนฟู ผูอํานวยการกองนโยบายและวางแผน
การคลัง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความเสี่ยงดานการคลัง ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง
ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจและอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลังตามลําดับ ปจจุบัน ดร.สมชัย
สัจจพงษ ดํารงตําแหน งสําคัญคื อ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งทําหนาที่ สําคั ญเกี่ ยวกับการเงิ นของ
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แผนดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได ซึ่งรัฐมีอํานาจดูแล รวมทั้งดูแลรัฐวิสาหกิจและ
สถาบั น การเงิ น ของประเทศ นอกจากภาระงานประจําที่ตองรับ ผิดชอบแลว ยังอุทิศเวลาในการ
ถายทอดความรูดานวิชาการโดยการเปนอาจารยบรรยายพิเศษดานเศรษฐศาสตรในสถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดร.สมชัย สัจ จพงษ ไดใชวิชาความรูที่เปนประโยชน กับราชการตลอดมา ยึดหลักความ
ซื่อสัตย ความถูกตอง เปนธรรมบนพื้นฐานของความเปนจริง ลวนสรางสรรคประโยชนใหแกสังคม
และองคกร จนไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ในปพุทธศักราช ๒๕๓๗
โดยเหตุที่ ดร.สมชัย สัจจพงษ มีผลงานดานบริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จ ดวย
ความรูความสามารถ มุงผลสัมฤทธิของงานเปนหลัก สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก จึงมีมติเปนเอก
ฉันฑมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเปนเกียรติสืบไป

