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*******************************************************************
คําประกาศเกียรติคุณ
พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดว ยสภาวิ ทยาลั ย เซาธอีส ทบ างกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วัน ที่ ๑๕ ธัน วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ไดพิจารณาเห็นวา พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ เปนผูทรงคุณวุฒิ
เปนแบบอยางของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
พลตํ า รวจเอก ดร.วั ช รพล ประสารราชกิ จ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุนที่ ๒๘ จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดคะแนนรวมเปนอันดับที่ ๑ ของ
รุน และไดรับ ทุนจากรัฐ บาลไปศึ กษาตอในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ปริญญาโทดานการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรม จาก University of Alabama in Birmingham สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก ดานอาชญาวิทยา จาก OHIO State University สหรัฐอเมริกา รวมทั้งไดรั บ
ประกาศนียบัตรหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร Executive Development จาก Canadian Police
College หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน เปนตน พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
เริ่มรับราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในตําแหนงนายเวรอธิบดีกรมตํารวจสมัย พล.ต.อ.เภา
สารสิน เปนผูกํากับ การฝาย ๓ กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานตํารวจปราบปรามยาเสพติ ด
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝาย
การเมืองและสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามลําดับ ปจจุบันพลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
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ดํารงตําแหนงสําคัญคือ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุตริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเปน
ตําแหนงที่มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการดูแลองคกรที่ปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ใหญที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเปนปญหาหลักที่เกิดขึ้นทุกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่กัดกินและบอนทําลายสังคมไทยมายาวนาน พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ มีนโยบาย
การทํ างาน คือ การมุ งทํ างานแบบ ๕ส. คือ สามารถ สุจ ริต สากล สรางสรรค และสามัคคี โดย
นํ า มาใช กั บ การทํ า งานทุ กระดั บ เช น นโยบายการทํ า งานของคณะกรรมการทุ ก ส ว นงานให เ ร ง
ตรวจสอบและไตสวนคดีที่ยังคงคางอยูใหรุดหนาไปใหเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังคํานึงถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกของเจาหนาที่ที่จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการใหมีคูมือการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ไดใชวิชาความรูที่เปนประโยชน ยึดหลักความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตย และความถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ราชการมาโดยตลอด อีกทั้งผลงานของ
ทานมีความโดดเดนและเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดมา
ดวยคุณงามความดีที่ พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ไดกระทําไวตอประเทศชาติ
และแผนดินไทย สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก จึงมีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเปนเกียรติสืบไป
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ดร.วิจารย สิมาฉายา
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ดว ยสภาวิ ทยาลั ย เซาธอีส ทบ างกอก ในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๕๙ วัน ที่ ๑๕ ธัน วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ไดพิจารณาเห็นวา ดร.วิจารย สิมาฉายา เปนผูทรงคุณวุฒิเปนแบบอยาง ของนัก
บริหารในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
ดร.วิ จ ารย สิ ม าฉายา สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ทยาศาสตร สิ่ งแวดลอ ม มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ปริญ ญาเอก วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม University of Guelph แคนาดา รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรหลายหลักสูตร อาทิ
หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย หลักสู ตร Coastal Development
Planning and Management จาก UNESCO หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. หลักสูตร
ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.๕๔) สถาบันวิชาการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง โดย ป.ป.ช. เปนตน
เมื่ อสํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว ได เ ข า รั บ ราชการตํ าแหน งนั ก วิช าการสิ่ งแวดลอ ม ระดั บ ๓ สํ านั กงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอม สํานักงานเลขาธิการแมน้ําโขง
(องคการระหวางประเทศ) กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดํารงตําแหนง
สําคัญๆ ในกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ ผูอํานวยการสํานัก
จัดการคุณภาพน้ํา ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
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อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อีกทั้งยังเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการดานการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในหลายๆ ด าน มาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงป จจุบั น รวมถึ งเปน
วิทยากร อาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ปจจุบัน
ดร.วิ จ ารย สิ ม าฉายา ดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด ว ย
ประสบการณที่รับราชการและดูแลงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด เปน
บุคคลที่เขาใจและเขาถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภาคของประเทศไทยเปนอยางดี กอปรกับ
การประพฤติปฏิบัติตัวเปนขาราชการที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จน
ไดรับการยกยองและไดรับรางวัลตางๆ หลายรางวัล อาทิ รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จ จากทั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางวัลคนดีศรีอีสาน รางวัลคนดีศรีสะเกษ รวมทั้งรางวัลผูประพฤติปฏิบัติตน ชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริต จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เปนตน
ดวยคุณงามความดีที่ ดร.วิจ ารย สิมาฉายา ได กระทําไวตอประเทศชาติและแผ นดิน ไทย
สภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก จึงมีมติเปนเอกฉันฑมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเปนเกียรติสืบไป

