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***************************************************************************************

คาประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ด้ว ยสภาวิทยาลัย เซาธ์อีส ท์บ างกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างของนักบริหาร
ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Northern Illinois
University, U.S.A. Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration) ปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบายและการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University, U.S.A
รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร
Financial–Statements for Non-Directors, Institute of Director หลักสูตร Local Authorities and the
State, Ecole Nationale d’ Administration ประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ ๑๐ หลักสูตรผู้บ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ และหลักสูตร Corporate Governance :

Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern
University, U.S.A เป็นต้น
หลังจากสาเร็จการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งงานที่สาคัญ ๆ อาทิ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด กรรมการธรรมาภิบาล
บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) กรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัทการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) อาทิ การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบการ
บริหารราชการไทยในต่างประเทศตลอดจนหนังสือและบทความเกี่ยวกับการบริหารจั ดการภาครัฐสมัยใหม่อีกจานวน
มาก รวมทั้งได้รั บรางวัลและการประกาศเกียรติคุณหลายด้าน อาทิ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ มหา
ปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) รางวัลนิสิตเก่าสิงห์ดาดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลนักบริหาร
ดีเด่น สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร และรางวัลอัศนี พลจันทร์ สาขานักรัฐประศาสนศาสตร์ ดีเด่น ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทบาท
ความรับผิดชอบในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ นั้นเป็นหน่วยงาน
สาคัญเปรียบเสมือนมันสมองของประเทศ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีประสบการณ์และผลงานที่
โดดเด่น จากการทางาน ในเรื่ องการปรั บ อันดับความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ
ธนาคารโลกทีป่ ระเทศไทยขยับอันดับดีขึ้น ประสบการณ์ส่วนนี้จะนามาปรับเข้ากับการทางานที่สภาพัฒน์ โดยเฉพาะ
การทางานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น World Economics Forum หน่วยงาน International Institute for
Management Development ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย
นอกจากนี้สภาพัฒน์ ยังมีความพยายามที่จ ะจัดตั้ง “สถาบันนโยบายสาธารณะ” โดยมีหน้าที่หลักในการ
วางแผนเพื่อมองภาพระยะไกลของประเทศ เพราะโลกมีความปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยจะเน้น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ เพื่อตอบโจทย์อนาคตของประเทศได้ เช่น เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า
หรือรถยนต์ขับเคลื่อนเองได้ เป็นต้น
โดยที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักบริหารจัดการจนเป็นที่
ยอมรับ ทาคุณประโยชน์ที่สาคัญแก่สังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป มีคุณสมบัติเหมาะสม
สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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คาประกาศเกียรติคุณ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ด้ว ยสภาวิทยาลัย เซาธ์อีส ท์บ างกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นว่า นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างของนักบริหาร ในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตร
อื่ น ๆ อี กหลายหลั กสู ตร อาทิ หลั กสู ตรผู้ บริ หารระดั บสู ง สถาบั นวิ ทยาการตลาดทุ น รุ่ นที่ ๔ หลั กสู ตร Director
Accreditation Program รุ่นที่ ๑๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certificate รุ่นที่
๕๐ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program รุ่นที่ ๑๓
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
ปัจจุบัน นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ ในองค์กรต่าง ๆ อาทิ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จากัด ประธานกรรมการ
บริ ษัท ช. การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จ ากัด ประธานกรรมการบริห าร บริษัท ไฟฟ้าน้างึม ๒ จากัด ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด และรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็นต้น
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ เป็นผู้ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งด้านวิชาชีพในสาขาที่ศึกษามา โดยนาวิชาความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการศึกษาและการใช้ชวี ิตในประเทศญี่ปุ่น ทาให้บริษัท ช. การช่าง
จากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็ จ ในการดาเนินโครงการก่อสร้างที่มีพัฒ นาการ โดยนาเทคโนโลยีชั้นสู งและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้จนถึงปัจจุบัน เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใช้เทคโนโลยีก่อสร้าง Segmental External
Post-Tensioned แบบ ๖ ช่องทางจราจร ที่ยาวที่สุดในโลก และใช้คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง Precast Segmental
Box Girder และเสารองรับ H-Column ที่สวยงามทันสมัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้าเงินส่วนต่อขยาย ที่ใช้เทคโนโลยีการขุดอุโมงค์แบบ Pipe Roof ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดแม่น้าแห่งแรกของประเทศ
ไทย โครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนน้างึม ๒ การเจาะอุโมงค์
ผันน้าด้วยวิธีการระเบิดด้วยรถเจาะขนาดใหญ่ โครงการไฟฟ้าพลังน้าไชยะบุรี และโครงการพัฒนาประเทศชาติอีก
หลายโครงการ
นายปลิว ตรีวิศวเวศย์ นอกจากเป็นนักบริหารที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูง เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
วิชาชีพแล้ว ยังให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาไปฝึกงาน ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่นอีกด้วย
โดยที่นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เป็นผู้บริหารที่ได้นาความรู้วิชาชีพ ความสามารถด้านวิศวกรรม เป็นผู้พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เป็ นนักบริหารจัดการจนเป็นที่ยอมรับ ทา
คุณ ประโยชน์ ต่ อสั งคมและประเทศชาติ เป็น แบบอย่า งที่ ดีแ ก่บุ คคลทั่ ว ไป สภาวิท ยาลั ย เซาธ์ อีส ท์บ างกอก จึ ง
เห็นสมควร มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ มศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
เกียรติสืบไป

