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*********************************************************************************
คําประกาศเกียรติคุณ
นายปรีดา เตียสุวรรณ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ไดพิจารณาเห็นวา นายปรีดา เตียสุวรรณ เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนแบบอยางของนักบริหารในการบริหารงานเพื่อ
พัฒนาองคกรและประเทศชาติ
นายปรี ด า เตี ย สุ ว รรณ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ Higher National Diploma in Business Studies –
Thames Valley University, England และ Distinguished Senior Executive Program in Government and
Business, Harvard University, U.S.A รวมทั้งหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เปนตน
ปจจุบันนายปรีดา เตียสุวรรณ ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
และดํารงตําแหนงอื่นๆ ใหแกองคกรตางๆ อาทิ กรรมการและอุปนายกสมาคมผูคาอัญมณี ไทยและเครื่องประดับ
กรรมการ Thailand – US Business Council กรรมการหอการคาไทย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย
วาดวยการคาที่เปนธรรมและการคุมครองผูบริโภค และกรรมการ CIBJO – The World jewelry Confederation
(สมาพันธเครื่องประดับโลก) เปนตน

นายปรีดา เตียสุวรรณ เปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่
จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลิตอัญมณีสําหรับชนชั้นกลาง จําหนายไปทั่วโลกและไดรับความสําเร็จอยางมาก มีโรงงาน
ทั้งในประเทศไทยและต างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนจีน เวีย ดนาม อิน โดนีเซีย เปน ตน
หลั ก การบริ ห ารจั ดการ กลยุ ท ธธุ ร กิ จ อย า งยั่งยืน ของบริษั ท แพรนด า จิ วเวลรี่ และธุร กิจ ในเครือนั้ น นายปรีด า
เตียสุวรรณ จะยึดหลัก ๕ ดาน ไดแก ๑) พัฒนาระบบบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพ ๒) รักษาวินัยและปองกัน
ความเสี่ยง ๓) บริหารบนความรับ ผิดชอบตอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล อม ๔) ปฏิ บั ติต ามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการตามพันธะสัญญาโลกของสหประชาชาติอยางเครงครัด และ ๕) เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยาง
ไมหยุดยั้ง
นายปรีดา เตียสุวรรณ เปนนักธุรกิจที่มีจิตสํานึกมองเห็นธรรมชาติวามีคุณูปการกับมนุษย ไมจงใจทําลาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพียงเพื่อผลกําไร บริหารจัดการดวยความรอบคอบและอยางรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
ตางๆทางสังคมอีกดวย อีกทั้งเปนผูมีทัศนะที่ประกอบไปดวย ความงาม ความดีอยางนาชื่นชม ดังนั้นการเติบโต
ของบริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) จึงเปนบทพิสูจนฝมือการบริหารจัดการของนายปรีดาอยางแทจริง
จนไดรับ รางวัล “ความสําเร็จสู งสุ ด หรือ JNA Lifetime Achievement Award 2018” ณ Hong Kong Jewelry
& Gem Fair
โดยที่ นายปรีดา เตียสุวรรณ เปนผูบริหารที่ไดนําความรูความสามารถ มีหัวใจของนักพัฒนาเพื่อการเติบโต
ขององค กรอยางยั่งยืน เปนแบบอยางที่ ดีต อบุคลากรในองคกร และในสังคมโดยทั่ วไป สภาวิทยาลัยเซาธอีส ท
บางกอกจึงเห็นสมควรมอบ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเปนเกียรติสืบไป

ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
******************************************************************************
คําประกาศเกียรติคุณ
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วัน อังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ไดพิจารณาเห็นวา ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย เปนผูทรงคุณวุฒิ มีผลงานโดดเดนในหนาที่การงาน เปนที่ยกยอง
ในสังคมโดยทั่วไป
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เกียรตินิ ยม
อันดับหนึ่ง เหรียญทองพระราชทาน) จากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับทุนการศึกษาจาก
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ประเทศญี่ ปุ น เข า ศึก ษาตอ ระดั บ ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตรจ าก
Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology
ปจจุบัน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ดํารงตําแหนงประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกลา กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชน
ศึกษา กรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยและกรรมการสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ นอกจากนั้นยังทํา
หนาที่อันเปนกิจกรรมสาธารณประโยชนอีกหลายตําแหนงอาทิ อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมาย
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การโทรคมนาคมและการสื่ อ สาร สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห งชาติ กรรมการสภาผู ดู แ ลเว็ บ ไทย และ
นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุน เปนตน

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ไดเสนอผลงานสําคัญโดยผลงานสวนใหญ เปนการใหขอเสนอแนะการพัฒ นา
ประเทศ ทั้ งในเชิ งนโยบายและเชิ งปฏิ บั ติ อาทิ นโยบายพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรม การปฏิ รูป การศึ กษา
นโยบายดานสื่อสารและโทรคมนาคม จัดทํากรอบนโยบายโทรคมนาคมแหงชาติ งานวิจัยดานยุทธศาสตรและปจจัย
สําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการเรียนการสอน
จากประสบการณรวมถึงความรูความสามารถของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ในฐานะนักวิจัยที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล กอใหเกิดประโยชนมากมายตอการพัฒนาประเทศจนไดรับรางวัลเปนเกียรติประวัติ อาทิ รางวัล“คนแหงป”
จากหนั ง สื อ พิ ม พ ฐ านเศรษฐกิ จ รางวั ล Thailand Anti – Corruption Award จากองค ก รภาคี ต า นคอร รั ป ชั่ น
และองคกรพันธมิตร และรางวัลผลการวิจัยดีเดน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนและกลไกใน
การลดผลกระทบดานลบจากการทําความตกลงการคาเสรี ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนตน
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย ใหความสําคัญตอการปฏิรูปการศึ กษาและการเรียนรูตลอดชีวิตเป นอยางยิ่ ง
โดยเฉพาะในยุ ค แห งการเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยได ให ทั ศนะในเรื่อ งนี้ ไวอย างน าสนใจ คื อ
การเรียนรูตลอดชีวิต คือ คําตอบในวันที่เทคโนโลยีคือคูแขงของมนุษย
โดยที่ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย เปนผูมีผลงานโดดเดนในหนาที่การงาน มีวิสัยทัศนกวางไกล มุงมั่นเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติโดยผานงานวิจัยจนเปนที่ประจักษ เปนแบบอยางที่ดีตอบุคลากรในองคกร สภาวิทยาลัยเซาธอีสท
บางกอกจึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป น
เกียรติสืบไป
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
*****************************************************************************
คําประกาศเกียรติคุณ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ดวยสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ได พิ จ ารณาเห็ น ว า นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เป น แบบอย างของนั ก บริ ห ารในการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรจาก Williams College,U.S.A รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆอาทิหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง ประกาศนียบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรสถาบัน
วิทยาการพลังงาน และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน เปนตน
หลั งจากสํ าเร็จการศึ กษา เข าทํ างานในสังกั ดสํ านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ดํ ารง
ตําแหนงสําคัญๆ อาทิ ผูอํานวยการกองวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน (ผูเชี่ยวชาญ) ผูเชี่ยวชาญเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมและปจจุบันดํารงตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เปนนักบริหารจัดการที่มีความรูความสามารถในตําแหนงสําคัญๆตามที่
กลาวมา มีผลงาน ดานการจัดการทั้งการแกปญหาและการผลักดันโครงการตางๆหลายโครงการ อาทิ รถไฟ
รางคู การกอตั้งกรมการขนสงทางราง การผลักดันนโยบายการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน จัดทําแผนแมบท
ตางๆรวมทั้งสามารถเปนตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ดวยบทบาทหนาที่กับตําแหนงงานในปจจุบันที่

ตองบริหารจัดการเรื่องคุณภาพของคนไทย ดวยการกระจายความเจริญ ความมีเสถียรภาพ การสรางโอกาสใน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม โดยเฉพาะหลักคิดในการทํางาน คือ ทํางานใหดีที่สุด รับผิดชอบ
ตองาน มีหลักคิดมีเหตุมีผล ใชปญญาใหเกิดประโยชนกับหนวยงานของตนเองและประเทศชาติ ยึดหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปนตนแบบในการใชชีวิตและการทํางานในชีวิตมาโดยตลอดคือ “การปด
ทองหลังพระ”
โดยที่ นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ เป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถ มุ งมั่ น ในการทํ างานเพื่ อพั ฒ นา
ประเทศชาติ จนเป น ที่ ป ระจั ก ษ เป น แบบอย า งที่ ดี ข องนั ก บริ ห าร สภาวิ ท ยาลั ย เซาธ อี ส ท บ างกอก
จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเปนเกียรติสืบไป

