
วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด�น
ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2560 

วิศวจุฬาดีเด�น
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560

 จากการท่ีสมาคมนิสติเกาวศิวกรรมศาสตรแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และคณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดรวมกนั
ดําเนินโครงการสรรหาวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเดน และวิศวจุฬาดีเดน ขึ้นในทุก ๆ 2 ปนั้น  ใน พ.ศ. 2560 นี้ก็ครบกําหนดที่จะตองมีการ
สรรหาอีกครั้ง ถือเปน วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเดน ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 และวิศวจุฬาดีเดน ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560 ดังนั้น สมาคมนิสิตเกา
วิศวฯ จุฬาฯ และคณะวิศวฯ จุฬาฯ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคณะกรรมการตัดสินมาจาก
ตัวแทนจากทั้งนิสิตเกาและคณาจารย โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนเมษายน 2560

งานประกาศเกียรติคุณ

2560 : ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ - μØÅÒ¤Á28 อินทาเนีย

Ê ÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÍÔ¹·Òà¹ÕÂ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ



  เมื่อไดเวลาเหมาะสม ถาวร โชติชื่น และ นวพร อุตตมางกูร ซึ่งรับหนาที่พิธีกร ไดเชิญผูมีเกียรติเขาสูพิธีการอยางเปนทางการ โดยมี 
พละ สุขเวช ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี และเปนผูมอบรางวัล ในฐานะประธานสรรหาและพิจารณาตัดสิน 
 หลังจากท่ีเพลงมหาจฬุาลงกรณจบลง พธิกีรไดเรียนเชิญผูมสีวนเก่ียวของกับการจัดงานคร้ังน้ีขึน้กลาวรายงานตอประธานในพธิ ีเชน มกร      
พงษธนพฤกษ อุปนายกสมาคม ฝายสมาชิกสัมพันธ ในฐานะประธานการจัดงาน สรัญ รังคสิริ นายกสมาคมฯ ไดขึ้นกลาวรายงานผลการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหา และ รศ. ดร.สพุจน เตชวรสนิสกลุ คณบดีคณะวิศวฯ จฬุาฯ ขึน้กลาวแสดงความยนิด ีจากน้ัน พละ สขุเวช 
ประธานในพิธีไดขึ้นกลาวแสดงความยินดีตอผูไดรับรางวัล และแสดงความยินดีตอความสําเร็จของการจัดงานครั้งนี้ 

 ผลปรากฏวา ผูไดรับการประกาศเกียรติคุณเปน “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเดน ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560” มี 7 คน ประกอบดวย รศ.สุดใจ 
จําปา วศ.2492 รศ.ฉดับ ปทมสูต วศ.2497 ศ. ดร.สุรินทร เศรษฐมานิต, ทวี บุตรสุนทร วศ.2499 ไพฑูรย แกวทอง วศ.2500 วีระวัฒน 
ชลายน วศ.2501 และ ดร.อดิศัย โพธารามิก วศ.2501
 สวนผูไดรับการประกาศเกียรติคุณเปน “วิศวจุฬาดีเดน ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560” มี 9 คน ประกอบดวย รศ. ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก 
วศ.2515 ดร.ผนิศวร ชํานาญเวช วศ.2515 เจน นําชัยศิริ วศ.2516 ศ. ดร.วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ วศ.2517 สรรพัชญ รัตคาม วศ.2518 
สุกฤตย สุรบถโสภณ วศ.2519 สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว วศ.2520 ศิวะ มหาสันทนะ วศ.2523 และ ธีรนันท ศรีหงส วศ.2525
 ดังนั้น เพื่อเปนการเชิดชูผูไดรับรางวัล และประกาศใหสังคมรับรูในวงกวาง ทางคณะกรรมการจึงไดจัดงานประกาศเกียรติคุณขึ้น                
ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผานมา 
 บรรยากาศในวันงานเต็มไปดวยความสนุกสนาน อบอุน มีผูมารวมแสดงความยินดีคับค่ัง เรียกไดวาลนหองเลยทีเดียว และเปนท่ีนายินดี
ที่ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดี จุฬาฯ ไดมารวมแสดงความยินดีดวย
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 การจัดงานจะสําเร็จลงไมไดถาไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น ประธานในพิธีไดมอบ               
โลที่ระลึกแกผูใหการสนับสนุนการจัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณ ถือเปนเร่ืองท่ีนายินดีที่หนวยงานตาง ๆ ยังใหการสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมฯ อยางตอเนื่อง 
 จากนั้นก็เขาสูพิธีประกาศเกียรติคุณแกผูไดรับรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเดน ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560” มีผูไดรับการคัดเลือก 7 คน 
และพิธีมอบรางงัล “วิศวจุฬาดีเดน ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560” จํานวน 9 คน เปนรายการถัดมา 
 เมือ่พิธมีอบรางวัลเสร็จสิน้ก็ถงึพิธกีารสุดทาย คอื การถายภาพรวมกัน เปนอันเสร็จพธิทีีเ่ปนทางการ เมือ่พิธกีรกลาวปดงานก็เปนโอกาส
ใหเพื่อน ๆ พี่ ๆ นองๆ และผูที่ใหการเคารพนับถือผูที่ไดรับรางวัลรวมแสดงความยินดีรวมกัน

พละ สุขเวช มกร พงษธนพฤกษ สรัญ รังคสิริ รศ. ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล
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วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด�น ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560

ผู�ให�การสนับสนุนการจัดงาน

รศ.สดุใจ จาํปา มคีวามเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอม 
ทานเปนอดตีรองผูอาํนวยการสถาบนัวจิยัสภาวะ
แวดลอม จุฬาฯ ไดศึกษาออกแบบระบบกําจัด
สาหรายสําหรับโรงผลิตน้ําประปาของเขื่อน
ศรนีครนิทร และศึกษาวิจยัการกดักรอนในระบบ
นํา้หลอเย็นของโรงไฟฟาบางปะกงใหแกการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดศึกษาออกแบบ      
ถงับําบัดน้ําเสยีจากทีพ่กัอาศัยและอาคารสาํนักงาน 
(ถังไรกังวล) ศึกษาปรับปรุงการบําบัดนํ้าทิ้งจาก
อาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะแหงชาต ินาํระบบ
เติมอากาศมาใช นอกจากนั้น ยังเคยรับหนาท่ี
ประธานกรรมการออกแบบระบบการระบายน้ํา 
การผลิตประปาและบาํบัดน้ําท้ิงของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิอีกดวย

รศ.สุดใจ จําปา
อดีตอาจารย�ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และหัวหน�าภาควิชาวิศวกรรม     
สิ่งแวดล�อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ แต�เนื่องจากสุขภาพท�านไม�อํานวย
จึงมอบหมายให�ลูกชายขึ้นรับแทน
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ศ. ดร.สุรินทร� เศรษฐมานิต
อดีตผู�อํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
และอดีตคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ 

ศ. ดร.สรุนิทร เศรษฐมานิต เปนอาจารยทีทุ่มเทใหแกการสอนอยาง
เต็มที่ และยังทําหนาที่ดานบริหารทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ
อีกหลายหนาท่ี มีกิจกรรมอยางหน่ึงของนิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่
ดําเนินงานในชวงนั้น และยังคงดําเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน คือ 
“คายยุววิศวกรบพิธ” ซึ่งเปนชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทานเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน และเคย
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ จุฬาฯ ปจจุบัน ทานจึงได
รบัการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวทิยาลยัเซนตจอหน กรรมการสภาสถาบนัผูทรงคณุวุฒ ิสถาบนั
รัชตภาคย และประธานคณะวุฒยาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทวี บุตรสุนทร
อดีตรองผู�จัดการใหญ� บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด
โดยที่ลูกชายของท�านขึ้นรับแทน

ทวี บุตรสุนทร เขาทํางานกับบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด โดยเริ่ม
จากเปนวิศวกรการผลิตของโรงงานปูนซีเมนตทาหลวง และเกษียณ
ขณะดํารงตําแหนงรองผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
นอกจากนัน้ ทานยังทาํงานดานวิชาการทางวศิวกรรมอืน่ ๆ  อกีมากมาย 
เปนผูบรรยายทางวิชาการใหแกสถาบันการศึกษาอีกหลายสถาบัน    
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนผูบริหารและนักการตลาด    
ที่มีความสามารถสูง เปนผูนําที่สมบูรณแบบ ควรคาแกการจดจําไว
เปนแบบอยางที่ดี เปนผูที่บริหารงานอยางมีคุณธรรม มีเมตตาธรรม 
มีวิญญาณของความเปนครู ไดแนะนําสั่งสอนและใหคําปรึกษา         
เรื่องตาง ๆ แกผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

รศ.ฉดับ ป�ทมสูต
อดีตหัวหน�าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร�และป�โตรเลียม คณะวิศวฯ 
จุฬาฯ และผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาแร�ดีบุกแห�งเอเชียอาคเนย� 
ประเทศมาเลเซีย ท�านมอบหมายให�ลูกสาวขึ้นรับแทน

รศ.ฉดับ ปทมสูต มีความเช่ียวชาญดานเหมืองแรเปนอยางมาก 
นอกจากงานสอนแลว ทานยงัมผีลงานวิจยัดานเหมืองแรอกีหลายชิน้
ทีเ่ปนประโยชนแกอตุสาหกรรมเปนอยางมาก สวนผลงานดานบริหาร
นั้นทานมีผลงานโดดเดนทั้งการเปนหัวหนาภาควิชาเหมืองแรฯ          
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปนรองอธิการบดี     
ฝายทรัพยสิน จุฬาฯ รวมทั้งไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง      
นายกสภาวศิวกร นอกจากน้ีทานยังมบีทบาทสําคญัในการผลกัดนัให
เหมืองหินเขาไปอยูใน พ.ร.บ.แร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยอีกดวย
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ดร.อดิศัย โพธารามิก
อดีตผู�บริหารบริษัทโทรคมนาคม อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรี 
โดย รศ. ดร.พิชนี โพธารามิก ขึ้นรับรางวัลแทน
 
ดร.อดิศัย โพธารามิก เปนผูที่ไดรับการยอมรับวามีความรูความ
สามารถทั้งทางดานวิชาการและการบริหาร เปนผู กอตั้งบริษัท
โทรคมนาคมจนสามารถนาํเขาตลาดหลกัทรพัยและมีผลประกอบการ
สงูเปนอนัดบัตน ๆ  เริม่เขาสูแวดวงการเมอืงโดยเปนทีป่รกึษารฐัมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคม จากน้ันก็โลดแลนในวงการเมืองมาตลอด 
เปนทัง้สมาชกิวฒุสิภา รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรี
กระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และไดนํา
ประสบการณมาถายทอดเปนตัวหนังสือผานงานเขียนในชื่อ “พิชิต
ความสําเร็จสไตล ดร.อดิศัย โพธารามิก” เมื่อ พ.ศ. 2549 

ไพฑูรย� แก�วทอง
อดีตรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรหลายสมัย 
และเจ�าของบริษัทรับเหมาก�อสร�าง 
 
หลังจากส่ังสมประสบการณการทาํงานดานรบัเหมากอสรางนบัสบิป 
ไพฑูรย แกวทอง กอ็อกมาเปดบริษทัรับเหมากอสรางเปนของตนเอง 
เริ่มเขาสูการเมืองเมื่อ พ.ศ. 2518 ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดพิจิตรถึง 8 สมัย เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบ
บญัชรีายชือ่ พรรคประชาธปิตย 2 สมยั และสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 1 สมัย และไดรับโปรดเกลาฯ ให
ดาํรงตาํแหนงรัฐมนตร ี6 สมัย 3 กระทรวง และถอืเปนบุคคลอกีทาน
หนึง่ทีม่บีทบาทสาํคญัในการผลกัดนัใหเกดิสภาวิศวกร ซึง่เปนองคกร
วิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญดานวิศวกรรมของประเทศอีกดวย

วีระวัฒน� ชลายน
อดีตผู�ว�าการ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
 
วีระวัฒน ชลายน ไดรับการยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญดาน
การผลติไฟฟาคนหนึง่ เพราะคลกุคลกีบัโรงไฟฟามาตลอด มปีระสบการณ
ดานการแกไขปญหาคุณภาพไฟฟา ซึ่งเคยเปนปญหาใหญของไทย   
ทานใหความสําคญัดานการรกัษาส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก กฟผ. ได
ลงทนุติดต้ังเครือ่งจกัรและนาํเทคโนโลยใีหม ๆ  มาใชเพ่ือแกไขปรบัปรงุ
สภาพอากาศรอบ ๆ  โรงไฟฟาใหสะอาดบรสิทุธิจ์นเปนทีย่อมรับ ดวย
บุคลิกท่ียืดหยุน ประนีประนอม มุงม่ันทํางานเพ่ือรักษาผลประโยชน
ของประเทศชาติเปนหลัก รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี ทําใหทาน
เปนบุคคลที่พนักงานและบุคคลทั่วไปใหความเคารพรักมาตลอด 
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เจน นําชัยศิริ วศ.2516
กรรมการและผู�จัดการใหญ� บริษัท เอเชีย ไฟเบอร� จํากัด (มหาชน)
 
เจน เปนผู ที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานบริหารและการ       
ประสานงาน นอกจากงานในธุรกิจสวนตัวแลว ยงัไดทาํงานในตาํแหนง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดรับ       
โปรดเกลาฯ ใหเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติดานพลังงาน และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในปจจุบัน
ผลงานดานวิศวกรรมท่ีเดนชัดเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปคือ สามารถ
ประยุกตใชวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีคุมคา    
กอใหเกิดการพัฒนาการใชพลังงาน และการกํากับดูแลพลังงานของ
ทุกภาคสวน นอกจากน้ันยังรวมกอตั้งสถาบันนํ้าเพ่ือความยั่งยืน      
ผลักดันใหออก พรบ. การลดคาอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตน้ํา
บาดาล สรางเครือขายรับทราบแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันและกัน
เพ่ือการบริหารจัดการน้ําอยางย่ังยืน นอกจากน้ันยังทํางานในคณะ
กรรมการ และที่ปรึกษาในกลุมอุตสาหกรรม และโครงการตาง ๆ      
อีกมากมาย 

ดร.ผณิศวร ชํานาญเวช วศ.2515
ที่ปรึกษา/กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการผู�จัดการ บริษัท แพ็คฟู�ด 
จํากัด (มหาชน)
 
ดร.ผณศิวร จบการศึกษาดวยคะแนนเกียรตนิยิมอนัดบั 1 เหรยีญทอง 
ไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เปนคนแรกของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลังจบการศึกษาไดเขาทํางานเปนอาจารย   
คนไทยคนแรกของสถาบันศศินทร เปนผูริเริ่มการนําระบบ LAN มา
ใชในสถาบัน และพิมพใบปริญญาดวยคอมพิวเตอร ถือเปนสถาบัน
แรกของประเทศท่ีนําระบบน้ีมาใช สวนการบริหารก็สามารถเพ่ิม   
ยอดรายไดของบรษิทัหลายเทาตัว ชวยแกปญหาระหวางผูเล้ียงกุงกับ
โรงงานแปรรูป มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาของอุตสาหกรรม
กุงและอาหารแชเยือกแข็งของไทย และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ              
ในสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย โดยรับตําแหนงนายกสมาคมถึง         
3 สมัย รวมเปนกรรมการตรวจประเมินโครงการ IQA (Internal 
Quality Assurance) เพ่ือยกระดบัมาตรฐานของคณะวศิวกรรมศาสตร
สูความเปนเลิศทางวิชาการถึงระดับนานาชาติดวย

รศ. ดร.ปริทรรศน� พันธุบรรยงก� วศ.2515
ผู�บริหารประจําสํานักงานอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการ
พิเศษ สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน�

วิศวจุฬาดีเด�น ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2560 

รศ. ดร.ปริทรรศน อดตีหวัหนาภาควิชาวศิวกรรมโลหการ 
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ไดพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
ใหเจริญกาวหนาเปนอยางมาก ภาควิชาไดเริ่มเปดสอน
ระดับปริญญาโท และเตรียมหลักสูตรสําหรับเปดสอน
ระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นไดรวมมือกับหนวยงาน
จากตางประเทศเพื่อแลกเปล่ียนอาจารยที่มีความรู      
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาถายทอดความรูใหแกนสิติ 
ชวงรับตําแหนงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ สวทช. และผูอํานวยการ สสท. ก็ไดใช 
ความรูความสามารถและประสบการณบริหารและ    
พัฒนาหนวยงานจนมีผลงานเปนที่ประจักษ นอกจาก  
ผลงานที่กลาวมาแลว ยังมีผลงานดานงานวิจัย ผลงาน
ดานวิชาการ งานแปล รวมท้ังเปนกรรมการและ            
คณะกรรมการในสถาบันและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับทั้งวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย 
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ศ. ดร.วิบูลย� แสงวีระพันธุ�ศิริ วศ.2517
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 
ศ. ดร.วบิลูย มคีวามสนใจทางดานเครือ่งจกัรกลสมยัใหมและเทคโนโลยี
หุนยนตเปนพิเศษ เปนผูบุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตเปน    
คนแรก ๆ  ของประเทศไทย ไดจัดต้ังหองปฏิบัติการวิจัย CAD/CAM/
CAE เพื่อการออกแบบและผลิตชิ้นสวนท่ีมีความสลับซับซอนและ
ตองการความแมนยําสูง และยังเปนผูบกุเบกิการนาํระบบ E-Learning 
มาประยุกตรวมกับการเรียนการสอนแบบ Face to Face ดวย 
ผลงานการวิจัยที่เปนการประดิษฐคิดคนใหมมีมากมาย แตผลงาน    
ที่ทราบกันในวงกวางคือ ผลงานเรื่องเคร่ืองเจียระไนพลอยอัตโนมัติ
พรอมโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการออกแบบเหล่ียมพลอย         
ผลงานเรื่องการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรนักบิน นอกจากน้ียังมี
งานพัฒนาทางดานหุนยนตอุตสาหกรรมที่เปนที่ยอมรับ จากการ
ทาํงานวิจยัอยางตอเน่ืองและผลงานดานงานวิจยัและพัฒนามากมาย
นี่เอง สงผลใหไดรับคัดเลือกใหเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป 2559 จาก สกว. 

สรรพัชญ� รัตคาม วศ.2518
กรรมการผู�จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
 
สรรพัชญ ถือเปนผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบโดยไมทําลาย (NDT) 
และการตรวจสอบและรับรอง ทั้งนี้งานการทดสอบโดยไมทําลาย 
(NDT) และการตรวจสอบและรับรอง เปนงานบริการดานวิศวกรรม
เพ่ือความปลอดภยัในอุตสาหกรรมสาํรวจและขดุเจาะกาซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมการกล่ันนํ้ามัน การแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรม
ปโตรเคมี ทั้งข้ันตนและปลายนํ้า โดยไดรับการรับรองทักษะความ
สามารถในดานนี้และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนผูตรวจสอบจาก
หนวยงานทีเ่ก่ียวของดานการบรหิารกส็ามารถนาํบรษิทัเขาจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย MAI เปนบริษัทช้ันนําในอุตสาหกรรมทดสอบ  
โดยไมทําลายและการตรวจสอบและรับรอง นอกจากนี้ ยังไดรับ       
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงนายกสมาคมการทดสอบโดยไมทําลาย     
แหงประเทศไทย ยืนยันไดเปนอยางดีถึงความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณที่สั่งสมมาเปนอยางดี 

สุกฤตย ไดรับการยอมรับวามีความสามารถระดับแนวหนาในการ
บริหารองคกรระดับประเทศ ประสบความสําเร็จในการบริหารมา   
โดยตลอด โดยเฉพาะการบริหาร IRPC ทีเ่คยประสบภาวะขาดทุนดวย
ผลกระทบจากราคาน้ํามันตกต่ํา แตดวยความรูความสามารถกบ็ริหาร
จนทําให IRPC พลิกฟนสถานะจากขาดทุนใหกลับมาทํากําไรไดอีก
ครัง้ และมีแนวโนมเติบโตอยางม่ันคง โดยมีหลกัการบริหารท่ีใหความ
สําคัญแกการบริหารอยางโปรงใส เปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี       
ดวยการปลูกฝงจริยธรรม สรางคานิยมองคกร (Core Value : 
iSPIRIT) พรอมกบัส่ือสาร และปฏบิตัตินเปนแบบอยางใหแกพนักงาน
เพือ่ใหความรูความเขาใจตรงกนั และปลูกจติสาํนกึจนเปนวฒันธรรม
องคกร ดวยคุณสมบัติเชนนี้ จึงไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนง
ประธานกลุมอตุสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนัปโตรเลยีมของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย รองประธานคลัสเตอรปโตรเคมี และยังเปนกรรมการ
ในสถาบันและมูลนิธิอีกหลายแหงสุกฤตย� สุรบถโสภณ วศ.2519

กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท ไออาร�พีซี จํากัด (มหาชน)
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ธีรนันท� ศรีหงส� วศ.2525
กรรมการผู�จัดการ บริษัท เซล�าร�คอนซัลติ้ง จํากัด และอดีตกรรมการ    
ผู�จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ธีรนันท เปนอีกผูหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในวงการ    
การเงนิถงึความสามารถในการบรหิารองคกร เปนผูผลกัดนัการพฒันา
บกุเบิกสิง่ใหม ๆ  มคีวามต้ังใจทุมเทในการทาํงานอยางมืออาชพี และ
ทําประโยชนเพื่อสังคมโดยรวม สงผลใหองคกรมีผลประกอบการที่ดี
อยางตอเนื่อง ไดรับการยกยองวาเปนสถาบันการเงินชั้นแนวหนาใน
ภมูภิาค และไดรบัรางวลัท้ังจากองคกรในประเทศและระดบันานาชาติ 
เปนผูที่มีวิสัยทัศนในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว     
ในตลาดการเงิน และมีความสามารถท่ีประจักษชัดในดานการเปน
ผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรขนาดใหญ จึงมักไดรับ
มอบหมายใหดูแลงานโครงการที่สําคัญทางยุทธศาสตรของธนาคาร 
ทั้งดานการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหาร    
การตลาด การบรหิารผลติภณัฑ การพฒันางานดานปฏบิตักิาร และ
การพัฒนาดานเทคโนโลยี

ศิวะ มหาสันทนะ วศ.2523
กรรมการ และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน)
 
ศิวะ มีผลงานดานการบริหารและดานวิศวกรรมเปนท่ีประจักษถึง
ความรูความสามารถ เมือ่คร้ังรบัผดิชอบฝายบัญชแีละการเงนิในชวง
วกิฤตเศรษฐกิจ กไ็ดเปนตัวแทนบริษทัในการเจรจาปรับโครงสรางหน้ี
กบัเจาหนีต้างชาตจินสาํเรจ็ จากน้ันไดกอต้ังสายงานบริหารความเส่ียง
และตรวจสอบภายใน โดยนําองคความรูจากบรษิทัตางชาตมิาปรับใช
จนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันสมาคมผูตรวจสอบภายใน    
แหงประเทศไทย สวนความสามารถดานงานขายนั้น ก็เปนผูกําหนด
กลยุทธใหผลิตภัณฑใหมจนประสบผลสําเร็จ สงผลใหสถาบันมีชื่อ   
โดงดังระดับโลกไดนําไปเปนกรณีศึกษา ดวยผลงานตาง ๆ จึงไดรบั
การแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงนายกสมาคมอุตสาหกรรมปนูซีเมนตไทย 
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2558 ศิวะ มีความ
เปนผูนาํ และเปนตัวอยางใหพนักงานดาํเนินการตามคานิยมขององคกร 
โดยเฉพาะในเรื่อง “การทําส่ิงท่ีถูกตอง” ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ศลีธรรม จริยธรรมและกฎขอบังคับในเรือ่งของความปลอดภยั
สิ่งแวดลอม และการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 

สุพัฒนพงษ เปนนักบริหารที่ไดรับการยอมรับจากท้ังในและ              
ตางประเทศ บริษัท “PTTGC” เปนกลุมผูผลิตปโตรเลียม ปโตรเคมี 
และเคมีภัณฑครบวงจรขนาดใหญ ที่มีหลักการดําเนินธุรกิจดวย
มาตรฐานในระดับสากล สุพัฒนพงษ มีปรัชญาในการบริหารธุรกิจ 
คือ ความสมดุลระหวางธุรกิจ ความผาสุกของสังคม ชุมชน และ      
การดูแลสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้ตองพัฒนาไปพรอม ๆ  กัน จึงจะทําให
ธรุกจิดาํรงอยูอยางย่ังยนื ดวยความมุงมัน่และทุมเทในการทํางานอยาง    
เต็มที่ “PTTGC” จึงไดรับรางวัลมากมายท้ังในระดับประเทศและ
ระดับสากล อาทิ รางวัลดานความมั่นคงทางการเงิน รางวัล Best 
Managed Company-Oil Chemicals/Petrochemicals in Asia 
ประจําป 2558 จากสถาบัน EUROMONEY และ “PTTGC” เปน
บริษัทไทยหนึ่งเดียวที่ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 10 องคกรชั้นนํา
ของโลก ในสาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑเปนปที่ 4 จาก Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนี้ “PTTGC” ยังเปนบริษัท
ไทยหน่ึงเดยีวทีไ่ดรบัการยอมรับจากองคการสหประชาชาต ิUnited 
Nations Global Compact at Advanced Level ที่ระดับสูงสุด
ตดิตอกันเปนปที ่3 โดยคดัเลือกตนแบบองคกรชัน้นําดานความยัง่ยืน 
100 บริษัท จาก 700 บริษัททั่วโลก 

สุพัฒนพงษ� พันธ�มีเชาว� วศ.2520
ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร และกรรมการผู�จัดการใหญ�
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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