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วิศวกรรมอุตสำหกำร และระบบงำนจำก Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกำ ตำมลำดับ
นอกจำกปริญญำที่ได้รับจำกกำรศึกษำแล้ว ดร.อำชว์ ยังได้รับปริญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปริญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำกมหำวิทยำลัย
รำมคำแหง และสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร ภำครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1
ดร.อำชว์ เป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ฐำนะผู้บริหำรองค์กรที่เปี่ยมด้วยควำมสำมำรถอันสูงยิ่ง ท่ำนสำมำรถสร้ำงสรรค์องค์กรให้ประสบควำมสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยเป็นที่ป ระจั กษ์แก่บุคคลทั่วไปมำโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ท่ำนจึ ง ได้รับควำมไว้วำงใจให้ดำรง
ตำแหน่งสำคัญในองค์กรภำครัฐ และเอกชนหลำยแห่ง โดยเฉพำะกำรได้ดำรงตำแหน่งรัฐมำตรีช่วยว่ ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม สมัย ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี อำนันท์ ปันยำรชุน ระหว่ำงพุทธศักรำช 2534 – 2535
กำรได้รับเกียรติประวัติสูงยิ่งในคณะรัฐบำลถึง 2 สมัย จึงเป็นประจักษ์พยำนถึงควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรที่
เปี่ยมด้วยควำมรู้ ควำมชำนำญของท่ำนเป็นอย่ำงดี
ท่ำนมีบทบำทสำคัญในด้ำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับ
กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง โดยกำรเป็นผู้มีบทบำทในคณะกรรมกำรสำคัญต่ำง ๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน
อำทิ ประธำนกรรมกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธำนคณะกรรมกำรร่วม
ภำคเอกชน WTO ของ 3 สถำบัน คือ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมำคมธนำคำรไทย ประธำนกรรมกำรธนำคำรศรีนคร อุปนำยกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD) กรรมกำรบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย กรรมกำรในคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของประเทศ กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ เป็นต้น
จำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรในตำแหน่ง สำคัญดัง กล่ำว ทำให้ท่ำนมี บทบำทในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้ำวหน้ำทัดเทียมอำรยประเทศ อันควรแก่กำรยกย่องเป็นอย่ำงยิ่ง
ในปัจจุบันท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และวิสัยทัศน์อันกว้ำงไกลรอบด้ำนผลักดันกำรบริหำร
จัดกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐและเอกชนเพื่อนำพำเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุดหน้ำ ก้ำวทัน
โลกโลกำภิวัฒน์ ตลอดจนเป็น ผู้มีบทบำทโดดเด่น ช่วยชี้แนะแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรค้ำและกำร
พัฒนำภำคธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับทั้งจำกภำครัฐและเอกชน ดังจะเห็นได้จำกกำรได้รับเลื อกให้ดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรรมกำรเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ กระทรวงอุตสำหกรรม
ประธำนคณะกรรมกำรสภำธุ รกิจ แห่ง ประเทศไทย (TMA) ที่สำคัญที่สุดคือกำรได้ดำรงตำแหน่ง ประธำน
กรรมกำรหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ระหว่ำง พ.ศ.2544 – 2547
ซึ่งทำให้ท่ำนได้สร้ำงสรรค์นโยบำยให้ภำคธุรกิจมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนสังคมและเศรษฐกิจของ
ชำติ โดยกำรเสนอควำมเห็นด้ำนเศรษฐกิจแก่รัฐบำลและหน่วยงำนต่ำง ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนผลักดันโครงกำร
ทำงธุรกิจสำคัญ ๆ ให้เกิดผลดีต่อภำครัฐและเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันท่ำยังดำรงตำแหน่งประธำนคณะทำงำนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภำคองค์กรธุรกิจ
เอกชน สภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชำติ และเป็นที่ปรึกษำพิเศษ ศูนย์ส่ง เสริม ศิลปำชี พ แห่ง
ประเทศไทย จึงกล่ำวได้ว่ำท่ำนเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในด้ำนกำรน้อมนำแนวพระรำชดำริเรื่องปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบำทสมเด็จ พระเจ้ ำอยู่หัว ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมอันแสดงให้เห็นบทบำทของ
ภำคเอกชนในด้ำนกำรถวำยควำมจงรักภักดีและมีส่วนในกำรสร้ำงสรรค์สังคมไทย
สำหรับตำแหน่งบริหำรที่ท่ำนรับผิดชอบในปัจจุบันคือ รองประธำนกรรมกำร บริษัทเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ จำกัด รองประธำนกรรมกำร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และเป็นประธำนกิตติม ศัก ดิ์
หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสำคัญดังกล่ำวจึงแสดงให้เห็นว่ ำ ดร.อำชว์ เป็นผู้มี
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรองค์กรบริหำรนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญต่ำง ๆ มำโดยตลอด
นอกจำกนี้ท่ำนยัง ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรพั ฒนำสถำบันกำรศึกษำให้ได้
มำตรฐำนอันเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนทำงปัญญำให้แก่ประชำชนในชำติ ดังจะเป็นได้จำกกำรที่ท่ำนได้เคยรับกำร
แต่งตั้งให้เ ป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และขณะนี้อยู่
ระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎรำไพพรรณี เป็นกรรมกำร สภำวิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสภำมหำวิทยำลัย รังสิต และเป็น Member of Board of Overseers,
IIIinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็น Member of School of Management Board,
AIT และ Member of Stitute-level Advisory Board of Asian Institute of Technology (AIT)

ดร.อำชว์ เตำลำนนท์ จึงเป็นผู้มีควำมสำมำรถในด้ำรกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นนัก
บริหำรผู้เปี่ยมควำมสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์ต่อวงกำรเศรษฐกิจ สังคม และกำรศึกษำของ
ประเทศชำติ ม ำโดยตลอด ด้ ว ยควำมสำมำรถอั น เปี่ ย มล้ ม และคุ ณู ป กำรที่ มี ต่ อ ประเทศชำติ ข องท่ ำ น
สภำมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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