คำประกำศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เนื่องในพิธีประสำทปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
ประจำปี กำรศึกษำ 2556
นำยอมเรศ ศิลำอ่ อน
ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำร
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
นายอมเรศ ศิลาอ่อน ได้ รับการศึกษาจากรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยจากนันได้
้ เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร โรงเรี ยนกรุ งเทพศริ สเตียนวิทยาลัย โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิชย์ และ
วิทยาลัยเซาธ์ เ อนมิ วนิซิ เ ปิ ้ล ประเทศอัง กฤษ ตามล าดับ และส าเร็ จ การศึกษาปละส าเร็ จ การศึกษาได้ รับ
ปริ ญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2500
และ Advanced Management Program, Harvard Business School จากประเทศสหรัฐ อเมริ กาในปี พ.ศ.
2517
ด้ านชีวิตการงาน ได้ เริ่ มราชการในปี พ.ศ. 2500 เป็ นพนักงานประจากองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ต่อมาได้ ลาออกไปทางานกับบริ ษัทเซลล์ ในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ และต่อมาได้ ตารง
ตาแหน่งทางการบริ หารที่สาคัญอีกหลายตาแหน่ง ของเครื อซีเมนต์ไทย เช่น ผู้จดั การใหญ่บริ ษัท สยามคราฟท์
จ ากัดและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ อาวุโส บริ ษัทปูนซิ เมนต์ไ ทย จ ากัด ตามล าดับ และได้ มี บทบาทส าคัญทาง
การเมืองโดยดารงตาแหน่งเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2 สมัย
และรัฐบาลนายอานันท์ ปั นยารชุน อีก 2 สมัย
นอกจากนี ย้ ัง เคยได้ รับ เกี ยรติให้ ดารงต าแหน่ง ในองค์ก รต่างๆทัง้ ภาครั ฐ และเอกชน เช่น
ประธานองค์การเพื่ อปฏิรูประบบสถาบันทางการเงิน (ปรส.) กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ กรรมการ
ประชาสัม พันธ์ แห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกรุ งไทย
จากัด กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ประธาน
กรรมการ บริ ษั ท ปตท.สผ.จ ากั ด ประธานกรรมการ บริ ษั ท การบิ น ไ ทย จ ากั ด (มหาชน) ประธาน
กรรมการบริหารสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในด้ านสังคมได้ เคยทาหน้ าที่เลขาธิ การกิ ตติมศักดิ์สมาคมนักเรี ยนเก่าอังกฤษ รวมทังที
้ ่ปรึ กษาของ
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย และ อัสสัมชัญพาณิชย์วิทยาลัย

หลังจากเกษี ยณอายุราชการจากององค์การประเมินผลและกาหนดมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)แล้ ว
ท่านยังได้ มีความอุตสาหะวิริยะศึกษาพระอภิธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้ องใช้ เวลา 7 ปี ครึ่ง จนจบหลักสูตร
และได้ รับปริญญาอภิธรรมบัณฑิตของมหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณ์
ด้ า นเกี ย รติป ระวัติ ท่า นได้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อัน เป็ นที่ เชิ ด ชูช้ า งเผื อ ก ชัน้ มหาปรมาภรณ์
ช้ างเผือกและเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย ชันมหาวชิ
้
รมงกุฎ ในปี 2534 นอกจากนี ้ยังได้
ทาคุณประโยชน์และต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้ านการจัดการ ซึ่งทาให้
ประสบผลสาเร็จในหน้ าที่การงานตามลาดับ
จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สงั่ สมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เป็ นที่ประจักษ์ ได้
ส่าท่านเป็ นผู้มีหลักการสาคัญในการทางาน คือ รู้ จกั หน้ าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ต้ องรู้ จกั
สร้ างตน สร้ างคน สร้ างคณะทางาน สร้ างสถาบัน ประกอบกับการเป็ นนักอ่าน นักคิดวิเคราะห์ ทาให้ ท่านมี
วิสยั ทัศน์อนั กว้ างไกลในการพิเคราะห์ประเด็นต่างๆอย่างรอบด้ าน ส่งผลให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ จึงเป็ น
แบบอย่างอันดีให้ แก่คนรุ่นหลังได้ เรี ยนรู้ สภามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ นายอมเรศ
ศิลาอ่อน ได้ รับปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิตกิ ตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจาปี การศึกษา 2556
เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ ืบต่อไป

