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ศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ใส่รูป
(พร้ อมแนบไฟล์ภาพ)

นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
วัน เดือน ปี เกิด 6 เมษายน 2503
อายุ 58 ปี

เกียรติประวัติและผลงานสร้างชื่อเสียง
พ.ศ. 2544 * คณะทางานพัฒนาระบบงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า Customer Service System (CSS) ออกแบบ
และพัฒนาระบบการทางานในการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง
* คณะทางานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ (Procedure) ในระบบคุณภาพ ISO 9002
พ.ศ. 2549 * คณะทางานด้านระบบงาน Industrial Solution for Utility ตามโครงการพัฒ นาและติดตั้ง
โปรแกรมส าเร็ จรู ป ERP ระบบบริการผู้ ใช้ไฟฟ้ า (CSS) ระบบจัดท าใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ า
(Billing) โดยเป็ น ผู้ ออกแบบและพั ฒ นากระบวนการทางธุรกิจ และบริห ารโครงการในการ
นามาใช้ในการดาเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2550 * ตัวแทนผู้ บ ริห ารด้านคุณ ภาพ ของระบบบริห ารคุณ ภาพ ISO 9001 กากับ ดูแลและบริห าร
จัดการในการดาเนินงานด้านบริการและระบบจาหน่าย เพื่อให้ การบริการของการไฟฟ้านครหลวง
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากล
พ.ศ. 2557 * ประธานคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย พัฒนา สนับสนุน และติดตามผลการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในการดาเนินงานตามมาตรฐาน มอก.18001
* ประธานคณะทางานโครงการ MEA Connector เป็นโครงการที่ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภ าพและ
ลดค่าใช้จ่ ายในการดาเนิน งานของการไฟฟ้ านครหลวง รวมทั้ งช่ว ยเพิ่ มความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2560 * ประธานคณะทางานปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business ในการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ของธนาคารโลก ที่มีการ
จั ด อั น ดั บ จาก 190 ประเทศทั่ ว โลก ท าให้ ผ ลการจั ด อั น ดั บ ด้ า นการขอใช้ ไฟฟ้ า (Getting
Electricity) ของประเทศไทยปรับ จากอัน ดั บ ที่ 37 เป็ น อัน ดั บ ที่ 13 ส่ งผลให้ การจัด อัน ดั บ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้นจากอันดับที่ 46 เป็นอันดับที่ 26
* คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบไฟฟ้ า ก าหนดนโยบาย ก ากั บ ดู แ ล
และยกระดับในการดาเนินงานด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง
* ประธานคณะทางานโครงการ MEA Smart Service 4.0 พัฒ นาการให้บริการของการไฟฟ้า
นครหลวง ผ่านระบบ Internet และ Mobile เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน
* คณะกรรมการการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาของการไฟฟ้านครหลวง กาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง

-2ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2523
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2527
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2557
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63
สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2548
ผู้อานวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2550
ผู้ช่วยผู้อานวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2552
ผู้ช่วยผู้อานวยการไฟฟ้าเขตสามเสน การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2553
ผู้อานวยการไฟฟ้าเขตยานนาวา การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2558
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
ตาแนนงงปจจจุััน
* ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
สถานที่ทางาน
การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2251-0085 โทรสาร 0-2256-3545
E-mail : wajee@mea.or.th
สถานที่ติดตงอ
การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2251-0085 มือถือ 081-498-5180 โทรสาร 0-2256-3545

