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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ ของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

พระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาปกีารศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้ที ่๕๖ ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ซึง่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สภามหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

แด่สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในปีการศกึษา ๒๕๖๔  

เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุข

และวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย 

 พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้ที ่๕๖ ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มผีูส้ำาเรจ็การศกึษา จำานวนทัง้ส้ิน 

 ๖,๕๗๘ คน จาก ๒๑ คณะ ๒ สถาบัน ๒ วิทยาลัย และ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย คือ ระดับปริญญาเอก ๒๐๐ คน  

ระดับปริญญาโท ๘๒๗ คน ระดับปริญญาตรี ๕,๕๕๑ คน แบ่งออกเป็นคณะมนุษยศาสตร์ ๖๓๙ คน  

คณะศกึษาศาสตร ์๓๘๒ คน คณะวจิติรศิลป ์๒๔๓ คน คณะสงัคมศาสตร ์๒๑๑ คน คณะวทิยาศาสตร์ ๕๑๗ คน  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์๙๐๕ คน คณะแพทยศาสตร ์๒๗๓ คน คณะเกษตรศาสตร ์๓๕๔ คน คณะทันตแพทยศาสตร ์ 

๑๒๕ คน คณะเภสัชศาสตร์ ๑๔๐ คน คณะเทคนิคการแพทย์ ๒๘๔ คน คณะพยาบาลศาสตร์ ๒๓๘ คน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๒๓๐ คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๗๕ คน คณะบริหารธุรกิจ ๖๐๖ คน  

คณะเศรษฐศาสตร์ ๒๗๘ คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๙๘ คน คณะการสื่อสารมวลชน ๒๓๐ คน  

คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์๒๘๘ คน คณะนติศิาสตร ์๒๒๑ คน คณะสาธารณสขุศาสตร ์๒๔ คน   

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ๑๘๗ คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ๓ คน บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๔ คน สถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย ์๑๑ คน สถาบนันโยบายสาธารณะ ๒ คน ในจำานวนนีม้บีณัฑติท่ีไดรั้บ 

เกียรตินิยมอันดับ ๑ จำานวน ๗๘๑ คน เกียรตินิยมอันดับ ๒ จำานวน ๘๒๓ คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล 

เรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง จำานวน ๑๘๘ คน เหรียญเงิน จำานวน ๕๙๓ คน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ 
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

Encomium on the Virtues of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn upon presenting Her Royal Highness the Public Health Honorary 

Doctoral Degree by Chiang Mai University, the 2021 academic year

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ของประเทศไทยเป็นอเนกประการ ซ่ึงการเสด็จพระราชดำาเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ จึงได้ 
ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทำาให้ทรงทราบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความยากจน การบริการสาธารณสุขและการศึกษา การขาดแคลนอาหารและปัจจัยยังชีพต่าง ๆ โดยมี 
พระราชกระแสเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ความตอนหน่ึงว่า “งานการแพทย์และสาธารณสุข 
เป็นงานท่ีสำาคญัทีส่ดุของประเทศไทย เพราะวา่ถ้าคนไมแ่ขง็แรง สุขภาพไม่ดแีล้ว ก็จะไปหาเล้ียงชพีตวัเองไมไ่ด้  
จะทำาประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศชาตกิท็ำาไมไ่ด ้ตอ้งเริม่ทางดา้นสขุภาพอนามยักอ่น” ดว้ยน้ำาพระราชหฤทยั
อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และทรงมุ่งมั่นท่ีจะพระราชทาน 
ความชว่ยเหลอืเดก็เยาวชนและประชาชนทีด่อ้ยโอกาส จงึมพีระราชดำารจิดัทำาโครงการตา่ง ๆ  เพือ่แกไ้ขปญัหา 
สุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทที่ห่างไกลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ
 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรกทีส่มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีดำาเนนิการภายใตแ้ผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร 
เริ่มดำาเนินการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ทรงดำาริขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กนักเรียน 
ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยมีแนวทางในการดำาเนินงานโครงการ 
คือ การส่งเสริมการทำาการเกษตรภายในโรงเรียน โดยอาศัยการทำางานร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และ 
ผู้ปกครอง ซ่ึงมหีนว่ยงานคอยสนบัสนนุทางดา้นวชิาการและวสัดกุารเกษตร พรอ้มทัง้สอนและฝกึปฏบิตัใิหค้ร ู 
นกัเรยีน และผูป้กครอง รูจั้กการนำาวตัถดุบิทีผ่ลติไดม้าประกอบเปน็อาหารกลางวนัใหเ้ดก็ไดร้บัประทานทกุวัน 
อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 • โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอก 
เนือ่งจากเดก็นกัเรยีนในเขตพืน้ทีท่รุกนัดารขาดสารไอโอดนี จึงทรงมพีระราชดำารจัิดตัง้โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราโรคคอพอกในเด็กนักเรียน ทรงริเริ่มด้วยการรณรงค์ให้มี
การใช้เกลือไอโอดีนหรือหยดไอโอดีนในการประกอบอาหาร และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขาดไอโอดีน 
นับเป็นโครงการที่เสริมการทำางานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดียิ่ง
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 • โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ทรงมีพระราชดำาริ
เกีย่วกบัความสำาคัญของสขุภาพอนามยัของแมแ่ละเดก็ในถ่ินทรุกนัดารห่างไกล ประกอบกบัทรงตระหนกัวา่  
ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา จึงทรงริเริ่มโครงการเพื่อให้แม่และ
เด็กได้รับบริการด้านอนามัย รวมทั้งได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 • สุขศาลาพระราชทาน ด้วยประเทศไทยมีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพื้นที่
เหลา่น้ีเปน็พืน้ทีห่า่งไกลความเจรญิและยากลำาบากตอ่การคมนาคม รวมท้ังการบรกิารสาธารณสุขกเ็ขา้ไมถึ่ง  
ทำาให้ประชาชนตามแนวชายแดนไม่สามารถได้รับบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพชวีติประชาชน ทรงมพีระราชปณธิานทีท่รงห่วงใยพสกนกิรผูย้ากไร ้และทรงมุง่หวงัใหไ้ดร้บัการพฒันา 
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีพระราชดำาริที่จะพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนและ
พฒันาศักยภาพครพูยาบาลตำารวจตระเวนชายแดนใหเ้ป็น “สุขศาลาพระราชทาน” เพือ่ใหส้ามารถบรกิาร
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่การสาธารณสุขเข้าไม่ถึง และตามแนวชายแดนหรือ
พื้นท่ีเสี่ยงภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำาให้ประชาชนสามารถได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานที่ได้
คุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันเป็นการช่วยพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทรงจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อให้บริการ
ด้านทันตกรรมและการอบรมให้ความรู้ทันตสุขศึกษา แก่นักเรียนและครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำาริฯ 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค
 • โครงการคืนความสุขในการบดเค้ียวใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุและคนพกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ทางทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำาริ ร่วมกบัสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) และคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำาเนินการทางด้านหัตถการในการฝังรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทาง 
ทันตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย คือ เครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สำาหรับงานทันตกรรม (CT scanner) หรือ
เครื่องเดนตีสแกน ให้แก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการที่สูญเสียฟันทั้งปาก อันจะมีส่วนช่วยให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังประโยชน์สุขแก่สุขภาพอนามัยโดยรวมของประชาชนคนไทยทั้งปวง
 • ศนูยแ์ก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ มลูนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารฯิ  
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รวมทั้งผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  
จะต้องใช้ระยะเวลารักษายาวนานและผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ ซ่ึงตามสถิติข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พบวา่ ในพืน้ที ่๘ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน มผีูป้ว่ยท้ังสิน้ ๑,๖๒๒ ราย โดยเปน็ผูป่้วยของโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ จำานวน ๗๗๘ ราย และผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย จำานวน ๘๔๔ ราย ซึ่งกลุ่มโรคดังกล่าว
ทำาให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในการใช้ชีวิตต่าง ๆ ตามช่วงวัย บางรายต้องรักษาต่อเนื่องและยาวนานถึง ๒๐ ปี 
อีกทั้งต้องอาศัยบุคลากรในการรักษาในลักษณะสหสาขาวิชาชีพท้ังศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ 
โสต ศอ นาสิกแพทย์ จักษุแพทย์ รังสีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญการให้นมเด็ก 
พยาบาลเชี่ยวชาญด้านการดูแลปากแหว่งเพดานโหว่ นักแก้ไขการพูดและทันตแพทย์เพื่อบูรณาการร่วมกัน  
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จึงทรงมีพระราชดำาริว่า ควรจัดตั้งศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพื้นที่ภาคเหนือ 
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ซึ่งเป็นศูนย์ลักษณะเดียวกันกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย โดยไดจ้ดัตัง้เปน็สว่นงานวชิาการภายในของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๒ ในนาม “ศนูยแ์กไ้ขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ มลูนธิเิทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำาริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่ยากไร้ซึ่งมีความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้เข้าถึงการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่าย 
ความรว่มมอืดา้นการรักษาพยาบาล พฒันาองคค์วามรูใ้นการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยทีม่คีวามพิการบนใบหนา้
และกะโหลกศรีษะของแพทย ์บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตลอดจนพฒันาการวจิยัและนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์สำาหรับดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  
นำามาขยายผลสู่การใช้งานอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน มีข้อมูลสถิติ
จำานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำาริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ป่วยเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่จำานวน ๑,๓๐๐ ราย และศนูยฯ์ ไดท้ำาหตัถการ (ผา่ตัด) จำานวน ๓๒๐ ครัง้
นอกจากพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขที่ทรงมีพระเมตตาให้กับพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังทรงแผ ่
พระเมตตาไปถึงประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ  
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเด็ก สุขาภิบาลและอนามัยแวดล้อมของโรงเรียน โดยเน้น 
ให้เด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
อีกทั้งยังมีโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อาทิ
 • โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำาหรับเจ้าแขวง จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์  
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการพัฒนาเด็ก
 • โครงการความรว่มมอืในการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็และเยาวชนในกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซิฟกิ 
(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • โครงการฝกึอบรม เร่ืองการเสรมิสรา้งศกัยภาพของเดก็และเยาวชนดา้นการเกษตรโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย สำาหรับครูจากแขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านกะดงกะนิ  
อำาเภอโบกาเลย์ ภาคอิระวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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 นอกจากนี้ เมื่อคร้ังที่ประเทศไทยประสบภาวะภัยพิบัติ “สึนามิ” ซึ่งเกิดคลื่นทะเลพัดเข้าถล่ม 
ชายฝัง่ทะเล สรา้งความเสียหายแก่ ๖ จงัหวัดชายฝัง่ทะเลอนัดามนั สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในฐานะอุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ทรงรับสั่งให้
มูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำาเภอ
ครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา ดว้ยการดำาเนนิการจดัหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม จดัสรา้งเปน็ชมุชนตวัอยา่ง จดัใหม้กีารสรา้ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน บ้านพักถาวร รวมถึงส่งเสริมพัฒนาฝึกสอนด้านอาชีพแก่ประชาชน ฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สอนให้ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
 กอปรกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สมเด็จ 
พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในฐานะองคน์ายกกิตตมิศักดิ์
และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่
ประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในด้านต่าง ๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ ์
ทางการแพทยม์อบแกโ่รงพยาบาล หนว่ยงาน/องคก์ร และชมุชนตา่ง ๆ  ซ่ึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเครื่อง Oxygen 
High Flow จำานวน ๑๐ เครื่อง รวมทั้งพระราชทานอาหารและสิ่งของจำาเป็นแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลอดจนพระราชทาน “ถุงพลังใจ” แก่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
ขวัญและกำาลังใจ ด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์
 ด้วยพระราชกรณยีกจิอนัเปน็ทีป่ระจกัษท์างด้านการสาธารณสขุนานปัการ ยงัประโยชนต์อ่การพฒันา 
งานสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งล้วนเป็นงานที่ยากยิ่งและต้องอาศัยเวลาต่อเนื่องยาวนาน 
จึงบรรลุผลสำาเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
อย่างหาที่สุดมิได้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔   
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตคิณุใหป้รากฏแกป่วงพสกนกิรชาวไทยและเพือ่ความเปน็สริิมงคล อนัสูงสดุแกม่หาวทิยาลยั
เชียงใหม่สืบไป
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ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีส่มเด็จพระกนิษฐา 
ธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดท้รงพระกรณุาเสดจ็พระราชดำาเนนิแทน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ในการพระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ครั้งที่ ๕๕ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕๖ ประจำาปี
การศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันศกุรท์ี ่๒๕ มนีาคม ๒๕๖๕ นบัเปน็ความปลืม้ปติขิองมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่อง
ในพระปรีชาสามารถและพระอรยิภาพทีเ่กีย่วขอ้งกับวงวิชาการดา้นสาธารณสุขศาสตร์ของประเทศไทย และ
เพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ในโอกาสนี ้มหาวทิยาลยัเชียงใหมข่อแสดงความยนิดกีบับณัฑติ มหาบณัฑติ ดษุฎบีณัฑติ ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และขออัญเชิญคุณพระศรี
รัตนตรัย พระบรมธาตุดอยสุเทพ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธทศพลชินราช 
และพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล พระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ในสากลโลก ได้โปรดอภบิาลและประทานพรให้บณัฑติ บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ และศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ตลอดจน 
นกัศกึษาเกา่ดเีดน่ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาป ี๒๕๖๔ ทุกท่าน ประสบแตส่รรพสิง่มิง่มงคล เจรญิด้วย 
จตุรพิธพรชยั ปลอดภยัจากภยนัตรายและโรคภยัทัง้ปวง มสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณแ์ขง็แรง มคีวามเจรญิรุง่เรือง 
ในชวีติและหนา้ทีก่ารงาน เพือ่เปน็กำาลังสำาคัญในการพฒันามหาวทิยาลัยเชยีงใหมแ่ละประเทศชาตใิหเ้จริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

สารอธิการบดี



ทองกวาว
 I Tong kwaoวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่6 7

 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน  ๖ ท่าน  โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว 
มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๖ ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาปริญญากิตติมศักดิเ์สนอ ดังนี้

 ๑. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
     ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ๒. นายชวลิต ถนอมถิ่น
     ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
 ๓. ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทยว์ิชาญ วิทยาศัย
     ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 ๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
     ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ๕. ดร.เภสัชกรแสงสุข พิทยานุกุล
     ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์
     ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี

 และในการประชุมเดียวกันนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
จำานวน ๔ ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอด้วย ดังนี้

 ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร 
    สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ 
    สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนฤมล ธีรวัฒน์    
    สาขาประวัติศาสตร์
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพรรณี ปิ่นมณี   
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
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คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for

Honorary Doctoral Degree Recipients
ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

Dr.Krissanapong Kirtikara
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Honorary Doctoral Degree in 
Educational Administration

 ดร.กฤษณพงศ ์ กรีตกิร สำาเรจ็การศกึษาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สหราช
อาณาจกัร เคยดำารงตำาแหนง่หนา้ทีส่ำาคญั อาท ิรฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ีและนายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ปัจจบุนัดำารงตำาแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ที่ปรกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นนักการศึกษาที่ทุ่มเท 
ใหก้บัการอดุมศึกษาและการบรหิารการศกึษา ซึง่มบีทบาท
ท่ีสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษา
ของประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้บริหารการศึกษาใน
สถาบันอดุมศึกษาแลว้ ยงัได้ปฏบิตังิานอืน่ ๆ  ท่ีสง่ผลตอ่การ
พฒันาและการเปลีย่นแปลงทางการศึกษาทัง้ในเชิงโครงสรา้ง  
การพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ โดยได้ดำารงตำาแหน่ง
สำาคญั ๆ  ทางการศกึษา อาทิ กรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปู
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธาน
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีป่รึกษาการจัดทำากรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำาลังคน
ของประเทศ ประธานคณะกรรมการจัดทำายทุธศาสตรช์าติ 
ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย ์และ 
ในฐานะท่ีปรกึษาคณะกรรมการกองทุนเพือ่ความเสมอภาค

ทางการศกึษา ไดเ้ปน็ผูร้เิร่ิมและผลกัดันโครงการครรูกั(ษ์)ถ่ิน  
ซึง่เปน็โครงการทีส่นบัสนนุนกัเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่ผีลการเรยีนด ี
และรักการเป็นครูไดเ้รียนครูจนจบและกลบัไปทำางานในทอ้งถิน่ 
บ้านเกิดของตนเอง และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำาคัญเพ่ือสนับสนุนให้ 
ผูเ้รยีนรกัถิน่ฐานบา้นเกดิ รว่มแกไ้ขปญัหา และพฒันาทอ้งถิน่  
ซึง่เปน็การสรา้งโอกาสและสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา  
ดว้ยผลงานทีส่ง่ผลตอ่การพฒันาและการเปลีย่นแปลงทาง 
การศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทำาให้ได้รับรางวัลบุคคล 
ผูม้คีณุปูการตอ่วงการศกึษา ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ ของครุสุภา 
 นอกจากนี ้ดร.กฤษณพงศ ์ กรีตกิร ยงัเป็นนกัวชิาการ 
และนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ จนได้รับ
การยกย่องและได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ  มากมาย อาทิ 
รางวัลผู้นำาวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาเทคโนโลยี Solar PV รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รางวัล PTT 
Award ประเภท PTIT Distinguished Fellow รางวัล 
ASEAN Science and Technology Meritorious Award 
และรางวัล George Young Bursary จากมหาวิทยาลัย
กลาสโกวอ์กีดว้ย รวมท้ังยงัมผีลงานดา้นวจิยัดา้นการศึกษา
เชิงนโยบายอีกมากมาย
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร เคยดำารงตำาแหนง่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นระยะเวลาประมาณหกปีเศษ ซึ่งในระหว่างนั้น 
ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ประธานคณะทำางานดา้นโครงสรา้งองค์กร
ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ หลังจากนั้นอีกห้าปีสภา
มหาวิทยาลยัไดแ้ตง่ตัง้เปน็ประธานคณะกรรมการประเมิน
ผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกำากับของรัฐ ซึ่งผลการประเมิน
นอกจากจะเสนอแนวทางในการขับเคล่ือนองค์กรเพื่อ
การบริหารงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้ว ยังทำาให้ทีมงาน
ประเมินที่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยได้รับ
ประสบการณ์ที่มีค่าและสามารถนำาหลักคิดดังกล่าวไปใช้
ประเมินองค์กรอื่น ๆ ได้
 โดยเหตทุี ่ดร.กฤษณพงศ ์ กรีตกิร เปน็นักบริหาร
การศึกษาและนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น จนปรากฏเป็นที ่
ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งได้สร้างคุณูปการต่อวงการการศึกษา
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อ 
เป็นเกียรติประวัติสืบไป
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 นายชวลติ ถนอมถิน่ สำาเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี จากสถาบนั 
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย เคยดำารงตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญ อาทิ  
กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลบลาสเตอร์  
จำากดั และได้เปน็ผูร้บัจดัสรา้งพระพทุธรปูแกะสลกัหนา้ผา 
เขาชจีรรย ์ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
บรษิทั ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จำากดั (มหาชน) และทีป่รกึษาวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์  
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
 นายชวลิต ถนอมถิ่น เป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จ
อยา่งยอดเยีย่มในวชิาชีพไดป้ฏบิตังิานด้วยความมุง่มัน่ทุม่เท 
โดยหลังจากสำาเร็จการศึกษาได้เริ่มต้นจากการเป็นวิศวกร 
ระดบัปฏบิตักิารจนกา้วไปเป็นผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทั 
มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์และไดร้บัการยอมรบัในวงการงาน 
ก่อสร้างอุโมงค์ โครงสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อน และ 
งานกอ่สรา้งไฟฟา้พลังน้ำา จนส่งผลให้บรษิทัไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จำากดั 
(มหาชน) ได้รับการยอมรบัวา่เปน็ ๑ ใน ๕ บรษิทัทีเ่ปน็ผูน้ำาใน
งานขดุเจาะอโุมงคข์องประเทศไทยโดย นายชวลติ ถนอมถิน่  
เปน็ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ จนสามารถ 
นำาบรษิทัไรท้ท์นัเนล็ลิง่ จำากดั (มหาชน) ทีม่ทีนุจดทะเบยีน 
๕ ล้านบาทเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ๕๕๐  
ลา้นบาท และสามารถนำาหุน้สามญัของบรษิทัเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ไดเ้ปน็ผลสำาเรจ็
 นอกจากน้ี นายชวลติ  ถนอมถิน่ ยงัเปน็ผูท่ี้มบีทบาท
สำาคัญในการเผยแพร่วิทยาการและประสบการณ์ทางด้าน
ธรณีวิทยาและธรณีเทคนิค โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรในการ
บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 

และสถาบนัการศึกษา เพือ่พัฒนาและเสริมสรา้งองค์ความรู้
ทางดา้นธรณวีทิยาและวศิวกรรมธรณขีองประเทศไทยใหมี้
ความทดัเทยีมกบันานาชาต ิจนไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นนกัธรณ ี
วทิยาตน้แบบ ไดรั้บรางวลั CMU/GEOL ๙๐๐๐ Award on 
outstanding Geologist จาก Geologist Club (CGC)  รวมทัง้ 
รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และรางวัล
นักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 นายชวลิต ถนอมถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีกับ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท้ังในการเปน็วทิยากรพิเศษ การสนบัสนนุ 
ทนุการศึกษา และงบประมาณสำาหรบักอ่สรา้งศนูยก์ารเรียนรู ้ 
ภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร ์และสนบัสนนุงบประมาณ
ทางดา้นการวจัิยทัง้ในคณะวทิยาศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย 
 โดยเหตทุีน่ายชวลติ ถนอมถิน่ เปน็ผูป้ระสบความ
สำาเร็จยอดเยี่ยมในการนำาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมธรณมีาใชใ้ห้เกดิประโยชน ์สรา้งความเจรญิกา้วหน้า
ต่อวงการธรณีวิทยาของประเทศไทย และใช้องค์ความรู้  
ความเชีย่วชาญด้าน Rock Excavation ในการแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ   
ทำาใหไ้ดร้บัความเชือ่ถืออยา่งย่ิงสง่ผลใหธุ้รกจิมคีวามก้าวหนา้ 
อยา่งตอ่เนือ่ง อนัมีผลงานเป็นทีป่ระจักษชั์ดจนได้รบัการยอมรบั 
ทัง้ในระดบัชาตแิละระดับนานาชาต ิสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
จงึมมีตใิหไ้ด้รบัพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาธรณวีทิยา เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัสิบืไป 
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 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชาญ วทิยาศยั  
สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
เชยีงใหมแ่ละปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภมูคุิม้กันวทิยา 
จากมหาวทิยาลัยอลิลนิอยส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา เคยดำารง 
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญ อาทิ คณะกรรมการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติ รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ และหวัหนา้ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ปัจจบัุนดำารงตำาแหนง่
ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั เบตเตอร ์เวิลด ์กรนี จำากดั 
(มหาชน) และกรรมการบริหารกองทุนราชประชาสมาสัย
เฉลิมพระเกยีรตจิงัหวดัเชยีงใหม ่และประธานมลูนิธเิก้ือดรุณ 
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยวิ์ชาญ  วทิยาศัย 
เปน็แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญความรูด้า้น  โรคพษิสนุขับา้ โรคเอดส์ 
และโรคเรื้อน นอกจากน้ียังเป็นอาจารย์แพทย์ผู้มีบทบาท
สำาคญัในการพฒันางานดา้นการเรยีนการสอนและงานวจิยั
ทางดา้นภูมคิุม้กันวทิยาของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ โดยจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความ 
ทนัสมยัจากแหลง่ทนุวิจยัตา่งประเทศใหแ้ก่คณะแพทยศาสตร ์
เช่น เครื่องตรวจ ELISA เครื่องตรวจ CD๔, CD๘  เครื่อง 
Microcentrifuge และเคร่ือง Ultracentrifuge เป็นต้น  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทยว์ชิาญ วทิยาศัย ยงัเป็นผูส้ร้าง 
องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และถ่ายทอดไปสู่
ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เปน็การลดปญัหาทางดา้นสงัคม
และช่วยลดการระบาดของโรคเอดส์ลงได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
นอกจากการใชค้วามรู้ทางดา้นการรักษาพยาบาลแลว้ ยงัได้ 
ดำาเนินงานดา้นสังคมสงเคราะห์ควบคูก่นัไปดว้ย โดยไดร่้วมกบั 
แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย จัดตั้งมูลนิธิเกื้อดรุณ เพื่อ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่เป็นโรคเอดส์หรือพ่อแม่เสียชีวิตจาก
โรคเอดส์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กทุก
คนจนสำาเร็จการศึกษา และขยายงานไปยังอำาเภอต่าง ๆ  
ในจังหวัดเชียงใหม่และลำาพูน สามารถต้ังแหล่งทุนต่าง ๆ 
เพ่ือชว่ยเหลืองานสงัคมสงเคราะห์ต่อเด็กทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากโรคเอดส์ จนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ศิษย์เก่าดีเด่น 
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล และรางวลั Gold Award  
จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในวาระ ๖๐ ปี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทยวิ์ชาญ  วทิยาศยั  
เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ นำาวิทยาการด้าน 
การแพทยช์ัน้สูงจากต่างประเทศมาพฒันางานดา้นการเรยีน
การสอนและการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่มคีวามกา้วหนา้ทนัสมยั โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบั 
โรคต่าง ๆ ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา อุทิศตนแก่งานทั้งใน
ตำาแหนง่หนา้ทีข่องอาจารย ์และการเปน็นกัสงัคมสงเคราะห์
ที่ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลืองานของชาติ ครั้งเมื่อมี

การระบาดของโรคเอดส ์ชว่ยสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบั 
โรคเอดส์ ตั้งแต่แรกที่ผู้คนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้ง   
ดา้นการป้องกนั การรกัษาและการตรวจทางดา้นหอ้งปฏบัิตกิาร 
ตา่ง ๆ  และบรจิาคเงนิใหแ้กม่ลูนธิติา่ง ๆ  อาท ิมลูนธิโิรงพยาบาล 
สวนดอก เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูง และมี
ประโยชนม์าก นอกจากนี ้ยงับรจิาคเงนิใหม้ลูนธิติอ่ตา้นโรค
มะเรง็ภาคเหนือ เพือ่ชว่ยเหลือผูป้ว่ยมะเรง็ผู้ยากไร ้บรจิาคเงนิ 
สนบัสนนุกจิกรรมของสมาคมศษิยเ์กา่แพทยเ์ชยีงใหม ่ตลอดจน 
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์อีกด้วย 
 โดยเหตุที ่ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยว์ชิาญ   
วิทยาศัย อาจารย์แพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ภูมิคุ้มกันวิทยา อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้
ในเร่ืองภูมิคุ้มกันวิทยาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขยาย
ขอบเขตสู่ในระดับประเทศ นอกจากน้ี ยังเป็นผู้ท่ีทุ่มเท  
สละเวลา และใช้ความรูท้างการแพทยใ์นการชว่ยเหลอืกลุม่ 
ผู้ปว่ยโรคเอดส์ โดยไดจั้ดตัง้มูลนิธิเกือ้ดรณุขึน้ เพือ่รบัอปุการะ
เดก็ทีเ่กิดจากพอ่แม่ซึง่เสียชวีติเพราะโรคเอดส์ นบัไดว้า่เป็น
อาจารยแ์พทยท่ี์มคีณุปูการอยา่งยิง่ต่อมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
และต่อประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้
ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Honorary Doctoral Degree Recipients
ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

Professor Prasit Kovilaikool
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Honorary Doctoral Degree in Laws

 ศาสตราจารยพ์เิศษประสทิธิ ์ โฆวไิลกลู สำาเรจ็การ
ศกึษานติศิาสตรบณัฑติ จากจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย นติศิาสตร
มหาบณัฑติ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบยี (นิวยอรก์) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเนตบิณัฑติไทย เคยดำารงตำาแหนง่หนา้ที่
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สำาคญั อาท ิคณบดคีณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิกรรมการ
บรหิารสมาคมกฎหมายอาเซียน กรรมการทีป่รกึษาความรว่มมอื 
ระหว่างประเทศเรือ่งทางอาญา สำานกังานอยัการสงูสดุ และ
รฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีปจัจบุนัดำารงตำาแหน่ง
กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๗ ที่
ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบายทีอ่ยูอ่าศยั
แหง่ชาต ิกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์
และกรรมการและอุปนายก สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
 ศาสตราจารยพ์เิศษประสทิธ์ิ  โฆวไิลกลู เปน็บคุคล
สำาคัญของวงการนิติศาสตร์ไทย อุทิศตนให้แก่วงวิชาการ
ด้านนิติศาสตร์ของประเทศ โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มผลักดันใน
วงการนิติศาสตร์ของไทยในการนำาแนวคิด “กฎหมายกับ
เศรษฐศาสตร”์ ซึง่ยงัไมเ่ปน็ทีแ่พรห่ลายเขา้มาใชเ้ปน็ทางเลอืก 
วเิคราะห์กฎหมายในการเสนอทางเลือกการกำาหนดนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมาย
กบัเศรษฐศาสตรท์ีมี่ผลตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้ริเริ่ม 
และผลักดนัใหน้ำาแนวคดิมติริะหว่างประเทศมาใชเ้ม่ือเกอืบ 
๓๕ ปีที่ผ่านมา ทำาให้นักวิชาการนิติศาสตร์ของไทยตื่นตัว
และเปิดโอกาสให้นักนิติศาสตร์ ได้เข้าถึงแนวคิดในการ
วเิคราะหก์ฎหมายใหม ่ๆ  และนำาไปสูก่ารเปดิวชิากฎหมาย
และเศรษฐศาสตรใ์นคณะเศรษฐศาสตรแ์ละคณะนติศิาสตร์
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยและงานเขียนที่
ประยกุตม์าจากการวเิคราะหต์ามแนวทางของกฎหมายและ
เศรษฐศาสตร์ และตัง้ศนูย์วจิยักฎหมายและการพัฒนาเปน็
แหง่แรกในประเทศไทย เพือ่ให้นติศิาสตรแ์ละศาสตร์อืน่ ๆ   
ได้ทำางานร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศ และในฐานะท่ีเป็น
อาจารยส์อนกฎหมาย ศาสตราจารยพ์เิศษประสทิธิ ์โฆวไิลกลู  
ได้รบัการประกาศเกยีรตคิณุเปน็อาจารยด์เีดน่ดา้นความเปน็
คร ูจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเปน็ 
แบบอย่างของการดำารงตนให้กับวงการนิติศาสตร์ของไทย 
 ในเวทีต่างประเทศ ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  
โฆวไิลกลู ไดร้บัการยอมรบัจากเวทนีานาชาตแิละอาเซยีน 
โดยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมกฎหมาย
อาเซียน มีอำานาจหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับงบประมาณ แก้ไข
ระเบียบ การรับเข้าสมาชิกและการตัดสินใจในนโยบาย 
ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะครัง้ของการประชมุใหญ่ โดยตอ้งการใหเ้กิด 
การแลกเปล่ียนขอ้มูลด้านกฎหมายในเชงิวชิาการและนำามา
ปรบัปรงุเปน็กฎหมายเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประเทศสมาชกิ
อาเซยีน ทำาใหเ้กดิวิธีการและรูปแบบใหม่ในตัวบทกฎหมาย 
ทีเ่ป็นไปตามสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศในภมูภิาค
อาเซียน โดยใช้ประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การปรบัปรงุแกไ้ขในสว่นทีเ่หน็วา่เป็นประโยชน์ในปจัจบุนั
และในอนาคตของประเทศสมาชกิอาเซยีน จนไดร้บัรางวลั

โล่เกียรติยศ ASEAN Excellences Lawyer Award จาก
สมาคมกฎหมายอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โดยเหตทุี ่ศาสตราจารยพ์เิศษประสทิธิ ์ โฆวไิลกลู  
เปน็บคุคลสำาคญัของวงการนติศิาสตรไ์ทย โดยอทุศิตนใหแ้ก่ 
วงวชิาการดา้นนติศิาสตรข์องประเทศ จนปรากฏเปน็ทีย่อมรับ 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Honorary Doctoral Degree Recipients
ดร.เภสัชกรแสงสุข พิทยานุกุล

Dr.R.Ph.Sangsuk Pithayanukul
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Honorary Doctoral Degree in Pharmacy

 ดร.เภสัชกรแสงสุข พิทยานุกุล สำาเร็จการศึกษา 
เภสชัศาสตรบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่บรหิารธรุกจิมหา
บณัฑติ จากมหาวทิยาลยัหลุยส์เซยีนา่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑติ จากมหาวิทยาลัยโนวาเซาทอ์สิ
เทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจุบันดำารงตำาแหนง่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำากัด กรรมการ 
ผู้จัดการบริษัท สมูท อี จำากัด กรรมการผู้จัดการบริษัท 
สยามคอสเมซติูคอล จำากดั กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั โฟรต้ี์ท ู
สยามเมดแิคร ์จำากดั ประธานกรรมการบรหิารโรงเรียนบม่
เพาะผู้ประกอบการธุรกิจ บีไอเอส และอธิการบดี สถาบัน
วิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา 
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
 ดร.เภสชักรแสงสขุ  พทิยานกุุล เปน็ผูมี้วิสัยทศัน์ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง และผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพ โดยยึดมั่นในคุณภาพและสอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพของสังคม โดยใช้ความรูค้วามสามารถทางเภสัชกรรม 
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ผสมผสานกบัความรูด้้านการบรหิารเภสัชกิจในการประกอบ
วิชาชีพ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และความต้องการทางการตลาด
รว่มกนั อาท ิการใชส้ารกกัเกบ็น้ำาเพือ่ชว่ยลดอณุหภมิูผิวหน้า
และแกป้ญัหาผวิแห้ง การใชแ้นวคิด prodrug ให้สารสำาคัญ
ออกฤทธิใ์นชัน้ผวิ การใชไ้มโครไบโอมในการปรบัสมดลุบน
ผวิหนงั การใชส้ารสกดัสมนุไพรในยาสฟีนัเพือ่ลดปญัหาใน
ชอ่งปาก และการใชฟ้ลอูอราพาไทตใ์นการแปรงแหง้สำาหรบั
ผูป่้วยติดเตียง เป็นตน้ ทำาให้สามารถสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ  
ที่ตอบสนองตามความต้องการของตลาด จนประสบความ
สำาเรจ็ในการเปน็ผูน้ำาในการพฒันาผลติภัณฑ ์และดา้นการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์เวชสำาอางของไทยซึ่งประสบความ
สำาเรจ็ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิเชน่ Smooth E  
และ DENTISTE’ 
 นอกจากนี ้ดร.เภสชักรแสงสขุ พทิยานกุลุ ไดม้องเหน็ 
จุดอ่อนของการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการประสบความ
สำาเร็จทางธุรกิจในระดับสูง แม้จะมีองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพที่พร้อมและสมบูรณ์ก็ตาม จึงเกิดแรงบันดาลใจใน
การใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพที่มี ผนวกกับประสบการณ์
ของตนเองทีไ่ดด้ำาเนนิธุรกจิทางดา้นเวชสำาอาง ในการสรา้ง
ระบบการศกึษารูปแบบใหม ่เพือ่ทำาใหผู้ป้ระกอบการในธรุกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสามารถและศักยภาพใน
การแขง่ขนัเชิงธรุกจิมากขึน้ โดยการจดัตัง้โรงเรยีนบม่เพาะ
ธรุกจิขึน้ในรปูแบบขององคก์รทีไ่ม่แสวงหากำาไร และสรา้ง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ดร.เภสัชกรแสงสขุ  พทิยานกุลุ ไดอ้ทุศิตนในการ
สง่เสรมิและสนบัสนนุทางด้านการพฒันาการเรยีนการสอน  
ทั้งด้านกำาลังทรัพย์และเวลา โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ในหลากหลายสาขาวิชาชีพของเภสัชกรรม ทั้งการเป็น
วิทยากร การให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
บัณฑิตทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยรับเป็นที่ปรึกษาให้กับ 
คณะกรรมการรา่งหลกัสตูรบณัฑติศึกษาและทีป่รกึษาคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ การวิจัย  
และการพฒันาเครือ่งสำาอางของคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่อีกด้วย
 โดยเหตทุี ่ดร.เภสชักรแสงสขุ  พทิยานกุุล เปน็ผูป้ระสบ 
ความสำาเรจ็ ยอดเยีย่มในการนำาองคค์วามรูด้า้นเภสชัศาสตร์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าต่อวงการ
เภสัชศาสตร์ของประเทศไทย และใช้องค์ความรู้ดังกล่าว
ในการประกอบธุรกิจเวชสำาอาง ทำาให้ได้รับความเชื่อถือ
ส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อันมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ชัด จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้
ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Honorary Doctoral Degree Recipients
ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์ 
Professor Dr.Brian Tighe

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
Honorary Doctoral Degree in Chemistry  

  
 ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์ สำาเร็จการศึกษา 
Graduate of the Royal Institute of Chemistry (Grad RIC)  
จาก Birmingham College of Advanced Technology 
สหราชอาณาจักร และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีพอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยแอสตัน สหราชอาณาจักร 
เคยดำารงตำาแหนง่หนา้ทีส่ำาคญั อาท ิประธานคณะกรรมการ 
SERC Polymer Standardisation and Characterisation  
Centre ประธานคณะกรรมการ EPSRC Medical Engineering  
Panel ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ ศาสตราจารยด้์านวทิยาศาสตร์
เคมพีอลเิมอร ์มหาวทิยาลยัแอสตนั สหราชอาณาจกัร และ
กองบรรณาธิการ Journal of Biomaterials Science  
และ Contact Lens & Anterior Eye
ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ
 ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์ เป็นนักวิชาการ 
ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ การทำางานในวงการวิจัย
และวงการวิชาการในสาขาวิชาพอลิเมอร์ โดยมีผลงาน 
ตพีมิพม์ากกวา่ ๕๐๐ รายการ มีผลงานได้รบัการอา้งองิมากถงึ  
๙,๐๐๐ ครั้ง และมี H-index เท่ากับ ๔๗ ศาสตราจารย์ 
ดร.ไบรอัน ไทท์ ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Aston Biomaterials  
Research Unit ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
วา่เปน็หนึง่ในหนว่ยวจัิยระดบัแนวหนา้ของโลกท่ีศกึษาเกีย่วกบั 
การออกแบบ การสังเคราะห์ และการหาลักษณะเฉพาะ 
ของวัสดชุวีภาพทีม่ไีฮโดรเจลเปน็องคป์ระกอบ และอนัตรกิริยา
กบัระบบชวีภาพ ซึง่นวตักรรมจากงานวจัิยของศาสตราจารย ์
ดร.ไบรอัน ไทท์ มีส่วนสำาคัญต่องานด้านบริการสุขภาพ 
ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก จนได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษ  
(The Most Excellent Order of the British Empire)  



ทองกวาว
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ชัน้ที ่๔ (OBE) in the Queen’s Birthday Honours List for  
“Services to research in biomedical polymers” 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นี้พิจารณาถึง 
ความประสบผลสำาเร็จในเชิงวิทยาศาสตร์และการทำา
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม นอกจากนั้น ยังได้รับการยอมรับ 
อย่างกว้างขวางในวงการวิจัย ได้รับเกียรติในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้นำาในเชิงวิชาการต่าง ๆ และได้รับรางวัล 
อย่างมากมาย เช่น Reuben Research Medal (พ.ศ. ๒๕๕๒)  
Spine Technology of the Year Award (พ.ศ. ๒๕๕๒)  
Owen Aves Medal (พ.ศ. ๒๕๕๕) และ Honorary Fellowship  
of the College of Optometrists (พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นต้น 
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ศาสตราจารย์ ดร ไบรอัน ไทท์ มีบทบาทสำาคัญ 
ในการสรา้งความสัมพนัธท์างดา้นวชิาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
เชียงใหม่และมหาวิทยาลยัแอสตนั ตัง้แตใ่นช่วง พ.ศ. ๒๕๑๓   
ได้สร้างแรงบันดาลใจ และให้กำาลังใจแก่คณาจารย์และ
นักศึกษาในสาขาวิชาเคมี โดยเฉพาะในกลุ่มพอลิเมอร์ 
โดยได้ให้ความรู้และคำาแนะนำา รวมถึงการทำางานร่วมกัน 
อยา่งตอ่เนือ่ง และไดม้กีารทำาบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of 
Engineering and Applied Science มหาวทิยาลยัแอสตนั  
ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำาให้มคีวามสมัพันธใ์นเชงิวชิาการท่ีเขม้แขง็ 
มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวยังมีผลสืบเน่ือง
มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
นกัศกึษา และการตีพมิพง์านวจิยัรว่มกัน รวมท้ังเกิดกลุม่วิจยั 
พอลิเมอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับต่างประเทศ  
จงึเปน็ทีป่ระจกัษช์ดัเจนวา่ ศาสตราจารย ์ดร.ไบรอนั ไทท ์ 
มคีวามสัมพนัธท์ีด่กัีบมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มาอย่างต่อเนือ่ง 
ยาวนานเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปี 
 โดยเหตุที ่ศาสตราจารย ์ดร.ไบรอนั  ไทท์ เปน็แบบอยา่ง 
นักวิชาการที่ดีงามและมีคุณูปการต่อการศึกษาวิจัย 
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมพีอลเิมอร ์สมควรแกก่าร
ยกย่องต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัย
เชยีงใหมจ่งึมมีตใิห้ไดร้บัพระราชทานปรญิญาปรชัญาดษุฎี
บณัฑติกติติมศกัดิ ์สาขาวชิาเคมี เพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัตสืิบไป

Achievement Announcements for Honorary 
Doctoral Degree Recipients
Professor Dr.Brian Tighe

Honorary Doctoral Degree in Chemistry   

 Professor Dr. Brian Tighe graduated from 
the Royal Institute of Chemistry, Birmingham College  
of Advanced Technology, United Kingdom and  
completed a Doctor of Science from the Department  
of Polymer Chemistry, Aston University, United 
Kingdom. He served as the Chairman of the SERC 

Polymer Standardization and Characterization 
Centre, Chairman of the EPSRC Medical Engineering 
Panel, Professor of Polymer Chemistry in  Aston 
University, United Kingdom and served on the 
Editorial Board for the Journal of Biomaterials 
Science and Contact Lens & Anterior Eye. 
Renowned academic achievements
Professor Dr.Brian Tighe is an eminent scholar 
with extensive experience in the field of polymers, 
research and academia. He has more than 500 
published works with 9000 references and has 
founded the Aston Biomaterials Research Unit, 
which is internationally recognized as one of the 
world’s leading research units in the study of  
design, synthesis and characterization of biomaterials  
containing hydrogels and their interactions with biological  
systems. Innovations from Professor Dr.Brian’s  
research have made a significant contribution to 
healthcare in the United Kingdom and in 2015,  
he received the Most Excellent Order of the British 
Empire Class 4 in the Queen’s Birthday Honors List 
for his contributions and “Services to research 
in biomedical polymers,” which is an award 
that is considered a scientific achievement and is 
widely accepted in research circles. He has also 
received the Reuben Research Medal (2009), Spine 
Technology of the Year Award (2009), Owen Aves 
Medal (2012) and the Honorary Fellowship of the 
College of Optometrists (2014).
Relationship with Chiang Mai University
Professor Dr.Brian Tighe has played a significant 
role in building an academic relationship between 
Chiang Mai University and Aston University. Since 
the early 1970s, he has inspired and supported 
Chiang Mai University’s faculty and students in 
the field of chemistry, especially in the field of 
polymers. He has provided continuous knowledge 
and advice and the academic relationship between 
the universities has only strengthened since the 
memorandum of understanding was signed in 
2001 between the Faculty of Science, Chiang 
Mai University, and the School of Engineering and  
Applied Science, Aston University. This agreement 
is still in effect and has supported the creation of 
a Chiang Mai University Polymer Research Group 
whilst enabling the exchange of professors and 
students.



ทองกวาว
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For more than 50 years Professor Dr. Brian has had 
a great relationship with Chiang Mai University. He 
is an academic role model and has made valuable 
contributions to the research conducted by Chiang 
Mai University’s Department of Polymer Chemistry. 
In recognition of this, Chiang Mai University Council  
has passed a resolution to grant an Honorary Doctoral  
Degree in Chemistry to Professor Dr.Brian Tighe 
to honor his work for years to come.

คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Professor Emeritus Certificate Holders
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร 

Professor Dhirawat Jotikasthira
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์

Certificate of Professor Emeritus 
(Orthodontics

 ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณา
เห็นว่า ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร      
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ 
ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการ
และในวงการสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน สมควรได้รับ                  
การยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงาม
 ศาสตราจารย ์ทนัตแพทยธ์รีะวฒัน ์ โชตกิเสถยีร 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ทันตกรรมจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศ
นอรเ์วย์ และระดบัอนุมตับิัตร สาขาวิชาทันตกรรม  จดัฟนั  
จากราชวทิยาลัยทันตแพทยแ์หง่ประเทศไทย จากทนัตแพทยสภา 
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร เริ่มรับ 
ราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำาแหน่งอาจารย์  

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๙ ไดร้บัการแตง่ตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
เมือ่วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๖ และไดร้บัพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย ์ในสาขา
วิชาทันตกรรมจัดฟัน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
 ตลอดช่วงระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์ 
ทนัตแพทยธี์ระวฒัน ์ โชตกิเสถยีร  ยงัไดเ้คยดำารงตำาแหนง่
สำาคญัของคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดแ้ก ่
ดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการประจำาคณะทนัตแพทยศาสตร ์
กรรมการบริหารประจำาหลกัสตูรบัณฑติศกึษาประจำาสาขา
วิชาทันตกรรมจัดฟัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
และทนัตกรรมสำาหรบัเดก็ นอกจากน้ียงัดำารงตำาแหนง่เปน็
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้  
ความชำานาญ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ประธาน 
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์รักษาเฉพาะผู้ป่วยทางปากแหว่ง 
เพดานโหว ่โรงพยาบาลทนัตกรรม นายกสมาคมทนัตแพทยจั์ดฟัน 
แหง่ประเทศไทย รวมถงึปจัจบุนัยงัดำารงตำาแหนง่เปน็ประธาน
กรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยอีกด้วย
 ศาสตราจารย ์ทนัตแพทยธ์รีะวฒัน ์ โชตกิเสถยีร 
มีความรู้ ความสามารถ ความชำานาญพิเศษและเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิในด้านทันตกรรมจัดฟัน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร 
ในการประชุมทางวิชาการสาขาทันตกรรมจัดฟัน ในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและยกย่อง 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  
โชติกเสถียร ยังเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งมีผลงานด้านการสอน การเขียนหนังสือและตำารา 
เช่น ตำาราเรื่องทันตกรรมจัดฟันรักษา และหนังสือเรื่อง
ภาพถา่ยรงัสีทางทนัตกรรมจดัฟันภาควชิาทันตกรรมจดัฟัน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น               
 ศาสตราจารย ์ทนัตแพทยธ์รีะวฒัน ์ โชตกิเสถยีร 
มีผลงานด้านบริการวิชาการ อาทิ เป็นประธานกรรมการ 
จัดงาน “วนัครอบครวัย้ิมสวยเสยีงใส” ประจำาป ี๒๕๕๕ -  
๒๕๕๗ เพื่อให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยปาก
แหวง่เพดานโหว ่โดยมกีารประสานงานกบัสภากาชาดแห่ง
ประเทศไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำานักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) เพือ่หาทนุสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายสำาหรับครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  
ในระหวา่งทีเ่ดนิทางมาขอรบับรกิารการรกัษา และประสาน
งานร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัด
อบรมทันตแพทยป์ระจำาโรงพยาบาลเก่ียวกับการดูแลผู้ปว่ย
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงการ
เปน็ทนัตแพทยอ์าสา เพือ่ใหบ้รกิารรกัษาทางทนัตกรรมแก ่
ผู้ป่วยพิการและด้อยโอกาส นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุน



ทองกวาว
 I Tong kwaoวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่14 15

การกอ่ต้ังชมรมทันตแพทยจ์ดัฟนัเชยีงใหม ่เพือ่ใหเ้ปน็องค์กร
ที่รวบรวมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟันเพ่ือดำาเนินกิจกรรม 
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่วชิาชพีทนัตแพทยจั์ดฟนัในเขตภาคเหนือ 
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร ยังเป็น
ผูท้ำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง เปน็แบบอยา่งทีด่ ี
เยี่ยมแก่นักศึกษา ทันตแพทย์ และผู้ใต้บังคับบัญชา  
เปน็ผู้ประพฤตตินอยูใ่นจริยธรรมอนัดีงาม รวมทัง้เปน็ผูน้ำา 
ท่ีมีศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
และครองงาน อีกด้วย 
 โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  
โชติกเสถียร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วย 
คุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นอย่างย่ิง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการ   
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน    
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป

คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Professor Emeritus Certificate Holders
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ 
Professor Khuanchai Supparatpinyo, M.D.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์
Certificate of Professor Emeritus 

(Infectious Diseases)

 ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณา
เหน็วา่ ศาสตราจารย ์นายแพทยข์วญัชยั  ศภุรตันภิ์ญโญ     
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ 
ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและ
ในวงการสาขาวิชาอายรุศาสตร์โรคติดเชือ้ สมควรไดร้บัการ     
ยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงาม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ สำาเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ระดับเทยีบเทา่ปรญิญาโท สาขาวชิา
อายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับเทียบเท่า
ปรญิญาเอก สาขาวชิาอายรุศาสตรโ์รคติดเช้ือ จากแพทยสภา 
 ศาสตราจารย ์นายแพทยข์วญัชยั  ศภุรตันภ์ญิโญ 
เริม่รับราชการสงักดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ตำาแหนง่นายแพทย ์ 
สงักดัคณะแพทยศาสตร ์เมือ่วันที ่๑ เมษายน ๒๕๒๘ ไดร้บั 
การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๓๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ และได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคติดเชือ้ เมือ่วนัที ่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๔๙
 ตลอดช่วงระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์ 
นายแพทยข์วญัชยั  ศภุรตันภ์ญิโญ ยงัไดเ้คยดำารงตำาแหนง่
สำาคญั ไดแ้ก ่หวัหนา้ศนูยวิ์จยัโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศ
สัมพนัธ ์สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ รองผูอ้ำานวยการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงปัจจุบันยังดำารง
ตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ศาสตราจารย์ นายแพทยข์วญัชยั  ศภุรตันภ์ญิโญ 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำานาญพิเศษและ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ เป็นผู้ที่ม ี
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อำานวยประโยชน์ 
ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย   
ศภุรัตนภ์ญิโญ ยงัเปน็ผูท้ีม่ผีลงานทางวชิาการอยา่งตอ่เนือ่ง  
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
นานาชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มผีลงานวจิยัทีคิ่ดขึน้เองและ
เปน็ผูน้พินธช์ือ่แรกทีส่ามารถตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทย์
ชั้นนำาของโลก คือ วารสาร New England of Medicine 
และวารสาร Lancet เป็นรายแรกของคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
รวมถึงการได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
 อนึง่ ศาสตราจารย ์นายแพทยข์วญัชัย  ศภุรัตนภิ์ญโญ  
มีผลงานด้านบริการวิชาการ โดยเป็นหัวหน้าโครงการ
สร้างความตระหนักให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สขุภาพจาก PM ๒.๕ 
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ศาสตราจารย ์นายแพทยข์วัญชัย ศุภรัตน์ภญิโญ  
ยังเป็นผู้ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง  
เปน็ผู้ประพฤตตินอยูใ่นจรยิธรรมอนัดงีาม เปน็แบบอยา่งท่ีดี 
ในการครองตน ครองคน และครองงาน
 โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย   
ศภุรตันภิ์ญโญ เปน็ผูท้รงคณุวฒุทิางดา้นวชิาการ กอปรดว้ย 
คุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการ      
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คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Professor Emeritus Certificate Holders
ศาสตราจารย์นฤมล  ธีรวัฒน์ 

Professor Naruemol Teerawat
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร์

Certificate of Professor Emeritus (History)

 ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณา
เห็นว่า ศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่
ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและในวงการสาขาวิชา
ประวัตศิาสตร ์สมควรได้รบัการยกยอ่งเกียรตคิุณ เพือ่เป็น
แบบอย่างอันดีงาม
 ศาสตราจารย์นฤมล  ธีรวัฒน์ สำาเร็จการศึกษา
อักษรศาสตรบัณฑิต และระดับ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศาสตราจารย์นฤมล  ธีรวัฒน์ เร่ิมรับราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาค
วชิาประวตัศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร ์เมือ่วนัท่ี ๑ มถินุายน 
๒๕๒๖ ได้รับการแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 
และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหนง่ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาประวตัศิาสตร ์เมือ่วนัที ่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติด
เชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป

ตลอดช่วงระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์นฤมล   
ธรีวฒัน ์ไดเ้คยดำารงตำาแหนง่สำาคัญของคณะมนษุยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ไดแ้ก ่หวัหนา้ภาควชิาประวติัศาสตร ์
ประธานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ ประธาน
โครงการ SST  CMU ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรศลิป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา  และกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตร์
ศาสตราจารยน์ฤมล  ธีรวฒัน ์เปน็ผูมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
และมีความชำานาญเป็นพิเศษด้านประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
ซึ่งอำานวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และวงวิชาการ ทั้งในด้านการสอนและการวิจัยที่มีผลงาน
ทางวชิาการเผยแพรม่าเปน็ลำาดบั เชน่ งานตรวจสอบชำาระ
และวิเคราะห์เอกสารประวัตศิาสตร ์เร่ืองพระราชพงศาวดาร 
กรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๑ และรัชกาลที ่๒ ฉบบัเจา้พระยา
ทิพากรวงศ์ ฉบับตัวเขียน งานวิจัยเรื่องพระวิสัยทัศน์ของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยูห่วัตอ่ความเปลีย่นแปลง
สังคมไทย และงานวิจัยเรื่องพระบรมราชวินิจฉัยเพ่ือ 
ทวยราษฎร์ : กรณีศึกษาจากประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔
 นอกจากนี ้ศาสตราจารยน์ฤมล  ธรีวฒัน ์ยงัมผีล
งานด้านบรกิารวชิาการแก่หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
อยา่งกวา้งขวาง เชน่ กรรมการกำากบัมาตรฐานวชิาการสาขา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พจิารณาตำาแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาประวตัศิาสตรข์อง
สว่นการศกึษา โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  ทีป่รึกษา
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการชำาระและจัดพิมพ์งาน
วชิาการดา้นประวตัศิาสตรข์องกรมศลิปากร และทีป่รกึษา
การจดัทำาประตมิากรรมในเทศกาลชมสวน ประจำาป ี๒๕๖๐ 
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 อนึง่ ศาสตราจารย์นฤมล ธีรวฒัน ์เปน็ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ที่ส่งเสริมและตระหนักถึงความสำาคัญของการทำานุบำารุง
งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำาความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
เช่น งานวิจัยเรื่องพัฒนาการของหัตถกรรมสันกำาแพงจาก
อดีตถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ และงานวิจัย เรื่องห้าทศวรรษของ   
สันกำาแพงจากมุมมองของท้องถิ่น 
 โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและ 
กอ่ประโยชนแ์กม่หาวทิยาลยัเชียงใหมเ่ปน็อยา่งยิง่ สมควร 
ได้รบัการยกย่องในวงการวชิาการ สภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่
จึงมีมติให้ได้รับการแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คำาประกาศเกียรติคุณ
Achievement Announcements for 

Professor Emeritus Certificate Holders
ศาสตราจารย์สุพรรณี  ปิ่นมณี

Professor Supannee Pinmanee
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร์

Certificate of Professor Emeritus (English)

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณา
เห็นว่า ศาสตราจารย์สุพรรณี  ปิ่นมณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และ    มคีณุธรรมเพยีบพรอ้มดว้ยความรูท้างวชิาการ เป็นที ่
ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและในวงการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็น
แบบอย่างอันดีงาม
 ศาสตราจารย์สุพรรณี  ปิ่นมณี สำาเร็จการศึกษา
อักษรศาสตรบัณฑิต และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศาสตราจารยสุ์พรรณ ี ป่ินมณี เร่ิมรับราชการสงักัด
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ตำาแหนง่อาจารย์ สงักัดภาควิชาภาษา
อังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕  
ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เมือ่วนัที ่ 
๓ กันยายน ๒๕๓๐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๔๐ และได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๕ 
 ตลอดช่วงระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์
สุพรรณี ปิ่นมณี ยังได้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญของคณะ
มนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดแ้ก ่ตำาแหนง่หวัหนา้
ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร ์หัวหนา้ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ รวมถงึดำารงตำาแหน่งรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ
 ศาสตราจารย์สุพรรณี  ปิ่นมณี เป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ ความชำานาญพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ 

และการแปล เช่น แปลหนังสือชุด Discoveries: หน้าต่าง 
สู่โลกกว้าง: เวียดนาม แปลหนังสือสร้างกิจการด้วยตนเอง 
เขยีนตำาราเร่ืองการแปลขัน้สงู  แปลไดแ้ปลด ีแปลผดิแปลถกู  
ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล และความหมายกับการแปล  
เปน็ตน้ รวมถึงการเปน็นกัแปลอสิระและผูต้รวจแกง้านแปล
ใหก้บัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้หนว่ยงานราชการและหนว่ยงาน 
เอกชน
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์สุพรรณี  ปิ่นมณี ยังมี
ผลงานดา้นบรกิารวชิาการ เชน่ รว่มแปลโครงการชว่ยเหลอื 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ให้กับองค์กร UNICEF, เขียนหนังสือเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน เร่ืองภาษาและวัฒนธรรม
อา่นสนกุ คูมื่อนิสิตนกัศกึษา รว่มแปลหนงัสอืเพือ่สาระและ
ความบันเทิง เช่น เรื่องรวมเรื่องส้ันอเมริกันสมัยใหม่และ 
รวมเรือ่งสัน้ออสเตรเลีย นอกจากนี ้ยังสอนภาษาไทยกบัการ
แปลแก่เอกอัครราชทูต นักการทูตและกงสุลต่างประเทศ 
รวมถึง เป็นวิทยากรในการอบรมการแปลในงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย
 อนึง่ ศาสตราจารยส์พุรรณ ี ปิน่มณ ียงัเปน็ผูท้ำานบุำารงุ 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น นำาความรู้ด้านภาษา
อังกฤษมาใชใ้นการบรรยายเร่ืองภาษาและวฒันธรรมไทยกบั 
การแปลโดยเปน็ Keynote Speaker ใน The International  
Conference on English Language Studies  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์สุพรรณี  ปิ่นมณี เป็นผู ้
ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและ 
กอ่ประโยชนแ์กม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่ปน็อยา่งยิง่ สมควร 
ไดร้บัการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่
จงึมมีติใหไ้ดร้บัการแตง่ต้ังเปน็ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำา ปี ๒๕๖๔

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำานวนทั้งสิ้น ๒๓ ท่าน ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
คณะเทคนิคการแพทย์

รหัสนักศึกษา ๑๖๗๖๑๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

สาขาวิชาการ

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
คณะสังคมศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๑๙๔๓๒๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารราชการ

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๒๐๕๐๙๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารราชการ

นายดวงมนู ลีลาวณิชย์
คณะเกษตรศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๑๘๘๐๒๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารองค์กร 

นายสมยศ วงษ์ทองสาลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๑๐๖๑๐๓
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
คณะแพทยศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๓๐๗๐๔๗
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
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นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๔๐๖๐๓๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารรัฐกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
ลักขณา ไทยเครือ
คณะแพทยศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๕๐๗๐๔๘
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาวิชาการ

นางเดือนงาม ภักดี
คณะเทคนิคการแพทย์  

รหัสนักศึกษา  ๒๗๑๑๑๑๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริการสังคม

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
คณะวิทยาศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๔๐๕๒๙๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารองค์กร

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์
รหัสนักศึกษา ๒๕๐๗๐๒๗

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
 สาขาวิชาการ

นายพรชัย ปัญจศรีรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ  

รหัสนักศึกษา ๒๖๐๔๒๕๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์
ดร.สมหมาย ผิวสอาด

คณะศึกษาศาสตร์  
รหัสนักศึกษา ๒๕๐๒๖๙๒

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

นายธัชพล อภิรติมัย
คณะการสื่อสารมวลชน  

รหัสนักศึกษา ๒๖๐๑๐๖๖
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารราชการ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๒๙๐๔๓๑๘
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารองค์กร
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รองศาสตราจารย์ 
เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำาประกอบ

คณะเภสัชศาสตร์  
รหัสนักศึกษา ๓๑๑๐๑๑๓

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๓๓๐๔๔๑๖ 
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารราชการ

Professor Dr.Hu Yan
คณะพยาบาลศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๓๗๓๒๓๑๖
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๓๑๐๖๐๕๔
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริการสังคม

รองศาสตราจารย์
ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์  
รหัสนักศึกษา ๓๓๐๔๒๓๐

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

Dr.Bounmy Phonesavanh
คณะวิทยาศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๓๕๒๕๘๐๗
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

ทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
รหัสนักศึกษา ๓๒๐๙๐๕๖

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริการสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นาดา ลัคนหทัย
คณะพยาบาลศาสตร์  

รหัสนักศึกษา ๓๔๑๒๐๔๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

สาขาวิชาการ
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