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รายนามผู้ได้รับพระราชทาน 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองค�า”

วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

นายฟู่   

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย

นายเฉา  

เสวียจาง

บุญทอง

มโนมัยวิบูลย์ 

ผดุงสิทธิ์

เสี่ยวเหลียง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

“ตุงทองค�า”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์
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 นายฟู่  เสวียจาง  เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒  

ณ อ�าเภอซีผงิ มณฑลเหอหนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี ส�าเรจ็การศกึษา

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาก

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งกรุงปักกิ่ง หรือ เป่ยว่าย (Beijing 

Foreign Studies University) และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเขมร 

จากมหาวิทยาลัยครูแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกัน ๒ ปริญญา  

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖

 นายฟู ่เสวยีจาง เริม่ท�างานในต�าแหน่งล่าม ณ สถานเอกอคัรราชทตู

แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าราชอาณาจกัรกัมพชูา ณ กรงุพนมเปญ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ จากนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้ย้ายไป

ปฏบิติังานในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการทตูทีก่รมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

นายฟู่ เสวียจาง (Fu Xuezhang)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ค�าประกาศเกียรติคุณ



มาโดยล�าดับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต  

ณ สถานเอกอคัรราชทูตแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจกัร

กัมพูชาในกรุงพนมเปญ  และในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ด�ารงต�าแหน่ง

เลขานุการตรี (Third Secretary) ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีประจ�าราชอาณาจกัรไทยในกรงุเทพมหานคร ก่อนย้ายกลบัไป

ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการโทและเลขานุการเอก ณ กรมเอเชีย กระทรวง

การต่างประเทศ สาธารณรฐัประชาชนจีน ในปีพทุธศักราช ๒๕๒๔  ต่อมา 

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่ง

สาธารณรฐัประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจกัรไทย  และทีป่รกึษากรมเอเชีย 

กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพุทธศักราช 

๒๕๓๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ตามล�าดับ

 ในปีพทุธศักราช ๒๕๓๔  นายฟู่ เสวยีจาง ได้รบัการคดัเลือกให้เป็น

ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต

ผู้แทนถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าคณะกรรมาธิการสูงสุด

ของราชอาณาจักรกมัพชูา  ก่อนย้ายกลบัมาด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมเอเชยี

ในกระทรวงการต่างประเทศ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖  จากนั้น จึงได้รับ

แต ่งตั้ งให ้ด�ารงต�าแหน ่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอ�านาจเต็ม 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าสาธารณรัฐสิงคโปร์และประจ�า 

ราชอาณาจักรไทย ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ และปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ตามล�าดับ ก่อนเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

 ในขณะด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักรไทย  นายฟู่  เสวียจาง 

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

๖



สาธารณรฐัประชาชนจนีกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้  ได้ส่งเสรมิ 

ให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนา 

ด้านอ่ืนๆ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยอย่างเด่นชัด  

ได้ผลักดันให้มีการสอนภาษาจีนและจัดหาครูชาวจีนมาสอนภาษาจีน 

ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย  ท�าให้คนไทยได้มีโอกาส

เรียนรู้ภาษาจีนและเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับจีนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากน้ี 

ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน 

อย่างกว้างขวาง  

 นายฟู่  เสวยีจาง เป็นผู้ประสานงานทีส่�าคัญกบัรฐับาลสาธารณรฐั

ประชาชนจีนในการจัดตั้ งศูนย ์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรที่

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นผลให้มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงมกีารพฒันา

ด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่องจวบจนกระทั่ง

ปัจจุบัน  และเม่ือเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงมีบทบาทในการพัฒนา

โครงการต่างๆ ระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลไทย  

มีส่วนในการท�าให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น 

ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ การเมอืง และการศกึษา  ได้รบัเชิญเป็นทีป่รึกษาให้แก่ 

ศนูย์ภาษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และรบัเชญิ

เป็นที่ปรึกษาสถาบันไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง อีกด้วย

 ด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของ นายฟู ่เสวยีจาง  

ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นนักการทูต และ

ผูป้ระสานงานโครงการทีม่คีวามสามารถ ท�าให้เกดิการพฒันาโครงการต่างๆ 

ขึน้ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทตู

และภายหลังที่พ้นจากต�าแหน่ง รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๗



และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการทูต  สามารถเป็นแบบอย่าง

ให้ผู้อื่นน�าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามาเพื่อการ

พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประเทศชาต ิ สมควรได้รับการยกย่องเพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่าง

ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้  

นายฟู ่  เสวียจาง  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๘



 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง เกิดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�าเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญาการพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรการ

ผดุงครรภ์ โรงพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗  ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาสุขภาพจติและการพยาบาลจติเวชชัน้สงู จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ระดับปริญญาโท ด้าน Adult Psychiatry จาก 

Boston University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และระดับ

ปริญญาเอกด้าน Health and Education จาก Boston University 

สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง เริ่มท�างานเป็นพยาบาล

ประจ�าการ ณ แผนกผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลศิริราช ในปีพุทธศักราช 

๒๕๐๘ ปฏิบัติงานได้ราวปีเศษ ก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี และกลับมารับราชการในต�าแหน่งอาจารย์ ณ โรงเรียน

๙

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช ก่อนได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ และได้กลับมาปฏิบัติราชการ

ในต�าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี

พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีในทันทีที่กลับมา

ปฏบิตังิาน รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง เป็นผูม้คีวามมุง่มัน่ในการ

ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานของ

องค์กรวชิาชพี รวมทัง้งานด้านการต่างประเทศ  เป็นผลให้เกิดการพัฒนา

ทางวิชาการเป็นอย่างมากในคณะพยาบาลศาสตร์ในขณะนั้น และต่อมา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ก็ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และด�ารงต�าแหน่งคณบดีติดต่อกันถึง ๓ วาระ  

เป็นเวลา ๑๒ ปี จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง  เป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญั

ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการอ�านวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

เป็นระยะเวลา ๖ วาระ ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถึง ๓ วาระ และด้วยความรู้ความสามารถ 

จึงเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรกที่ได้ 

รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาการพยาบาล และด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว 

๒ วาระตดิต่อกนั และปัจจุบนั ยงัคงด�ารงต�าแหน่งนายกสภาการพยาบาล

อีกด้วย

 ในด้านวชิาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง เป็นผู้รเิริม่

โครงการส�าคัญหลายโครงการที่พัฒนาวิชาการพยาบาลทั้งประเทศ 

อย่างก้าวกระโดด อาทิ การริเริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  

๑๐



สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ท�าการศึกษา

ความต้องการก�าลงัคน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทัง้ระบบข้ึนเป็นครัง้แรก 

และได้จัดท�าโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมเพื่อการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนพยาบาล และโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาพยาบาลทั้งระบบ และเป็นผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

รวมทั้ง การพัฒนายกวิทยฐานะวิทยาลัยพยาบาลในพ้ืนที่เป็นคณะ

พยาบาลศาสตร์ ณ มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ นอกจากน้ันแล้ว 

ยังได้เป็นผู ้ ริเร่ิมโครงการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการดูแลกลางวัน  

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒  

เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งการศึกษา การวิจัย และบริการสังคม 

โครงการเจริญก้าวหน้าได้รับความนิยมอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน

 ในด้านการท�าประโยชน์ให้กบัสังคมด้านอืน่ๆ นัน้ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ทศันา  บญุทอง เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัอย่างกว้างขวางในระดบันานาชาติ 

อาทิ ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิก ๑๓๐ ประเทศของสภาการพยาบาล

ระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึง่มีส�านกังานใหญ่ 

ณ นครเจนวีา ให้เป็นกรรมการอ�านวยการ (Board of Director) ได้รบัเชิญจาก

สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

เฝ้าติดตามการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดงุครรภ์ และได้รบัแต่งตัง้จากองค์การอนามยัโลกในฐานะผูแ้ทน

ผู้น�าวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นกรรมการใน WHO 

Global Advisory Group on Nursing and Midwifery  ซึ่งในการปฏิบัติ

๑๑



ภารกจินีเ้ป็นเวลากว่า ๕ ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง ได้รบัเชญิ

จากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ท�าหน้าท่ี 

ที่ปรึกษาการพัฒนาด้านสุขภาพและการพยาบาล ได้เคยปฏิบัติหน้าที่นี้ 

ณ ประเทศเนปาล เมียนมาร์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย   

ซึ่ง ณ ประเทศอินเดียนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง  

ได้รับเชิญให้เป็นผู ้จัดท�าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  

สาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร ์ ข้ึน เป ็นค ร้ั งแรกในประเทศอิน เ ดีย   

โครงการดังกล่าว ประสบความส�าเร็จ มีความก้าวหน้า และด�าเนินการ

มาจนถึงปัจจุบัน

 ในด้านการเมือง รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง  

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรก ที่ได้รับ

โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี

พุทธศักราช ๒๕๓๔ และสมาชิกวุฒิสภา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ 

และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิก

วฒุสิภา ประเภทสรรหา ภาควชิาชพี ชดุที ่๑ (พทุธศักราช ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)  

และได้รบัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานวฒุสิภา คนทีส่อง นบัเป็นสตรี

คนแรกที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจของ

รัฐสภา และท�าหน้าที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญหลายคณะ รวมทั้ง  

ท�าหน้าที่หัวหน้าคณะผู ้แทนไทยไปประชุมองค์การรัฐสภาระดับ 

อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ หลายครั้ง และยังได้รับ

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็น รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

๑๒



 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นอกจากได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการวิชาชีพการพยาบาลของประเทศ 

แล้วยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา

วิชาการพยาบาล  การพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล  และ

มีส่วนผลักดันให้มีการใช้วิชาชีพการพยาบาลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ในมุมกว้าง ทั้งในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งในสภาการพยาบาล และในขณะที่

ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นสังคมในต�าแหน่งต่างๆ 

ได้อย่างดียิ่ง แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านการเมืองการปกครองเลยก็ตาม 

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 จากเกียรติประวติัและผลงานแห่งความส�าเรจ็ของ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ทัศนา  บุญทอง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในการเป็นผู้น�าทางวิชาชีพ

การพยาบาล เป็นนกับรหิารทีม่วีสิยัทศัน์กว้างไกล มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์  

เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยังประโยชน์แก่มวลชนอย่างต่อเนื่อง  

และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�าไป

ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามาล้วนเป็นประโยชน ์

ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ สมควรได้รบัการยกย่องเป็นเกียรตปิระวัตแิละ

เป็นแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช 

๒๕๕๙ ให้รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป

๑๓





 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  เกิดเมื่อวันที่  

๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ระดบัปรญิญาโท อกัษรศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๐  

และได้รบัทนุไปศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก สาขาภาษาจนี 

จาก University of Washington, Seattle และมูลนิธิฟอร์ด สหรัฐอเมริกา  

นับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ด้านภาษาจีน ณ สหรัฐอเมริกา

 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  เริ่มท�างานใน

ต�าแหน่งอาจารย์ทีค่ณะอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นอาจารย์

สอนภาษาจีนคนแรกในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ต่อมา ในช่วงปี

พุทธศักราช ๒๕๒๒ - ๒๕๒๗ และ ๒๕๒๙ - ๒๕๔๖ ได้ด�ารงต�าแหน่ง

๑๕

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ  มโนมัยวบูิลย์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามล�าดับ นอกจากนี้  

ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙  และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ศนูย์ส่งเสรมิการวจัิยในภมูภิาคเอเชยี ของมลูนธิเิกาหลีเพ่ือการศกึษาขัน้สงู 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จวบจนกระทั่ง

ปัจจบัุน  ได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมครูภาษาจนีแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ ดร. ประพณิ  มโนมยัวิบลูย์ ยงัเป็นราชบณัฑติ 

ส�านกัศิลปกรรม สาขาภาษาต่างประเทศ นบัเป็นเกียรตปิระวัตสิงูสดุของอาชพี

 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  เป็นผู้มีบทบาท

ส�าคัญในด้านการสอนภาษาจนีในประเทศไทย เป็นผูม้ส่ีวนร่วมหลักในการ

ยกร่างหลักสูตรภาษาจีนที่ใช้สอนในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศกึษา และอดุมศกึษา ของประเทศ  เป็นผู้ทีม่วิีสัยทศัน์

ในเร่ืองการสอนภาษาจีน โดยเล็งเห็นว่า การสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 

เจ้าของภาษาน่าจะส่ือสารกันได้ดีกว่า  จึงได้ด�าริว่า “อยากจะสร้างครู

สอนภาษาจีนของไทยเอง”  จึงได้ประสานงานติดต่อรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่จบเอกด้านภาษาจีนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย 

ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

แล้วกลับมาเป็นครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ซึ่งนับว่าแนวความคิดนี้ 

ท�าให้การสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๖



 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพณิ  มโนมัยวบิลูย์  เป็นผูท้ีม่คีวามรอบรู้

และความเชีย่วชาญ ด้านหลกัภาษา ประวตัศิาสตร์ และวรรณคด ี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับจีน เป็นอย่างดี  ก่อให้เกิดคุณูปการต่อวงวิชาการ

ของประเทศชาตอิย่างใหญ่หลวง  ได้ใช้ความรูค้วามช�านาญให้เกิดประโยชน์

ในฐานะผู ้เชี่ยวชาญ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา 

ในการเปิดหลักสูตรภาษาจีนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  เป็นผู้มีบทบาท

ส� าคัญในการ จัดการ เรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นผู้วางรากฐานด้านหลักสูตร

และพัฒนาผู้สอนภาษาจีนให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นผลให้

เกดิการพฒันาการเรยีนการสอนในหลกัสตูรต่างๆ เพิม่มากข้ึน จนพฒันา

ขึ้นมาเป็นส�านักวิชาจีนวิทยาในปัจจุบัน ท�าให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัอย่างกว้างขวางในด้านการสอนภาษาจนี  นอกจากนี้ 

ยังเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มี

บทบาทในการพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ 

“กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน”  ได้พัฒนาครูสอนภาษาจีน

เป็นจ�านวนกว่า ๒,๐๐๐ คน  ในระยะที่ประเทศไทยมีความขาดแคลน 

ครูสอนภาษาจีนเป็นอย่างมากในขณะนั้น

 จากเกียรติประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ 

มโนมัยวิบูลย์  อันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว  ได้วางรากฐานด้านภาษาและ

วฒันธรรม อทิุศตนเพือ่พฒันาวงวชิาการของประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ง  

กอปรกับเป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อืน่น�าไป

๑๗



ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ

แบบอย่างในวงวชิาการและวชิาชพีต่อไป  ดังนัน้ สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้  

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป

๑๘



 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  ผดุงสทิธ์  เกดิเม่ือวนัที ่๔ มนีาคม 

พุทธศักราช ๒๔๗๒ ที่อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๐๔  ได้รบัประกาศนยีบตัร Controllership 

Syracuse University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗  ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก 

Syracuse University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ และ

ปรญิญาโทด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและด้านบรหิารธรุกจิ จาก University 

of Wisconsin สหรฐัอเมรกิา ในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๔  และส�าเรจ็การศกึษา

ระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Wisconsin 

สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  ผดุงสิทธิ์  เริ่มรับราชการสังกัด

กรมรถไฟ  และได้โอนย้ายไปอยู่กรมชลประทาน และกรมบัญชีกลาง 

ตามล�าดับ ต่อมา ได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Syracuse 

University สหรฐัอเมรกิา และได้สอบชิงทนุของสถาบนัพฒันบรหิารศาสตร์

๑๙

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  ผดงุสทิธิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ University of Wisconsin 

สหรัฐอเมรกิา  หลงัจากส�าเรจ็การศกึษา  กไ็ด้รบัการบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์

ประจ�าสถาบนัพฒันบรหิารศาสตร์ จนกระทัง่ปีพทุธศักราช ๒๕๒๘ ได้รบั

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  ผดงุสทิธิ ์ ได้สร้างคณุประโยชน์

ให้วงการธรุกจิและสังคมอย่างกว้างขวาง โดยได้วางรากฐานการด�าเนนิการ

ของตลาดหลักทรัพย์ให้กับประเทศไทย  เป็นผู้ริเริ่มใช้ระบบการซื้อขาย

หลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล

ผูม้คีณุปูการต่อตลาดทนุของประเทศไทย จนได้มีการก่อตัง้ “ห้องสมดุมารวย” 

ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  ผดุงสิทธิ์  และเป็น

แหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

และด้วยความรูค้วามสามารถอนัโดดเด่นในขณะนัน้  จงึได้รบัโปรดเกล้าฯ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอก

ชวลิต  ยงใจยุทธ

 ในด้านการพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย 

ผดงุสิทธิ ์ ได้อทุศิตนเพือ่พฒันาการศึกษาของประเทศอย่างต่อเน่ือง ได้ใช้

ความรู้ความสามารถในการให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินการด้านการเงิน การลงทุน และการวางระบบบริหาร 

ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นน�าหลายแห่ง  เป็นผลให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  นอกจากน้ี ยังได้รับ

โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งและ

หลายวาระอย่างต่อเนื่อง

๒๐



 จากเกยีรตปิระวตัแิละผลงานของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย 

ผดุงสิทธ์ิ ที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องในการใช้ความรู ้

ความสามารถเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

และค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทั้งในวงการธุรกิจและ 

การศึกษา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก

องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาอย่างต่อเนื่อง  

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สามารถเป็นแบบอย่าง 

ให้ผู้อื่นน�าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามา ล้วนเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็น

เกียรติประวัติและแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น  

สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ เมือ่วันที ่๒๐ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๙  ให้ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  ผดุงสิทธิ์   

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๑



รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองค�า”



 นายเฉา เสี่ยวเหลียง เป็นชาวมณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี เกดิเมือ่เดอืนมถินุายน พทุธศกัราช ๒๕๐๗ ส�าเรจ็การศกึษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณกรรมจีน จากมหาวิทยาลัยเสฉวน  

นายเฉา เสี่ยวเหลียง เริ่มปฏิบัติงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทั่วไป

ของหอทะเบียน กระทรวงการต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

มาตามล�าดับ โดยด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญๆ อาทิ เลขานุการเอก 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าสหรัฐอเมริกา 

อุปทูตของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ารัฐ

เอกราชปาปัวนิวกินี รองอธิบดีกรมฮ่องกงและมาเก๊าของส�านักกิจการ

ไต้หวัน และรองอธิบดีกรมกฎหมายของส�านักกิจการไต้หวัน ส�านัก

นายกรฐัมนตร ีปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกงสลุใหญ่แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี

ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ 

๒๓

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองค�า”

นายเฉา เสีย่วเหลยีง (Chao Xiaoliang)

ค�าประกาศคุณูปการ



 นายเฉา เส่ียวเหลียง ด�ารงต�าแหน่งกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ ต้ังแต่พทุธศักราช ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

จนถงึปัจจบุนั ได้ส่งเสรมิสัมพนัธภาพของประชาชนสองประเทศอย่างดยีิง่ 

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม และการศึกษาระหว่างจีน - ไทย 

หลายต่อหลายครัง้ และพยายามเสรมิสร้างไมตรจีติและมติรภาพระหว่าง

จนี - ไทย อย่างต่อเนือ่งเสมอมา และส�าหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนัน้ 

นายเฉา เสี่ยวเหลียง ได้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยในหลายด้านอย่าง

ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการเรยีนการสอนและเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมจนี 

รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการ

ของศูนย ์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจ่ือแห ่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 การกระท�าของ นายเฉา เสีย่วเหลียง ทีมี่ต่อมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

และสังคมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมและ

ความสัมพนัธ์ต่อประเทศทัง้สองอย่างดยีิง่ สภามหาวทิยาลยัในการประชมุ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ จึงมีมติ 

เป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองค�า” ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๕๙ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๔
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