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นายประมนต์ สุธีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๒
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรีและปริญญาโทด้ านวิศวกรรม
เครื่องกล จาก University of Kansas สหรัฐอเมริกา และหลักสูตร
การจัดการขั้นสูงจาก Harvard University สหรัฐอเมริกา
นายประมนต์ สุธวี งศ์ เริ่มท�ำงานที่บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด
ประเทศไทย จ�ำกัด ในปี พุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาในปี พุทธศักราช
๒๕๒๔ ได้ เริ่ มปฏิบัติงานในเครื อซิเมนต์ไทย และด้ วยความรู้ความ
สามารถในการบริหารธุรกิจอย่างเป็ นทีป่ ระจักษ์จงึ ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในบริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มาโดยล�ำดับ โดยในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๗ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ และปี พุทธศักราช
๒๕๓๕ ด�ำรงต�ำแหน่ งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ อาวุโส จนเกษียณอายุในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปัจจุบนั นายประมนต์ สุธวี งศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ น
กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้ รับ
การแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ปรึกษาและ
กรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการค้ า และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
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และเอกชนอีกหลายแห่ ง ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งนับเป็ นคนไทยคนแรก
ที่ดำ� รงต�ำแหน่งนี้ และโดยที่นายประมนต์ สุธวี งศ์ เป็ นผู้มบี ทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริ มความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น นายประมนต์ สุธวี งศ์ จึงได้ รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์จากจักรพรรดิญ่ีปุ่น ชั้น “The Order of the Rising Sun,
Gold and Silver” เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
แม้ จะส�ำเร็จการศึกษาด้ านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ด้วยความรู้ความ
สามารถด้ านการบริหารธุรกิจ นายประมนต์ สุธวี งศ์ สามารถประกอบ
กิจการทางธุรกิจจนประสบความส�ำเร็จเป็ นที่ประจักษ์ และได้ รับการ
ยกย่องว่าเป็ นนักบริหารมืออาชีพ โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ มีหลัก
ในการท�ำงานและด�ำเนินธุรกิจ คือ ต้ องสู้งาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
สุจริต กล้ าพูดและกล้ าท�ำอย่างมีเหตุผล ต้ องมีการหมุนเวียนเพื่อเรียนรู้
งานใหม่อยู่เสมอ และที่สำ� คัญต้ องเรียนรู้ในสิ่งที่ผดิ พลาดแล้ วด�ำเนินการ
แก้ ไข ในฐานะผู้บริหาร นายประมนต์ สุธวี งศ์ เป็ นผู้ท่เี ตรียมพร้ อมรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา และเป็ นผู้ท่รี ะลึก
เสมอว่า คนทุกคนมีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น ดังนั้น การท�ำธุรกิจหรือ
การท�ำงานใดๆ ไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และควรปฏิบัติต่อกัน
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธวี งศ์ ยังเป็ น
ผู้ท่ตี ระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมให้ คน
ท�ำงานได้ มีความเจริญก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ มคี วามรู้ความสามารถและสามารถสืบทอด
กิจการธุรกิจต่อไปได้
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ในด้ า นสัง คม นายประมนต์ สุธีว งศ์ ได้ รั บ การยกย่ อ งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานหอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธวี งศ์
ยังอุทศิ ตนต่อสังคมอย่างสม�่ำเสมอ โดยส่งเสริมและให้ ความช่วยเหลือ
แก่ภาครัฐหรือองค์กรเพื่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมและสร้ างจิตส�ำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนแก่สงั คมไทย ภายใต้ โครงการถนนสีขาว ส่งเสริม
ด้ านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาและให้ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
สถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่เป็ นนิจ และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม เช่น โครงการปลูกป่ า โครงการอนุรักษ์
พันธุส์ ตั ว์ และกิจกรรมลดโลกร้ อน เป็ นต้ น
นอกจากจะประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพในฐานะนักธุรกิจแล้ ว
นายประมนต์ สุธวี งศ์ ยังเป็ นผู้มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการต่อต้ าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในสัง คมไทย โดยเป็ นประธานองค์ ก รต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) ร่วมรณรงค์ต่อต้ านทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
และร่วมขับเคลื่อนพลังสังคม ให้การคอร์รปั ชันเป็ นสิง่ ทีค่ นไทยและสังคมไทย
ยอมรับไม่ได้ ภายใต้แนวทาง 3ป คือ ปลูกฝัง ป้ องกัน และเปิ ดโปง เพื่อให้
ปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันหมดไปจากประเทศ นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธวี งศ์
ยังเป็ นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) อีกด้ วย ซึ่งการแสดงออก
และการกระท�ำที่กล่าวมา นับเป็ นคุณปู การแก่สงั คมไทยโดยส่วนรวมเป็ น
อย่างยิ่ง และสมควรยึดเป็ นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
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จากเกียรติประวัตแิ ละผลงานแห่งความส�ำเร็จในการเป็ นผู้บริหาร
ที่นำ� พาองค์กรให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าด้ วยความสามารถ และรอบรู้
ทางด้ านธุรกิจอย่างแท้ จริง และในขณะเดียวกัน ก็ได้ อทุ ศิ ตนในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการต่อต้ านการคอร์รัปชันในสังคมไทย ผลแห่งการด�ำเนินการ
ด้ วยความมุ่งมั่นและจริงจังของนายประมนต์ สุธวี งศ์ เป็ นที่ประจักษ์ว่า
ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัด
ประกอบกับเป็ นผู้ซ่งึ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีส่ ามารถยึดเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนแก่ ผ้ ู อ่ืนได้ เป็ นอย่ างดี พึ งสมควรได้ รับการยกย่ อง
เชิดชู เกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็ นบรรทัดฐานและแบบอย่ างให้ ผ้ ูอ่ืน
ได้ เ จริ ญ รอยตาม ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง จึ ง มี ม ติ
เป็ นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายประมนต์ สุธวี งศ์
ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป
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ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๒
ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์
จาก Claremont McKenna College สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช
๒๕๑๕ และส�ำ เร็จการศึก ษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกด้ า น
รัฐศาสตร์ จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช
๒๕๑๘ และ ๒๕๒๕ ตามล�ำดับ นายสุรินทร์ พิ ศสุวรรณ เริ่ มอาชีพ
ด้ วยการเป็ นนักวิชาการในต�ำแหน่งอาจารย์ท่มี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๙ จากนั้น นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
ได้ เ ข้ า สู่ ก ารเมื อ งโดยได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ นสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้ รับเลือกตั้ง
เป็ นผู้ แทนราษฎรติดต่ อกัน ๗ สมัย เคยด�ำรงต�ำแหน่ งเลขานุ การ
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ระหว่ างปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑
ต่ อ มาด�ำ รงต�ำ แหน่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
ระหว่ างปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ และด�ำรงต�ำแหน่ งรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔

๙

ระหว่ างการด�ำรงต�ำแหน่ งทางการเมืองดังกล่ าว ได้ รับการยกย่ องว่ า
เป็ นบุ คคลที่มีบทบาทโดดเด่ นในเวทีความสัมพั นธ์ระหว่ างประเทศ
อย่างเป็ นที่ประจักษ์ ต่อมานายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ ก้าวสู่การท�ำงาน
ระดับนานาชาติ โดยด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ระหว่างปี พทุ ธศักราช
๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ นับเป็ นคนไทยคนที่สองที่ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งอันมีเกียรติ
ในองค์กรนี้
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญทั้งด้ านการเมืองและการต่างประเทศ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งทาง
การเมือง ได้มบี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
อย่ างเด่ นชัด ถือได้ ว่าเป็ นนักการเมืองที่ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของตนโดย
ครบถ้ วน ด้ วยความสุจริตและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ในระหว่าง
การด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ได้ ผลักดันให้ มกี ารออก “กฎบัตร
อาเซียน” เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�ำเนินการตาม
เป้ าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้ าหมายของอาเซียนที่จะรวมตัวกัน
เป็ น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณ์ภายในปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
ได้ ริเริ่มกรอบความร่วมมือของอาเซียน ใน ๓ ด้ าน ได้ แก่ ความร่วมมือ
ทางด้ านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือทางด้ านเศรษฐกิจ และ
ความร่ วมมือทางด้ านวัฒนธรรม และมุ่งเสริมสร้ างความสัมพันธ์และ
ความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ได้ผลักดันให้ อาเซียน
เป็ นองค์กรที่ใกล้ ชิดและสร้ างประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริงมากขึ้น
รวมทั้ง ผลั ก ดั น ประเทศไทยและอาเซี ย นให้ เ คารพปกป้ องหลั ก การ
สิทธิมนุ ษยชน ผลงานโดดเด่ นที่สุดคือ การเจรจาต่ อรองเพื่อให้ สิทธิ
มนุษยชนได้ รับการคุ้มครองตามระบอบประชาธิปไตย

๑๐

โดยที่ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ เป็ นผู้มบี ทบาทในการพัฒนา
สันติภาพและสันติสขุ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยความ
เพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง จึงได้ รบั การยกย่องให้ เป็ น “๕๐๐ ชาวมุสลิม
ผู้ ทรงอิทธิพลที่สุด” เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ในขณะ
ด�ำรงต�ำแหน่ งเลขาธิการอาเซียน ก็ได้ มีบทบาทส�ำคัญในการพั ฒนา
ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งระหว่าง
ประเทศในอาเซียนและกับภูมภิ าคอื่นๆ อย่างจริงจัง
จากเกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละผลงานแห่ ง ความส�ำ เร็จ ทั้ง ทางด้ า น
การเมืองในอดีตและการเป็ นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่มผี ลงาน
เป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดั บ นานาชาติ ก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ สัง คมอย่ า งประจั ก ษ์ ชั ด
รวมทั้งได้ สร้ างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ แก่ประเทศชาติตลอดมา
ประกอบกับเป็ นผู้ซ่งึ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีส่ ามารถยึดเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนแก่ผ้ ู อ่ืนได้ เป็ นอย่ างดี พึ งสมควรได้ รับการยกย่ อง
เชิดชู เกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็ นบรรทัดฐานและแบบอย่ างให้ ผ้ ูอ่ืน
ได้ เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็ น
เอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป

๑๑

ค�ำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ อรรถนิ ติ ดิ ษ ฐอ�ำ นาจ เกิด เมื่ อ วั น ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๗ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พุทธศักราช ๒๕๐๗
เนติบณ
ั ฑิตไทย ปี พุทธศักราช ๒๕๐๘ และปริญญาโททางกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๐
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ สอบเข้ าเป็ นผู้ช่วย
ผู้พิพากษาได้ ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๓ และเริ่มรับราชการในต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว (จังหวัดชัยภูมิ) ปี พุทธศักราช ๒๕๑๔
ผู้ พิ พ ากษาจั ง หวั ด นครราชสี ม า ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๕ และเป็ น
ผู้พพิ ากษาศาลฎีกา ปี พทุ ธศักราช ๒๕๓๗ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ
ดิษ ฐอ�ำ นาจ ได้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ร าชการในแวดวงตุล าการ
มาตามล�ำดับ โดยในปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งผู้พิพากษา
หัวหน้ าคณะในศาลฎีกา ปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง และในปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ ข้ นึ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนั้นเป็ นต�ำแหน่งส�ำคัญทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นประธานศาลฎี ก าได้ ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๕ ได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งเป็ นประธานศาลฎีกา
๑๓

ประมุขศาลยุตธิ รรม คนที่ ๓๔ อันเป็ นต�ำแหน่งสูงสุดของฝ่ ายตุลาการ
จนเกษียณอายุราชการ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
นอกจากเป็ นผู้ท่มี ชี ่ ือเสียงในวงการกฎหมายแล้ ว ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ยังเป็ นนักวิชาการด้ านนิตศิ าสตร์ ได้ แต่ง
ต�ำราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่น ต�ำรากฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
และต�ำรากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการรั บขนของทาง
ทะเลและการประกันภัยทางทะเล ซึ่งล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้ านกฎหมายเป็ นอย่างยิ่ง ในด้ านการวิจยั ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ
ดิษฐอ�ำนาจ ได้ ทำ� การวิจัยเรื่องแนวโน้ มและการพัฒนาระบบการคุม
ความประพฤติในประเทศไทย และเรื่องการปฏิบตั ติ อ่ ผู้กระท�ำผิดโดยไม่ใช้
ระบบเรือนจ�ำในประเทศไทย ซึ่งได้ นำ� เสนอต่ อสถาบันความร่ วมมือ
ในภูมิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ กเพื่ อ การป้ องกัน อาชญากรรมและการ
ปฏิบตั ติ ่อผู้กระท�ำผิดแห่งสหประชาชาติ ซึ่งผลงานวิจยั ดังกล่าวได้ นำ� ไปสู่
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการคุ ม ประพฤติ ท่ีไ ด้ ด�ำ เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติวิธีการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พุทธศักราช ๒๕๒๒ ท�ำให้ ระบบการคุมประพฤติมีความมั่นคง และเป็ น
ปัจจัยส�ำคัญในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญาในปัจจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ได้ อทุ ศิ ตนเพื่อการ
ศึกษามาโดยตลอด โดยเป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายให้ ความรู้ด้านกฎหมาย
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่ง แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ ว
ก็ยังคงปฏิบตั งิ านด้ านกฎหมาย โดยเฉพาะการสอน การบรรยาย และ
การให้ ความรู้ด้านกฎหมายในสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการแห่ งชาติสมาคมกฎหมาย
อาเซี ย นประจ�ำ ประเทศไทยและประธานสมาคมกฎหมายอาเซี ย น
๑๔

ซึ่งปั จจุ บันด�ำรงต�ำแหน่ งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแห่ งชาติ
สมาคมกฎหมายอาเซียนประจ�ำประเทศไทยด้ วย
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอ�ำนาจ ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถและใช้ วชิ าชีพทางกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานด้ วยความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยยึดมั่น
ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม และใช้ ก ฎหมายเพื่ ออ�ำนวยความยุ ติธรรม
อย่างเป็ นที่ประจักษ์ และด้ วยความรู้ ความสามารถ และความเป็ นคนดี
ที่สังคมยอมรับ เมื่อภายหลังเกษียณอายุ ราชการแล้ ว จึงได้ รับความ
ไว้ วางพระราชหฤทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
ด้ วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ซึ่งเป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั ถึงความเป็ นนักวิชาชีพ
ด้ านกฎหมายและนักวิชาการด้ านนิติศาสตร์ ได้ พัฒนาวงวิชาการและ
วิชาชีพด้ านกฎหมายให้ เป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
รวมทั้งเป็ นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณความดี และอุทิศตนเพื่อ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็ นแบบอย่างให้ ผ้ ูอ่นื น�ำไปปฏิบัติได้
เป็ นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้ กระท�ำมา ล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ สมควรได้รบั การยกย่องเพือ่ เป็ นเกียรติประวัตแิ ละแบบอย่าง
อันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป

๑๕

คุณูปการและเกียรติประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
ผูไ้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองค�ำ”

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขา Health and Higher Education จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ปั จ จุ บั น ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง กรรมการที่ ป รึ ก ษา
สภาการพยาบาล อดีตคณบดีสำ� นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ ฟ้ าหลวง อดี ต คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล อีก ทั้ง เคยได้ รั บ เลื อ ก
เป็ นนายกสภาการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และนายก
สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย เป็ นผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท
เพื่ออุทศิ ตนในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในด้ านจัดการศึกษา
การพั ฒ นาองค์ ก รวิ ช าชี พ และการพั ฒ นามาตรฐานการปฏิบั ติ ก าร
พยาบาลจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

๑๗

คุณูปการทีม่ ีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการ
ก่อตั้งส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตั้งแต่เริ่มแรก
ในฐานะประธานกรรมการจัดท�ำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งส�ำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ต่ อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ รบั แต่งตั้งเป็ นคณบดีคนแรก (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๑) เป็ นผู้ริเริ่ มโครงการพั ฒนาสุขภาพชุ มชนรอบมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ณ ต�ำบลแม่ข้าวต้ ม ต�ำบลท่าสุด และต�ำบลนางแล ให้ เป็ น
ชุมชนสุขภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง โดยความร่วมมือ
ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และประชาชน
ทั้ง ๓ ต�ำบล ซึ่งโครงการดังกล่าวยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปั จจุ บัน ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ได้ ขอลาออก
จากต�ำแหน่งคณบดีสำ� นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อไปด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
ยังเป็ นผู้รเิ ริม่ โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ต้ นแบบโดยพยาบาล : กรณีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งสร้ างความ
เข้ าใจ และความตื่นตัวถึงพิษภัยของบุหรี่ในทุกภาคส่วนของประชาคม
มหาวิทยาลัย มีการด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ผ่านกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มและการชี้ แนะของประชาชนในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง
น�ำไปสู่การก�ำหนดเป็ นนโยบายมุ่งสู่การเป็ นสถาบันการศึกษาต้ นแบบ
ปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ดำ� เนินการได้ แก่ การพัฒนาแกนน�ำนักศึกษา
การให้ ความรู้พิษภัยของบุหรี่ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
๑๘

การรณรงค์ต่อต้ านพิษภัยบุหรี่ พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ท้งั มหาวิทยาลัย
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนเกี่ย วกับ พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ และบทบาทของ
พยาบาลต่อการสร้ างสังคมไทยปลอดบุหรี่ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
พั ฒ นาคลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ และขยายเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่
ต้ นแบบสูส่ งั คม ได้ แก่ โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวยังคงด�ำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบนั
ความรอบรูใ้ นวิชาการแขนงต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือในสังคม
นอกเหนือจากคุ ณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงแล้ ว
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ยังได้ รับแต่งตั้งให้ ดำ� รงต�ำแหน่ง
คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ ค นแรกของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โดยในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งได้ ริเริ่มจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรต่อเนื่อง ริเริ่ม
จัดท�ำโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ซึ่งได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ดำ� เนินการเป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็ นผลให้
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลได้ รับการพัฒนาและสามารถผลิตบัณฑิต
ทางการพยาบาลที่มปี ระสิทธิภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งยังได้ รับ
แต่ ง ตั้ ง เป็ นประธานกรรมการจั ด ท�ำ หลั ก สู ต รและโครงการจั ด ตั้ ง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘)
และเป็ นคณบดีผ้ กู อ่ ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ
(พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) อีกด้ วย

๑๙

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ได้ รับเลือก
ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งนายกสภาการพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕
เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ งนายกสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๘ - ๒๕๔๑ และได้ รับเลื อกให้ เป็ นนายกสมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑) เป็ นผู้ผลักดันพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีส่วนพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและก่อให้ เกิดคุณประโยชน์ด้านการ
บริการด้ านสุขภาพอย่างเป็ นระบบ
การท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศ นา บุ ญ ทอง ได้ น�ำ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาลไปใช้ ในการพัฒนาและปฏิรูประบบ
สาธารณสุขเพื่อก�ำหนดรูปแบบและระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นผู้นำ� เสนอทิศทางการปฏิรปู ระบบบริการการพยาบาล
ที่สอดคล้ องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ ประชาชนทุกคน
ได้ เข้ าถึงการบริการด้ านสุขภาพอย่ างทั่วถึง มีการปฏิรูปก�ำลังคนและ
วิธกี ารให้ บริการ โดยมุ่งเน้ นงานเชิงรุกและงานเยี่ยมบ้ าน พัฒนาพยาบาล
วิชาชีพให้ เป็ นพยาบาลเวชปฏิบัติและผลักดันให้ พยาบาลเวชปฏิบัติ
ท�ำหน้ าที่เป็ น “พยาบาลประจ�ำครอบครั ว” เพื่อดูแลช่ วยเหลือด้ าน
สุขภาพทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ยังได้ ริเริ่มโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนในกลุ่มต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ เป็ นโครงการร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช
และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช โครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อการพัฒนา
๒๐

สุ ข ภาพชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โครงการพั ฒ นาสุข ภาพชุ ม ชนรอบมหาวิ ท ยาลั ย
แม่ ฟ้าหลวง โครงการเครื อข่ ายพยาบาลเพื่ อการควบคุ มยาสูบแห่ ง
ประเทศไทย โครงการดังกล่าวมายังคงด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบนั
จากคุ ณูป การที่มี ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวงและต่ อ สัง คม
และประเทศชาติดังที่กล่ าวมา จึงเห็นสมควรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
“ตุงทองค�ำ” ให้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เพื่อเป็ น
เกียรติประวัตสิ บื ไป

๒๑

รายนามผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
เข็มเกียรติคุณผูส้ นับสนุ นการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจ� ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
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