รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป
ประวัติการศึกษา
2510
สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สังกัดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น)
2513
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้นสูง จาก the Royal Veterinary College, Stockholm, Sweden
(P.G. Diploma in Veterinary Pathology)
2516
ดุษฎีบัณฑิตทางด้ านพยาธิวิทยาการสัตวแพทย์ (Veterinary Pathology) College of Veterinary
Medicine, Hannover, Germany
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทางาน
2510 เริ่มรับราชการครั้งแรก ในตาแหน่งอาจารย์สงั กัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2528 รองศาสตราจารย์
ด้านการบริหาร
2519 – 2522
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525 - 2527
หัวหน้ าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 - 2530
หัวหน้ าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 - 2536
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537 – 2544
คณบดีผ้ ูก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 – 2552
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2552 – 2554
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2554 – 2562
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2554 – 2555
รักษาการแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง สาขากรุงเทพฯ
2555 – 2556
รักษาการแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
2554 – 2557
รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
2557 – 2558
รักษาการแทนคณบดีสานักวิชานิติศาสตร์

ผลงานดีเด่น
1. ปี พ.ศ. 2511 ในขณะที่เป็ นอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เข้ า
ร่ วมถวายงานแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
ร่ วมกั บ ศาสตราจารย์ หม่ อมราชวงศ์ ชนาญวั ตร เทวกุ ล นายแพ ทย์ อุ ทั ย รั ต นิ น และ
นายสัตวแพทย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ในการดูแลรักษาโรคตาอักเสบช้ างเผือกคู่พระบารมี
คื อ พระเศวตสุรคชาธาร เป็ นระยะเวลารวม 40 วั น ณ พระราชวั งไกลกังวล อ าเภอหั วหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ใน ช่ วงระห ว่ าง พ .ศ . 2 5 2 5 - 2 5 2 7 ได้ ถ วาย งาน ใน ก ารชั น สู ต รซ าก ช้ าง ใน
พระบรมมหาราชวังที่ป่วยตายจากหลายสาเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลงานในข้ อ 1. จึงได้ รับ
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
3. ในช่วงระหว่างดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2542
ได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นประธานคณะทางานฝ่ ายสัตวแพทย์เพื่อดาเนินการผ่าตัดรักษาเท้ าของช้ าง
โม่ตาลาซึ่งได้ รับอุบัติเหตุจากการเหยียบกับระเบิดในเขตชายแดนประเทศพม่าและได้ รับการ
รักษาที่ศูนย์อนุ รักษ์ช้างไทย อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็ นกรณีตัวอย่างด้ าน animal
welfare ที่ท่วั โลกให้ ความสนใจและเป็ นรายแรกของโลกที่ได้ รับการผ่าตัดเป็ นผลสาเร็จ ขณะนี้
ช้ างโม่ตาลาได้ มีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างปกติในศูนย์อนุ รักษ์ช้างไทยและได้ รับการใส่ขาเทียม
โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
เทอดชัย ชี วเกตุ ผู้ ได้ รับ รางวัลแมกไซไซสาขาการบริ การสาธารณะ ปี พ.ศ. 2551 เป็ นผู้
ประดิษฐ์ขาเทียม)
4. พ .ศ . 2537 – 2544 เป็ นผู้ น าในการด าเนิ น การจั ด ตั้ งคณ ะสั ต ว แพ ทยศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็ นคณบดีผ้ ูก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. พ.ศ. 2544 ได้ รับการคัดเลือกโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้
เป็ น “สัตวแพทย์ตัวอย่างของประเทศประจาปี 2544 สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม”
6. พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2556 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สาขาสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น”
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
2522 เหรียญรัตนาภรณ์ช้ันที่ 5
2533 ปถมาภรณ์มงกุฎไทย
2536 ปถมาภรณ์ช้างเผือก
2536 เหรียญจักรพรรดิมาลา
2539 มหาวชิรมงกุฎ

