ค�ำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เกิดเมื่อวันที่
๓๐ ตุ ล าคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ส�ำเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๐
และได้รบั ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาภาษาจีน
จาก University of Washington, Seattle และมูลนิธิฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
นับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ด้านภาษาจีน ณ สหรัฐอเมริกา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เริ่มท�ำงานใน
ต�ำแหน่งอาจารย์ทคี่ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์
สอนภาษาจีนคนแรกในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ต่อมา ในช่วงปี
พุทธศักราช ๒๕๒๒ - ๒๕๒๗ และ ๒๕๒๙ - ๒๕๔๖ ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง

๑๕

หั ว หน้ า ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก และหั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาจี น
คณะอั ก ษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามล� ำ ดั บ นอกจากนี้
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ และด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์สง่ เสริมการวิจยั ในภูมภิ าคเอเชีย ของมูลนิธเิ กาหลีเพือ่ การศึกษาขัน้ สูง
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จวบจนกระทั่ง
ปัจจุบนั ได้รบั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และปัจจุบนั รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์ ยังเป็นราชบัณฑิต
ส�ำนักศิลปกรรม สาขาภาษาต่างประเทศ นับเป็นเกียรติประวัตสิ งู สุดของอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในด้านการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมหลักในการ
ยกร่ า งหลั ก สู ต รภาษาจี น ที่ ใ ช้ ส อนในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ของประเทศ เป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์
ในเรื่องการสอนภาษาจีน โดยเล็งเห็นว่า การสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
เจ้าของภาษาน่าจะสื่อสารกันได้ดีกว่า จึงได้ด�ำริว่า “อยากจะสร้างครู
สอนภาษาจีนของไทยเอง” จึงได้ประสานงานติดต่อรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่จบเอกด้านภาษาจีนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
แล้วกลับมาเป็นครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งนับว่าแนวความคิดนี้
ท�ำให้การสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๖

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์ เป็นผูท้ มี่ คี วามรอบรู้
และความเชีย่ วชาญ ด้านหลักภาษา ประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับจีน เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดคุณูปการต่อวงวิชาการ
ของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ได้ใช้ความรูค้ วามช�ำนาญให้เกิดประโยชน์
ในฐานะผู ้ เ ชี่ ยวชาญ วิทยากร กรรมการผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ และที่ ป รึ ก ษา
ในการเปิดหลักสูตรภาษาจีนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เป็นผู้มีบทบาท
ส� ำ คั ญ ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาและวั ฒ นธรรมจี น ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นผู้วางรากฐานด้านหลักสูตร
และพัฒนาผู้สอนภาษาจีนให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็น ผลให้
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพิม่ มากขึน้ จนพัฒนา
ขึ้นมาเป็นส�ำนักวิชาจีนวิทยาในปัจจุบัน ท�ำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการสอนภาษาจีน นอกจากนี้
ยั ง เป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการท� ำ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวงได้ มี
บทบาทในการพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้
“กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน” ได้พัฒนาครูสอนภาษาจีน
เป็นจ�ำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน ในระยะที่ประเทศไทยมีความขาดแคลน
ครูสอนภาษาจีนเป็นอย่างมากในขณะนั้น
จากเกียรติประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ
มโนมัยวิบูลย์ อันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว ได้วางรากฐานด้านภาษาและ
วัฒนธรรม อุทศิ ตนเพือ่ พัฒนาวงวิชาการของประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง
กอปรกับเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้ผอู้ นื่ น�ำไป

๑๗

ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ
แบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิ ณ มโนมั ย วิ บู ล ย์ ได้ รั บ พระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป

๑๘

