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รายนามผูไดรับพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันจันทรที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ศาสตราจารย์์พิิเศษ	ทัันตแพิทัย์์หญิิง	ทั่านผู้้�หญิิงเพิ็ชรา	เตชะกััมพิุช

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร





๕

	 ศาสตราจารย์พ์ิเิศษ	ทันัตแพิทัย์ห์ญิงิ	ทัา่นผู้้�หญิงิเพิช็รา	เตชะกัมัพิชุ	

เกัิด้เม่�อวุันทั่�	 ๑๓	 สิงหาคุม	 พุิทัธศักัราช	 ๒๔๗๖	 สำเร็จกัารศึกัษา

ระด้ับป็ริญิญิาตร่	 ทัันตแพิทัย์ศาสตรบัณฑ์ิต	 รางวุัลเหร่ย์ญิทัอง	

จากัมหาวุทิัย์าลยั์แพิทัย์ศาสตร	์พิทุัธศกััราช	๒๕๐๐	และระดั้บป็รญิิญิาโทั	

วุิทัย์าศาสตรมหาบัณฑ์ิต	 สาข้าทัันตกัรรม	 จากัมหาวิุทัย์าลัย์อินเด่้ย์นา	

ป็ระเทัศสหรัฐ์อเมริกัา	พิุทัธศักัราช	๒๕๐๓	

ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง

ทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

คําประกาศเกียรติคุณ



	 ศาสตราจารย์พ์ิเิศษ	ทันัตแพิทัย์ห์ญิงิ	ท่ัานผู้้�หญิงิเพ็ิชรา	เตชะกัมัพุิช	

เป็็นผู้้�ทัรงคุุณวุุฒิิทั่�ม่คุวุามร้�	 คุวุามเช่�ย์วุชาญิอย์่างยิ์�งในด้�านทัันตกัรรม

ป็ระด้ิษฐ์์	 เป็็นผู้้�ทั่�เป่็�ย์มด้�วุย์คุวุามซ่ื่�อสัตย์์สุจริต	 เส่ย์สละ	 อุทัิศตนในกัาร

ทัำงานโด้ย์ใช�คุวุามร้�	 คุวุามสามารถ	 เพิ่�อสร�างคุุณ้ป็กัารต่อสังคุมและ

ป็ระเทัศชาติ	 จนเป็็นทั่�ป็ระจักัษ์และย์อมรับในวุงกัารวุิชากัารและวุิชาช่พิ

ทัันตแพิทัย์์ทัั�งในระด้ับชาติและนานาชาติ	 จากัเกั่ย์รติป็ระวุัติกัารทัำงาน	

ศาสตราจารย์์พิิเศษ	 ทัันตแพิทัย์์หญิิง	 ทั่านผู้้�หญิิงเพ็ิชรา	 เตชะกััมพิุช		

ภาย์หลงัสำเรจ็กัารศึกัษาได้�เข้�ารบัราชกัารในตำแหนง่อาจารย์์ป็ระจำคุณะ

ทัันตแพิทัย์ศาสตร์	 จุฬาลงกัรณ์มหาวุิทัย์าลัย์	 ตำแหน่งหัวุหน�าภาคุวิุชา

ทันัตกัรรมป็ระดิ้ษฐ์	์ตำแหน่งรองคุณบด้ฝ่่า่ย์วุางแผู้นและพัิฒินา	ตำแหน่ง

คุณบด้คุ่ณะทันัตแพิทัย์ศาสตร	์จฬุาลงกัรณม์หาวุทิัย์าลยั์	และเกัษย่์ณอาย์ุ

ราชกัาร	 เม่�อพิุทัธศักัราช	 ๒๕๓๖	 ตามลำดั้บ	 ศาสตราจารย์์พิิเศษ	

ทัันตแพิทัย์์หญิิง	 ทั่านผู้้�หญิิงเพิ็ชรา	 เตชะกััมพิุช	 เป็็นทัั�งคุร้	 ทัันตแพิทัย์์		

นักัวุิชากัาร	 และนักับริหารทั่�ม่วุิสัย์ทััศน์กัวุ�างไกัล	 เป็็นผู้้�ริเริ�มและพิัฒินา

วุทิัย์ากัารทัางทันัตกัรรมด้�านตา่ง	ๆ 	ท่ั�สำคัุญิข้องป็ระเทัศ	อาทั	ิเป็็นผู้้�ริเริ�ม

วุิทัย์ากัารฟัันเท่ัย์มติด้แน่นและกัารคุรอบฟัันพิอร์ซื่เลนข้ึ�นทั่�คุณะ	

ทันัตแพิทัย์ศาสตร์	จุฬาลงกัรณ์มหาวิุทัย์าลัย์	เป็็นแห่งแรกัในป็ระเทัศไทัย์

จนเป็็นทั่�แพิร่หลาย์ในปั็จจุบัน	 เป็็นผู้้�ริ เริ�มและผู้ลักัด้ันกัารก่ัอตั�ง	

โรงพิย์าบาลคุณะทัันตแพิทัย์ศาสตร์ 	 จุฬาลงกัรณ์มหาวุิทัย์าลัย์		

เม่�อพิุทัธศักัราช	 ๒๕๓๙	 เพ่ิ�อให�บริกัารทัางทัันตกัรรมแบบคุรบวุงจร	

เป็็นแหง่แรกัในป็ระเทัศไทัย์	รวุมทัั�งเป็็นสถานทั่�ผู้ลติทันัตแพิทัย์์เฉพิาะทัาง

และอาจารย์์ทัันตแพิทัย์์แหล่งสำคุัญิข้องป็ระเทัศ	

๖



	 ศาสตราจารย์พ์ิเิศษ	ทันัตแพิทัย์ห์ญิงิ	ท่ัานผู้้�หญิงิเพ็ิชรา	เตชะกัมัพุิช	

เป็็นผู้้�ทั่�ให�คุวุามสำคุัญิกัับกัารผู้ลิตและพิัฒินาบุคุลากัรทัางทัันตแพิทัย์์

อย์่างย์ิ�ง	 โด้ย์เป็็นป็ระธานคุณะกัรรมกัารบริหารโคุรงกัารพิัฒินาอาจารย์์

สาข้าทัันตแพิทัย์ศาสตร์ข้องทับวุงมหาวุิทัย์าลัย์	 อันเป็็นโคุรงกัารต�นแบบ

ทั่�มุ่ งพัิฒินาอาจารย์์และมาตรฐ์านทัางวิุชากัารกัารวิุจัย์ทัางด้�าน	

ทัันตแพิทัย์ศาสตร์	 กัารสนับสนุนให�ม่คุวุามร่วุมม่อทัางวุิชากัารระหวุ่าง

คุณะทัันตแพิทัย์ศาสตร์ทัั�งในและต่างป็ระเทัศ	 เพิ่�อสร�างคุวุามเป็็นเลิศ	

ด้�านวุิชากัารและวุิจัย์ให�ทััด้เทั่ย์มกัับนานาชาติ	เป็็นผู้้�ริเริ�มและด้ำเนินกัาร

ข้อพิระราชทัานทุันอานันทัมหิด้ลให�แก่ัวุิชาช่พิทัันตแพิทัย์์	 เพิ่�อให�

คุณาจารย์์ทัันตแพิทัย์์ในมหาวุทิัย์าลยั์ได้�มโ่อกัาสศกึัษาต่อระดั้บป็รญิิญิาโทั

และป็รญิิญิาเอกัในต่างป็ระเทัศ	นบัวุ่า	ศาสตราจารย์์พิเิศษ	ทันัตแพิทัย์์หญิงิ	

ทั่านผู้้�หญิิงเพิ็ชรา	เตชะกััมพิุช	เป็็นผู้้�ทั่�ม่บทับาทัสำคุัญิในกัารวุางรากัฐ์าน

กัารผู้ลิต	 กัารพิัฒินาบุคุลากัรทัางทัันตแพิทัย์์	 และกัารย์กัระดั้บพิัฒินา

ศักัย์ภาพิวุงกัารทัันตแพิทัย์์ไทัย์ให�เจริญิกั�าวุหน�าทััด้เทั่ย์มกัับต่างป็ระเทัศ	

อันเป็็นป็ระโย์ชน์ต่อกัารพิัฒินาวุิชากัารด้�านทัันตสาธารณสุข้ข้องป็ระเทัศ

อย์่างย์ิ�ง	

	 ศาสตราจารย์พ์ิเิศษ	ทันัตแพิทัย์ห์ญิงิ	ท่ัานผู้้�หญิงิเพ็ิชรา	เตชะกัมัพุิช	

ด้ำรงตำแหน่งผู้้�อำนวุย์กัารหน่วุย์ทันัตกัรรมพิระราชทัาน	ในพิระบาทัสมเด้จ็

พิระเจ�าอย์้่หัวุ	 ตั�งแต่พิุทัธศักัราช	 ๒๕๒๑	 ถึงปั็จจุบัน	 และด้ำรงตำแหน่ง

ป็ระธานคุณะกัรรมกัารม้ลนธิทิันัตนวุตักัรรม	ในพิระบรมราชป้็ถมัภ์	ตั�งแต่

ได้�รบัพิระราชทัานพิระบรมราชานุญิาตให�จัด้ตั�งมล้นิธจิากัพิระบาทัสมเด็้จ

พิระบรมชนกัาธิเบศร	 มหาภ้มิพิลอดุ้ลย์เด้ชมหาราช	 บรมนาถบพิิตร	

๗



พิุทัธศักัราช	 ๒๕๕๒	 ถึงปั็จจุบัน	 เป็็นผู้้�ริเริ�มคุิด้คุ�นพัิฒินาระบบกัาร	

ให�บริกัารด้�านทัันตกัรรมแกั่ชุมชนในถิ�นทัุรกัันด้าร	กัารจัด้ทัำอุป็กัรณ์และ

เคุร่�องม่อทัันตกัรรมข้ึ�นใช�เองภาย์ในหน่วุย์ทัันตกัรรมพิระราชทัาน		

โด้ย์ม้ลนิธิทัันตนวุัตกัรรม	 ในพิระบรมราช้ป็ถัมภ์	 เป็็นหน่วุย์งานวุิจัย์และ

พิฒัินาผู้ลติภณัฑ์น์วุตักัรรมทั่�เกั่�ย์วุข้�องกับักัารแกั�ไข้	ป็อ้งกันั	รักัษาโรคุทัาง

ทัันตกัรรม	 ตลอด้จนรักัษาและบรรเทัาคุวุามทัุกัข้์ทัรมานข้องผู้้�ทั่�ม่ป็ัญิหา

สุข้ภาพิทัางช่องป็ากั	 เพิ่�อช่วุย์พัิฒินาคุุณภาพิช่วิุตข้องป็ระชาชนในถิ�น

ทัุรกัันด้าร	 นอกัจากัน่�ได้�พิัฒินาชุด้เกั�าอ่�ทัำฟัันทั่�เคุล่�อนย์�าย์ได้�สะด้วุกั	

และม่ป็ระสิทัธิภาพิส้ง	 ซื่ึ�งได้�รับรางวัุลสิ�งป็ระดิ้ษฐ์์จากัสภาวิุจัย์แห่งชาติ	

เม่�อพิุทัธศักัราช	๒๕๓๙	ศาสตราจารย์์พิิเศษ	ทัันตแพิทัย์์หญิิง	ทั่านผู้้�หญิิง

เพิ็ชรา	เตชะกััมพิุช	เป็็นผู้้�ทั่�ม่บทับาทัสำคุัญิในกัารผู้ลักัด้ันและข้ับเคุล่�อน

พิระราชด้ำรสัข้องพิระบาทัสมเด้จ็พิระบรมชนกัาธเิบศร	มหาภม้พิิลอด้ลุย์เด้ช

มหาราช	บรมนาถบพิติร	ทั่�ทัรงห่วุงใย์คุณุภาพิชวุ่ติข้องผู้้�สง้อาย์	ุไป็ส้ก่ัารป็ฏิบิตัิ

ทัั�งในด้�านนโย์บาย์	ด้�านกัารด้ำเนนิงานวุจิยั์และโคุรงกัารบริกัารสาธารณะ

เฉลิมพิระเก่ัย์รติพิระบาทัสมเด้็จพิระเจ�าอย์้่หัวุ	 เช่น	 โคุรงกัารฟัันเทั่ย์ม

พิระราชทัานและกัารส่งเสรมิสขุ้ภาพิช่องป็ากัผู้้�ส้งอาย์	ุโคุรงกัารรากัฟัันเทัย่์ม

เฉลมิพิระเก่ัย์รตเิน่�องในโอกัาสมหามงคุลเฉลมิพิระชนมพิรรษา	กัารจดั้ทัำ

แผู้นงานทันัตสขุ้ภาพิสำหรบัผู้้�สง้อาย์	ุเพิ่�อส่งเสรมิและด้้แลสขุ้ภาพิช่องป็ากั

ข้องผู้้�ส้งอาย์ุทัั�วุป็ระเทัศ	และรองรับกัารกั�าวุส้่สังคุมผู้้�ส้งอาย์ุ	ซื่ึ�งแผู้นงาน

๙๘



๙๘

ด้ังกัล่าวุได้�ผู่้านคุวุามเห็นชอบข้องคุณะรัฐ์มนตร่	 เม่�อวุันอังคุารทั่�	 ๖		

เด้่อนมกัราคุม	 พุิทัธศักัราช	 ๒๕๕๘	 โด้ย์หน่วุย์งานภาคุรัฐ์ได้�ด้ำเนินกัาร	

เชิงรุกัตามแผู้นงานทั่�กัำหนด้ไวุ�มาอย์่างต่อเน่�อง	 ภาย์ใต�กัารด้ำเนินงาน

โคุรงกัารทัันตกัรรมพิระราชทัานเพิ่�อเป็็นกัารข้จดั้ทักุัข้บ์ำรงุสขุ้ข้องราษฎร

ผู้้�ย์ากัไร�ในทั�องถิ�นทัุรกัันด้ารได้�เจริญิกั�าวุหน�ามาโด้ย์ลำด้ับ	 จนได้�รับกัาร

กัล่าวุถึงวุ่าเป็็นหน่วุย์ทันัตกัรรมเคุล่�อนทั่�ทั่�ใหญ่ิทั่�สดุ้ในโลกั	สามารถรักัษา

คุนไข้�ได้�มากักัวุ่าวุันละ	๑,๕๐๐	คุน	ม่ราษฎรผู้้�ย์ากัไร�ในถิ�นทัุรกัันด้ารและ

ป็ระชาชนทัั�วุไป็ได้�รับกัารด้้แลรักัษาโรคุฟัันร่วุม	๔	ล�านคุน	ผู้้�ส้งอาย์ุและ	

ผู้้�ด้�อย์โอกัาสสามารถเข้�าถึงกัารรักัษาด้�วุย์ฟัันเทั่ย์มและรากัฟัันเทั่ย์ม

พิระราชทัานมากักัวุ่า	๖	แสนคุน		

	 ศาสตราจารย์พ์ิเิศษ	ทันัตแพิทัย์ห์ญิงิ	ท่ัานผู้้�หญิงิเพ็ิชรา	เตชะกัมัพุิช	

ได้�รับรางวัุลบุคุคุลด้่เด่้นข้องชาติ	 สาข้าวิุทัย์าศาสตร์และเทัคุโนโลย่์		

ป็ระจำป็่พิุทัธศักัราช	 ๒๕๔๒	 และได้�รับพิระกัรุณาโป็รด้เกัล�า	 ฯ	

พิระราชทัานเคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์อันเป็็นทั่�เชิด้ช้ย์ิ�งช�างเผู้่อกัชั�นส้งสุด้	

มหาป็รมาภรณ์ช�างเผู้่อกั	เม่�อพิุทัธศักัราช	๒๕๔๐	เคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์

จุลจอมเกัล�า	ชั�นทั่�	๒	ทัุติย์จุลจอมเกัล�าวุิเศษ	 (ฝ่่าย์ใน)	 เม่�อพิุทัธศักัราช	

๒๕๓๔	 เคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์อันม่เกั่ย์รติย์ศยิ์�งมงกัุฎไทัย์ชั�นส้งสุด้		

มหาวุชิรมงกัุฎ	 เม่�อพิุทัธศักัราช	 ๒๕๓๐	 เหร่ย์ญิจักัรพิรรดิ้มาลา		

เม่�อพิุทัธศักัราช	๒๕๒๕



	 โด้ย์เก่ัย์รตปิ็ระวุตัแิละผู้ลงานอนัเป็็นทั่�ป็ระจกััษชั์ด้วุา่	ศาสตราจารย์์

พิิเศษ	ทัันตแพิทัย์์หญิิง	ทั่านผู้้�หญิิงเพิ็ชรา	เตชะกััมพิุช	เป็็นผู้้�ทัรงคุุณวุุฒิิ

ทั่�ได้�อุทัิศตนเพ่ิ�อป็ระโย์ชน์ต่อกัารพัิฒินาด้�านวุิชากัารและด้�านวุิชาช่พิ

ทัันตแพิทัย์์ข้องป็ระเทัศ	 อ่กัทัั�งย์ังเป็็นผู้้�ทั่�เป็่�ย์มด้�วุย์คุุณธรรม	 จริย์ธรรม	

เมตตาธรรม	และเสย่์สละ	อุทัศิตนเพิ่�อข้จดั้ทักุัข์้บำรุงสุข้ข้องราษฎรผู้้�ย์ากัไร�

ในทั�องถิ�นทัุรกัันด้าร	เป็็นผู้้�ทั่�ใช�คุวุามร้�	คุวุามสามารถในกัารป็ฏิิบัติหน�าทั่�	

สร�างคุุณ้ป็กัารต่อสังคุมและป็ระเทัศชาติ	 ตลอด้จนม่คุวุามจงรักัภักัด่้	

ต่อชาติและสถาบัน	 เหล่าน่�ล�วุนเป็็นป็ระโย์ชน์ต่อสังคุมและป็ระเทัศชาติ	

สมคุวุรได้�รบักัารย์กัย่์องเพิ่�อเป็็นเก่ัย์รตปิ็ระวัุตแิละสามารถเป็็นแบบอย์า่ง

ทั่�ด้ใ่ห�แกัผู่้้�อ่�นได้�เจรญิิรอย์ตามตอ่ไป็	ด้งันั�น	สภามหาวุทิัย์าลยั์แมฟ่ัา้หลวุง		

จงึมม่ตเิป็็นเอกัฉนัท์ัเม่�อวุนัพุิธทั่�	๑๗	เด้อ่นพิฤศจกิัาย์น	พิทุัธศกััราช	๒๕๖๔	

ให�ศาสตราจารย์์พิิเศษ	 ทัันตแพิทัย์์หญิิง	 ท่ัานผู้้�หญิิงเพ็ิชรา	 เตชะกััมพุิช		

ได้�รับพิระราชทัานป็ริญิญิาป็รัชญิาดุ้ษฎ่บัณฑ์ิตกิัตติมศักัดิ้�	 สาข้าวุิชา	

ทัันตแพิทัย์ศาสตร์	เพิ่�อเป็็นเกั่ย์รติป็ระวุัติส่บไป็

๑๐



๑๐





มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ต�าบลท่าสุด อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙ 
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