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 นายประมนต์  สุธีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๒  

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรม

เคร่ืองกล จาก University of Kansas สหรัฐอเมริกา และหลักสูตร 

การจัดการขั้นสงูจาก Harvard University สหรัฐอเมริกา  

 นายประมนต์  สธุวีงศ์ เร่ิมท�างานที่บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด 

ประเทศไทย จ�ากัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาในปีพุทธศักราช 

๒๕๒๔ ได้เร่ิมปฏิบัติงานในเครือซิเมนต์ไทย และด้วยความรู้ ความ

สามารถในการบริหารธุรกจิอย่างเป็นทีป่ระจักษ์จึงได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

ในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มาโดยล�าดับ โดยในปี

พุทธศกัราช ๒๕๒๗ ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และปีพุทธศกัราช 

๒๕๓๕ ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส จนเกษียณอายุในปี

พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ปัจจุบนั นายประมนต ์ สธุวีงศ ์ด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ�ากดั (มหาชน) นอกจากน้ียังได้รับ

การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ปรึกษาและ

กรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการค้า และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

นายประมนต ์ สุธีวงศ์
ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ค�าประกาศเกียรติคุณ
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และเอกชนอกีหลายแห่ง ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั ซ่ึงนับเป็นคนไทยคนแรก 

ที่ด�ารงต�าแหน่งน้ี และโดยที่นายประมนต ์ สธุวีงศ ์เป็นผู้มบีทบาทส�าคัญ

ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศญ่ีปุ่น นายประมนต์  สธุวีงศ์ จึงได้รับพระราชทานเคร่ืองราช

อสิริยาภรณจ์ากจักรพรรดญ่ีิปุ่น ช้ัน “The Order of the Rising Sun, 

Gold and Silver” เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๕๔

 แม้จะส�าเรจ็การศกึษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ด้วยความรู้ความ

สามารถด้านการบริหารธุรกจิ นายประมนต ์  สธุวีงศ ์สามารถประกอบ

กิจการทางธุรกิจจนประสบความส�าเรจ็เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยนายประมนต์  สุธีวงศ์ มีหลัก 

ในการท�างานและด�าเนินธุรกจิ คือ ต้องสู้งาน ขยันหมั่นเพียร ซ่ือสตัย์

สจุริต กล้าพูดและกล้าท�าอย่างมเีหตผุล ต้องมีการหมุนเวียนเพ่ือเรียนรู้

งานใหม่อยู่เสมอ และที่ส�าคัญต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ผดิพลาดแล้วด�าเนินการ

แก้ไข ในฐานะผู้บริหาร นายประมนต ์ สธุวีงศ ์เป็นผู้ที่เตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และเป็นผู้ที่ระลึก

เสมอว่า คนทุกคนมีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น ดงัน้ัน การท�าธุรกจิหรือ

การท�างานใดๆ ไม่ควรเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั และควรปฏบิัติต่อกนั

อย่างเทา่เทยีมและเสมอภาค นอกจากน้ี นายประมนต ์ สธุวีงศ ์ยังเป็น

ผู้ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมให้คน

ท�างานได้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มคีวามรู้ความสามารถและสามารถสบืทอด

กจิการธุรกจิต่อไปได้
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 ในด้านสังคม นายประมนต์  สุธีวงศ์ ได้รับการยกย่องให้ 

ด�ารงต�าแหน่งประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

ในระหว่างปีพุทธศกัราช ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ นอกจากน้ี นายประมนต ์ สธุวีงศ ์

ยังอทุศิตนต่อสงัคมอย่างสม�่าเสมอ โดยส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ

แก่ภาครัฐหรือองค์กรเพ่ือสงัคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาท ิส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกเร่ืองความ

ปลอดภัยบนท้องถนนแก่สงัคมไทย ภายใต้โครงการถนนสขีาว  ส่งเสริม

ด้านการศกึษาโดยมอบทุนการศกึษาและให้ความร่วมมอืทางวิชาการแก่

สถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่เป็นนิจ และส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรม

ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่า โครงการอนุรักษ์

พันธุส์ตัว์ และกจิกรรมลดโลกร้อน เป็นต้น  

 นอกจากจะประสบความส�าเรจ็ในวิชาชีพในฐานะนักธุรกจิแล้ว  

นายประมนต์  สธุวีงศ์ ยังเป็นผู้มีเจตนารมณอ์นัแน่วแน่ในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยเป็นประธานองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรปูแบบ 

และร่วมขบัเคล่ือนพลังสงัคม ให้การคอร์รัปชันเป็นสิง่ทีค่นไทยและสงัคมไทย

ยอมรับไม่ได้ ภายใต้แนวทาง 3ป คือ ปลูกฝงั ป้องกนั และเปิดโปง เพ่ือให้

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากประเทศ นอกจากน้ี นายประมนต ์ สธุวีงศ ์

ยังเป็นประธานอนุกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) อกีด้วย ซ่ึงการแสดงออก

และการกระท�าที่กล่าวมา นับเป็นคุณปูการแก่สงัคมไทยโดยส่วนรวมเป็น

อย่างย่ิง และสมควรยึดเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

 



 จากเกยีรตปิระวัตแิละผลงานแห่งความส�าเรจ็ในการเป็นผู้บริหาร

ที่น�าพาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถ และรอบรู้  

ทางด้านธุรกจิอย่างแท้จริง และในขณะเดยีวกนั กไ็ด้อทุศิตนในกจิกรรม

สาธารณะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสงัคมและประเทศชาตอิย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะการต่อต้านการคอร์รัปชันในสงัคมไทย ผลแห่งการด�าเนินการ

ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังของนายประมนต ์ สธุวีงศ ์เป็นที่ประจักษ์ว่า

ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัด 

ประกอบกบัเป็นผู้ซ่ึงมคุีณธรรมและจริยธรรมทีส่ามารถยึดเป็นแบบอย่าง

ในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พึงสมควรได้รับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่น 

ได้เจริญรอยตาม ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติ 

เป็นเอกฉันท ์เมื่อวันที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายประมนต ์ สธุวีงศ ์ 

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

บริหารธุรกจิ  เพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัตสิบืไป

๘
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 นายสริุนทร์  พิศสวุรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๒  

ทีจั่งหวัดนครศรีธรรมราช ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์

จาก Claremont McKenna College สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศกัราช 

๒๕๑๕ และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน

รัฐศาสตร์ จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศกัราช 

๒๕๑๘ และ ๒๕๒๕ ตามล�าดับ นายสุรินทร์  พิศสุวรรณ เร่ิมอาชีพ 

ด้วยการเป็นนักวิชาการในต�าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระหว่างปีพุทธศกัราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๙ จากน้ัน นายสริุนทร์  พิศสวุรรณ 

ได้เข้าสู่การเมืองโดยได้รับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้รับเลือกตั้ง

เป็นผู้แทนราษฎรติดต่อกัน ๗ สมัย เคยด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑  

ต่อมาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ และด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพุทธศกัราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ 

นายสุรินทร ์ พศิสุวรรณ
ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ
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ระหว่างการด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองดังกล่าว ได้รับการยกย่องว่า 

เป็นบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

อย่างเป็นที่ประจักษ์ ต่อมานายสริุนทร์  พิศสวุรรณ ได้ก้าวสู่การท�างาน

ระดบันานาชาต ิโดยด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารอาเซียน ระหว่างปีพุทธศกัราช 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ นับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ด�ารงต�าแหน่งอนัมเีกยีรติ

ในองค์กรน้ี

 นายสริุนทร์  พิศสวุรรณ เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมคีวาม

เช่ียวชาญทั้งด้านการเมืองและการต่างประเทศ ขณะด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมอืง ได้มบีทบาทส�าคัญในการส่งเสริมสทิธมินุษยชนและประชาธปิไตย

อย่างเด่นชัด ถือได้ว่าเป็นนักการเมืองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย 

ครบถ้วน ด้วยความสจุริตและยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตย ในระหว่าง

การด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารอาเซียน ได้ผลักดนัให้มกีารออก “กฎบตัร

อาเซียน” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�าเนินการตาม 

เป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เป้าหมายของอาเซียนที่จะรวมตวักนั

เป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณภ์ายในปีพุทธศกัราช ๒๕๕๘ 

ได้ริเร่ิมกรอบความร่วมมอืของอาเซียน ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ความร่วมมอื

ทางด้านการเมอืงและความมั่นคง ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ และ

ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม และมุ่งเสริมสร้างความสมัพันธ์และ

ความเข้มแขง็ของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ี ได้ผลักดนัให้อาเซียน

เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริงมากขึ้น 

รวมทั้งผลักดันประเทศไทยและอาเซียนให้เคารพปกป้องหลักการ 

สิทธิมนุษยชน ผลงานโดดเด่นที่สุดคือ การเจรจาต่อรองเพ่ือให้สิทธิ

มนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามระบอบประชาธปิไตย



๑๑

 โดยที่ นายสริุนทร์  พิศสวุรรณ ได้เป็นผู้มบีทบาทในการพัฒนา

สนัติภาพและสนัติสขุทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยความ

เพียรพยายามอย่างต่อเน่ือง จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “๕๐๐ ชาวมุสลิม

ผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นอกจากน้ี ในขณะ 

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียน กไ็ด้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ความร่วมมอืของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งระหว่าง

ประเทศในอาเซียนและกบัภมูภิาคอื่นๆ อย่างจริงจัง

 จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความส�าเร็จทั้งทางด้าน

การเมอืงในอดตีและการเป็นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่มผีลงาน

เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 

และระดับนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างประจักษ์ชัด  

รวมทั้งได้สร้างคุณประโยชน์และช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติตลอดมา  

ประกอบกบัเป็นผู้ซ่ึงมคุีณธรรมและจริยธรรมทีส่ามารถยึดเป็นแบบอย่าง

ในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พึงสมควรได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่น 

ได้เจริญรอยตาม ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็น

เอกฉันท ์เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายสริุนทร์  พิศสวุรรณ  

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สงัคมศาสตร์  เพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัตสิบืไป





๑๓

 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ  ดิษฐอ�านาจ เกิดเมื่อวันที่  

๒๔ สงิหาคม ๒๔๘๗ ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ 

(เกยีรตนิิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพุทธศกัราช ๒๕๐๗   

เนตบิณัฑติไทย ปีพุทธศกัราช ๒๕๐๘ และปริญญาโททางกฎหมาย  

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๑๐

 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิต ิ  ดษิฐอ�านาจ สอบเข้าเป็นผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศกัราช ๒๕๑๓ และเร่ิมรับราชการในต�าแหน่ง 

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภเูขียว (จังหวัดชัยภมูิ) ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔  

ผู้พิพากษาจังหวัดนครราชสีมา ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ และเป็น 

ผู้พิพากษาศาลฎกีา ปีพุทธศกัราช ๒๕๓๗  ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิต ิ 

ดิษฐอ�านาจ ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการในแวดวงตุลาการ 

มาตามล�าดบั โดยในปีพุทธศกัราช ๒๕๔๑ ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษา

หัวหน้าคณะในศาลฎกีา ปีพุทธศกัราช ๒๕๔๒ ด�ารงต�าแหน่งอธบิด ี

ผู้พิพากษาศาลแพ่ง และในปีพุทธศกัราช ๒๕๔๔ ได้ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

ประธานศาลอทุธรณ ์ ซ่ึงขณะน้ันเป็นต�าแหน่งส�าคัญทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือ

เป็นประธานศาลฎีกาได้ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับ 

พระมหากรณุาธคุิณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานศาลฎกีา 

ศาสตราจารยพ์เิศษ อรรถนติิ  ดิษฐอ�านาจ
ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชานติิศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



๑๔

ประมุขศาลยุตธิรรม คนที่ ๓๔ อนัเป็นต�าแหน่งสงูสดุของฝ่ายตลุาการ 

จนเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

 นอกจากเป็นผู้ที่มช่ืีอเสยีงในวงการกฎหมายแล้ว ศาสตราจารย์

พิเศษ อรรถนิต ิ ดษิฐอ�านาจ ยังเป็นนักวิชาการด้านนิตศิาสตร์ ได้แต่ง

ต�าราทางกฎหมายหลายเร่ือง เช่น ต�ารากฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง  

และต�ารากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทาง

ทะเลและการประกันภัยทางทะเล ซ่ึงล้วนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ด้านกฎหมายเป็นอย่างย่ิง ในด้านการวิจัย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิต ิ 

ดิษฐอ�านาจ ได้ท�าการวิจัยเร่ืองแนวโน้มและการพัฒนาระบบการคุม

ความประพฤตใินประเทศไทย และเร่ืองการปฏบิตัต่ิอผู้กระท�าผดิโดยไม่ใช้

ระบบเรือนจ�าในประเทศไทย ซ่ึงได้น�าเสนอต่อสถาบันความร่วมมือ 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมและการ

ปฏบิตัต่ิอผู้กระท�าผดิแห่งสหประชาชาต ิ ซ่ึงผลงานวิจัยดงักล่าวได้น�าไปสู่

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการคุมประพฤติที่ได้ด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติวิธีการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 

พุทธศกัราช ๒๕๒๒ ท�าให้ระบบการคุมประพฤตมิีความมั่นคง และเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการอ�านวยความยุตธิรรมทางอาญาในปัจจุบนั

 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิต ิ ดษิฐอ�านาจ ได้อทุศิตนเพ่ือการ

ศกึษามาโดยตลอด โดยเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย

ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ หลายแห่ง แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว 

กยั็งคงปฏบิตังิานด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการสอน การบรรยาย และ

การให้ความรู้ ด้านกฎหมายในสถาบนัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

ยังเคยด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมาย

อาเซียนประจ�าประเทศไทยและประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน  



๑๕

ซ่ึงปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแห่งชาติ

สมาคมกฎหมายอาเซียนประจ�าประเทศไทยด้วย

 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิต ิ 

ดษิฐอ�านาจ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและใช้วิชาชีพทางกฎหมายในการ

ปฏบิัติงานด้วยความบริสทุธิ์ ยุติธรรม และซ่ือสตัย์สจุริต โดยยึดมั่น 

ในคุณธรรม จริยธรรม และใช้กฎหมายเพ่ืออ�านวยความยุติธรรม 

อย่างเป็นที่ประจักษ์ และด้วยความรู้  ความสามารถ และความเป็นคนด ี

ที่สังคมยอมรับ เมื่อภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว จึงได้รับความ 

ไว้วางพระราชหฤทยั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๐

 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณข์อง ศาสตราจารย์

พิเศษ อรรถนิต ิดษิฐอ�านาจ ซ่ึงเป็นทีป่ระจักษ์ชัดถงึความเป็นนักวิชาชีพ

ด้านกฎหมายและนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้พัฒนาวงวิชาการและ

วิชาชีพด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณความดี และอุทิศตนเพ่ือ

สงัคมมาอย่างต่อเน่ือง สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�าไปปฏบิัติได้

เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

และประเทศชาต ิ สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัตแิละแบบอย่าง

อนัดงีามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดงัน้ัน สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมมีตเิป็นเอกฉันท ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ให้ ศาสตราจารย์

พิเศษ อรรถนิต ิ  ดษิฐอ�านาจ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี

บณัฑติกติตมิศกัดิ์ สาขาวิชานิตศิาสตร์ เพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัตสิบืไป





๑๗

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง ส�าเรจ็การศกึษาระดบั

ปริญญาเอกสาขา Health and Higher Education จากมหาวิทยาลัยบอสตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่ปรึกษา 

สภาการพยาบาล อดีตคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเคยได้รับเลือก 

เป็นนายกสภาการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนายก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความมุ่งมั่น เสยีสละ ทุ่มเท 

เพ่ืออุทศิตนในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในด้านจัดการศึกษา 

การพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการ

พยาบาลจนเป็นที่ยอมรับในระดบัสงู ทั้งภายในประเทศและนานาชาต ิ

รองศาสตราจารย ์ดร. ทศันา  บุญทอง
ผูไ้ดร้บัรางวลัเชิดชูเกียรติ “ตุงทองค�า”

คุณูปการและเกียรติประวติั



๑๘

คุณูปการทีมี่ต่อมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง เป็นผู้มส่ีวนร่วมในการ

ก่อตั้งส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตั้งแต่เร่ิมแรก

ในฐานะประธานกรรมการจัดท�าหลักสตูรและโครงการจัดตั้งส�านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดคีนแรก (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - 

๒๕๕๑) เป็นผู้ริเร่ิมโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ณ ต�าบลแม่ข้าวต้ม ต�าบลทา่สดุ และต�าบลนางแล ให้เป็น

ชุมชนสขุภาพ โดยชุมชนมส่ีวนร่วมในการดูแลตนเอง โดยความร่วมมอื

ระหว่าง คณาจารย์ นักศกึษา ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และประชาชน

ทั้ง ๓ ต�าบล ซ่ึงโครงการดงักล่าวยังคงด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถงึ

ปัจจุบัน ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง ได้ขอลาออก 

จากต�าแหน่งคณบดสี�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เพ่ือไปด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑

 นอกจากน้ีในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง 

ยังเป็นผู้ริเร่ิมโครงการพัฒนาสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี

ต้นแบบโดยพยาบาล : กรณมีหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งสร้างความ

เข้าใจ และความตื่นตัวถงึพิษภัยของบุหร่ีในทุกภาคส่วนของประชาคม

มหาวิทยาลัย มีการด�าเนินงานโดยคณะกรรมการที่ผ่านกระบวนการ 

มีส่วนร่วมและการช้ีแนะของประชาชนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

น�าไปสู่การก�าหนดเป็นนโยบายมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบ

ปลอดบุหร่ี กิจกรรมที่ด�าเนินการได้แก่ การพัฒนาแกนน�านักศึกษา  

การให้ความรู้ พิษภัยของบุหร่ีแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  



๑๙

การรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหร่ี พัฒนาพ้ืนที่ปลอดบุหร่ีทั้งมหาวิทยาลัย 

พัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี และบทบาทของ

พยาบาลต่อการสร้างสงัคมไทยปลอดบุหร่ีทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

พัฒนาคลินิกเลิกบุหร่ี และขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี

ต้นแบบสูส่งัคม ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน และคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดงักล่าวยังคงด�าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง

มาจนถงึปัจจุบนั

ความรอบรูใ้นวิชาการแขนงต่างๆ  ทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืในสงัคม

 นอกเหนือจากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว  

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง ยังได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนแรกของมหา วิทยา ลัยมหิดล  

โดยในระหว่างด�ารงต�าแหน่งได้ริเร่ิมจัดท�าเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรการ

ศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ระดบัปริญญาตรีและหลักสตูรต่อเน่ือง ริเร่ิม

จัดท�าโครงการร่วมผลิตบณัฑติระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ซ่ึงได้รับอนุมตัใิห้ด�าเนินการเป็นคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผลให้ 

การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลได้รับการพัฒนาและสามารถผลิตบัณฑติ

ทางการพยาบาลที่มปีระสทิธภิาพเป็นที่ยอมรับของสงัคม อกีทั้งยังได้รับ

แต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการจัดท�าหลักสูตรและโครงการจัดตั้ ง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘) 

และเป็นคณบดผู้ีก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) อกีด้วย



 นอกจากน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง ได้รับเลือก 

ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาการพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ 

เคยด�า ร งต�า แห น่ งนายกสมาคมพยาบาลแ ห่ งประ เทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๓๘ - ๒๕๔๑ และได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑) เป็นผู้ผลักดันพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงมีส่วนพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและก่อให้เกิดคุณประโยชน์ด้านการ

บริการด้านสขุภาพอย่างเป็นระบบ

การท�าคุณประโยชนต่์อสงัคมดา้นต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง

  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง ได้น�าความรู้ และ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาลไปใช้ในการพัฒนาและปฏิรูประบบ

สาธารณสุขเพ่ือก�าหนดรูปแบบและระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้น�าเสนอทศิทางการปฏริปูระบบบริการการพยาบาล

ที่สอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพของประเทศ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน

ได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง มีการปฏิรูปก�าลังคนและ 

วิธกีารให้บริการ โดยมุ่งเน้นงานเชิงรกุและงานเย่ียมบ้าน พัฒนาพยาบาล

วิชาชีพให้เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติและผลักดันให้พยาบาลเวชปฏิบัติ 

ท�าหน้าที่เป็น “พยาบาลประจ�าครอบครัว” เพ่ือดูแลช่วยเหลือด้าน

สขุภาพทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน นอกจากน้ียังได้ริเร่ิมโครงการ

เกี่ยวกับการพัฒนาสขุภาพชุมชนในกลุ่มต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริม 

สขุภาพผู้สงูอายุ เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ศริิราช 

และคณะแพทยศาสตร์ ศริิราช โครงการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือการพัฒนา

๒๐



สุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง โครงการเครือข่ายพยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบแห่ง

ประเทศไทย โครงการดังกล่าวมายังคงด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจนถึง

ปัจจุบนั

 จากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและต่อสังคม 

และประเทศชาติดังที่กล่าวมา จึงเห็นสมควรมอบรางวัลเชิดชูเกียรต ิ 

“ตุงทองค�า” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บุญทอง เพ่ือเป็น

เกยีรตปิระวัตสิบืไป

๒๑





๒๓

รายนามผูไ้ดร้บัพระราชทาน 
เข็มเกียรติคุณผูส้นบัสนุนการก่อตั้งศูนยก์ารแพทย์

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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