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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย เป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ทางด้ า นการแพทย์ แ ละ
ด้านการบริหารการศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับพระราชทาน
เหรียญรางวัลเรียนดีเยี่ยมรวม ๗ เหรียญ ในฐานะที่สอบได้คะแนนเป็นที่ ๑ ในวิชาหลัก ๗ วิชา และได้รับพระราชทาน
เหรียญทองเรียนดียอดเยี่ยมเมื่อสอบได้เป็นที่ ๑ ทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) และได้รบั ทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อวุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก และวุฒบิ ตั ร
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ ๓๖
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้รับเกียรติประวัติ เช่น นักเรียนเก่าดีเด่นด้านบริหาร
การศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้รับคัดเลือก
น�ำประวัตลิ งในหนังสือส�ำคัญระดับนานาชาติ เช่น Reference Asia Asia’s Who of Men and Women of Achievement
and Distinction หนังสือ Marquis Who’s Who directory Thailand Executive และหนังสือ Asean’s Who Knows
What-1  End จัดพิมพ์โดย Kasuya Publishing Sdn.Bhd., รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จังหวัดพิจติ ร ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักเรียนเก่า
ตัวอย่าง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ รางวัลเกียรติคุณในฐานะศิษย์แพทย์
ดีเด่น ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่าง”
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ สาขานักวิชาการพัฒนา ด้านการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะสมาชิกที่มีผลงานอันทรงคุณค่าของ International Association of University Presidents (IAUP)
1997-1998 รางวัลเกียรตินิยม สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์
เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
รางวั ล พระธาตุ พ นมทองค�ำ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ รางวั ล “แทนคุ ณ แผ่ น ดิ น ”
สาขาการศึกษา จากหนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ รางวัล “คนดีศรีพจิ ติ ร” จากกระทรวงวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ Fullbright Thailand’s Hall Fame กลุ่ม All-time Fame จากมูลนิธิการศึกษา
ไทย-อเมริกัน ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ รางวัลพระราชทาน “มหิดลวรานุสรณ์” สาขาพัฒนาสังคม ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล “วิริยเมธีกิตติคุณ”
สาขาวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ และได้รบั การยกย่องเชิดชูเป็นปูชนียแพทย์
ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปีของแพทยสภา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นอาทิ
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อีกทัง้ ยังได้รบั ปริญญากิตติมศักดิจ์ ากสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำ เช่น ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิม์ หาวิทยาลัย
มหิดล ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย ปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งองคมนตรี ในพุทธศักราช ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล ประธาน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมส�ำหรับเยาวชน นับได้ว่า
ท่านเป็นผูท้ ที่ ำ� คุณประโยชน์แก่สงั คมอย่างกว้างขวาง เป็นบุคคลต้นแบบและทรงคุณค่า จากความเชีย่ วชาญด้านการบริหาร
จัดการความรู้สู่การบริหารงานองค์กรขนาดใหญ่ การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา และยังเป็นบุคคลส�ำคัญทางด้านสาธารณสุข ซึ่งท่าน
เป็นประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในสมัยด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ริเริ่มการส่งนักศึกษาแพทย์ไปอยู่ร่วมกับชาวไทยภูเขาเพื่อให้สัมผัสกับวิถีชีวิต
และความยากล�ำบากของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการจุดประกายการสร้างแพทย์ชนบท
ขึ้นในประเทศไทย
ด้ ว ยเกี ย รติ ป ระวั ติ ที่ ส� ำ คั ญ และผลงานอั น โดดเด่ น และได้ อุ ทิ ศ ตนเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมอย่ า งสู ง สุ ด
ทั้ ง ในด้ า นวิ ช าชี พ วิ ช าการ และการบริ ห ารการศึ ก ษาอั น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ม าโดยตลอด
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ได้รบั พระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ มีภูมิล�ำเนาอยู่ที่จังหวัด
นครราชสีมา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒  
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์
จากแพทยสภา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร Fellow in
Neuropsychiatry จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๗  หลักสูตรนักบริหาร
การแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง จากวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  
ได้รับทุนจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอบรมในหลักสูตร The Columbia Senior Executive Program จาก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  
นายแพทย์ทวีศลิ ป์ วิษณุโยธิน เริม่ ปฏิบตั ริ าชการทีโ่ รงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นระยะเวลา
๒ ปี จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อและปฏิบัติงานที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญของกรมสุขภาพจิตหลายต�ำแหน่ง ได้แก่ โฆษกกรมสุขภาพจิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสุขภาพจิตสังคม ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงต�ำแหน่งโฆษก
กระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๔๙ จนกระทัง่ ปัจจุบนั ต�ำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒ)ิ
และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน
จากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละและเปีย่ มไปด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ส่งผลให้
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริการ
ชุมชน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านพัฒนาสังคม
และบ�ำเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ รางวัลบุคคลดีเด่น ๔๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ โล่เกียรติคณ
ุ นราธิปพงศ์ประพันธ์ จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๐ และรางวัลเกียรติยศพิเศษ ผูใ้ ช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดเี ด่น เนือ่ งในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นอกเหนือจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและคณะท�ำงานต่าง ๆ
อีกหลายคณะ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูท่ โี่ รงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา นายแพทย์ทวีศลิ ป์ วิษณุโยธิน ได้ทำ� หน้าทีต่ อบค�ำถาม
เรื่องจิตเวชผ่านสื่อต่าง ๆ จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป กอปรกับบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบนั   โดยท�ำหน้าทีใ่ นการน�ำเสนอ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่นโยบาย
และผลงานของกระทรวงสาธารณสุข ผลงานด้านการท�ำหน้าทีโ่ ฆษกประจักษ์ชดั เมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑
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คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตสุขภาพที่ ๑๐
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลงานด้านวิชาการควบคู่ไปกับการเป็นผู้ตรวจราชการให้กับ ๕ จังหวัด
ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอ�ำนาจเจริญ  มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หลักในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ระบบบริการสุขภาพด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมให้ภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ
มีสุขภาพที่ดี เช่น การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขาภิบาลเพื่อตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน�้ำดี การจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทยยุค ๔.๐
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศแต่งตั้ง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ด้วยเห็นถึงความสามารถ
ด้านทักษะการสื่อสารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
เกิดภาวะวิกฤตขึ้นในประเทศนั้น การสื่อสารในภาวะดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ผู้ช�ำนาญการด้านการสื่อสารและ
ด้านจิตวิทยาเพื่อป้องกันไม่ให้คนในสังคมเกิดความตื่นตระหนกมากไปกว่าที่เป็นอยู่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ
และความเชีย่ วชาญในด้านจิตวิทยาการสือ่ สารร่วมกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลรักษาของเหล่าคณะแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องและชื่นชมจากนานาประเทศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในด้านจิตวิทยาในการสื่อสาร
จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เสียสละ อุทิศตนแก่สังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้รับพระราชทาน
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
ดร.วิรไท สันติประภพ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ
เริ่มท�ำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.วิรไท สันติประภพ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงินทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า ๒๕ ปี  มีผลงานโดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการวางนโยบายเศรษฐกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และตลาดทุน
ด้านการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจนัน้ ดร.วิรไท  สันติประภพ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการร่วมสถาบันวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  
นอกจากนี้ยังได้เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และตลาดทุน ดร.วิรไท สันติประภพ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทชั้นน�ำ
หลายแห่งของประเทศ
ดร.วิรไท สันติประภพ มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศโดยการสนับสนุนการแข่งขัน เช่น การสร้างนวัตกรรม เพือ่ การปรับตัวและลดต้นทุนในระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ด้วยการพัฒนาระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การปรับลดค่าธรรมเนียมการช�ำระเงิน การเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงิน
ในภูมภิ าคให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน น�ำระบบไอโบเมตริกมาใช้การในยืนยันตัวตนของลูกค้าเพือ่ ความปลอดภัยทางไซเบอร์  
ขณะเดียวกันได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึงด้วยความรับผิดชอบ
และกอปรธรรมาภิบาล ส่งเสริมการธนาคารเพื่อความยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งคลินิกแก้หนี้
ส�ำหรับลูกหนี้รายย่อยเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ทั้งยังได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเงิน
และการก�ำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ดร.วิรไท สันติประภพ เป็นผู้วางรากฐานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถด�ำเนินภารกิจที่ยากและท้าทาย
ในอนาคต โดยการยกระดับการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม
เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เรียนรู้ผ่าน
การหมุนเวียนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดการเงิน ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการก�ำหนด
นโยบายให้มากยิ่งขึ้นและสอดรับกับภาวะของเศรษฐกิจโลก
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จากการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจการเงิน ของ ดร.วิรไท สันติประภพ
ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล Digital Organization of the Year และรางวัล Digital Transformation
Award จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รางวัลธนาคารกลางที่มีผลงานโดดเด่น ประจ�ำพุทธศักราช ๒๕๖๓
ด้านการขับเคลือ่ นโครงการทีส่ ร้างประโยชน์ตอ่ สังคมและประชาชนและด้านการริเริม่ โครงการปัญญาประดิษฐ์ จากวารสาร
การธนาคารกลาง ความรู้ และความสามารถของดร.วิรไท สันติประภพ นัน้ ไม่เพียงแต่ประจักษ์ชดั ในประเทศไทยเท่านัน้
หากแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เห็นได้จากที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกลุ่มธรรมาภิบาล
ของธนาคารกลางและประธานสภาทีป่ รึกษาแห่งเอเชียของ Bank of International Settlement  และเป็นประธานสภา
ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดร.วิรไท สันติประภพ ยังเป็นผู้ที่ใส่ใจในการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย ด้วยการ
ให้คำ� ปรึกษาและเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยเฉพาะองค์ความรูท้ างด้านการเงิน การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้มคี วามทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
และเปลี่ยนไปของระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้แล้วยังได้สร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ จากต่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ อันจะน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ที่หลากหลาย สามารถน�ำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในแวดวงเศรษฐกิจ การเงิน
และการธนาคาร จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อุทิศตนแก่สังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ ดร.วิรไท สันติประภพ ได้รับพระราชทาน
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติ สืบไป
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รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร เป็นอาจารย์และสถาปนิกผู้อุทิศตนในการท�ำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้
เพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผังเมือง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้งในระดับชุมชน เมือง ภูมิภาค และระดับชาติ
รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับให้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน จนได้รบั การยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ
แก่สถาปนิกรุ่นหลัง
รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนที่ มี ค วามรู ้ ท างด้ า นวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ให้แก่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ ๑๐ เล่มที่ ๑๐๕ ตอนที่ ๒๘ ลงวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ทัง้ ยังผลิตผลงานวิจยั ต�ำราการจราจรกับผังเมืองและเอกสารค�ำสอน Principles of Town
Planning ตลอดจนเป็นสมาชิกตลอดชีพสมาคมสถาปนิกสยาม สมาชิกกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน เคยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช ๒๕๓๙-๒๕๔๓ และผูท้ รงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์วรี วรรณ ศีตสิ าร ได้รบั ความไว้วางใจให้ออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ น้นการบริหารจัดการพืน้ ที่
อย่างหลากหลาย ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ใช้สอยประเภทต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ออกแบบบ้านพักบุคลากร
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น และ
ร่วมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพื้นที่ทางธรรมชาติและแหล่งโบราณคดีในลุ่มน�้ำส�ำคัญของอีสาน
หลายแห่ง รวมทั้งออกแบบการจัดบริหารแหล่งโบราณคดี การจัดการพื้นที่เชิงสุนทรียะเพื่อวางผังพื้นที่การท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ ออกแบบอาคารปฏิบัติธรรมและที่พัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น เป็นคณะท�ำงาน
วิจัยโครงการจัดท�ำแผนแม่บท การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำหนองหานกุมภวาปี จนอาจกล่าวได้ว่า รองศาสตราจารย์วีรวรรณ
ศีติสาร ได้ใช้ศักยภาพของความรู้ด้านสถาปัตยกรรมน�ำการพัฒนาฐานทุนท้องถิ่นทั้งในระดับของพื้นที่ทางกายภาพ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพร้อมกับการรักษาพื้นที่ความคิดและจิตวิญญาณ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมอีสานได้อย่างโดดเด่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มุ่งมั่นท�ำคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมด้วยการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นบุคคล
ที่เป็นตัวอย่างแก่นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ตรงตามปณิธานและปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร เป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุดจนเป็นที่ประจักษ์
กอรปด้ ว ยวิ ท ยา จริ ย า และปั ญ ญา ถื อ เป็ น บุ ค คลต้ น แบบทางความคิ ด สติ ป ั ญ ญาของสั ง คม และการศึ ก ษา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยึดมัน่ ในความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ อีสาน ด้วยเกียรติประวัติ
ที่ส�ำคัญและผลงานอันโดดเด่น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ รองศาสตราจารย์
วีรวรรณ ศีตสิ าร ได้รบั พระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
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นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันเอ็มไอที ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นผู้ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพธุรกิจด้านวิศวกรรม
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เป็นต้น
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถน�ำความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ตลอดจนประสบการณ์ทางวิชาการมาสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณชนหลายประการ ได้แก่ การน�ำระบบ
Automation และหุน่ ยนต์มาใช้ในโรงงานแปรรูปกระดาษ ช่วยให้แรงงานการผลิตต่อตันน้อยลงกว่าร้อยละ ๔๐ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม การน�ำระบบควบคุมน�้ำหนักขวดอัตโนมัติ (Gob weight control) มาใช้ควบคุมและ
ปรับน�้ำหนักขวดได้ตรงตามข้อก�ำหนดของลูกค้า การน�ำระบบเช็ดแม่พิมพ์อัตโนมัติ (Auto swabbing lubrication)
มาใช้ท�ำความสะอาดแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ (Solar rooftop) แก่โรงงานเพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยคุณูปการและนโยบายการบริหารงาน
ดังกล่าว นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล จึงได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ อาทิ รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ ๑๖ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลสุดยอดนักการตลาด “ฐานเศรษฐกิจ” ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ และรางวัล Global Leadership Awards 2012 จากนิตยสารธุรกิจ The Leader International ประเทศ
มาเลเซีย เป็นต้น ด้านการศึกษา ยังได้ด�ำเนินโครงการอันมีประโยชน์มากมาย อาทิ โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน
โครงการสานอนาคตการศึกษา โครงการสร้างอาคารเรียนในท้องถิน่ ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ โครงการมอบทุนการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี และโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งการจัดโครงการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยน
เอกสารการวิจัย สิ่งพิมพ์ และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กร
ด้ ว ยคุ ณู ป การดั ง ปรารภเหตุ ข ้ า งต้ น กอปรกั บ เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้รับพระราชทาน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

