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กำ หนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ ปี 2558 
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 ช่วงพิธีสงฆ์ ณ บริเวณลานตึกกลม

  ช่วงพิธีประดิษฐานรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม

 ช่วงปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

 ช่วงพิธีแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

 07:15 น.  - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ (ห้อง K103)
 07:30 น.  - ผู้ร่วมงานลงทะเบียน และรับสูจิบัตรพิธีประดิษฐานรูปหล่อฯ ณ โต๊ะลงทะเบียน ลานตึกกลม
 08:00 น.  - พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
   ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
   ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมนำา้พระพุทธมนต์ 

 08:40 น.  - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึง
   คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 
   ให้การต้อนรับ
 - คณบดีมอบสูจิบัตรและของที่ระลึก แด่องคมนตรี
 08:49 น.  - พิธีพราหมณ์ การประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
 09:59 น.   - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี 
(เวลาฤกษ์)    กดปุ่มเปิดรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
 - พนักงานโหรลั่นฆ้องชัย ประโคมแตรสังข์
 - ประธานกลับเข้าปะรำาพิธี
 - เสร็จสิ้นพิธี
 10:20 น.  - คณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน สมาคมศิษย์เก่า
   ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้เกษียณอายุงาน สโมสรผู้ปฏิบัติงาน สโมสรนักศึกษา 
   วางช่อดอกไม้สักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 

 10:20 น.  - ลงทะเบียนและรับสูจิบัตรงานวันสถาปนาฯ 
10:30 น.  - รับชมวีดิทัศน์ เกียรติประวัติ และผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ
 10:40 น.  - ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23
   หัวข้อ “เราจะยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทย ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร”
   โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)                   
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก
 - พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 - วีดิทัศน์ ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น
 - ผู้แทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ       
 - องค์ปาฐก ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 12:10 น.  - รับประทานอาหารกลางวันและรับต้นปาล์มจีบ เป็นของที่ระลึก
   คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และผู้มาร่วมงานทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวันบริเวณรอบตึกกลม 

 13:30 น.  - รับชมการร้องประสานเสียงจากนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 13:45 น.  - พิธีแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระหว่างปีงบประมาณ 2558
 - ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 - พิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักศึกษาผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำาปี 2557
 - ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 - พิธีมอบทุนการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
   และชมรมอาจารย์ผู้เกษียณอายุงาน (SuperSc)
 - ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 - พิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระหว่างปีงบประมาณ 2558
 - ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
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คำ นำ 
 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัการประกาศจดัตัง้ในราชกจิจานเุบกษา  เมือ่วนั

ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนามโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข เป็นผู้ดำาเนินการจัดตั้งและดำารงตำาแหน่งคณบดีท่านแรก   

โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านการพัฒนาในระยะต่อมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปัจจุบัน คณะฯ จึงถือเอาวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และได้จัดให้มีปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ขึ้น เพื่อเป็น

เกียรตแิละรำาลกึถงึพระคณุของศาสตราจารย ์ดร.สตางค ์มงคลสขุ ในฐานะผูก้อ่ตัง้และผูว้างรากฐาน

อันแข็งแกร่งให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถเจริญพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

 ในปี พ.ศ. 2558 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ 

ตั้งกิจวานิชย์ เป็นองค์ปาฐก ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ                      

"เราจะยกระดับการวิจัย และการพัฒนาของไทย ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร" ในวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 

2558 และจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2558 จำานวน 

4 ท่าน ได้แก่ ดร.ธัญญวัฒน์  เกษมสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล ศาสตราจารย์ 

ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  อีกทั้งยังเป็นโอกาสใน

การแสดงความยนิดแีกอ่าจารย ์ผูป้ฏบิตังิาน และนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัเชดิชเูกยีรต ิทัง้ในระดบัชาติ

และระดับนานาชาต ิ

 ผมขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จของทุกท่าน ที่นำาชื่อเสียงมาสู่คณะ

วิทยาศาสตร์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

และประเทศชาติมาอย่างต่อเน่ือง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในระดับสากลต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ป.ช., ป.ท., ท.จ.

2501–2503 ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์

 การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

2503–2512 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   

 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

2512–2514 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข
 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุตรคนที่สอง ของนายแจ้งและนางไน้  มงคลสุข 

เกิดเมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ณ อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพี่น้องร่วมบิดา

มารดา 1 คน คือ นายแสตมป์ มงคลสุข

ชีวิตครอบครัว

 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข สมรสกับนางสาวยุพิน เบญจกาญจน์ ธิดานายเกีย   

และนางพวง เบญจกาญจน์ เมื่อ พ.ศ. 2490 มีธิดาและบุตร 4 คน คือ

 1.  ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ 

  รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน 

  อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.  แพทย์หญิงวีนิตา กรเณศ 

  แพทย์ประจำาแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหัวเฉียว 

 4.  ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข  

  อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2541 

  และดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 สมัย 

  (พ.ศ. 2550-2558)   
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การศึกษา

 พ.ศ. 2481 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบไล่จบช้ันมัธยม 8

 พ.ศ. 2485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี

 พ.ศ. 2487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาเคมี

 พ.ศ. 2493  มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ  

   ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

 พ.ศ. 2494 ทำาการวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะต่อในประเทศอังกฤษ พร้อมท้ังฝึกงาน

   การสกัดน้ำามันพืช และดูงานอุตสาหกรรมยาจากโรงงานต่าง ๆ 

   ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

 พ.ศ. 2507 สำาเร็จ ว.ป.อ. รุ่นท่ี 7

 

 ตลอดเวลาท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข เป็นผู้ท่ีเรียนดี

ท่ีสุดคนหน่ึง เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเร่ิม และสนใจวิชาการหลาย ๆ ด้าน เคารพครูบาอาจารย์ ชอบช่วย

เหลือเพ่ือนฝูง พยายามสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเอง หมู่คณะ และสถาบันอยู่เสมอ นิสัยอันดีงาม

ประจำาตัวน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนำามาซ่ึงช่ือเสียงและประวัติการทำางานอันลือเล่ืองของท่านท้ังทางด้าน

วิทยาศาสตร์  การรับราชการ การวางแผนงาน และการบริหารการศึกษาในเวลาต่อมา

งานวิจัย

 1. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะจาก Lichens ชนิดหน่ึง จนสามารถแก้ไขสูตรโครงสร้างทาง

เคมีท่ีเข้าใจผิด Dean FM, Halewood P, Mongkolsuk S, Robertson A, Whalley WB. Usnic 

acid. Part IX. A revised structure for usnolic acid and the resolution of (±)-usnic acid. 

Journal of the Chemical Society (Resumed) 1953:1250-1261.

 2. วิจัยยาสมุนไพรในประเทศเร่ืองยาขับพยาธิปวกหาด จนทราบโครงสร้างทางเคมีของ

สารฆ่าพยาธิในปวกหาดได้ Mongkolsuk S, Robertson A, Towers R. 2:4:3′:5′-tetrahydrox-

ystilbene from Artocarpus lakoocha. Journal of the Chemical Society (Resumed) 

1957:2231-2233.

 3. วิจัยเก่ียวกับยาขับพยาธิมะเกลือ จนทราบโครงสร้างทางเคมีของสารตัวหน่ึงท่ีอยู่ใน

มะเกลือ Loder JW, Mongkolsuk S, Robertson A, Whalley WB. Diospyrol, a constituent 

of Diospyros mollis. Journal of the Chemical Society (Resumed) 1957:2233-2237. 
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 4.  วิจัยยาปฏิชีวนะจาก Lichens ท่ีอยู่บนภูกระดึงจนทราบว่าองค์ประกอบตัวสำาคัญคือ

สารเคมีตัวหน่ึงช่ือว่า Atranorin และได้รายงานให้สภาวิจัยการแพทย์ทราบในปี พ.ศ. 2499     

 5. วิจัยสมุนไพรกระชาย จนสามารถแยกสารบริสุทธ์ิ  แล้วทราบโครงสร้างว่าเป็นอย่างไร 

Dean FM, Mongkolsuk S. Pinostrobin and Alpinetin from Kaempferia pandurate. 

Journal of the Chemical Society (Resumed) 1964:4654-4655.

 6. วิจัยเร่ืองมะเกลือต่อจนทราบว่าสารท่ีพบในข้อ 3 น้ัน เกิดจากสารตัวหน่ึงท่ีมีในมะเกลือเช่น

กัน Mongkolsuk S, Sdarwonvivat C. 279. 3-Methylnaphthalene-1,8-diol from Diospyros 

mollis. Journal of the Chemical Society (Resumed) 1965:1533.

 7.  วิจัยสมุนไพรรงทอง สามารถแยกสารออกมาหลายอย่างแล้วหาโครงสร้างทางเคมีได้

หลายชนิด Ollis WD, Ramsay MVJ, Sutherland IO, Mongkolsuk S. The constitution of 

gambogic acid. Tetrahedron 1965;21(6):1453-1470.

 8. วิจัยสมุนไพรสะแก สามารถแยกสารและหาสูตรโครงสร้างได้  Mongkolsuk S, Dean FM, 

Houghton LE. Combretol from Combretum quadrangulare. Journal of the Chemical 

Society C: Organic 1966:125.

 9. พิสูจน์หาโครงสร้างของสารเคมีตัวหน่ึง ซ่ึงมีในต้นไม้หลายชนิด เช่น โหราเท้าสุนัข จน

สามารถตรวจสารน้ันในต้นไม้ได้ ด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ Falshaw CP, Ollis WD, Ormand KL, 

Mongkolsuk S, Podimuang V. The spectroscopic identification of coniferin. Phyto-

chemistry 1969;8(5):913-915.

 10. Dean FM, Mongkolsuk S, Podimuang V. 150. (+)-Pisetinidol from Afzelia 

xylocarpa. Journal of the Chemical Society (Resumed) 1965:828-829.

 11. วิจัยสมุนไพรเจตมูลเพลิงแดง และพิสูจน์ว่าสารท่ีเป็นตัวยาคือสารเคมีท่ีมีช่ือว่า              

plumbagin แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

 นอกจากท่ีได้รวบรวมแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังมีผลงานวิจัยอีกมากมาย

เหลือท่ีจะนำามากล่าวไว้หมดในท่ีน้ี ผลงานเหล่าน้ีบางส่วนปรากฏเป็นรายงานท่ีเสนอต่อสภาวิจัยแห่ง

ชาติ บางส่วนตีพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ ถึงแม้ท่านจะมีหน้าท่ีราชการรัดตัวมากก็ตาม ท่านก็ไม่

เคยลืมเร่ืองวิจัยเลย 

 ทุกคร้ังท่ีไปต่างประเทศในราชการพิเศษ ก็มักจะถือโอกาสปรึกษาการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์

ต่างประเทศ หาข้อมูลและหนังสือทันสมัยมาด้วยทุกคร้ัง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จะอยู่ติดกับห้อง

ทำางานของท่าน และกล่าวได้ว่าไม่มีวันไหนเลยท่ีท่านจะไม่ได้เข้าไปทำาการทดลองในห้องน้ัน
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การรับราชการและตำาแหน่งหน้าท่ี :

พ.ศ. 2486 -   อาจารย์ผู้ช่วยสอน แผนกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2488 -   อาจารย์โท แผนกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2490 -   ลาราชการเพ่ือศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2493 -   อาจารย์โท แผนกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2494 -   อาจารย์โท แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2496 -   อาจารย์เอก แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2501 -  ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2502 -   ศาสตราจารย์แผนกเคมี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2503 -   รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2503 -   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

     (พ.ศ. 2512 เปล่ียนช่ือเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

พ.ศ. 2511 -   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  อีกตำาแหน่งหน่ึง

พ.ศ. 2512 -  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  อีกตำาแหน่งหน่ึง

ราชการพิเศษ และหน้าท่ีราชการอ่ืน ๆ 

 1. กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล

 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 6. กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย

 7. กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 8.   กรรมการดำาเนินการเก่ียวกับการช่วยเหลือในระดับอุดมศึกษาในด้านแพทยศาสตร์ 

  เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 9.  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 10.  กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

 11.  กรรมการสอบคัดเลือกผู้ท่ีจะไปศึกษา ณ ต่างประเทศตามโครงการหลายโครงการท้ัง

   ของไทยและต่างประเทศ
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 12. กรรมการร่วมกับมูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ
  ออสเตรเลีย เพ่ือจัดหาอาจารย์จากต่างประเทศ จัดหาทุนให้อาจารย์และนักศึกษาไปศึกษา
  ต่อยังต่างประเทศ
 13. เป็นผู้แทนไปประชุมสากลเคมี ตามคำาเชิญของสมาคมเคมีประเทศต่าง ๆ 
 14. เป็นผู้ดำาเนินการก่อต้ัง โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
  ได้ขยายงานจนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเป็น
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน
 15. เป็นผู้ช่วยราชการดำาเนินการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  หลายด้าน
  เร่ือยมา
 16.  ช่วยดำาเนินการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่เร่ิมแรกและช่วยเหลือออกแบบห้องทดลอง 
  ช่วยหาอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานท่ีเรียน ก่อนท่ีมหาวิทยาลัยจะ
  สร้างเรียบร้อย โดยให้ทำาการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลา 2 ปีคร่ึง 
  และได้ช่วยสอนด้วยตนเองตลอดระยะเวลาน้ัน
 17. เป็นผู้ช่วยในการดำาเนินการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาผู้บริจาคท่ีดินให้แก่ราชการ 
  จัดหาคณาจารย์เพ่ือทำาการสอนตลอดจนหาทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 18. ดำาเนินการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ดังต่อไปน้ี 
  18.1 ประเทศออสเตรเลีย : ให้เคร่ืองมือทดลองวิทยาศาสตร์ มูลค่าประมาณ 5 แสนบาท 
   และให้ทุนแก่นักศึกษาไปศึกษาต่อเพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ของคณะฯ กว่า 30 ทุน
  18.2 ประเทศอังกฤษ :  ให้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เป็นจำานวนมาก ให้ทุนแก่นักศึกษา
   และส่งอาจารย์ชาวอังกฤษมาช่วยสอนในคณะฯ ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี
  18.3   ประเทศสหรัฐอเมริกา
   18.3.1  มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ : ให้ความช่วยเหลือขยายงานของคณะฯ ระยะยาว 
    โดยให้ทุนการจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ สำาหรับการวิจัยและการสอน 
    ให้ทุนการศึกษาสำาหรับอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อ ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
    จนถึงปริญญาเอก เพ่ือกลับมาทำาการสอนในคณะฯ ให้ตำาราเรียนและ
    วารสารวิทยาศาสตร์มากมาย ส่งผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ จากสหรัฐฯ มา
    ทำาการสอนกระท่ังอาจารย์ไทยจะมีเพียงพอ และจัดต้ังภาควิชาต่าง ๆ 

    นอกจากน้ียังให้ทุนอ่ืน ๆ อีกมากเป็นมูลค่าท้ังส้ินกว่า 100 ล้านบาท

   18.3.2  Massachusetts Institute of Technology :  ได้เปิดศูนย์การวิจัยสารท่ี

    เป็นพิษจากเช้ือราร่วมกับคณะฯ ซ่ึงเป็นโครงการระยะยาวได้รับเคร่ืองมือ

    และเงินทุนวิจัยหลายล้านบาทและได้ให้ทุนแก่อาจารย์ของคณะฯ เพ่ือไป

    ศึกษาต่อด้วย
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 19.  เปน็ผูแ้ทนหรอืผูร้บัเชญิไปประชมุยงัตา่งประเทศในเรือ่งอืน่ ๆ  นอกจากการขอความชว่ยเหลอื

  และการประชุมทางวิชาเคมีอีกหลายครั้ง อาทิ รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียไปประชุม 

  Australian - New Zealand Association for the  Advancement of Sciences, 

  37th Congress ณ กรุงแคนเบอร่า ในปี พ.ศ. 2507

 20. ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข  เตรียมจะเดินทางไปเจรจาในรายละเอียดเพื่อขอความ

  ช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์สำาหรับมหาวิทยาลัย

  สงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเจรจาครั้งนี้เป็นที่คาดกันว่า

  ประเทศ และมูลนิธิต่าง ๆ ดังกล่าว จะตกลงช่วยเหลือในด้านการเงิน ทุนการศึกษาและ

  อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท แต่ท่านได้ถึงแก่มรณกรรมเสียก่อน
 

 นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังเป็นกรรมการท่ีปรึกษาทาง

ด้านวิทยาศาสตร์ของส่วนราชการและบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่ง และมีหน้าท่ีการงานพิเศษ             

อีกมาก ซ่ึงล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ การศึกษา และวงการวิทยาศาสตร์ของชาติท้ังส้ิน

 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข ได้ทำาตนเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ                        

ท่านมีความจงรักภักดีอย่างย่ิงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน รับผิดชอบและอุทิศตนในการทำางาน ท่านไม่เพียง

ได้ช่วยสร้างความเจริญทางวัตถุให้แก่ชาติเท่าน้ัน แต่ยังช่วยสร้างความเจริญทางจิตใจให้แก่คน               

จำานวนมาก พร้อมท้ังเป็นท่ีพ่ึงของบรรดาศิษย์และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดมา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 5   ธันวาคม  2495   เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2496   จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2498   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 5   ธันวาคม  2505 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2507 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 5   ธันวาคม  2508 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2510 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 5   ธันวาคม  2512 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 30  มกราคม  2513 เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
 5   ธันวาคม  2513 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 5 ธันวาคม 2514 ทุติยจุลจอมเกล้า



ที่ระลึก

วันคล้ายวันสถาปนาคณ
ะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำ ปี 2558

9

ท่านอาจารย์สตางค์ ได้จากพวกเราไปชั่วนิรันดร์ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

 จากประวัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุคคลซึ่งมี

ความสามารถในหลาย ๆ  ดา้น ทัง้ทางดา้นวชิาการ การบรหิาร การวางแผน การประสานการ

ดำาเนินการต่าง ๆ และด้านความเป็นครู ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะเป็น

ประโยชนต์อ่ประเทศชาตมิากมายมหาศาลแลว้  ยงัทำาให ้ศาสตราจารย ์ดร.สตางค ์มงคลสขุ

เปน็ทีร่กั ทีเ่คารพเทดิทนู ทีร่ะลกึถงึ และกลา่วขวญัถงึของเพือ่นพอ้ง และศษิยจ์ำานวนมากมาย

ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
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เกิดวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน : ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
   มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

การศึกษา :  พ.ศ. 2537  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  จาก  Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology  
     พ.ศ. 2534 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M. ENG)  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  จาก  Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology  
     พ.ศ. 2531  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 มีความเช่ียวชาญในด้านนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิรูปการศึกษา นโยบายด้านส่ือสาร-โทรคมนาคม และมีความสนใจด้าน                         
นิติเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง ตลอดจนการพัฒนาประเทศโดยรวม

 ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ เป็นสมาชิกของ Trilateral Commission และเป็น Fellow ของ 
Eisenhower Fellowships และมีบทบาทเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ของภาครัฐหลายคณะ  รวมท้ัง 
ดำารงตำาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 

องค์ปาฐก งานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่  23 เรื่อง

“เราจะยกระดับการวิจัย 
และการพัฒนา ของไทย

ให้พ้นกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างไร”

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
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ดร.ธ ัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู ้อำานวยการศูนย์นวัตกรรม

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ ว ัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล ัยมหิดลศิษย์เก่าดีเด่นศิษย์เก่าดีเด่น
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ประจำาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ 

ประวัติครอบครัว : สมรสกับนางแสงอาภา เกษมสุวรรณ อายุ 49 ปี 

 ปัจจุบันทำางานที่ บจก. พฤกษาแลบบอราทอรี่  มีธิดา 2 คน ได้แก่  

 1.  น.ส.ธัญญา เกษมสุวรรณ อายุ 18 ปี 

  กำาลังศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   

 2.   น.ส.เจน เกษมสุวรรณ อายุ 16 ปี 

  กำาลังศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง : ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

ประวัติการศึกษา : 

ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

   มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2527 -2531)

ระดับปริญญาโท   M.S. Food Science and Technology, Iowa State University, USA

ระดับปริญญาเอก   Ph.D. Food Science and Technology, Iowa State University, USA

   

ประวัติการทำางาน : 

พ.ศ. 2551-2557   ผู้อำานวยการอาวุโสด้านเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก 

   และผู้บริหารระดับสูงฝ่ายอาหารและโภชนาการเด็ก 

   บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำากัด

พ.ศ. 2544-2551   ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

   บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน ประเทศไทย จำากัด

พ.ศ. 2538-2544   เริ่มทำางานที่ บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำากัด
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งานด้านการบริหาร : กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐแอลเบเนีย

งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ :

-  ท่ีปรึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ผลงานเด่นท่ีเป็นท่ียอมรับและภูมิใจ :

-  ก่อต้ัง สร้างทีมงาน และบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

   ในสามภูมิภาค (เอเชีย ยุโรป และอเมริกา)

-  เจ้าของสิทธิบัตรในงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ :

พ.ศ. 2557  ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากประธานบริษัทในการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ พรีไบโอติก

  ไบโอลิโก บริษัท อินกริดิออน คอร์ป (บริษัท เนช่ันแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล)

พ.ศ. 2543  ได้รับรางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีประสบความสำาเร็จมากท่ีสุดในตลาด บริษัท เนช่ันแนล 

  สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำากัด

พ.ศ. 2538  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเย่ียม จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต :

มีสติให้รู้เท่าทันความคิด การพูด และการกระทำาให้มากท่ีสุด มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากท่ีสุด
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ประจำาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิษย์เก่าดีเด่น

เกิดวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2498

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก Ph.D. in Organic Chemistry, The National University of Ireland, 
   University College Cork, Ireland

ประวัติการรับราชการ :
พ.ศ. 2522  อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
พ.ศ. 2530  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2551  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2555  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2556  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 เลขาธิการสภาการศึกษา สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา :
มหาวิทยาลัยศิลปากร : พ.ศ. 2526-2529   หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2533-2537   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2534-2537   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2537-2537   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 พ.ศ. 2537-2539   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2537-2539   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 พ.ศ. 2539-2540   รองผู้อำานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

  ส่วนงานนอกระบบราชการ ปัจจุบันเป็นองค์กรมหาชน

รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : พ.ศ. 2540-2542  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน       

 พ.ศ. 2542-2546   กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 พ.ศ. 2542-2546   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร 

สำานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน : พ.ศ. 2548-2552 ผู้อำานวยการบริหาร 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : พ.ศ. 2551-2555 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

  การอุดมศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวง

  ศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2555-2556   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : พ.ศ. 2557-2558   เลขาธิการสภาการศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประสบการณ์ระหว่างประเทศ : 

-  Editorial Board, Chemical Education Journal (Asian Edition)

-  Chairman, Advisory Board, ASEM Lifelong Learning Hub

ผลงานเขียนและการแปลตำารา :

1.  สเตอริโอเคมีในเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2529 

2.  เฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ. 2533-2542 องค์การค้าครุสภา 2544 

3.  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สำานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 2544 

 -  เคมี (เคมีคำานวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  มูลนิธิ สอวน. 2547 

 -   เคมี 2 (ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์ของแข็ง)   

  โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2549

 -   เคมี 3 (แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และ  

  คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2550 

 -   เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2551   

 -   เคมี 4 (เคมีอินทรีย์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  มูลนิธิ สอวน. 2554
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ประจำาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิษย์เก่าดีเด่น

เกิดเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2500

ประวัติครอบครัว : สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา มีบุตรและธิดารวม 2 คน  
ได้แก่ 1. น.ส.ปวิณา วัฒนา กำาลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 2. นายวราสิทธ์ิ วัฒนาภา กำาลังศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ระดับ 11 หรือท่ีได้รับเงินเดือนข้ันสูง)
 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2522  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2524  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2528  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530  วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.ศ. 2534  Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed), 
 Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK
พ.ศ. 2535  Doctor of Philosophy, University of London, UK
พ.ศ. 2541  Fellow of the American College of Surgeons, American College of Surgeons   
 (F.A.C.S) USA

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติการทำางาน :
พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2539-2546  ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2536-2539  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2530-2536  อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/ทุน/รางวัลท่ีเคยได้รับ :
พ.ศ. 2558  พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2556  ผู้ประกอบคุณงามความดีและเป็นประโยชน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พ.ศ. 2550  บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2547  บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2537  Young Clinician Award 10th Congresses of Gastroenterology, USA
พ.ศ. 2532-2534  Weston Scholarship Royal Postgraduate Medical School, University of   
 London 

ตำาแหน่งหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลและอุดมศึกษา :
2558-ปัจจุบัน  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558-ปัจจุบัน  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2556-ปัจจุบัน  Education Advisor Peking Union Medical College, China
2556-2558  นายกสภา สภาอาชีวศึกษา กทม. กระทรวงศึกษาธิการ
2555-ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554-2558  รองคณบดีและผู้อำานวยการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 โรงเรียนแพทย์ศิริราช
2550-2554  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2554-2554 รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2553-2554  รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2552-2552  รักษาการผู้อำานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2552-2552  รักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
2547-2550  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 และรองคณบดีฝ่ายบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2543-2547  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2543-2546  หัวหน้าหน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-2543  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-2543  รองหัวหน้าหน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ก่อนปริญญา  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยท่ีสนใจ : 
กลไกการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยท่ีมีพยาธิใบไม้ในตับ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, แพทยศาสตร์ศึกษา

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต : 

หม่ันทำาตัวให้เป็นน้ำาคร่ึงแก้ว เพ่ือสามารถให้น้ำาท่ีมีอยู่กับผู้อ่ืน และสามารถรับน้ำาเพ่ิมเติมจากผู้อ่ืน
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ประจำาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิษย์เก่าดีเด่น

เกิดเม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2502

ประวัติครอบครัว : สมรสกับ รศ.ชนิกา ศรีธรา   
 ปัจจุบันทำางานท่ี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีธิดา 4 คน ได้แก่
 1.  น.ส.ศศิน ศรีธรา อายุ 23  ปี 
  กำาลังศึกษาช้ันปีท่ี 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2.  น.ส.ลลิต ศรีธรา อายุ 19 ปี 
  กำาลังศึกษาท่ี University College London สหราชอาณาจักร
 3.  น.ส.วิวิธ ศรีธรา อายุ 18 ปี 
  กำาลังศึกษาท่ี Harrow International School
 4.  ด.ญ.กนิก ศรีธรา อายุ 14 ปี  
  กำาลังศึกษาท่ีโรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School

ประวัติการศึกษา : (ศึกษาท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519-2523)
พ.ศ. 2525     แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2531  Thai Board of Internal Medicine
พ.ศ. 2533     Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, 
  Hammersmith Hospital, University of London
พ.ศ. 2537      Thai Board of Cardiovascular Medicine

ประวัติการทำางาน :
พ.ศ. 2526-2528  แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
พ.ศ. 2528-2530   แพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2531     อาจารย์ประจำาหน่วยโรคหัวใจ
พ.ศ. 2533-2535   แพทย์โรคหัวใจประจำา Hammersmith Hospital
พ.ศ. 2535         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาหน่วยโรคหัวใจ
พ.ศ. 2539           รองศาสตราจารย์ประจำาหน่วยโรคหัวใจ
พ.ศ. 2545-2548   รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548           แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2549          ศาสตราจารย์ประจำาหน่วยโรคหัวใจ

ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ผู้เชี ่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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พ.ศ. 2549-2553    รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550-2554    ผู้อำานวยการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551-2554      เมธีวิจัยอาวุโส สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พ.ศ. 2553-2557 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ประธานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ :

1.  แบบประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV Risk Score)

2.  ข้อมูลสนับสนุน “คนไทยไร้พุง”  (เส้นรอบเอว=ความสูง หาร สอง)

ผลงานเด่นท่ีเป็นท่ียอมรับและภาคภูมิใจ :  

งานวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ :

พ.ศ. 2532  British Council Scholarships: Diploma Course in Cardiology at Hammersmith   

 Hospital, London, UK

พ.ศ. 2533  Scholarship for Certificate and Diploma in Interactive Video & Computer   

 Technology, London, UK

พ.ศ. 2548  แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2548  Fellow of Asia-Pacific Society of Cardiology

พ.ศ. 2556  Scientific Chairman of Asia-Pacific Society of Cardiology 2013

พ.ศ. 2558  Executive Committee of the Pulse of Asia

พ.ศ. 2558  Fellow of American College of Physician

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต : ทำางานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำางาน



ที่ระลึก

วัน
คล

้าย
วัน

สถ
าป

นา
คณ

ะว
ิทย

าศ
าส

ตร
์ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยม
หิด

ล 
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

8

20

ประจำาปีงบประมาณ 2558
(ตุลาคม 2557-กันยายน 2558)

ผลงานและรางวัล เชิดชูเกียรติ

 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำาปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  |  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2542–2546 และ พ.ศ. 2547–2550) 

ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ |  ภาควิชาเภสัชวิทยา/หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
 ได้รับโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ได้รับโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ | ภาควิชาสรีรวิทยา/หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก

ศ. ดร.ภาวิณี  ปิยะจตุรวัฒน์ | ภาควิชาสรีรวิทยา 
 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศ. ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น | รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ภาควิชาชีวเคมี

 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2558 สาขาชีวเคมี จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธ์ุ | ภาควิชาสรีรวิทยา/หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
•  ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สาขาสรีรวิทยา จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
•  ได้รับโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
   โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

•  ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น 2558 จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ และเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ 

   ในงานวันสตรีไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

•  ได้รับรางวัลสาขาเกียรติยศ คนค้นฅนอวอร์ด คร้ังท่ี 6 จากบริษัท ทีวีบูรพา จำากัด (15 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

ศ. ดร.พิไล พูลสวัสด์ิ | ภาควิชาจุลชีววิทยา

ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2557 ในหัวข้องานวิจัย เร่ือง Searching and development of 

 bacterial strains for industrial commercial application in Thailand

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำาปี 2558 ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข 
 หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง ชุดตรวจสอบสารปรอทสำาหรับผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี | ภาควิชาเคมี/หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำางานของโปรตีน   

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2557 จากผลงาน การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูลแมกนิโตเทลลูริกซ์  

แบบสามมิติ (Three-Dimensional Magnetotelluric Inversion)

รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ | ภาควิชาฟิสิกส์
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 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำาปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  |  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2542–2546 และ พ.ศ. 2547–2550) 

 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2558 สาขาชีวเคมี จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

•  ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สาขาสรีรวิทยา จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
•  ได้รับโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
   โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

•  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำาปี 2558 ในหัวข้อ “การสังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ” 
   ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์    
•  ได้รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 14 
   จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รศ. ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทยาศุภร  |  ภาควิชาเคมี

รศ. ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ | ภาควิชาเภสัชวิทยา
 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำาปี 2557 เร่ือง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits-Functional Fruits) 
 จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผศ. ดร.ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ | ภาควิชาฟิสิกส์/หน่วยวิจัยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี    
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2558 (ระดับดี) ผลงานเร่ือง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าห้ิวท่ีใช้การตรวจจับเชิงแสง  
(Briefcase Electronic Nose Based on Optical Sensing) จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ | ภาควิชาเคมี
 ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015 จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ดร.อมรรัตน์ เจนเซน | ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ได้รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 14 
จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  |  

ได้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 3 (HERP CONGRESS III) 
ของสำานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ภายใต้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ดร.อดิศักด์ิ ร่มแสง | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
•  ได้รับรางวัล Outstanding Abstract Award  ประจำาปี 2558 งานประชุม “The 10th International Symposium of The Protein   
   Society of Thailand จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
•   ไดัรับรางวัล Dean’s List จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2556 

นางเยาวพา อินทรผาด | ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น (ประเภทดีเด่น) ในงาน "มหิดล-วันแม่" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558

รศ. ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส | ภาควิชาเภสัชวิทยา
 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำาปี 2557 เร่ือง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits-Functional Fruits) 
 จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ | ภาควิชาเคมี
ได้รับรางวัล Best Poster Award for Young Researcher จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International Conference 
on Flow Injection Analysis and Related Techniques, Fukuoka, Japan

ประจำาปีงบประมาณ 2558
(ตุลาคม 2557-กันยายน 2558)

ผลงานและรางวัล เชิดชูเกียรติ

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร
 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น   จากสถาบันต่าง ๆ

ศ. ดร.ศราวุฒิ  จิตรภักดี | ภาควิชาชีวเคมี
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิจัย 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2557

ดร.ระพี บุญเปล้ือง | ภาควิชาชีววิทยา

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาบูรณาการท่ัวไป 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2557

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558

ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2557

ศ. ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล | ภาควิชาชีวเคมี

รางวัลบุคคลต้นแบบ 
MU Brand Ambassadors ประจำ ปี พ.ศ. 2557

 ผศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ | ภาควิชาเคมี 

 นายสุปรีชา จรูญศักด์ิ | หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์/งานบริหารและธุรการ

 ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ | ภาควิชาชีววิทยา

 รศ. ดร. นพ.เพ่ิมพันธ์ุ ธรรมสโรช | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล | ภาควิชาคณิตศาสตร์

 ศ. ดร.ทวีชัย อมรศักด์ิชัย | ภาควิชาเคมี

 รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์    

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value M (Mastery)

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value A (Altruism)

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value H (Harmony)

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value I (Integrity)

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value D (Determination)

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value O (Originality)

 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) Core Value L (Leadership)

M

A

H

I

D

O

L
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นายนราธิป ใจธรรม นักวิทยาศาสตร์ 
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทยาศุภร 
ภาควิชาเคมี

 ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันช่ัง | ภาควิชาเคมี

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับอาจารย์ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์ของสถาบัน 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซ่ึงถือว่าเป็นสถาบันแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ

หน่วยสัตว์ทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี 
ภาควิชาเคมี

นางเฉลียว สิทธิคง พนักงานประจำาห้องทดลอง ส2 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ 
ภาควิชาเคมี

นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์ 
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

กลุ่มข้าราชการ (ตำาแหน่งประเภทวิชาการ)

กลุ่มลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่าง 

ประจำ ปี พ.ศ. 2558

ระดับภาควิชา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก บุญวงษ์ | อาจารย์ตัวอย่างภาควิชาคณิตศาสตร์

 ศาสตราจารย์จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ | อาจารย์ตัวอย่างภาควิชาเคมี 

 ศาสตราจารย์ศุขธิดา อุบล | อาจารย์ตัวอย่างภาควิชาจุลชีววิทยา

 แพทย์หญิง ดร.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงษ์ | อาจารย์ตัวอย่างภาควิชาจุลชีววิทยา

 รองศาสตราจารย์เทวัญ จันทร์วิไลศรี อาจารย์ตัวอย่างภาควิชาชีวเคมี

ของสภาอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ



ที่ระลึก

วัน
คล

้าย
วัน

สถ
าป

นา
คณ

ะว
ิทย

าศ
าส

ตร
์ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยม
หิด

ล 
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

8

24

ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ตุลาคม 2557-กันยายน 2558)

ผลงาน รางวัล
และการเชิดชูเกียรติ

   การเชิดชูเกียรตินักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาวิทยาศาสตร์ 
   ท่ีได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำาปีการศึกษา 2557 

และนักศึกษาผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 2557

รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่นช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557
1.  นายภูริณัฐ แซ่ฟู  สาขาวิทยาศาสตร์  เกรดเฉล่ีย  3.92 
2.  นายธนกฤต อิงครัตน์  สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย  เกรดเฉล่ีย  4.00 
3.  นายศรุตย์ กฤษดำา  สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย  เกรดเฉล่ีย  4.00 
4.  นางสาวสโรชา เหล่าแพทยกิจ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย  เกรดเฉล่ีย  4.00 

นักศึกษาท่ีสำาเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ด้วยคะแนนรวมสูงสุด
1.  นายเนรมิต สนธยานานนท์ สาขาชีววิทยา   เกรดเฉล่ีย  3.94 
2.  นางสาวณัฐชยา นิรมลจันทร์   สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  เกรดเฉล่ีย  3.90 
3.  นายอนันต์ ยืนยาว  สาขาเคมี   เกรดเฉล่ีย  3.93 
4.  นายสุทธิศักด์ิ วัฒนวงศ์วรรณ สาขาคณิตศาสตร์  เกรดเฉล่ีย  3.93 
5.  นายประธาน จารุพูนผล  สาขาคณิตศาสตร์  เกรดเฉล่ีย  3.93 
6.  นายคณพล เกตุจรัล  สาขาพฤกษศาสตร์  เกรดเฉล่ีย  3.61 
7.  นายปริวัตร์ อังศิริกุลชัย  สาขาฟิสิกส์   เกรดเฉล่ีย  3.87 
8.  นายอนุตร เติมเลิศมนัสวงษ์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย  เกรดเฉล่ีย  3.92 

รางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่น
นายยศกร เลิศไกร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกรดเฉล่ีย 3.95

รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับนานาชาติ 2557
1.  นายวัชระ อาจหาญ สาขาชีววิทยา
 ตีพิมพ์ในวารสาร Tick and Tick-borne Diseases (IF = 2.878)
 เร่ือง Detection of Coxiella-like endosymbiont in Haemaphysalis tick in Thailand
 อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อหันทริก
2. นายจิรวัฒน์ ณรงค์ทอง  สาขาเคมี
 ตีพิมพ์ในวารสาร Colloid and Polymer Science (IF = 2.410)
 เร่ือง One-pot synthesis of organic-inorganic hybrid hollow latex particles via Pickering and seeded 
 emulsion polymerizations
 อาจารย์ท่ีปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์
3. นายสุรวิช วิสิษฐ์สัทธาวงศ์ สาขาเคมี
 ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Chemical Society (IF = 11.44)
 เร่ือง Mechanism of Oxygen Activation in a Flavin-Dependent Monooxygenase: A Nearly Barrierless 
 Formation of C4a-Hydroperoxyflavin via Proton-Coupled Electron Transfer
 อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

รางวัลนักศึกษาผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำาปี 2557 
จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายรฐพล อยู่ยืด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาฟิสิกส์
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ผลงาน รางวัล และการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระหว่างตุลาคม 2557-กันยายน 2558)

ผู้ได้รับคุณวุฒิระดับเฟลโล จากสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา
นายปาณัท สุทธินนท์   ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 2 หลักสูตร วทบ. คณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมใน โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี

ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำาปี 2558
1.  นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์   นักศึกษาระดับช้ันปริญญาเอก  ช้ันปีท่ี 1  สาขาฟิสิกส์  

2.  นางสาวรุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว  นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 4  สาขาฟิสิกส์ 

รางวัลความประพฤติดี ประจำาปี 2558 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นางสาวกมลวรรณ สมพินิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ัวราชอาณาจักร ประจำาปี 2558 

จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษาได้รับรางวัล นักศึกษาพระราชทาน ประจำาปีการศึกษา 2557 

จากกระทรวงศึกษาธิการนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาโครงการนานาชาติ 

และเข้าร่วมโครงการสัมมนาเยาวชนนานาชาติของฮิตาชิ ระหว่างวันท่ี 27-30 กรกฎาคม 2558 

ท่ีประเทศฟิลิปปินส์
นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเคมี  

นักศึกษาท่ีได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและวิชาการ 

จากการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน) ประจำาปี 2558 โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

และนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมการประชุม 1st Asian Undergraduate Summit : 

Leader Ship in Complex World : The Food, Water, and Energy Nexus 

วันท่ี 14-20 มิถุนายน 2558 และ 5-12 กรกฎาคม 2558 

ท่ี National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
นางสาวณิชากร วรขจิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีท่ี 2 สาขาชีววิทยา

รางวัล Dean’s List จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1. นางสาวภัณฑิลา ธาราเบญจศีล   นักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาสรีรวิทยา

2. นางสาวพิศเรศ คุ่ยต่วน    นักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาสรีรวิทยา

3. Miss Olabisi Oluwabukola Coker  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาจุลชีววิทยา
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รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2557 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท 
นางสาวขนิษฐา วัฒนพันธ์พิทักษ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง A SIMPLIFIED LAMP DNA-TEST FOR THE IDENTIFICATION OF HUMAN DNA IN FORENSIC EVIDENCE
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : ผศ. ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก
นางสาวสุธิชา กฤตยารักษ์สกุล สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง ROLE OF NUCLEAR RECEPTORS IN REGULATION OF ORGANIC ANION TRANSPORTER 1 IN RENAL 
PROXIMAL TUBULE
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : ศ. ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท
นางสาวปาริฉัตร ธัมมรติ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง OVEREXPRESSION OF UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR(uPA) CONTRIBUTES TO 
CHOLANGIOCARCINOMA INVASION
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : รศ. ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
นางสาวจริยา แก้วเสน่หา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง FUNCTIONALIZATION OF MAGNETIC POLIMER PARTICLES FOR BIOANALYTICAL APPLICATION
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท
นางสาวธนิดา อาภรณ์วิชานพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง PICKERING EMULTION POLYMERIZATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE)-SILICA PARTICLES 
ADSORBED WITH N,N,N-TRIMETHYLATED CHITOSAN FOR COATING ONTO RUBBER FILM 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีระดับปริญญาเอก
นายพรอนันต์ เก้ือไข่ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยานิพนธ์เร่ือง VACCINE AND IMMUNODIAGNOSIS POTENTIAL OF RECOMBINANT SAPOSIN-LIKE PROTEIN 2 FOR 
FASCIOLOSIS BY Fasiola gigantica
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : รศ. ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท
นายเกียรติดำารงค์ จันทร์พิพัฒน์กุล สาขาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง ROLE OF L-TYPE AMINO ACID TRANSPORTER 1 (LAT1) ON MALIGNANT PHENOTYPES OF 
HUMAN CHOLANGIOCARCINOMA CELLS
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : ผศ. ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเด่ือ

นายปวินทร์ พงศ์กอปรสกล สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์เร่ือง MODULATION OF INTESTINAL CHLORIDE TRANSPORT BY DICLOFENA
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : รศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
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นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลหลักสูตร ASA-Course II (Exam FM-Financial Mathematics)

1.  นายวรัชญ์ ปรีชาวิทยากุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
2.  นายปฏิภาณ มนธรรมสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
3.  นายชุติพนธ์ เดชพงษ์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.  นายนรภัทธร์ พิชัยยุทธ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
5.  นายร่มธรรม สามพรานไพบูลย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
6.  นายศิวกร ไตรพิพิธสิริวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3  สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
7.  นางสาวชนิกานต์ ต้ังวัฒนกิตติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
8.  นายชิตพล มาตยกิจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
9.  นายนิพัทธ์ พงศ์แพทย์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
10. นายธนกฤต สิทธิโชคเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 4 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลหลักสูตร ASA-Course I (Exam P-Probability)

1.  นางสาววิมลวรรณ คงทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
2.  นายวงศกาญจน์ กาญจนานุรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
3.  นายรติ มนตรีวัต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.  นายเนติพล โปเล็ม  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
5.  นายกันต์ธร ชินวัฒนโชติ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
6.  นายนรวิชญ์ นิรุตติศาสน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
7.  นายเสาเอก ขันติกิตติกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
8.  นางสาวหทัยกร สุนทรนพคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
9.  นางสาวศินีนาฏ โรจน์สุธีวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
10. นางสาวกรกนก อรรถผลการดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
11. นางสาวณัฐธิดา รัชตะสมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
12. นางสาวพริมา สุจริตกุล  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
13. นางสาวพิมพกานต์ วุมิอนุสรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
14. นายดิชมากร ยศสิงห์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย

รางวัลการศึกษายอดเย่ียมทางวิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

1.  นายภูริณัฐ แซ่ฟู  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1  สาขาฟิสิกส์
2.  นายธนกฤต อิงครัตน์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1  สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
3.  นายอนันต์ ยืนยาว  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4.  นายเนรมิต สนธยานนท์  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
5.  นางสาวณัฐชยา นิรมลจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.  นายสุทธิศักด์ิ วัฒนวงศ์วรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7.  นายประธาน จารุพูนผล  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8.  นายคณพล เกตุจรัล  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
9.  นายปริวัตร์ อังศิริกุลชัย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
10. นายอนุตร เติมเลิศมนัสวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
11. Mr.Do Van Thuat  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
12. นายกรรณสูต กนกกาญจน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
13. นายธันฐภัทร์ บุญช่วย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
14. นายก่อกิตติ กอวรพันธ์ุ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
15. นายวรธัช จินดาอุดมเศรษฐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
16. นายณัฐพล น้อยรังสี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
17. นางสาวศัณสนีย์ เขียวจันทร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
18. Mr.Ida Bagus Made Artadana วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19. Miss Khaing Yee Mon Aung วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
20. นางสาวคนธพร พฤกษ์แก้วกาญจนา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
21. นายปุณยวัจน์ ประทีปรัตน์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
22. นางสาวรัชนีวรรณ เอียมลาภะ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
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นักศึกษาได้รับเกียรติบัตรในโครงการสานฝัน ปันน้ำาใจสู่สังคม ประจำาปี 2558 
จากองค์กรเภสัชกรรม ในฐานะผู้อุทิศตนช่วยเหลือและทำาคุณประโยชน์ให้สังคม 

และรางวัลชมเชย การนำาเสนอผลงานประเภทบรรยาย
ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9 

จากผลงานเร่ือง ผลกระทบของน้ำามันต่อโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของใบหูกวาง

นายโยธิน จูประสงค์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 3  สาขาพฤกษศาสตร์

รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำาปีการศึกษา 2557 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

1. นางสาวปาหนัน สุนทรศารทูล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา

2. นางสาววัชราภรณ์ ทาหาร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์

3. นายพูนทวี แซ่เตีย  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์

4. นายกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาและแบบโปสเตอร์

1. นางสาวอัสมา อามิง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์    
 ได้รับรางวัล Certificate of Merit (Student) for The 2015 IAENG International Conference on Engineering 
 Physics ในหัวข้อเร่ือง Design of Channel Filter based on Asymmetric One-Dimensional Defective Photonic  
 Crystal for Broadband Responses
2. นายเอกรัฐ พงษ์โอภาส นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์    
 ได้รับรางวัล Best Student Paper Award (Oral) The 2nd International Conference on Photonics Solutions
 ในหัวข้อเร่ือง Description of states of two-photon interference in optical gating Michelson interferometer
3. นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงศ์์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี
 ได้รับรางวัล การนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบบรรยาย (Oral presentation) 
 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัยเร่ืองการแสดงออกของโปรตีนเอ็มซีแอล-1 ท่ีกระตุ้นผ่านทาง   
 STAT3 มีความเก่ียวข้องกับความไวต่อยาเจมไซทาบีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำาดีของมนุษย์ (STAT3-mediated Mcl-1 
 protein expression involves in gemcitabine sensitivity in human cholangiocarcinoma cells) 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ดร.วราภรณ์ คำายอด
4. นางสาวชวนี เกิดสมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา
 ได้รับรางวัลดีเด่นการนำาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเร่ือง Estrogen Modulators exert their  antiproliferative 
 effect on MCF-7 cell line through PI3K signaling pathway จากงาน Mahidol University Research Expo 2014 
 “MU Looks to the Future”
5. นางสาววิรตา รุจิชัยพิมล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3  สาขาพฤกษศาสตร์ 
 รางวัลท่ี 1 การนำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Symposium 
 Frontier Research in Biodiversity and Agricultural Resources จากผลงานเร่ือง Micromorphological 
 characters from leaf epidermis of Durio spp. (Malvaceae)
6. นางสาวพิรดา สุมานนท์  นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาการพืช
 รางวัลท่ี 2 การนำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Symposium 
 Frontier Research in Biodiversity and Agricultural Resources จากผลงานเร่ือง The taxonomic values of 
 leaf epidermal surfaces in Thai Oryzeae (Poaceae)
7. นายพสธร หน่อพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการพืช
 รางวัลท่ี 3 การนำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Symposium 
 “Frontier Research in Biodiversity and Agricultural Resources จากผลงานเร่ือง Phenetic analysis of 
 Argyreia Lour. (Convolvulaceae) in Thailand



ที่ระลึก

วันคล้ายวันสถาปนาคณ
ะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำ ปี 2558

29

8. นางสาวรตพร หลิน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการพืช
 รางวัลชมเชยลำาดับท่ี 1 การนำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International 
 Symposium “Frontier Research in Biodiversity and Agricultural Resources จากผลงานเร่ือง Cloning and 
 investigation of ethylene and tapping effect on    -amylase gene in rubber tree (Hevea brasiliensis)
9. นางสาววณิชยา ฉายวิมล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาพฤกษศาสตร์
 รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9 
 จากผลงานเร่ือง ผลของไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อการแตกตาของกีวีฟรุตท่ีปลูกในประเทศไทย
10. นางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาพฤกษศาสตร์
 รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9 
 จากผลงานเร่ือง โครงสร้างและฮีสโตเคมีของ black dots บนผิวใบของพืชสกุลผักบุ้งการเวก
 รางวัลการนำาเสนอแบบบรรยายดีเด่นในการนำาเสนอเร่ือง กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา และฮีสโตเคมีของ 
 black dots บนผิวใบของพืชสกุลผักบุ้งการเวก จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพันธ์ุพืชและ
 พันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1
11. นายโรจนกร เชิงปัญญา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการพืช
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 คร้ังท่ี 9 จากผลงานเร่ือง ผลของ N6-benzyladenine ต่อการเพ่ิมจำานวนของต้นเข้าพรรษาสายพันธ์ุดอกขาว 
 (Globba williamsiana ‘Dok Khao’) ในหลอดทดลอง
12. นางสาวชนากานต์ แสงศิริ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาพฤกษศาสตร์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 คร้ังท่ี 9 จากผลงานเร่ือง ผลการตรวจหายีน Phosphorus-starvation tolerance 1 (PSTOL1) ในพันธ์ุข้าวไทย
 รางวัลการนำาเสนอแบบบรรยายระดับดีในการนำาเสนอเร่ือง ผลการตรวจหายีน Phosphorus-starvation 
 tolerance 1 (PSTOL1) ในพันธ์ุข้าวไทย จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์
 แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1
13. นางสาวสุภาธิณี ล้อมเล็ก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาพฤกษศาสตร์
 รางวัลการนำาเสนอแบบบรรยายระดับดีในการนำาเสนอเร่ือง คุณภาพผลทุเรียน (Durio zibethinus L.) พ้ืนบ้านจาก
 จังหวัดจันทบุรีและชุมพร จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี 1
14. นายคณพล เกตุจรัล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาพฤกษศาสตร์
 รางวัลการนำาเสนอแบบบรรยายระดับดีมากในการนำาเสนอเร่ือง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบสัณฐานวิทยาเมล็ด 
 และเรณูวิทยาของพืชสกุลใบต่อก้านในประเทศไทย จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและ
 พันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1
15. นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการพืช
 รางวัลชมเชย การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9 
 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในรอบปีของต้นกะเพราหินท่ีเจริญเติบโตในจังหวัดกาญจนบุรี
16. นางสาวลลิตา เกตุหิรัญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการพืช
 รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานประเภทบรรยาย เร่ือง Phenetic analysis of Eremochloa Buse (Poaceae) 
 using leaf anatomical characters
17. นางสาวฐาปนี พฤกษตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
 รางวัล Best Poster Award for Young Researcher เร่ือง  Development of Automated Sequential 
 Injection extraction of volatile Patty acids in effluent from palm oil mill with GC analysis 
 จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International Conference on flow injection Analysis and 
 Related Techniques, Fukuoka,  JAPAN
18. Mr. Waleed Al-Ahmad  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาเคมีวิเคราะห์
 Best Poster Award for Young Researcher เร่ือง Membraneless vaporization with a contactless conductivity 
 Based-Detection for simultaneous Determination of Ammonimand sulfide in wasters 
 and wastewaters จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International Conference on flow injection 
 Analysis and Related Techniques, Fukuoka, JAPAN
19. นางสาวปิยวรรณ พันสี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
 Best Poster Award for Young Researcher เร่ือง Simultaneous Determination of salinity, Phosphate, 
 and carbonate in natural water using a flow injection system จากการประชุมวิชาการนานาชาติ 
 The 19th International Conference on flow injection Analysis and Related Techniques, Fukuoka,  JAPAN
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20. นายรุสลัน สาแม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์
 รางวัล Best Paper Award รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย ประเภทโปสเตอร์เร่ือง A New Triarylamine sensitizer 
 for Dye-Sensitized Solar Cells จากงาน MU Research Expo 2014 ของบัณฑิตวิทยาลัย
21. นายอภิชัย พลชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์
 รางวัล Excellence Poster Award เร่ือง Development of Sample Preparation Method for Direct Analysis 
 of Indole Compounds in Dietary Supplement by using Capillary Electrophoresis จากงาน The Third 
 Thailand-Taiwan Bilateral Symposium 2015, National Tsing Hua University Hsinchu, Taiwan
22. นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเคมี
 รางวัล Best Poster Award เร่ือง Sensitivity Improvement in Membraneless Vaporization by using 
 Cumulative Signals from Two AcceptorChambers จากงานประชุม "The 5th Annual Basic Science 
 International Conference" ณ ATRIA HOTEL & CONFERENCE เมือง MALANG ประเทศ INDONESIA 
 วันท่ี 11-12 ก.พ. 2558
23. นางสาวพิชญ์นรี ไกรแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี
 รางวัล The Best Poster Awards ช่ือเร่ือง : Membraneless vaporization for simultaneous determination 
 of ethanol and sulfite by flow analysis จากการประชุมนานาชาติ Flow Analysis XIII  
 วันท่ี 5-10 ก.ค. 2558 ณ เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
24. นางสาวธิติยา มีชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอนินทรีย์
 Outstanding Poster Presentation Award ช่ือเร่ือง : Hydrotreating of carboxylic acids using SBA -15 
 mesoporous supported NiMo catalyst by microwave in a fixed bed reactor จากการประชุมนานาชาติ 
 The RGJ -Ph. D. Congress XVI, Pattaya
25. นายวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ระดับนักศึกษาปริญญาโท จากท่ีประชุม The International 
 Ornithological Congress- South-East Asia จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Paper จากท่ีประชุม  
 The MU Research Expo 2014
26. นายภัทรพล พรหมนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภททีม หัวข้อ Healthy Soils for 
 a Healthy Life เน่ืองในโอกาสปีดินสากล 2558 จากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27. น.ส.โสภณา จามรวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภททีม หัวข้อ Healthy Soils for 
 a Healthy Life เน่ืองในโอกาสปีดินสากล 2558 จากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28. นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภททีม หัวข้อ Healthy Soils for 
 a Healthy Life เน่ืองในโอกาสปีดินสากล 2558 จากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพ่ือการศึกษาดูงานท่ี The Pennsylvania State University, 
 PA, USA ระหว่างวันท่ี 1-16 มี.ค. 2558
29. นายกัมปนาท สุรวัตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลโปสเตอร์ Honorable Prize จาก The Joint Symposium on Frontier Research in Biodiversity 
 and Agricultural Resources (University of Sussex, UniversiasSurabayam, Mahidol University, 
 Chiba University) จากงานวิจัย Bioremediation of Cadmium in Liquid Media by Fungi Isolated from 
 Cadmium Contaminated Soil
30. นายทรีทอน สุยะรา   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลโปสเตอร์Honorable Prize จาก The Joint Symposium on Frontier Research in Biodiversity 
 and Agricultural Resources (University of Sussex, Universias Surabayam, Mahidol University, 
 Chiba University) จากงานวิจัย Bioremediation of Cadmium in Liquid Media by Fungi Isolated  from
 Cadmium Contaminated Soil
31. นายสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลโปสเตอร์ Honorable Prize จาก The Joint Symposium on Frontier Research in Biodiversity and   
 Agricultural Resources (University of Sussex, Universias Surabayam, Mahidol University, Chiba University) 
 จากงานวิจัย Bioremediation of Cadmium in Liquid Media by Fungi Isolated from Cadmium Contaminated Soil
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32. นางสาวนัฐรัตน์ ปัญญาสุ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9
33. นางสาวนันทิชา อินทร์เรืองศรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาชีววิทยา
 ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 9
34. นายสัตวแพทย์สนธยา มานะวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา
 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ระดับนักศึกษาปริญญาเอก จากท่ีประชุม The International Ornithological   
 Congress-South-East Asia จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
35. นางสาวกีรฎา หนูแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวน
 สอบสวนคดีพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ 2558 เร่ือง “เคร่ืองมือวิเคราะห์อย่างง่ายระบบเด่ียวเพ่ือการตรวจวัด
 แลคเตทในเหง่ือและไทโอไซยาเนทในน้ำาลายได้อย่างรวดเร็ว (A Simple System for Rapid Analysis of Sweat 
 Lactate and Saliva Thiocyanate of Suspects) จากกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
36. นางสาวกุสุมา กล่ินผ้ึง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาธิชีววิทยา
 ได้รับรางวัลระดับดีประเภทการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” 
 คร้ังท่ี 7 ในระหว่างวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
37. นายวิภู ประสิทธิวุฒิศักด์ิ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
38. นางสาวยุวดี มาทอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
39. นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับการนำาเสนอผลงาน Presentation Skill Award งานนิทรรศการโครงวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
40. นางสาวอรกานต์  หาญพานิช นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับการนำาเสนอผลงาน Plenary Talk งานนิทรรศการโครงวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
41. นางสาวณัฐธิดา ใจห้าว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับการนำาเสนอผลงาน Popular Vote งานนิทรรศการโครงวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
42. นายรชานนท์ สายบุตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับการนำาเสนอผลงาน Popular Vote งานนิทรรศการโครงวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
43. นางสาวณัฐณิชา ศรีเพ็ญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเลิศ งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 16
44. นางสาวกมลทิพย์ เล้าหเกียรต์ิ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับรางวัล “for poster presentation” who has been awarded the second prize in poster presentation 
 category ในงานประชุม 12th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB 2014) 
 จาก King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
45. นายกฤษกร สานอินจักร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ได้รับรางวัล “BEST POSTER AWARD” งานประชุม The 26th Annual Meeting of the Thai Society for 
 Biotechnology and International Conference จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
46. นายชิตตพงษ์ ทิพบรรจง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 ได้รับรางวัล Best poster presentation award จากการประชุม 3rd International conference on medical 
 chemistry & computer aided drug designing  เร่ือง A natural diarylheptanoid  enhances mouse 
 myoblast differentiation via estrogen receptor alpha and Akt, p38 MAPK  ท่ีปรึกษา ศ.ยินดี  กิติยานันท์
47. นางสาวกันตา  ปรานวีระไพบูลย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 ได้รับรางวัลศาสตราจารย์ นายแพทย์วิเชียร ดิลกสัมพันธ์ จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 38 
 เร่ือง Effect of the extracts from the sea cucumber, Holothuria scabra, on wound healing processes: 
 the in vitro assays อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
48. นางสาวเสาวรส  สุวรรณสะอาด นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation จากการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XVI , The Thailand 
 Research Fund (TRF) อาจารย์ท่ีปรึกษา ศ.ประเสริฐ โศภน
49. นายทวุธ รัตนทิพย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation จากการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XVI , The Thailand 
 Research Fund (TRF) อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
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นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมการประชุม 1st Asian Undergraduate Summit : 
Leader Ship in Complex World : The Food, Water, and Energy Nexus 

วันท่ี 14-20 มิถุนายน 2558 และ 5-12 กรกฎาคม 2558 

ท่ี National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

1.  นางสาวธารณา ยศประกอบ         นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2  สาขาคณิตศาสตร์ 

2.  นางสาวจิราภรณ์ เหล่าพัฒนาวิโรจน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาชีววิทยา 

3.  นางสาวธนัสกรณ์ อัศวศรีวรนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาชีววิทยา

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหน่ีงในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
งานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 26 

จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.  นายนฤชิต  ฐานุธนาคุณ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี  3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.  นายวรรษพล  วัฒนสืบสิน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี  3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลทุนการศึกษาสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำา ปี 2557

1.  นางสาวสุสิมา โสพรรณภานิชกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย

2.  นางสาวธนาภรณ์ อภิชาติเสรีกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันทีท่ี 3 สาขาคณิตศาสตร์

นักศึกษาท่ีได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์

1.  นางสาววรุณ บุญยอุดมศาสตร์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4   สาขาชีววิทยา

2.  นางสาวนันท์นลินท์ กัญจน์กฤษฎา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเคมี

3.  นางสาวยุภาพร นิยม   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเคมี

4.  นางสาวพิมพ์ชนก ฉายฉันท์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.  นางสาวสกุลรัตน์ โสภัณ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นักศึกษาท่ีได้ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.  นางสาวนิรมล ทองบุญ   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.  นางสาวลดาวัลย์ สุมุนนี   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  สาขาเคมี

3.  นางสาวศุทธินี แก้งเมืองคำา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาเคมี

4.  นายสิริพงศ์ สมประสงค์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3  สาขาเคมี

5.  นายไชยภัทร ไทรงาม   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 สาขาเคมี

6.  นายญาณรัช จงรุ่งเรือง   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 สาขาพฤกษศาสตร์

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากชมรม SuperSc 
ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์เกษียณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศุทธินี แก้วเมืองคำา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาเคมี
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พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2539  

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2545

ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย   
นายจรุง หนูขวัญ

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม   
ผศ. ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีด์ิ

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์   
ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
ศ. ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ   
นายโอฬาร ไชยประวัติ

ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์    
ศ. ดร.รัชตะ รัชตะนาวิน

ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ    
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช

ศ. ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

ศ. นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์    
รศ. ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

พล.ต.ท.สมศักด์ิ วิวัฒน์อนันต์    
รศ. ดร.อภิชาติ สุขสำาราญ

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์   
ศ. ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ครบ 40 ปี 
ทูลเกล้าฯ ถวายโล่เกียรติยศ

ศิษย์เก่าดีเด่นแด่
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และ 

ศ. นสพ.ดร.ณรงค์ศักด์ิ ชัยบุตร    
รศ. นพ.วิชาญ  วิทยาศัย
ศ. นพ.สมพล พงศ์ไทย

นายนิพนธ์ วามะศิริ     
พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์     
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

ศ. ดร.ธีระยุทธ กล่ินสุคนธ์
รศ. นพ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   
ศ. สนิท มกรแก้วเกยูร

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์        
นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

ศ.คลินิก ทพ.สมศักด์ิ จักรไพวงศ์        
ศ. นพ.สมิง เก่าเจริญ

Prof.Sangkot Marzuki        
Prof. Dr.Nelia P. Salazar

ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ     
ศ. ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

นางสตรี ประทีปเสน     
ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์

รายนาม
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548

ศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ  
ศ. ดร.เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์

ศ. นพ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี     
พล.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐ

ศ. ดร.นงนุช ตันไพจิต   
รศ. ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์

ศ. ดร.สกล พันธ์ุย้ิม

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช    
ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง    
นพ.สำาเริง แหยงกระโทก
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พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
นพ.ธีรศักด์ิ คทวณิช

ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล    
ดร.ปวเรศ บุญตานนท์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   
ศ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ศ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว    
ศ.พิเศษ ทพ.สิทธิ ส.ศรีโสภาค

ดร.พิชัย สนแจ้ง    
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธ์ ใบไม้
ศ. นพ.ศรีประสิทธ์ิ บุญวิสุทธ์ิ    
ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา    

ศ. ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช

ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล    
ศ. พญ.แสงสุรีย์ จูฑา (วิบูลย์ไชยนันท์)

พล.ต.ท. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์    
ศ. พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์

ศ. ดร.จำารัส ล้ิมตระกูล
รศ. นสพ.ปานเทพ รัตนากร
ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน

พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง    
ศ. นพ.อร่าม โรจสกุล
รศ.ไสยวิชญ์ วรวินิต 
คุณพรทิพย์ ป่ันเจริญ

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

2558

พ.ศ. 2557

ศ.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  
ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  

ดร.รอยล จิตรดอน
Prof.Albert M. Hutapea 

ศ. ดร.สมศักด์ิ รุจิรวัฒน์
ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำา

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

ศ.บรรจบ ศรีภา
ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
คุณม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นฯ คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ประกอบคุณงามความดี สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ 

ต่อตนเองประเทศชาติและนำาช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

อันเป็นท่ีรักย่ิงของเราทุกคนตลอดมา

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล

ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา
ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
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รายพระนาม 
และรายนาม 
องค์ปาฐก  

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข         
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คร้ังท่ี  วันท่ี / สถานท่ี องค์ปาฐก ช่ือหัวข้อปาฐกถา

1 วันพฤหัสบดีท่ี 15 ก.ค. 2536
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการพัฒนาอันย่ังยืน 

(Research and Development 
for Sustainable Development)

2 วันศุกร์ท่ี 8 ก.ค. 2537
โรงแรมแชงกรีลา

ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 
รองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 วันเสาร์ท่ี 21 ต.ค. 2538
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.บุญสม มาร์ติน การพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
จากปี 2501-ปัจจุบัน

4 วันจันทร์ท่ี 21 ต.ค. 2539
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล การพัฒนาอุดมศึกษาไทยและบทบาท
ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข

5 วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2540
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.ประสพ รัตนากร อาจารย์สตางค์ มงคลสุข

6 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2541
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต อาจารย์สตางค์ มงคลสุข

7 วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2542
คณะวิทยาศาสตร์์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี การปฏิรูปการเรียนรู้และการสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร

8 วันพุธท่ี 25 ต.ค. 2543
คณะวิทยาศาสตร์

Prof.Geoffrey A. Cordell Continuing the Vision-Natural 
Product Science in the 21st 

Century

9 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2544
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ประสบการณ์การเป็นนักบริหาร
ในมหาวิทยาลัย

10 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2545
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อาจารย์สตางค์กับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไทย

11 วันพุธท่ี 29 ต.ค. 2546
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ 
สำาหรับวันน้ีและพรุ่งน้ี

12 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2547
คณะวิทยาศาสตร์

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์
เม่ือโลกกำาลังแบน

13 วันพุธท่ี  19 ต.ค. 2548
คณะวิทยาศาสตร์

Prof. Yuan T. Lee Dynamics of Chemical Reactions 
and Photochemical Processes
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คร้ังท่ี วันท่ี / สถานท่ี องค์ปาฐก ช่ือหัวข้อปาฐกถา

14 วันศุกร์ท่ี  20 ต.ค. 2549
คณะวิทยาศาสตร์

Prof. Aaron  Ciechanover Why our proteins have to die so 
we shall live: Personal insights on 

the development of new 
paradigms in medical sciences

15 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2550
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ วิทยาศาสตร์พอเพียง

16 วันพุธท่ี 22 ต.ค. 2551
คณะวิทยาศาสตร์

1. คุณศิววงศ์ จังคศิริ  
 

1. แนวทางเพ่ิมสมรรถนะการวิจัย
   เชิงพาณิชย์สำาหรับประเทศไทย

2. Prof. Ram Sasisekharan 2. Life Science Translational 
Research Challenges and 

Opportunities

17 วันอังคารท่ี 20 ต.ค. 2552
คณะวิทยาศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ สุนทรียภาพแห่งการวิจัย  
ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์

18 วันอังคารท่ี 21 ต.ค. 2553
คณะวิทยาศาสตร์

คุณมีชัย วีระไวทยะ การขจัดความเล่ือมล้ำาในสังคมไทย

19 วันท่ี 11 ต.ค. 2554
คณะวิทยาศาสตร์

Dr. Peter Small, Global Health Program, 
Bill and Melinda Gates Founda

The tuberculosis problem where 
will the answer come from?

20 วันท่ี 24 ตุลาคม 2555
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

21 วันท่ี 21 ตุลาคม 2556
คณะวิทยาศาสตร์

Professor Jay S. Siegel Dean 
School of Pharmaceutical Science and 
Technology ,Tianjin University, China

Passion, Pride and Purpose in 
Molecular Science : A Personal 

Perspective on Science in Liberal 
Education

22 วันท่ี 21 ตุลาคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตรี

นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร

23 วันท่ี 21 ตุลาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนา 
ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไร

21 ตุลาคม 2558 ครบรอบ 57 ปี สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และวันรักต้นไม้แห่งชาติ
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ประวัต ิ
"คณะวิทยาศาสตร์" โดย "อาจารย์สตางค์" 

 ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ก า ร ก่ อ ต้ั ง                            
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น้ันได้รับการ
เผยแพร่เป็นท่ีทราบท่ัวไป โดยอ้างอิงจากหนังสือ 
เอกสารจดหมายเหตุ คำาบอกเล่าจากอาจารย์อาวุโส 
หรือบุคคลสำาคัญหลายท่าน สำาหรับโอกาสครบรอบ
ปีท่ี 57 ของการสถาปนา หน่วยจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ ขอนำาเสนอเอกสารจดหมายเหตุอีกหน่ึงช้ิน
ท่ีเล่าถึงความเป็นมาของการก่อต้ัง ซ่ึง ศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อต้ังและคณบดีคนแรก เป็น
ผู้เขียนด้วยตนเอง จึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ช้ินสำาคัญท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเช่ือมโยง
กับประวัติศาสตร์ส่วนอ่ืนของคณะฯ ได้ โดยได้ทำาการ
เรียบเรียงเน้ือหาบางส่วนมานำาเสนอไว้ ณ ท่ีน้ี

เรียบเรียงจาก: สตางค์ มงคลสุข. (2502). 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. 

ในอนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

 เน่ืองในการท่ีนักศึกษาได้ร่วมมือกันจัดทำา
หนังสืออนุสรณ์ ของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สำาหรับปี พ.ศ. 2502-3 ข้ึนน้ี ข้าพเจ้าขอถือโอกาส
กล่าวถึงความเป็นมาแห่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
น้ีให้ทราบพอเป็นสังเขปด้วย
 ความคิดท่ีจะต้ัง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้ึนใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านผู้บัญชาการ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะน้ันคือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ได้มีความต้ังใจมานานแล้ว 
โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใน
ขณะน้ันมีนักศึกษาประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์ เช่น 
เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเภสัช เตรียมเทคนิคการแพทย์

เตรียมสุขาภิบาล และเตรียมพยาบาลปริญญา ซ่ึงมีนักศึกษาจำานวนมาก จึงน่าจะได้รวบรวมให้มาเรียนท่ีแห่ง
เดียวกันและจัดต้ังเป็นคณะข้ึน และอีกประการหน่ึง ท่านผู้บัญชาการมีความคิดท่ีจะให้คณะน้ีให้การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขา เพ่ือให้ผู้ท่ีสำาเร็จมาน้ันได้เป็นอาจารย์ต่อไปในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และทำางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต้องใช้แพทย์
ท่ีสำาเร็จออกมาเป็นอาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ัน pre-clinical ท้ังน้ัน ซ่ึงในต่างประเทศในขณะ
น้ีนิยมใช้นักวิทยาศาสตร์ท่ีได้ศึกษามาวิชาน้ัน ๆ เป็นอาจารย์ทาง pre-clinical มากกว่า เช่นวิชาชีวเคมีก็ใช้
ผู้ท่ีสำาเร็จได้ปริญญาทางชีวเคมีเป็นผู้สอน เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรก 
ท่ีห้องทำางานตึกเก่า ถนนศรีอยุธยา
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 ในระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังน้ี ประจวบกับทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดต้ังโรงเรียนแพทย์
ข้ึนอีกแห่งท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ องค์การยูซอมของสหรัฐอเมริกา ท่านผู้บัญชาการจึงได้มอบให้
ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำาเนินการรับนักศึกษาเตรียมแพทย์สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ก่อนเป็นจำานวน 65 คน ใน
ปี พ.ศ. 2503 โดยในข้ันแรกน้ันได้อาศัยยืมสถานท่ีของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ท่ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เป็นสถานท่ีศึกษาช่ัวคราวและมีช่ือว่า โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ในปี พ.ศ. 2502 การก่อสร้างสถานที่เรียนของ
โรงเรียนได้เสร็จบางส่วน แต่พอใช้เป็นที่เรียนได้จึง
ย้ายมาเรียนที่ตึกเรียนของโรงเรียนที่ถนนศรีอยุธยา 
พร้อมกับได้รวมเอานักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในสาขาอื่นๆ ซึ่งฝากเรียนไว้ชั่วคราวที่
คณะเภสัชศาสตร์ มารวมกันไว้ที่โรงเรียนเตรียม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำานวนนักศึกษาทั้งหมดได้
เพิ่มขึ้นเป็น 300 คน ประกอบด้วย เตรียมแพทย์ 
สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ เตรียมทันตแพทย์ 
เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียมสุขาภิบาล และ                 บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องแล็ป ตึกเก่า ถนนศรีอยุธยา

(จากซ้าย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส) 
ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2488-2500) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) 
ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2500-2501)

และศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสด์ิ แดงสว่าง 
ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2501-2507)

เตรียมพยาบาลปริญญา สำาหรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะเภสัชศาสตร์เป็นการช่ัวคราว 
เม่ือใดทางโรงเรียนมีสถานท่ีพอแล้ว ก็จะโอนมาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป ตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สำาหรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะเภสัชศาสตร์เป็นการช่ัวคราว 
เม่ือใดทางโรงเรียนมีสถานท่ีพอแล้ว ก็จะโอนมาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป ตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้อนุมัติ
ให้ตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2501 มีหน้าที่ให้การศึกษาด้าน
เตรียมวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติให้เปิดหลักสูตรขั้นปริญญา
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
บางสาขาขึ้นด้วย และได้รับการอนุมัติ เป็นที่
เรียบร้อยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502 ในการจัดตั้งคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นนี้  ท่านผู้บัญชาการ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ทั้งเก่าและใหม่ทั้ง 3 ท่าน 

แบบจำาลองกลุ่มอาคารเรียนและทดลองวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)

คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส, ศาสตราจารย์ หลวงพิณพาทย์พิทยาเภท และศาสตราจารย์            
นายแพทย์สวัสด์ิ แดงสว่าง ได้เป็นผู้ท่ีให้ความสนับสนุนร่วมมือและลงมือดำาเนินการเอง ช่วยเหลือข้าพเจ้า
เป็นอย่างมาก ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือแน่ว่า งานไม่สามารถจะดำาเนินไปได้ถ้าขาดความร่วมมือในการดำาเนินงานจาก
ท่านท้ัง 3 น้ี
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เรียบเรียงโดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง P112 ช้ันหน่ึง ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5716
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum  

www.facebook.com/musc.museum

 ในเร่ืองสถานท่ีสำาหรับจัดสร้างตึกเรียน ข้าพเจ้า
ของกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี 
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ พลเอกถนอม กิตติขจร           
พลเอกสุทธ์ิ สุทธิสารรณกร พลโทจิตติ นาวีเสถียร              
ซ่ึงได้มองเห็นความสำาคัญของการศึกษาและมิจิตใจ
กว้างขวางเสียสละมอบท่ีของกองทหาร ร.1 พัน 2 รอ. 
ให้ในระยะแรกประมาณ 7 ไร่กว่า เพ่ือจัดสร้างตึกเรียน
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ึน
 

 ในด้านงบประมาณ ขอกราบขอบพระคุณท่าน
ผู้อำานวยการ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และรองผู้อำานวยการ
สำานักงบประมาณ คุณสิริ ปกาสิต และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้
พิจารณาให้งบประมาณแก่คณะน้ีพอดำาเนินการไปได้
ด้วยดี

  ในด้านการดำาเนินงานมาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณอย่างสูงแก่บรรดาอาจารย์
ของข้าพเจ้า คือ ศาสตราจารย์ทองศุข พงศทัต ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำาทอง ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม                 
วัชโรบล และคุณหลวงสุขุม นัยประดิษฐ์ ท่ีได้ให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือมาจนการงานสำาเร็จไปได้ด้วยดี 
ข้าพเจ้าของกราบขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย

ภาพการก่อสร้าง ตึกกลม 
(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่ทราบปีท่ีบันทึก)

ตึกฟิสิกส์ พ.ศ. 2514
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ปาล์มจีบ

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Licuala grandis H. Wendl.
ช่ือสามัญ : Vanuatu fan palm
วงศ์ : Palmae
ถ่ินกำาเนิด : วานูอาตู

ของท่ีระลึกสำาหรับผู้เข้าร่วมงาน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครบรอบปีท่ี 57

ช่อดอกสีขาวระหว่างกาบใบ  จัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  ผลทรงกลมในขณะยังอ่อนจะมีสีเขียว
จากน้ันจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองและสีแดงอมส้มและจะเป็นสีแดงสดเม่ือแก่จัด  ซ่ึงเมล็ดภายใน
จะมีความสมบูรณ์สูงสุด  โดยเมล็ดมีลักษณะเล็กและกลมมีลวดลายคล้ายลูกปัด

ระบบนิเวศ : ปาล์มจีบชอบข้ึนในพ้ืนท่ีความ
ชุ่มช้ืนปานกลางในป่าละเมาะสลับทุ่งหญ้า 
สามารถข้ึนในภาวะแดดจัดได้ดี จึงเหมาะอย่าง
ย่ิงในการจัดสวนและมีราคาค่อนข้างแพง
การขยายพันธ์ุ : โดยการหว่านเมล็ดในกระบะ
ทรายหรือกระบะดินผสม เม่ืองอกจึงทำาการ
ย้ายลงถุงดำาหรือกระถางต่อไป เพาะเมล็ด
ประมาณ 2 เดือนจึงจะงอก

ลักษณะท่ัวไป : เป็นปาล์มต้นเด่ียวไม่แตกกอ
สูงประมาณ 2-4 เมตร ใบรูปพัดไม่แตกจากกัน 
ทรงกลมรัศมีใบ 1.5เมตร.ขอบใบหยักสีเขียว
เข้ม ก้านใบยาว 50 ซม. ก้านใบมีหนามแหลม
ใบจับพับละเอียดรอบตัวใบ   ดอกออกเป็นช่อ






