
จากซ้าย ศาสตราจารย์ นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส  
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 เน่ืองในการท่ีนักศึกษาได้ร่วมมือกันจัดทำาหนังสืออนุสรณ์ ของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำาหรับปี พ.ศ. 2502-3 ขึ้นนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสกล่าวถึงความเป็นมาแห่งคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์นี้ ให้ทราบพอเป็นสังเขปด้วย

 ความคิดที่จะตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านผู้
บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ได้มี
ความตั้งใจมานานแล้ว โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นมีนักศึกษา
ประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์ เช่น เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเภสัช เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียม
สุขาภิบาล และเตรียมพยาบาลปริญญา ซึ่งมีนักศึกษาจำานวนมาก จึงน่าจะได้รวบรวมให้มาเรียน
ที่แห่งเดียวกันและจัดตั้งเป็นคณะขึ้น และอีกประการหนึ่ง ท่านผู้บัญชาการมีความคิดที่จะให้
คณะนี้ ให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขา เพื่อให้ผู้ที่สำาเร็จมานั้น
ได้เป็นอาจารย์ต่อไปในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และทำางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต้องใช้แพทย์ที่สำาเร็จออกมาเป็นอาจารย์ ในทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้น pre-clinical ทั้งนั้น ซึ่งในต่างประเทศในขณะนี้นิยมใช้นักวิทยาศาสตร์ที่ ได้ศึกษา
วิชานั้น ๆ มาเป็นอาจารย์ทาง pre-clinical มากกว่า เช่น วิชาชีวเคมีก็ใช้ผู้ที่สำาเร็จได้ปริญญาทาง
ชีวเคมีเป็นผู้สอน เป็นต้น
 ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งนี้ ประจวบกับทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดตั้ง
โรงเรียนแพทย์ขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ องค์การยูซอมของสหรัฐอเมริกา 
ท่านผู้บัญชาการจึงได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำาเนินการรับนักศึกษาเตรียมแพทย์สำาหรับโรงเรียน
แพทย์เชียงใหม่ก่อนเป็นจำานวน 65 คน ในปี พ.ศ. 2501 โดยในขั้นแรกนั้นได้อาศัยยืมสถานที่
ของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถานที่ศึกษาชั่วคราวและมีชื่อว่า 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
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ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข



 พ.ศ. 2502 การก่อสร้างสถานท่ีเรียนของโรงเรียนได้เสร็จบางส่วน แต่พอใช้เป็นที่เรียนได้ 
จึงย้ายมาเรียนที่ตึกเรียนของโรงเรียนที่ถนนศรีอยุธยา พร้อมกับได้รวมเอานักศึกษาเตรียมวิทยา-
ศาสตร์การแพทย์ ในสาขาอื่น ๆ  ซึ่งฝากเรียนไว้ชั่วคราวที่คณะเภสัชศาสตร์ มารวมกันไว้ที่ โรงเรียน
เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำานวนนักศึกษาทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นเป็น 300 คน ประกอบด้วย 
เตรียมแพทย์สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียม
สุขาภิบาล และเตรีมพยาบาลปริญญา สำาหรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะเภสัช
ศาสตร์เป็นการชั่วคราว เมื่อใดทางโรงเรียนมีสถานที่พอแล้ว ก็จะโอนมาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ต่อไป ตามมติของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้อนุมัติให้ตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2501 มีหน้าที่ ให้การศึกษาด้านเตรียมวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติให้เปิดหลักสูตรขั้นปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์บางสาขาขึ้นด้วย และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
 ในการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ึนน้ี ท่านผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทั้งเก่าและใหม่ทั้งสามท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ศาสตราจารย์ หลวง
พิณพาทย์พิทยาเภท และศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ได้เป็นผู้ที่ ให้ความสนับสนุน
ร่วมมือและลงมือดำาเนินการเอง ช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่างานไม่
สามารถจะดำาเนินไปได้ถ้าขาดความร่วมมือในการดำาเนินงานจากท่านทั้งสามนี้
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(จากซ้าย) 
ศ. นพ.หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส) ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2488-2500) 
ศ. นพ.หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2500-2501) 
และ ศ. นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2501-2507)

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง สองผู้ร่วมก่อตั้งคณะวิทยศาสตร์การแพทย์
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 ในเรื่องสถานที่สำาหรับจัดสร้างตึกเรียน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ท่าน นายก
รัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พลเอกถนอม กิตติขจร พลเอกสุทธิ ์ สุทธิสารรณกร พลโท
จิตติ นาวีเสถียร ซึ่งได้มองเห็นความสำาคัญของการศึกษาและมิจิตใจกว้างขวางเสียสละมอบที่
ของกองทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ให้ ในระยะแรกประมาณ 7 ไร่กว่า เพื่อจัดสร้างตึกเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น
 ในด้านงบประมาณ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำานวยการ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และรอง
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ คุณสิริ ปกาสิต และเจ้าหน้าที่ที่ ได้พิจารณาให้งบประมาณแก่คณะ
นี้พอดำาเนินการไปได้ด้วยดี
 ในด้านการดำาเนินงานมาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณอย่างสูงแก่บรรดา
อาจารย์ของข้าพเจ้า คือ ศาสตราจารย์ทองศุข พงศทัต ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำาทอง 
ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล และคุณหลวงสุขุม นัยประดิษฐ์ ที่ ได้ ให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือ
มาจนการงานสำาเร็จไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

37





ปฐมบท “วิทยาศาสตร์ไทย” ในระดับอุดมศึกษา

 นับตั้งแต่ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ที่หว้ากอ เมื่อ พ.ศ. 2411 โดยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จากการ
ทรงคำานวณการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นที่ชื่นชมทั้งชาวสยามและชาวต่างชาติ เหตุการณ์
ครั้งนั้นทำาให้ชาวสยามเริ่มตื่นตัวและยอมรับวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร การศึกษาเล่าเรียนในระดับ
สูงจึงจำากัดอยู่ในวงของเจ้านายเท่านั้น
 ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำาริ
ที่จะจัดตั้งระบบการศึกษาแบบสากล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างโรงเรียนหลวงขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้ลูกหลานราษฎรทั่วไปได้มีโอกาสเล่าเรียน เป็นการขยายฐานการศึกษาให้แก่ราษฎรของ
พระองค์ ให้รู้จักวิทยาการสมัยใหม่มากขึ้น มิเพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงมองการณ์ไกล ด้วยใน
ขณะนั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ล่าอาณานิคมจากประเทศตะวันตก ซึ่งหากชาวไทย
ยังคงล้าหลังทางวิทยาการ ประเทศตะวันตกอาจหาเหตุใช้อ้างในการเข้ายึดกลืนแผ่นดิน แต่กว่า
ที่ระบบการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง ก็ล่วงเข้าสู่ปลายรัชสมัยของพระองค์ มีการ
ประกาศยกกรมธรรมการขึ้นเป็น กระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ถือว่า
การศึกษามีความสำาคัญจนถึงกับต้องมีเสนาบดีว่าราชการ
 วิชาวิทยาศาสตร์นั้นเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นลำาดับนับตั้งแต่ พ.ศ. 2410 ที่ ได้มีการจัดพิมพ์
หนังสือ “กิจจานุกิจ” โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) ถือว่าเป็นตำาราวิชาวิทยาศาสตร์
เล่มแรกของไทย เนื้อหาประกอบไปด้วยการบรรยายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดโดยชาวตะวันตก เพื่อให้ชาวไทยเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  ตามความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ 
มากกว่าจะหลงงมงายว่าเป็นเรื่องสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
 จนเมื่อ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ว่าราชการตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
มีการจัดตั้งระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยยกระดับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในรัชสมัย
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ 
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

60 ปีท่ีพ้นผ่าน
จากเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ในยุคเริ่มต้น คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้
แก่นักเรียนแพทย์และวิศวะ อีกทั้งยังผลิตครูสำาหรับวิทยาศาสตร์เพื่อส่งไปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ  
โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ จนเมื่อ พ.ศ. 2491 คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้แยกตัวออกจากคณะอักษรศาสตร์ (เคยแยกตัวออกมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 
2476 แต่ก็ประรวมกันใหม่อีกครั้งในปีเดียวกัน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิลนิธิ เป็นคณบดี
นับเป็นการเริ่มต้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการครั้ง
แรกของไทย
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงกลายเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ในยุคนั้นเริ่มมีการส่งเสริมให้นักเรียนไทยเดิน
ทางไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ยังต่างประเทศมากขึ้นด้วยทุนเล่าเรียนหลวง โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ไทยให้กลับมารับราชการในประเทศ การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของไทย
จึงเริ่มมีพัฒนาการขึ้นเป็นลำาดับ มีบัณฑิตวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น แต่ถึงกระน้ันการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ก็ยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงวิชาพื้นฐานของนักเรียนแพทย์อยู่นั่นเอง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 แม้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของไทยเร่ิมเป็นท่ีสนใจมากข้ึน
แต่สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษายังคงมีอยู่แห่งเดียว คือคณะวิทยา-
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงเริ่มมีความคิดที่จะสร้างสถาบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
 พ.ศ. 2499 ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
ในขณะนั้น ได้ติดต่อกับองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (USAID : United State 
Agency for International Development) เพื่อขอความช่วยเหลือการศึกษาด้านแพทยศาสตร์
โดยสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือในการจัดต้ังโรงเรียนแพทย์ ในส่วนภูมิภาคข้ึนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ คือ โรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมา
มีการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 มีแนวคิดเพื่อจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาประกอบ
อื่น ๆ เป็นเวลา 2 ปี ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ก่อนที่จะแยกไปศึกษาในสาขาต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งเมื่อเริ่ม
ก่อตั้งนั้นใช้ชื่อสถาบันว่า โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้บางส่วนของตึกเทคนิคการ
แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำาหรับการเรียนการสอน แต่โดยจุดหมายนั้นคือการสร้าง คณะ
วิทยาศาสตร์ สำาหรับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส จึงมอบ
หมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ทำาหน้าที่ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง
กล่าว
 โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็น
ผู้อำานวยการคนแรก จึงรับนักศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ จำานวน 64 คน เข้ามา
เป็นนักศึกษารุ่นแรกของสถาบัน ช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลากร ในปีแรกมีอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียง 9 ท่าน ได้แก่  
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 1) อาจารย์ผดุง ว่องพยาบาล   2) อาจารย์ไพบูลย์ เลปนานนท์   
 3) อาจารย์วารุณี เลิศศิริ (บุษปวานิช)  4) อาจารย์วิทยา สุภาพ 
 5) อาจารย์สมศรี ศรีรัฐ    6) อาจารย์ลาวรรณ จันทรสุต 
 7) อาจารย์ผ่องสรรพ์ เต็งไตรรัตน์   8) อาจารย์สรรเสริญ ต่างใจ 
 9) อาจารย์บังอร จันทนะภุมมะ

 นอกจากนี้ ปัญหาด้านอาคารสถานที่ก็นับเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อครั้งเริ่มดำาเนินการนั้นต้อง
อาศัยอาคารเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว จนกระทั่ง ศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ดำาเนินการขอโอนที่ดินเนื้อที่ราว 7 ไร่ครึ่ง ของสำานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ บริเวณถนนศรีอยุธยา และดำาเนินการจนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในสมัยของ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
 พ.ศ. 2502 ได้มีการย้ายนักศึกษามาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายังอาคารเรียนที่
สร้างเสร็จแล้วบางส่วน ซึ่งในขณะนั้นได้เร่งทำาการก่อสร้างให้ทันสำาหรับเปิดรับนักศึกษารุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เอง ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 ชั้น เป็นห้องบรรยายขนาดใหญ่ 
สามารถจุนักศึกษาได้ 200 คน นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยห้องบรรยายย่อยและห้องปฏิบัติการ
ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อีกจำานวนหนึ่ง อาคารชั้นเดียวขนาดเล็กใช้เป็นโรงอาหาร อาคารด้าน
ทิศตะวันตกติดกับโรงพยาบาลสงฆ์ ใช้เป็นห้องพักอาจารย์ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และ
ได้สร้างอาคารวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและห้องสมุด

“อาจารย์สตางค์” ที่ห้องทำางานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนศรีอยุธยา
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 พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะของโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีท่านแรก
 การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำาดับ 
สามารถผลิตนักเรียนเตรียมแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นจำานวนมาก และมีแผนการที่จะขยายฐานการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มากขึ้น เช่น ด้านพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการ
แพทย์ เป็นต้น ทำาให้สถานที่เริ่มคับแคบ ไม่เพียงพอกับจำานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งภายใน
คณะฯ ยังเป็นสถานที่ตั้งสำานักงานของหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ สำานักงานเลขาธิการ การศึกษา
แห่งชาติ สำานักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำานักงานแผนการโคลอมโบ (สนับสนุนการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) สำานักงานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 
ประจำาประเทศไทย
 ด้วยวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีในขณะนั้นที่ ได้เล็งเห็น
แล้วว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จำาเป็นต้องขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอกับนักศึกษาที่เพิ่ม
จำานวนมากขึ้นทุกปี อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำาเนิน
แผนการนำาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นมาเป็นผู้นำาในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยใน
อนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 จากความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ โลก ทำาให้ประเทศไทยจำาเป็นต้องก้าวตาม
วิทยาการสมัยใหม่ให้ทัน แต่สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของไทยยังมีไม่เพียงพอที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่สังคมได้อย่างทันการณ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ที่แต่เดิมเป็นสถาบันการศึกษาสำาหรับนักเรียนเตรียมแพทย์ จึงได้เพิ่มเป้าหมายใน

คณาจารย์ โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากซ้าย อ.ผดุง ว่องพยาบาล อ.ไพบูลย์ เลปนานนท์ 
อ.วารุณี เลิศศิริ (บุษปวานิช) อ.วลัย ประสาทกลพิทยา อ.วารี ศรีสุวรรณธัช อ.วิทยา สุภาพ อ.สมศรี 
ศรีรัฐ อ.ลาวรรณ จันทรสุต อ.ผ่องสรรพ์ เต็งไตรัตน์ อ.บังอร จันทนะภุมมะ อ.สุรางค์ ปกาสิต 
และ อ.ประพันธ์ ศิริจรรยา
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การที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้น
 จากความพยายามของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข รัฐบาลภายใต้การนำาของ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี จึงอนุมัติงบประมาณและที่ดินสำาหรับการก่อสร้างคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งใหม่ขึ้น บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ บริเวณถนนพระรามที่ 6 ตรงข้าม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำานวน 5 หลัง 
หลังละ 6 ชั้น รวมทั้งตึกปาฐกถาขนาดใหญ่หนึ่งหลัง กำาหนดแล้วเสร็จภายใน 2 ปีครึ่ง ในการนี้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชดำาเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 และ
เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
 งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนั้น จำานวน 400 ล้านบาท เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทย
และมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ โดยออกงบประมาณฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ซึ่งความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์นี้ นับเป็นความสามารถของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่ ได้สานความ
สัมพันธ์อันดีกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จนได้รับความช่วยทั้งในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนบุคลากร กล่าวได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถเกิดขึ้นมาได้นั้น เป็นเพราะ
ความสามารถของท่านโดยแท้
 พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ จึงให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพื่อให้มีขอบเขตการดำาเนินงาน
กว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุดลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 นับแต่นั้นเป็นต้นมา
 หลังจากที่อาคารเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์ จึงได้ทำาการย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มา
ยังสถานที่ ใหม่จนหมดสิ้น ส่วนพื้นที่เดิมบริเวณถนนศรีอยุธยานั้น ได้ถ่ายโอนให้เป็นพื้นที่สำาหรับ
คณะเภสัชศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากจะดำาเนินการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาของคณะฯ เองแล้ว 
ยังใช้เป็นที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาทุกคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และยัง
มีการเรียนการสอนสำาหรับขั้นปริญญาโท เอก ในสาขาต่าง ๆ นับเป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การเป็น
แหล่งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญระดับประเทศอย่างแท้จริง
 ในช่วงแรกนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือทั้งทางด้านงบประมาณ และ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากนานาประเทศ เช่น รัฐบาลประเทศเยอรมนี บริติชเคาน์ซิล 
ประเทศอังกฤษ หรือจากองค์การสหประชาชาติ โดยส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนในช่วงที่
คณะฯ ยังคงขาดแคลนอาจารย์ อาทิ อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีจากองค์การสหประชาชาติ 1 ท่าน 
อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมี จากรัฐบาลอังกฤษ 2 ท่านโดยสอนติดต่อกันเป็นเวลาถึง 6 ปี อาจารย์ผู้
สอนวิชาฟิสิกัลเคมีจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน 1 ท่าน อาจารย์ผู้สอนวิชาอินทรีย์เคมีจากรัฐบาล
ประเทศออสเตรเลีย 1 ท่าน เป็นต้น
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บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาพจากหนังสือ อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2504

บรรยากาศการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภาพจากหนังสือ อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2505
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 นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในด้านต่าง ๆ  จากข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์ ในประเทศไทย ให้
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิร็อคกี้
เฟลเลอร์ โดยได้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจำาในภาควิชาต่าง ๆ  ภาควิชาละ 3 ท่านเป็นอย่างน้อย 
และยังส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับหัวหน้าภาควิชา อาทิ Prof. Robert C. Holland ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ Prof. James A. Olsen ภาควิชาชีวเคมี Prof. William D. Sawyer ภาควิชา
จุลชีววิทยา เป็นต้น โดยมี Prof. James S. Dinning เป็นผู้ประสานงานทั้งหมด
 นับแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ พ.ศ. 2501 มีนักศึกษาเพียง 65 คน 
ในเวลา 10 ปีต่อมา มีนักศึกษาเพิ่มจำานวนถึง 1,223 คน นับเป็นความสำาเร็จอย่างมาก ในระยะ
เวลาดังกล่าว ทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาที่เรียนดีจำานวนหนึ่ง ไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ด้วยทุนโครงการโคลอมโบ ประเทศอังกฤษด้วยทุนจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วยทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ หรือทุนจากรัฐบาลไทย นอกจากนี้ยังส่งอาจารย์ผู้
สอนชาวไทยในระดับปริญญาตรีและโท ไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทและเอกยังต่าง
ประเทศเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้นำาวิชาความรู้ที่ ได้กลับมาช่วยการเรียนการสอน เป็น
การวางแผนเพื่อผลระยะยาวส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยที่มีความสามารถ มาช่วยพัฒนาคณะฯ มากมาย

ก้าวสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในระดับสากล

 ทศวรรษที่หนึ่ง
 ในช่วงแรกของการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อให้เกิดบรรยากาศใหม่ และ
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จากจุดเริ่มต้นของการเป็นสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาเพื่อเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ 
มาเป็นสถานศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการ
เรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี 
รวมถึงผู้ที่จะศึกษาต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จึงกลายเป็นจุดรวมของนักศึกษาผู้มีศักยภาพสูงที่สุดจากทั่วประเทศ หลายคนได้ตัดสินใจเรียน
วิทยาศาสตร์แทนท่ีจะเรียนแพทยศาสตร์จากการชักชวนของท่านคณบดี   ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข และได้รับทุนให้ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ ได้กลายเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยในเวลาต่อมา
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงทศวรรษแรกเป็นยุคสังคมโลกมีความเชื่อมั่นว่า 
วิทยาศาสตร์คือกุญแจสำาคัญในการพัฒนาทุกสิ่ง  ประเทศไทยก็ได้รับผลจากกระแสความตื่นตัว
ด้านการพัฒนา มีการจัดตั้ง สภาพัฒนาเศรษฐกิจ สภาการศึกษา สภาวิจัยแห่งชาติ เริ่มจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย หรือ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน 
 ช่วงสิบปีแรกของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้วงเวลาแห่งการเริ่มต้น แม้จะประสบ
ปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความทุ่มเทของท่านคณบดี จึงทำาให้สามารถผ่านพ้นมาได้
อย่างราบรื่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ขณะที่
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ปัญหาสำาคัญอีกประการคือขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนเป็นจำานวนมาก มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์จึงได้ ให้
ความช่วยเหลือด้วยการส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจำาในภาควิชาต่าง ๆ เพื่อดำาเนินงานด้านการ
บริหารและการเรียนการสอน และจากปัญหานี้เองทำาให้ท่านอาจารย์สตางค์วางแผนในการส่ง
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาเป็น
อาจารย์ของคณะฯ ต่อไป

 การวิจัยและพัฒนากำาลังคน
 การทำาวิจัยเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะท่านอาจารย์สตางค์
ได้แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าการทำาวิจัยนั้นมีความสำาคัญไม่แพ้การเรียนการสอนและจำาเป็น
ตอ้งทำาควบคูก่นัไปดว้ย          แมว้า่จะเปดิดำาเนนิการมาได้ไมน่าน แตค่ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ก็ลาย
เป็นแหล่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญ ปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากคือความร่วมมือของมูลนิธิร็อคกี้
เฟลเลอร์ซึ่งท่านอาจารย์สตางค์เป็นผู้ประสานงานด้วยตนเอง ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
มาประจำาที่คณะฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ทุนวิจัย และทุนบัณฑิตศึกษา ขณะเดียว
กันท่านได้พยายามหาทุนวิจัยเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ทำางานวิจัยเพื่อจะได้ทุ่มเท
ทำางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงเรื่องการหารายได้เพิ่มเติมจากการสอนกวดวิชาซึ่งเป็นที่นิยม
ในยุคนั้น และเมื่อ พ.ศ. 2510 สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้มอบ
ทุนให้แก่นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นทุนสำาหรับการทำางานวิจัย 
 พ.ศ. 2508 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุม
วิชาการเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศ จนถึง พ.ศ. 2514 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมและเปลี่ยนชื่อเป็น การประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) และดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหลายครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานและร่วมติดตามความก้าว
หน้าของวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ

 ภาควิชาและหน่วยวิจัย
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เริ่มดำาเนินการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานตั้งแต่
จัดตั้งคณะเมื่อ พ.ศ. 2501 กระทั่งเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 
2512 มีการจัดตั้งภาควิชาในช่วงเวลาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 14 ภาควิชา ได้แก่

 1) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   2) ภาควิชาคณิตศาสตร์
 3) ภาควิชาคอมพิวเตอร ์   4) ภาควิชาเคมี
 5) ภาควิชาจุลชีววิทยา   6) ภาควิชาชีวเคมี
 7) ภาควชาชีววิทยา   8) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 9) ภาควิชาพยาธิชีววิทยา   10) ภาควิชาพฤกษศาสตร์
 11) ภาควิชาฟิสิกส์    12) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 13) ภาควิชาเภสัชวิทยา   14) ภาควิชาสรีรวิทยา
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 ต่อมา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ย้ายไปเข้าร่วมในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 
2547 และภาควิชาคอมพิวเตอร์ ย้ายไปจัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อ พ.ศ. 2552 ตามลำาดับ
 งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เริ่มมีความเป็นสหสาขาวิชามากขึ้น     (Multidisciplinary) 
โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงเพื่อแก้ปัญหาโจทย์วิจัยเดียวกัน จึงสนับสนุนให้สร้างกลุ่มวิจัยขึ้น คือ 
กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เป็นการสร้างทีมวิจัยสำาหรับอาจารย์หรือ
นักวิจัยที่มีความสนใจในงานวิจัยที่ ใกล้เคียงกันได้ทำางานร่วมกัน คณะวิทยาศาสตร์จะให้การ
สนับสนุนในช่วงแรกโดยมุ่งหวังว่าหน่วยวิจัยเหล่านี้จะสามารถหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป
ซึ่งพบว่ากลุ่มวิจัยเหล่านี้มีศักยภาพสูงทั้งในด้านจำานวนโครงการวิจัยและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 การประเมินในหลักการและประสิทธิภาพของกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนี้ พบว่าการที่
สามารถส่งเสริมให้นักวิจัยทำางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจัยสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการสร้างกลุ่มวิจัยในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมี หน่วยวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ ทั้งสิ้น 14 หน่วย ได้แก่

 1. หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp)
 2. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ 
    Center for Excellence in Protein and Enzyme Technology (CPET) 
 3. หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำาโดยพาหะ 
    Center of Excellence for Vectors and Vector-Borne Diseases (CVVD)
 4. หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำาแบคทีเรีย 
    Center for Emerging Bacterial Infections (EBI)
 5. หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
    Center of Nanoscience and Nanotechnology (NANO)
 6. หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ Center for Neuroscience (CNS)
 7. หน่วยวิจัยพลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว
    Center of Sustainable Energy and Green Materials
 8. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
    Center for Surface Science & Engineering (SSE)
 9. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก 
    Center of Calcium and Bone Research (COCAB)
 10. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเร่งปฏิกริยา 
            Center for Catalysis Science and Technology (CAST)
 11. หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน Center of Nanoimaging (CNI)
 12. Mahidol University Center of Scientific Computing
 13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา 
     Excellent Center for Drug Discovery (ECDD)
 14. ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค
     Regional R&D Training Center for Insect Biotechnology
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 การวิจัยเป็นวัฒนธรรมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มีการปรับทิศทางและนโยบายเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบันนอกจากงานวิจัยพื้นฐานแล้ว คณะวิทยาศาสตร์
ได้พยายามมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและทุนวิจัยมากขึ้น นำามาต่อยอดและ
พัฒนา สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ โดยงาน
วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 13 กลุ่ม คือ

 1. Aquaculture (Shrimp/Fish/Abalone/Sea cucumber)
 งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลา หอย
เป๋าฮื้อ และปลิงทะเล เป็นต้น เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาอย่างยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบและป้องกัน
ความสูญเสียจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. Agriculture and Food
 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่า

 3. Ecology and Environmental Conservation (animal, plant, insects, 
microbes)
 งานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์  การเสริมสร้างและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ในประเทศ

 4. Bioresource (Biocatalysis, Biorefinery, Biobased Chemical, Bioenergy, 
Bioactive Compounds, Biomass, Green Process)
 งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  ได้แก่  การพัฒนา
ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพในรูปแบบของเอนไซม์หรือเซลล์จุลินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพสูง  ในการ
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและทางด้านการแพทย์ การพัฒนาเซลล์เช้ือเพลิงชีวภาพด้วยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการสกัดสาร
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา เพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำาอาง เป็นต้น

 5. Materials and Polymers (Smart material, Nanomaterial, Rubber, Polymer 
and Bioplastics)
 งานวิจัยและพัฒนาวัสดุเฉพาะทางเพื่อผลิตหรือใช้วัสดุนาโนเทคโนโลยีสำาหรับนำาไปใช้
ในด้านพลังงานทดแทน เครื่องมือหรือวัสดุเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และลดต้นทุนของกระบวนการผลิต นำาไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์

 6. Diagnostics and Sensor (Sensor, Diagnostic kit, High throughput 
detection, Lab-on-chips)
 งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่นำาไปใช้ ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ
ระบบอัตโนมัติในการควบคุม ประมวลผลและรายงานผลในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
เช่น การพัฒนาเซ็นเซอร์ต่าง ๆ  ชุดตรวจสารปนเปื้อน หรือชุดตรวจภาคสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความไวในการตรวจ
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 7. Aging Diseases and Noncommunicable Diseases (Neurological 
disorders, Cancer, Metabolic Syndromes, Bone and Muscle Diseases)
 งานวจิยัทีเ่นน้การปอ้งกนัและรกัษาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัทีพ่บมากในผูส้งูอาย ุ  เชน่    โรคมะเรง็ 
โรคความเสื่อมของระบบประสาท โรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม  โรคกระดูกพรุน  เป็นต้น 
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะแรกได้อย่าง
แม่นยำาและมีประสิทธิภาพ
 8. Emerging, Infectious Diseases and Parasites
 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่จำาเป็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำาต่าง ๆ  
เช่น  โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต เป็นต้น เพื่อนำาไปใช้ ในการป้องกัน ควบคุม 
และวางแนวทางการรักษาโรคต่อไปในอนาคต

 9. Therapeutics (Stem Cell, Vaccine, Medicinal Chemistry and Natural 
Product, Drug Development) 
 งานวิจัยและพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์  รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น  เซลล์
ต้นกำาเนิด  วัคซีน  สารสกัดต่าง -ๆ  หรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อใช้ ในการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ต่อการรับมือกับโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 10. Systems Biology 
 งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ  ที่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ทาง
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้จากต่างสาขาวิชา  เช่น  ชีววิทยาการแพทย์  การ
ประมวลข้อมูลขนาดใหญ่  คณิตศาสตร์  หรือฟิสิกส์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจชีววิทยาเชิง
ระบบของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน  และนำาไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านการแพทย์ต่อ
ไปในอนาคต

 11. Computational, Modeling and Simulations
 งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ ใช้การสร้างแบบจำาลองและประมวลผลร่วมกับข้อมูล
เชิงสถิติ เพื่อนำาไปใช้ ในการจำาลองปรากฎการณ์ต่าง ๆ  ทั้งด้านชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ตลอดจนการเกษตร

 12. Earth and Cosmic Science (Cosmology and Astrology)
 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำาไปใช้
ในการตรวจวัด การเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate Change) ตลอดจนปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอวกาศ

 13. Science Education
 งานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่ กระบวน
การสอนและการถ่ายทอดความรู้ ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการเรียนรู้หรือสื่อการสอน เพื่อทำาให้
เกิด Transformative Learning ในระดับผู้เรียน
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 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการอ้างอิงเป็นจำานวนมาก ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึงปัจจุบันมากกว่า 7,264 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดยวารสารที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินคุณภาพในเกณฑ์ดีมาก
 เพื่อให้การดำาเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คณะวิทยาศาสตร์จึงได้
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ สำาหรับสนับสนุนการวิจัย ได้แก่

 หน่วยเครื่องมือกลาง (Central Instrumental Facility : CIF) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสำาหรับให้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่มีราคาแพงและมีความ
ต้องการใช้งานมาก พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง อันเป็นการส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากร ขณะเดียวกัน CIF ยังรับบริการวิเคราะห์ทางเคมี
ของสิ่งส่งตรวจ ให้คำาปรึกษาทางวิชาการ บริการด้านงานวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์เพื่อ
การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมให้แก่หน่วยราชการและเอกชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพันธมิตรกับภาคส่วนต่าง ๆ

 หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน (Center of Nanoimaging : CNI) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2555 ด้วยความร่วมมือของ บริษัท Olympus เป็นห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ท่ีสมบูรณ์แบบ 
ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ Transmission electron microscope, Field 
emission scanning electron microscope, Confocal laser scanning microscope และ Live 
cell imaging facility and various kinds of light microscopes สามารถให้บริการทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการเพื่อวินิจฉัย
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 หน่วยสัตว์ทดลอง (Central Animal Facility : CAF) มีหน้าที่จัดหาสัตว์ทดลอง
คุณภาพมาตรฐานในงานวิจัยทดลองทดสอบงานผลิตชีววัตถุและงานสอน จัดการและควบคุมดูแล
การเล้ียงดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล    ควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ทดลองให้สอดคล้อง
กับระบบควบคุมป้องกันการติดเชื้อ จากผลการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วย
สัตว์ทดลอง จึงได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
ของสถาบัน เมื่อ พ.ศ. 2558 จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
แรกของประเทศที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ และใน พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการ
ตรวจประเมินการเลี้ยงสัตว์เพื่อการทดลอง Full Accreditation จาก AAALAC International 
โดยเป็นองค์กรลำาดับที่ 8 ของประเทศไทยที่ ได้รับเกียรตินี้

 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (National Doping Control Centre) ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ
ตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค ศูนย์ตรวจสอบสาร
ต้องห้ามในนักกีฬาได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่สนับสนุน
และผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างเข้มแข็งตลอดมาตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากกล หรือ IOC ต้องประกอบด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง 
และนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน รวมท้ังกระบวนการปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน 
ซึ่งใน พ.ศ. 2541 มีห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองของ IOC เพียง 25 แห่งในโลก โดยศูนย์ฯ 
ได้รับการรับรองเป็นแห่งที่ 23
 พ.ศ. 2561 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ยกสถานะศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
เป็น สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจในการให้บริการสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและต่าง
ประเทศมากกว่า 58,000 เล่ม วารสารวิชาการ 1,580 รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 186 ฐาน 
วารสารออนไลน์ 9,094 รายชื่อ และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ บริการ
ตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาหรับการวิจัย ฯลฯ 
 นอกจากนี้งานสารสนเทศฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย การ
บริหารจัดการข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล วิเคราะห์
ข้อมูลผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย และสืบค้นข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารต่าง ๆ จาก
ฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยเป็นประจำาทุกเดือน จัดทำาข้อมูลรายงานการประกัน
คุณภาพและรายงานตัวชี้วัดต่างๆ ด้านการวิจัย ตามที่ ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
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 การเรียนการสอน
 คณะวิทยาศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นการสอน
วิชาพื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้หลักสูตรและคณะอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งดำาเนิน
การมาตั้งแต่ก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน โดยรับผิดชอบการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะและ
ชั้นปีที่ 2 และ 3 ของบางหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของหลายสถาบัน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 
 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI) 
 - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (RA) 
 - กลุ่มนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (PI)
 - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฺBM) 
 - คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 นอกจากนี้คือการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์พยายามสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้มข้น
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่เพียงพอกับจำานวนนักศึกษา โดยจัดตั้ง หน่วย
ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (Multi-disciplinary Laboratory : MDL) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 (เมื่อ
แรกเริ่มใชชื่อว่า Teaching Lab) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเตรียมห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปีและนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ต่อมาได้ขยายขอบเขตงาน
เป็นศูนย์กลางการเตรียมการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ  ในเขต
พญาไทและศาลายา
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสร้างหลักสูตรใหม่
เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาและสังคม โดยปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) 6 หลักสูตร นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร
พิเศษสำาหรับระดับปริญญาตรี เพื่อการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และ
การจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด) และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.
 ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ) 17 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (นานาชาติ)
17 หลักสูตร และหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างสาขา หรือ หลักสูตรสหสาขาวิชา (Multi
disciplinary unit) ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่ง
เป็นหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (Mole-
cular Medicine) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Materials Sciences and Engineering) และ
พิษวิทยา (Toxicology) 
 ในการคัดเลือกนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อได้ทดลองจัดต้ังโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance 
Placement) เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยร่วมมือกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด้วยการเชิญชวนนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้อาจารย์
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ผู้สอนมีส่วนร่วมและได้พัฒนาตนเอง โดยนักเรียนยังคงเรียนกับอาจารย์ ในโรงเรียนเช่นเดิม แต่
คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้กำากับดูแลหลักสูตร ให้คำาแนะนำาในกระบวนการเรียนการสอน การออก
ข้อสอบ หากนักเรียนสามารถผ่านรายวิชาเรียนล่วงหน้านี้ ได้ เมื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
จะไม่ต้องเรียนวิชาเหล่านั้นซ้ำา โครงการนี้ ได้ทดลองดำาเนินการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 
2-3 ปี จึงยกเลิกไป
 พ.ศ. 2546 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction
Program) เป็นรุ่นแรก เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้มข้นทางวิชาการและการวิจัยที่ทัดเทียมกับ 
Honors Program ของต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยไม่ต้องผ่านการเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรนี้จัดอยู่ ในโครงการ B.Sc.-
Ph.D. ซึ่งใช้เวลาเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาเอก 3-4 ปี รวมเป็น 7-8 ปี รับ
นักศึกษาหลักสูตรปกติที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป โดยอาจเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 และ/หรือปี
ที่ 3 (ขึ้นกับสาขาเอกที่เลือก) รายวิชาในหลักสูตรเน้นความลึกซึ้งของเนื้อหามากกว่าปกติ และ/หรอื
เป็นวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้ทำาวิจัยอย่างเข้มข้น ผู้สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรพิสิฐวิธานในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ซึ่งจะทำาให้นักศึกษามี
เวลาปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันหลักสูตรพิสิฐวิธานเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เคมี
ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และพฤกษศาสตร์
 เพื่อเป็นการสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์
ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ศึกษาหรือทำาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ในสถาบันที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นสถาบันท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกให้ความเห็นชอบ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการระดับนานาชาติอันจะเป็นผลดีต่อ
นักศึกษาและสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ที่ ได้มาประยุกต์ ใช้และพัฒนางานวิจัยต่อไป 
นักศึกษาที่อยู่ ในข่ายได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน นักศึกษาทุนศรีตรังทอง 
นักศึกษาทุน พสวท. และ นักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำาทั่วโลก
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ Osaka University และ Chiba University 
ประเทศญี่ปุ่น เปิดหลักสูตร Double Degree โครงการ Joint Symposium การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและนักวิจัย Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย เปิดหลักสูตร 
Double Degree ระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์ คือ สาขาคณิตศาสตร์
ประกันภัย และเพิ่มสาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการในเวลาต่อมา The University of Sussex
จากสหราชอาณาจักร เปิดหลักสูตร Double Degree สาขา Biomedical Science และ 
Bioinnovation และ State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร
Double Degree สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (Bioresources & 
Environmental Biology) เป็นต้น



 บริการวิชาการ
 แม้ว่างานบริการวิชาการอาจจะเป็นพันธกิจรองของคณะวิทยาศาสตร์ แต่ก็นับเป็นหน้าที่
สำาคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ช่วยตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการวิจัยและการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและสากล รวมทั้งเป็นสถาบันที่มีความเพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) จึงตระหนักถึง
ความสำาคัญและศักยภาพดังกล่าวและได้มีการริเริ่มกลไกการให้บริการวิชาการ โดยจัดตั้ง หน่วย
พัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit : BDU) เพื่อให้บริการวิจัยและพัฒนา ให้คำาปรึกษา
ด้านการวิจัย และบริการวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ 
การนำาผลงานทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรม สร้างผลงานในรูปแบบของเทคโนโลยีต้นแบบ 
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ เพื่อจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่าง ๆ 

การร่วมมือกับภาคเอกชน
 ท่ามกลางกระแสการพลวัตรของระบบเศรษฐกิจแบบ Knowdege based คณะวิทยา-
ศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการผลิตองค์ความรู้ ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ (Discovering
and Innovation) เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตและบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตและ
ยั่งยืน รวมทั้งให้สังคมประจักษ์ถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำาเนิน
การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีจุดเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำางานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้นแบบของสังคม คือในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ 
กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำาเร็จรูปใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก 
เปิดศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) เป็นการร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยา-
ศาสตร์พื้นฐานตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ร่วมสร้างนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร พัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันเชิง
พาณิชย์ 
 นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เช่น บริษัท เอสซีจี 
เคมิคอลส์ จำากัด บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำากัด บริษัท อัซไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท Olympus Singapore pte Ltd. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด เป็นต้น เพื่อมุ่ง
เน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ระหว่างนักวิจัย ร่วมตอบโจทย์แก้ปัญหาของภาคส่วนอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ
 ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางยุทธศาสตร์สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ 
“ประเทศไทย 4.0” โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย
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เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดข้ึนของวิสาหกิจเร่ิมต้นใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
การสร้างธุรกิจให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ จากแนวคิดใหม่ โดยมีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจทุกระดับ และได้
จัดให้เป็นกลยุทธ์สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
 คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำาเนินโครงการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยก่อ
สร้างอาคาร VentureClub@MUSC สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างผลงานวิจัย-นวัตกรรม เป็นแหล่งเชื่อมโยงและให้คำา
ปรึกษากับภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วหลายแห่ง อาทิ 
 - บริษัท เซโนสติกส์ จำากัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตร 
 - บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีตรวจวัด
   สภาพแวดล้อมและปัจจัยการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์  
 - บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำากัด ให้บริการด้านการสำารวจแมกนีโตเทลลูริก 
   (Magnetotelluric Survey) และการสำารวจไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current 
   Resistivity Survey) 
 - บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำากัด พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ ใช้
  เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี Digital Smell การตรวจวัดโมเลกุลกลิ่น
   ในด้านการเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและการแพทย์ พร้อมทีมที่ปรึกษา
   จากผู้เชี่ยวชาญ

อาคาร VentureClub@MUSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



รางวัลเกียรติยศประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 
เป็นการจัดระดับ (Rating) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 
ปานกลาง ระดับ 2 ควรปรับปรุง และระดับ 1 ต้องปรับปรุงโดยด่วน การจัดระดับแบ่งออกเป็น
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสาขา
วิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดย สกว. เป็นความ
สมัครใจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่จะส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประเมิน

 ผลการประเมิน พ.ศ. 2552

 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน 436 หน่วย จากมหาวิทยาลัย 36 แห่ง ข้อมูลที่ ใช้ประเมิน 
คือ บทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และ Proceedings ระดับ
นานาชาติและระดับชาติ ซึ่งมีการถ่วงน้ำาหนักต่างกัน ระดับสูงสุด คือ วารสารวิชาการนานาชาติ 
ซึ่งให้น้ำาหนักเป็น 1 จนถึง Proceedings ระดับชาติ ซึ่งให้น้ำาหนักน้อยที่สุดเป็น 1/8 นอกจากนี้ยัง
พิจารณาในส่วนของสิทธิบัตรโดยใช้น้ำาหนักตั้งแต่ 1 สำาหรับสิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ จนถึง
อนุสิทธิบัตรซึ่งให้น้ำาหนักเป็น 1/4
          ในการประเมินประกอบด้วยข้อมูลประเภทของวารสาร และสัดส่วนผลงานในบทความ
นั้นของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน ทำาให้ได้ปริมาณงานของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอย่าง
แท้จริง ผลการประเมินจะได้ค่าตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ประเภท ซึ่งค่าแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละสาขาวิชา
จะนำามาเรียงจากสูงถึงต่ำา แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 = ดีเยี่ยม ระดับ 4 = ดีมาก ระดับ 
3 = ดี ระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 1 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ค่าที่ ได้ หรือ rating ของแต่ละตัวชี้วัดจะ
นำามารวมกันโดยถ่วงน้ำาหนัก 30: 20: 30: 20 ค่าที่ ได้เรียกว่า TRF Index 
 ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
 ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาพรีคลินิก)
 กลุ่มเทคโนโลยี 
 ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 ผลการประเมิน พ.ศ. 2554

 การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ 34 แห่ง โดยข้อมูลที่ ใช้ ในการประเมิน
ประกอบด้วย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings 
ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์ ใน พ.ศ. 2552-2553 และสิทธิบัตร/
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อนุสิทธิบัตรที่ ได้รับการอนุมัติใน พ.ศ. 2552-2553 โดยมีการถ่วงน้ำาหนักบทความที่ตีพิมพ์ และ
ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย

         ส่วนตัวชี้วัดที่ ใช้มี 4 ตัว ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1: Equivalent International Journal Publication/Faculty Member 
 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ โดยวัดจำานวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน ซึ่งบทความแต่ละประเภทจะ
ให้น้ำาหนักต่างกัน ตั้งแต่ 1 ลงมาถึง 0.125 โดยบทความที่มีผู้เขียนหลายคนจะให้ปริมาณงาน
เฉลี่ยตามจำานวนผู้เขียนด้วย 

 ตัวชี้วัดที่ 2: Journal Impact Factor/Faculty Member 
 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor 
ต่ออาจารย์ 1 ท่าน 

 ตัวชี้วัดที่ 3: Equivalent International Journal Publication/Discipline 
 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ
 ตัวชี้วัดที่ 4: Journal Impact Factor/Discipline 
 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor

 ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย
 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ภาควิชาฟิสิกส์
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 และภาควิชาเภสัชวิทยา)

 ผลการประเมิน พ.ศ. 2557

 การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นการวัด
คุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำาคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและระบบวิจัย
ของประเทศ สกว.จึงมุ่งพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินใน 
พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานเข้ารับการประเมิน 473 หน่วยงาน จาก 28 สถาบัน โดยหน่วยงานที่ ได้
รับการประเมินคุณภาพฯ พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่อยู่ ในระดับ Rating 5 (TRF Index 4.5-5.0) 
จะได้รับสิทธิสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม (TRF 
Index 4.5-4.9) ประกอบด้วย



 รางวัลเกียรติยศอื่นๆ 

 เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย มาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยระดับสูงที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นนักวิจัยที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
สร้างกลุ่มวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่ประชาคมวิจัยระดับประเทศ ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและ
คลังความรู้ของประเทศในระยะยาว ผู้ที่ ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” 
และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จะใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ได้รับทุนต้องเป็นนักวิจัยช้ันนำาท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีจริยธรรมที่ดี มี
คณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเปน็หวัหนา้ทมีวจิยั สามารถพฒันาทมีงาน พฒันาผลงาน และพฒันานกัวจิยั
รุ่นใหม่

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (แถวหลังที่สามจากขวา) เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
เมธีวิจัยอาวุโส โดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 กลุ่มสาขาเทคโนโลยี ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
 และภาควิชาเภสัชวิทยา)
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ศ.อาวุโส ดร. นพ.นรัตพถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (แถวนั่งริมขวา) เข้ารับพระราชทาน
โล่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (แถวนั่งที่สอง
จากซ้าย) เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

 รายนามคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา (พ.ศ. 2538, 2542)
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวรภย์ บัวเล็ก ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2538)
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2539, 2543, 2546)
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2539, 2543)
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2539, 2543, 2546)
 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
      (พ.ศ. 2540, 2544, 2547)
 7. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2540, 2544)
 8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2540)
 9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2542, 2545)
 10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2544, 2547)
 11. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2545)
 12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2547)
 13. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2551, 2554)
 14. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2556, 2559)
 15. ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2557, 2560)
 16. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ (พ.ศ. 2559)

 หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน



 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มูลนิธิโทเร เพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

 Toray Industries, Inc. ก่อตั้งมูลนิธิ The Toray Science Foundation ขึ้นที่ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2503 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ต่อมามูลนิธิฯ 
ได้ขยายความช่วยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ให้การสนับสนุนเยาวชน อาจารย์ 
และสถาบันทางวิทยาศาสตร์

 พ.ศ. 2536 ได้ก่อตั้ง มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) 
ด้วยเงินบริจาค 40 ล้านบาท เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำาดอกผลมาใช้ ในการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการ
วิจัยและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน บุคคล หรือผู้ที่ค้นคว้าอันเป็นประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์ 
ให้การสนับสนุนครู-อาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีการเสริมสร้างความคิดในเชิงวิทยา
ศาสตร์ด้วยการคิดสร้างสื่อการสอนและการทดลองที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น
  1) รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Awards)
 2) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
    Technology Research Grants)
 3) รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards)

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาปี 2537 ประเภทสถาบัน 
จากมูลนิธิโทเรฯ มอบให้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 การมอบรางวัลและทุนดังกล่าวเร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2537 โดยหน่วยงานและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยได้รับรางวัลมีดังนี้

 พ.ศ. 2537   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทสถาบัน)
 พ.ศ. 2538   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี (ประเภทบุคคล)
 พ.ศ. 2539   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ภาควิชาชีวเคมี 
       (ประเภทบุคคล)
 พ.ศ. 2543   คณะผู้วิจัยเรื่องกุ้งกุลาดำา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
       (ประเภทสถาบัน)
 พ.ศ. 2546   ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มีวุฒิสม ภาควิชาจุลชีววิทยา (ประเภทบุคคล)
 พ.ศ. 2553   ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
       (ประเภทสถาบัน)
 พ.ศ. 2556   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา 
       (ประเภทบุคคล)
 พ.ศ. 2560   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
       (ประเภทสถาบัน)

 หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากมูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 24 ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
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 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้ ได้มี
โอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัย
ดังกล่าวจะทำาให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำา
ไปต่อยอดหรือก่อให้เกิดประโยชน์ ในเชิงปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลดีในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือ
เชิงนโยบาย
 ผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการแล้ว ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีผลงานที่มี
คุณภาพสูง มีผลงานการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัย
หลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัย
ระดับแนวหน้าอย่างแท้จริง

 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับทุน
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  พ.ศ. 2552
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ภาควิชาชีวเคมี  พ.ศ. 2556
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2557

 หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน

ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (แถวยืนที่สองจากซ้าย) ในงานแถลงข่าว
ผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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 รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ัน มีผู้เก่ียวข้องในกระบวนการหลายรุ่น 
ได้แก่ รุ่นอาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวงการ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เหล่านี้นอกจากจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญต่อการพัฒนาวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นปูชนียบุคคลสำาคัญที่ควรค่าแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง
 ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงริเริ่มรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิทยาศาสตร์อาวุโสฯ เมื่อ พ.ศ. 2525 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับรางวัลโล่พระราช
ทานในฐานะนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัลมีดังนี้

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตร ีดร.กำาจร มนุญปิจ ุ พ.ศ. 2537
    ร.น.ราชบัณฑิต
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2548
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล  พ.ศ. 2553
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์   พ.ศ. 2554
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2556
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์   พ.ศ. 2558

 หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน



 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
จึงจัดต้ังโครงการสรรหาหรือคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นสืบเน่ืองมาเป็นประจำาทุกปี เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็นกำาลังใจแด่ครูวิทยาศาสตร์ผู้มีศรัทธาในวิชาชีพ 

 โครงการน้ีดำาเนินมาต้ังแต่ พ.ศ. 2525 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ครูวิทยาศาสตร์
ได้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ส่ือการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมสถานภาพของครูวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น โดยแบ่งรางวัลเป็น
สี่ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา

 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัลมีดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาเคมี พ.ศ. 2540
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ภาควิชาชีวเคมี พ.ศ. 2542

 หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน

โล่รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2540
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
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 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ริเริ่มโครงการรางวัลนัก
วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อ พ.ศ. 2525 และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการ อุทิศตนพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลกระทบที่สำาคัญต่อแวดวงวิชาการและสังคม เป็นผู้
ประพฤติดี มีจรรยาบรรณเป็นที่นับถือ เป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
ดำาเนินรอยตามได้
 คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น วางแนวทางในการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์
ผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 
อีกทั้งยังมีความสำาคัญและเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์ ในระดับสากล โดย
คณะกรรมการจะทำาการวิเคราะห์จากปริมาณการนำาผลงานไปใช้อ้างอิงในวารสารนานาชาติที่มี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนบุคคลในด้านการอุทิศตนเพื่องานด้านวิทยา-
ศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นที่เคารพนับถือ มีลักษณะเป็นผู้นำาทางวิชาการเหมาะสมที่จะ
ได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น



 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมีดังนี้

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
    นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2527
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม  
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2528
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเคมี พ.ศ. 2529
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2531
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพันธุศาสตร์ พ.ศ. 2533
 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2535
 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเซลล์ชีววิทยา พ.ศ. 2538
 8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2540
 9. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข 
     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2541
 10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 
      นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2545
 11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี 
      นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550
 12. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น 
      นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2558
 13. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
      นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2560

 หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน
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 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณา
เห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำานวนหนึ่งที่มีศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มี โอกาสสะสม
ผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและให้กำาลังใจใน
การทำางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 
เป็นต้นมา
 นักวิทยาศาสตร์ผู้ ได้รับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับ
ปริญญาโท เป็นผู้ทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการที่มีมาตรฐาน ผลงานที่พิจารณาอาจเป็นผลงานวิจัยด้านปฏิบัติหรือทฤษฎี เน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่เป็นฐานความรู้หรืออาจนำามาประยุกต์ได้ นอกจากนี้ผู้ ได้รับการคัดเลือก
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีควรแก่การยกย่อง

 คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัลมีดังนี้
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ ภาควิชาชีวเคมี 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีววิทยาโมเลกุล พ.ศ. 2534
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพันธุวิศวกรรม พ.ศ. 2534  
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2538  
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี 
    นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี (พอลิเมอร์) พ.ศ. 2539  
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์ พ.ศ. 2543  
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห ภาควิชาเคมี 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพอลิเมอร์ พ.ศ. 2544  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาควอนตัมฟิสิกส์ พ.ศ. 2544  
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม ภาควิชาชีวเคมี 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2546
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี 
     นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมีอินทรีย์ พ.ศ. 2546  
 10. ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2546  
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2547  



 12. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ.2548
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ภาควิชาเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2548 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ภาควิชาเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2550
 15. ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวิทยา พ.ศ. 2551  
 16. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวิทยา พ.ศ. 2556
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2556  
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2558  
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชาเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2559  
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลตา ยศแผ่น ภาควิชาเคมี 
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2559
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ภาควิชาชีวเคมี
      นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2560

 หมายเหตุ: ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน
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 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ด้วยศักยภาพและความสามารถในการสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำาไปใช้ในทาง
ปฏิบัติหรือเชิงพาณิชย์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจของประเทศในเวทีโลก

 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นความสำาคัญใน
ข้อนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2543 โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทย
ให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสนับสนุนจาก 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์

 อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัล
 นักเทคโนโลยีดีเด่น
 1. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำา พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย  
  1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง 
  2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
  3) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วิทยชำานาญกุล
  4). ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมที เฟลเกล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2549

 อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัล
 นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
 1. ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาพาณิชย์ ภาควิชาเคมี พ.ศ. 2548

 หมายเหตุ: ตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน

 รายการรางวัลเกียรติยศของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 สามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th



MUSC Green Campus

 คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสำาคัญของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงาน จึงรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
เฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ให้เกิดลุกลามอันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่ร่มรื่น
ปลอดภัยเพื่อบุคลากรได้ทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งนอกเหนือจากการรณรงค์ประหยัด
พลังงานและลดมลพิษแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุรักษ์สวนป่าสักใจกลางกรุงเทพมหานครได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในพื้นที่สวน 4,600 ตารางเมตรประกอบด้วยต้นสัก 47 ต้นและต้นไม้อื่น ๆ  
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนไม้อื่นๆ อีกรวมเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 9,520 ตารางเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่
สีเขียว 16.4 % ของพื้นที่ทั้งหมด ทำาให้ได้บรรยากาศร่มรื่นสมเป็นสถานศึกษา Green Campus
โดยได้รับรางวัลยกย่องจากกรุงเทพมหานคร 3 สมัย (พ.ศ. 2543, 2546 และ 2554)
 อาคารของคณะวิทยาศาสตร์เป็นอาคารควบคุมภาครัฐ       โดย    กระทรวงพลังงาน    กรมพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ได้แจ้งพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้
รับผิดชอบด้านพลังงานประจำาอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และคณะฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่
ผ่านการอบรมแล้วได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบอาคาร (ผชอ.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการใช้
พลงังาน ปญัหาและอปุสรรค หรอืเสนอแนะแนวทางการแกป้ญัหาในการอนรุกัษพ์ลงังานของคณะฯ
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ผลการดำาเนินการ
พ.ศ. 2547  คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
  ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้ฟรีรวมค่าติดตั้งจำานวน 293 เครื่อง เพื่อทดแทน
  เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ ใช้อยู่ ในขณะนั้น 
  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,156,204 บาท 
  (เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทถ้วน)

พ.ศ. 2555  คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการในการติดต้ังหลอดประหยัด
  ไฟฟ้าหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) ขนาด 28 วัตต์ เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
  (T8) รุ่นเก่า 36 วัตต์ โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จัดให้ฟรี พร้อมค่าติดตั้ง 9,800 หลอดพร้อมอุปกรณ์
  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,430,000 บาท 
  (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 ผู้รับผิดชอบอาคารและคณะกรรมการจัดการพลังงานได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ 
รายงานต่อคณะกรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์ ในที่ประชุมฯ ทุกเดือน เพื่อสื่อให้บุคลากรทุก
ระดับได้รับทราบผลการใช้พลังงานของคณะฯ เพ่ือหาหนทางร่วมใจกันประหยัดพลังงานต่อไป

คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ 
รับรางวัลชมเชย เว็ปไซต์ด้านการจัดการของเสีย ในโครงการการประกวดเว็ปไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน 
(UI Green website) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



       นอกจากนี้ เมื่อ พ.ศ. 2558 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึก
อบรม ตามหลักการ Green Meetings โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ องค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) 
ในโครงการ TBCSD Green Meetings เป็นการรณรงค์ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งคณะฯ ได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
ทุกประการ อาทิ การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ผลจากการดำาเนินการนี้
เป็นการส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและยงมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรมของ
บุคลากรในเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
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ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาพจากหนังสือ วิทยาศาสตร์การแพทย์อนุสรณ์ 2510.
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 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม 
พรมมาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ในนาม โรงเรียนเตรียมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์  ในระยะแรกนั้นได้จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ วิชาเคมี 
ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาประกอบอื่น ๆ เป็นเวลา 2 ปี ให้แก่นักศึกษา
เตรียมแพทย์สาขาต่าง ๆ ก่อนจะแยกไปศึกษาตามสาขา ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 
เป็นผู้อำานวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ดำารงตำาแหน่งคณบดีคนแรก ในช่วงแรกของการก่อตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้เริ่มวางรากฐานและแผนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งนับว่ามีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้
วางนโยบายการพัฒนาอาจารย์ 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาตรี ด้วย
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในปีที่ 1 และ 2 ส่งไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ด้วยทุน
สนับสนุนจากแผนการโคลอมโบของประเทศออสเตรียและนิวซีแลนด์ ทุนจากประเทศอังกฤษ และ
ทุนรัฐบาลไทย ระยะที่สองเป็นการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโทและเอก โดยส่งนักศึกษาและ
อาจารย์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลไทย ซึ่งอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้จะได้กลับมาเป็น
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเวลาต่อมา
 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 
สิริอายุ 52 ปี รวมระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 13 ปี

อาจารย์สตางค์
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ผู้ก่อต้ังและคณบดีคนแรก (พ.ศ. 2501-2514)



เอื้อเฟื้อภาพโดย อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
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 พ.ศ. 2506 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ได้เปิดตัวโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศกำาลัง
พัฒนา โดยได้ทำางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงประเทศไทย 
โครงการนี้มีชื่อว่า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Program: UDP)  
เป็นโครงการระดับนานาชาติที่มีเงินทุนสนับสนุนจำานวนมาก ในช่วง 16 ปีของโครงการ มูลนิธิฯ 
ได้ลงทุนไปถึง 125 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เมื่อแรกเริ่มนั้น มูลนิธิฯ มีแผนว่าโครงการ UDP จะมีบทบาทส่งเสริมการประสานงาน
และรวบรวมกิจการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกำาลังพัฒนา      แต่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย
ท่ีมีคุณภาพอยู่แล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยและจากมูลนิธิฯ จึงได้ตกลงสนับสนุนโครงการในมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) 
 ในเวลาน้ันประเทศไทยมีแผนพัฒนาที่เน้นความต้องการด้านการฝึกอบรมทางการแพทย์ 
มลูนธิฯิ เหน็ดว้ยวา่มคีวามจำาเปน็ตอ้งมุง่ความสนใจไปทีก่ารแพทย์      ในระยะแรกแผนของรฐับาลไทย
ได้เตรียมการขยายโรงเรียนแพทย์ท่ีมีอยู่แล้วสามแห่ง คือในกรุงเทพสองแห่งและท่ีจังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งแห่ง และมีโครงการจะเปิดอีกหนึ่งแห่งที่กรุงเทพและอีกสองแห่งในส่วนภูมิภาค
 มูลนิธิฯ ได้ส่ง ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี University of 
Arkansas, School of Medicine มาเป็นตัวแทนประจำาประเทศไทย ทำาหน้าที่ประสานงาน
โครงการ UDP ในกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 จนถึง พ.ศ. 2521 ซึ่งในระยะเวลาไม่นานนี้ ท่าน
ได้กลายเป็นบุคคลสำาคัญผู้มีบทบาทอย่างมากในการทำางานร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทย
 ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ดินนิ่ง ได้ร่วมทำางานอย่างใกล้ชิดกับ 
นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดี นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าอุปสรรคที่ขวาง
กั้นการเพิ่มจำานวนแพทย์ที่จบการศึกษาคือ การขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการศึกษาดีพอที่
จะให้สอนวิชาระดับพรีคลินิกแก่ผู้ที่จะเรียนแพทย์ ในทางกลับกัน ประเทศไทยมีแพทย์เฉพาะทาง
จำานวนมากทีพ่รอ้มจะใหก้ารศกึษาระดบัคลนิกิ โดยหลายคนจบหลกัสตูรเฉพาะทางมาจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์
และ ดร.เจมส์ ดินน่ิง ผู้ร่วมก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิฯ ให้เป็นศูนย์กลางโครงการฝึก
อบรมนักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งในความเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง 
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งได้ชี้แจงไปยังมูลนิธิฯ เห็นว่า 

 “...คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์น่าจะเป็นคณะที่ดีที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหลายใน
ประเทศไทย คณะนี้มีชื่อเสียงว่าได้นักเรียนที่เก่งที่สุดในบรรดานักเรียนที่สอบเอนทรานซ์เข้า
มหาวิทยาลัย” 
 ศาสตราจารย์     ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ได้เสนอให้ยกเลิกเส้นแบ่งระหว่างการศึกษาพรีคลินิกและ
เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนักศึกษาจะได้รับการศึกษาจากหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพพื้นฐานแทน คำาแนะนำานี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะ
ได้ดำาเนินไป ในแนวทางเดียวกับแผนการศึกษาของประเทศไทยที่เพิ่งประกาศใช้และมุ่งเน้น
ขยายการศึกษาทางการแพทย์
 จากการประสานความร่วมมือของ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง และ ศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ก่อตั้งภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จำานวน 6 ภาค ได้แก่ ชีววิทยา เคมี กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา และ สรีรวิทยา 
นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาพรีคลินิกในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานเพื่อเตรียมตัว
เรียนแพทย์ด้วย
 จากแผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มี โครงการย้ายสถานที่ทำาการ
จากบริเวณถนนศรีอยุธยาซึ่งเริ่มคับแคบ มายังบริเวณถนนพระรามที่ 6 โดยงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารตลอดจนอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มาจากมูลนิธิฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย ซึ่ง
ในช่วงที่ โครงการ UDP ดำาเนินการนั้น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับทุนเกือบครึ่งหนึ่งจากที่
มูลนิธิฯ อนุมัติ (13.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทั้งหมด 25.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุนประมาณร้อยละ 85 จากที่มหาวิทยาลัยได้รับ
 ในช่วงสองปีแรกของโครงการ (พ.ศ. 2506-2508) ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ได้
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง พัฒนาศักยภาพของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จนสามารถเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำาหรับนักศึกษาไทยและจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ยังได้วางแผนเปิดหลักสูตรระดับหลังปริญญาเอกสำาหรับนักศึกษาจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อีกด้วย
 แผนการขั้นต่อมาคือการคัดเลือกนักศึกษาไทยจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อไป
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ ในยุคนั้นมีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ภาควิชาเคมีเพียง 5 คน ภาควิชาชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา มีภาค
วิชาละ 1 คน และยังไม่มีใครจบระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาใหม่ ๆ เช่น ชีวเคมี จุลชีววิทยา 
ทั้งที่สาขาวิชาเหล่านี้มีความสำาคัญต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์มากขึ้น ท่านอาจารย์สตางค์จึง
ได้เฝ้ามองนักศึกษาท่ีมีแววต้ังแต่ยังเรียนระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมคัดเลือกให้ได้รับทุนด้วยตนเอง

 ในระหว่างที่ดำาเนินการคัดสรรนักศึกษาเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ต่าง
ประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สวัสดิ์ 
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คณาจารย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ วันเปิดภาคเรียน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2510
จากซ้าย Prof. Dr. Bryant, Prof. Dr. Stang, Prof. Dr. Bailey, Prof. Dr. Holland, Prof. Dr. Dinning, 
Prof. Dr. Schaffer, Prof. Dr. Olsen และ Prof. Dr. Pope

สกลุไทย      คณบดบีณัฑติวทิยาลยั และ ศาสตราจารย์      ดร.เจมส ์  ดนินิง่ ผูแ้ทนจากมลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร ์
ได้ประสานกับมูลนิธิฯ ในการขอรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ มาประจำาตามภาควิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับผู้สอนและหัวหน้าภาควิชา เป็นการช่วยวางรากฐานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึง พ.ศ. 2513 จึงได้เริ่มลดจำานวน
เจ้าหน้าที่พิเศษและศาสตราจารย์อาคันตุกะลง เนื่องจากนักศึกษาไทยได้ทยอยเดินทางกลับภาย
หลังสำาเร็จการศึกษาแล้ว
 มูลนิธิฯ ได้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะระดับหัวหน้าภาควิชา
มาประจำาที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ประกอบด้วย
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Prof. Dr. James A. Olsen ภาควิชาชีวเคมี

Prof. Dr. James S. Dinning (ซ้าย) และ Prof. Dr. William D. Sawyer ภาควิชาจุลชีววิทยา
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 รายนามคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากมูลนิธิฯ ได้แก่
 Anatomy Dr. Hideo Negro  Dr. William P. Callahan III   
   Dr. Vernon L. Yeager   
 Biochemistry Dr. Gordon B. Bailey  Dr. J. Lon Pope  
   Dr. M.R. Lakshmanan 
 Chemistry Dr. W.D.L. Crow  Dr. Ralph C Guile 
 Microbiology Dr. Richard J Littleton Dr. Eugene Rodriguez
 Pediatrics Dr. John H. Bryant  
 Pharmacology Dr. Lorne G. Eltherington Dr. John Raul Bederka Jr.  
   Dr. John J. McMonigle Dr. Barbara L. Kennedy  
 Physiology Dr. David E. Shafer  Dr. Gordon J. Leitch  
   Dr. Edwin L. Smith
 Library  Dr. Carroll F. Reynolds  
 English  Mr. Michael Smithies

 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ได้จัดส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีจำานวนสูงสุดคือ 16 คน ใน พ.ศ. 2513 จากนั้นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จึงทยอยเดินทางกลับ 
แต่ยังคงศาสตราจารย์อาคันตุกะระดับหัวหน้าภาควิชาให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ จนถึง พ.ศ. 2518 จึง
เดินทางกลับทั้งหมด ขณะที่อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางกลับนั้น อาจารย์ชาวไทยที่จบการ
ศึกษาจากต่างประเทศในระดับปริญญาเอกด้วยทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภาควิชาต่าง ๆ แทน

 Prof. Dr. Robert C. Holland (Anatomy)
 Prof. Dr. James A. Olsen (Biochemistry)
 Prof. Dr. Walter D. Root (Physiology)
 Prof. Dr. Ward W. Moore (Physiology)
 Prof. Dr. Russell A. Huggins (Physiology)
 Prof. Dr. Albert S. Kuperman (Pharmacology)
 Prof. Dr. William D. Sawyer (Microbiology)
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