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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นาวาตรีกำาจร มนุญปิจุ สำาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2488 เข้ารับราชการทหารเรือ ประจำากองวัตถุ
ระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ เมื่อ พ.ศ. 2489 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษขณะ
มียศนายเรือโท เมื่อกลับประเทศไทยได้เข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้รับพระราช
ทานยศเป็นนาวาตรี จนเมื่อ พ.ศ. 2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองเคมี
 พ.ศ. 2503 เมื่อโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านจึงได้รับตำาแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำารง
ตำาแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2513 และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2514
 พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ท่านรักษาราชการในตำาแหน่งอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยืมตัวจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกลับมาปฏิบัติงาน ณ  คณะวิทยา-
ศาสตร์อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 ในตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี จนถึง พ.ศ. 2529
 ท่านได้สานต่อปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในการพัฒนาคณะวิทยา-
ศาสตร์ ให้ก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาด้านบุคลากรและงานวิจัย ได้ดำาเนิน
การจัดการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของ
นักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งสหพันธ์สมาคมเคมีแห่ง
เอเชีย (Federation of Asian Chemical Societies: FACS) เมื่อ พ.ศ. 2522 การประชุม 
Asian Symposium on Medicinal Plants and Species (ASOMPS) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพ
มหานคร เมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นต้น และท่านยังมีบทบาทสำาคัญยิ่ง ในการวางระบบการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำาจร มนุญปิจุ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 สิริอายุ 87 ปี รวมระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร. นาวาตรี

กำาจร มนุญปิจุ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2514-2518
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2470 เป็น
บุตรของ ศาสตราจารย์ พท. ทพ.สี สิริสิงห ทันตแพทย์ประจำาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปร-
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ คุณหญิงอัมพร สิริสิงห
 พ.ศ. 2496 ท่านเข้าศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองท่านได้เดิน
ทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม จากแจ็คสัน
วิลล์คอลเลจ เมื่อ พ.ศ. 2500 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอลาบาม่า ได้รับปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา และปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม ใน พ.ศ. 
2504 และ พ.ศ. 2508 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา (อิมมิวโนวิทยา) 
จากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
 ภายหลังสำาเร็จการศึกษา ท่านเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2509 ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญในชีวิตของท่าน เมื่อ 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ชักชวนให้มาช่วยงานที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี
ต่อมาท่านจึงโอนย้ายมารับตำาแหน่งอาจารย์ประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ในช่วงระยะแรกนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากภาควิชาจุลชีววิทยาเพิ่งเริ่มเปิด
การเรียนการสอนได้เพียงหนึ่งปี แต่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่และทุ่มเทของท่าน ทำาให้การดำาเนินงาน
ของภาควิชาเป็นไปอย่างราบรื่น 
 พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.สถิตย์ สิริสิงห ได้ก้าวขึ้นมาทำางานด้านบริหาร 
โดยรับตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สืบต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.กำาจร 
มนุญปิจุ แม้ว่าท่านจะบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งปี แต่นับเป็นช่วงเวลาสำาคัญ
ท่ีต้องสานต่อภารกิจอันย่ิงใหญ่ และเป็นการเปิดประตูนำาพาคณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่การเป็นสถาบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศในเวลาต่อมา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
สถิตย์ สิริสิงห

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมแพทย
ศาสตร์เชียงใหม่ (พ.ศ. 2501-2502) ด้วยผลการเรียนที่ดีเด่น ทำาให้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ 
มงคลสุข สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังสำาเร็จ
การศึกษาจึงกลับมาบรรจุเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี เมื่อ พ.ศ. 2508 นับเป็นหนึ่งในบรรดา
ลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดกับ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นอย่างมาก
 พ.ศ. 2519 ท่านได้รับคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สืบต่อจาก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห นับเป็นคณบดีท่านที่สี่ของคณะฯ โดยท่านได้สืบสาน
ปณิธานของ  ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในการพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์ก้าวขึ้นมาอยู่
ในระดับแนวหน้าของสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ยังผลักดันให้
ก้าวหน้าไปในระดับนานาชาติ โดยสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารองค์กร ด้านวิชาการ งานวิจัย 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำาหรับด้านการเรียนการสอนนั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและนโยบายการพัฒนาประเทศ 
โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาโท 14 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมด้านวิชาการและงานวิจัย ทำาให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประสบความสำาเร็จได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติจำานวนมาก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519-2534 รวมระยะเวลา 16 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ไพโรจน์ เปรมปรีด์ิ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2519-2534
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ     ดร.  นพ.พรชัย    มาตังคสมบัติ     เกิดเมื่อวันที่     2   พฤศจิกายน    
พ.ศ. 2483  เป็นบุตรคนที่ 6 ของคุณพ่อกุ่ยและคุณแม่สุภาพ มาตังคสมบัติ ท่านมีผลการเรียนใน
ระดับยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เด็ก เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
จนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 1-8 ในระยะเวลาเพียงสี่ปี
 พ.ศ. 2501 ท่านได้เข้าเป็นนักศึกษาเตรียมแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่หนึ่ง ของโรงเรียนเตรียม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ 
มงคลสุข ได้ชักชวนให้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา  ควบคู่
ไปกับการเรียนแพทย์ จนสำาเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2511
 ต่อมาท่านเข้ารับราชการในตำาแหน่งอาจารย์ โท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 เมื่อ Prof. William D. Sawyer หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยา ซึ่งเป็นอาจารย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เดินทางกลับภูมิลำาเนา ท่านจึงได้ขึ้นดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นหัวหน้าภาคชาวไทยคนแรกและดำารงตำาแหน่งยาวนานถึง 14 ปี
 พ.ศ. 2530 ท่านได้ขึ้นดำารงตำาแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนคณาจารย์ จนถึง พ.ศ. 2534 จึงได้รับการสรรหาขึ้นเป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดำารงตำาแหน่งในวาระแรก พ.ศ. 2534-2538 และ
รับตำาแหน่งต่อเนื่องในวาระที่สอง พ.ศ. 2538-2542 รวมระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ 8 ปี
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นคณบดีผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้
กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานที่เน้นการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ในสองส่วนสำาคัญคือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำาคณะวิทยาศาสตร์ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่
21 อย่างสง่างาม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.
พรชัย มาตังคสมบัติ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2534-2542
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 
เป็นบุตรของ ศาสตราจารย์ ดร.อมร ภูมิรัตน และคุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขา Microbiology ที่ Michigan State University จนจบปริญญาเอกเมื่อ 
พ.ศ. 2517 รับราชการเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2517-2532 และย้ายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถด้านการ
บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อองค์กร
และต่อประเทศ อาทิ เป็นผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้ร่วมริเริ่มและดำารง
ตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งนายก
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย คนแรกเมื่อ พ.ศ. 2533-2537
 จากวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม ทำาให้การดำาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ประสบความ
สำาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ จำานวนผลงานวิจัยของคณะที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่เพิ่มขึ้นทุกปี บุคลากรที่ ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติและ
นานาชาติมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดตั้ง Center of Excellence เพื่อผลักดันให้เกิดกลุ่มวิจัย Multi
disciplinary รูปแบบต่าง ๆ จัดตั้ง International Service Unit (ISU) เพื่อส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ และบริการชาวต่างประเทศอย่างครบวงจร ฯลฯ จากผลการพัฒนาการเรียน การสอน 
และการวิจัย ทำาให้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดอันดับโดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ให้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ อันดับหนึ่งของประเทศ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สองวาระ (พ.ศ. 2542-2546 และ พ.ศ. 2547-2550) รวมระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง 8 ปี 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
อมเรศ ภูมิรัตน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วาระท่ีหน่ึง พ.ศ. 2542-2546 วาระท่ีสอง พ.ศ. 2547-2550
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ที่
จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำานวน 10 คน ของนายสุนทร และนางสว่างจิต โศภน เข้าศึกษา
ในคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์ไดร้บัทนุการศกึษาภายใตแ้ผนโคลอมโบ 
จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐออสเตรเลียตะวันตก 
ได้รับปริญญาตรีด้านชีววิทยาของมนุษย์ (พ.ศ. 2509) ได้รับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ไปศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาเซลล์วิทยาและกายวิภาคศาสตร์ (พ.ศ. 2513)
 ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มุ่งมั่นทำางานทั้งในด้านการสอนและการวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับแต่งตั้งในดำารงตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตามลำาดับ จนได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2534 จากผลงานวิจัย
ทีต่อ่เนื่องทำาให้ไดร้ับรางวลันกัวิทยาศาสตร์ดเีดน่ ของมลูนิธสิง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2538 สาขาเซลล์ชีววิทยา ในด้านการบริหารวิชาการเคยได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ได้รับการคัดสรรให้ดำารง
ตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง ท่านได้สานต่อแนวคิดของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ 
อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ฯลฯ รวมทั้งการสนับสนุนการ
ทำางานของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์ยืน
หยัดอยู่ในตำาแหน่งหัวแถวของวงการวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546-2547
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 ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข เป็นบุตรชายของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข  
กับ     คุณยุพิน มงคลสุข เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
ชีวเคมี จาก King’s College มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2524 และระดับปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์
ประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2530 จากนั้นจึงได้
รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อ พ.ศ. 2534
 ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ได้ทุ่มเทให้กับการสอนและการทำาวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
ท่านได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2534 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541 และรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ
อีกหลายรางวัล
 พ.ศ. 2550 ท่านได้รับการคัดสรรให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้สานต่อ
แนวทางการนำาพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาช้ันนำาระดับสากล เกิดการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำานวนมาก เกิดความร่วมมือ
ทางดา้นศกึษาและงานวจิยักบัหนว่ยงานระดบัชาตแิละนานาชาต ิ   ไดร้บัการประเมนิคณุภาพผลงาน
วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ระดับดีเยี่ยม ถึง 5 สาขา เมื่อ พ.ศ. 2553 ระดับดีเยี่ยม 3 สาขา เมื่อ พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ.2557
 ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สองวาระ 
(พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2555-2558) รวมระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง 8 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.
ศกรณ์ มงคลสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วาระท่ีหน่ึง พ.ศ. 2550-2554 วาระท่ีสอง พ.ศ. 2555-2558
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 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2512 เป็น
บุตรของนายรังสิต เลิศศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี เลิศศิริ เข้ารับการศึกษาขั้นต้นที่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รับทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่นไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาเอกในสาขาเคมีอาหารที่ Tohoku University 
ประเทศญี่ปุ่น หลังจากสำาเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เคยดำารงตำาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ช่วยคณบดีวิจัยประยุกต์ และ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลางของคณะวิทยา-
ศาสตร์เป็นเวลายาวนาน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ทางเคมี นอกจากนี้ยัง
เป็นผู้ร่วมจัดตั้งและกำากับดูแลหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และในเวลาต่อมาได้ดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อนเข้าดำารงตำาแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เป็นนักเคมีอาหารชั้นแนวหน้า และเป็นที่รู้จักใน
วงการอุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างกว้างขวาง และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาวิจัยกลิ่นรส
ในอาหารของประเทศไทย ท่านยังมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ  
ในอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา การจัดตั้งและดำาเนินการ
ของโรงงานต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนการผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ยังให้ความ
สำาคัญในการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนากำาลังคนเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
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 ท่ามกลางสวนป่าเขียวขจีใจกลางกรุงเทพมหานคร ผู้คนที่เดินผ่านไปมามักจะหยุดมอง
อาคารรูปทรงแปลกตา มองคล้ายจานบินลำาใหญ่จอดสงบนิ่งอยู่ นี่คืออาคารเรียนที่เป็นศูนย์รวมใจ
ของชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ตึกกลม” คือชื่อที่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เรียกขานแทนชื่อ อาคาร
เรียนรวม หรือ Lecture Center ซึ่งนอกจากจะใช้ ในการเรียนการสอนแล้ว ตึกกลมยังถูกปรับเปลี่ยน 
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ จัดเสวนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นที่พักผ่อน 
หย่อนใจ เป็นจุดนัดพบ เมื่อถึงยามเย็นก็จะกลายเป็นสถานที่ออกกำาลังกายและอื่น ๆ อีกมากมาย
 เมื่อพูดถึงตึกกลม หลายคนอาจนึกไปว่าตึกนี้มีรูปทรง (Form) เป็นทรงกลม แท้จริงแล้ว
ที่เรียกเช่นนี้เพราะเมื่อมองจากด้านบน (Plan) จะเห็นเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เมื่ออยู่ท่ามกลาง
สวนป่าของคณะแล้ว มองไกล ๆ  อาจนึกว่ามีจานบินมาลงจอด นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้หลาย
คนเรียกตึกนี้ว่า “ตึกจานบิน”
 ตึกกลม อยู่คู่กับคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจาก
รัฐบาลไทยและมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาท ออกแบบโดย 
อาจารย์อมร ศรีวงศ์ นอกจากตึกกลมแล้ว ท่านยังสร้างสรรค์ผลงานที่ โดดเด่นอีกหลายแห่ง อาทิ
“ตึกฟักทอง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารคณะสังคมศาสตร์ (หอดูดาว) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นต้น ซึ่งอาจารย์
อมรเล่าให้ฟังว่าใช้เวลาเพียง 3 วัน ก็เขียนร่างต้นแบบตึกกลมเสร็จ

 “อาจารย์สตางค์เดินมาบอกผมว่าจะมีประชุม ครม. อาทิตย์หน้า ให้ ไปเขียน Master 
Plan มาให้เสร็จ มันกระชั้นมาก...” 

 แต่เดิมน้ัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังอยู่บริเวณถนนศรีอยุธยา โดยใช้ช่ือ
เดิมว่า โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2508 
ได้มีโครงการย้ายมายังบริเวณถนนพระรามที่ 6 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน โดยทำาการก่อสร้าง
อาคารขึ้นพร้อมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นย่านชุมชนแออัด เรียกกันว่า 
สลัมสะพานเสาวณี

ตึกกลม



 “พื้นที่แถวนี้มันเป็นสลัมเก่า สมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านให้เทศบาลเอาขยะมาถมแล้วก็เกลี่ย
ให้เรียบ ขยะที่ ไม่สลายตัวมันก็เยอะ แต่กว่ามันจะเซ็ตตัวก็คงนาน” อาจารย์อมรเล่าถึงที่มาของ
พื้นที่
 หลังจากที่ ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณพร้อมทั้งสถานที่แห่งใหม่ โครงการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ก็เริ่มขึ้น สำาหรับ “ตึกกลม” นั้น อาจารย์อมรเล่าถึงที่มาที่ ไปของการสร้างอาคารให้
ในรูปแบบ “กลม” ไว้อย่างน่าสนใจ

 “เวลาเราออกแบบเราต้องการอะไรที่ ไม่ไปซ้ำากับของเดิม แต่ต้องแยกแยะให้ออกเท่านั้น
ว่าอะไรคืออะไร    ทุกตารางนิ้วในห้องนั้นเสียงมันต้องเท่ากันหมด จะให้มุมโน้นด้อยกว่ามุมนี้ มุมนี้
ดีกว่ามุมโน้นมันก็ไม่ถูกต้อง พยายามให้ทุกเก้าอี้ ได้มองเห็น ได้ฟังเสียงเท่ากันหมด เป็นอีกประเด็น
ที่เราตั้งไว้ คือถ้าเอาตัวเราไปขวางอยู่มันก็บังไปหมด ถ้าเราไปตั้งในจุดที่ถูก สิ่งที่ถูกมันก็เกิดขึ้น 
มันจะเหมือนใครไม่เหมือนใครช่าง แต่ว่าเราทำาสิ่งที่ถูก ให้แน่ใจ มันก็จบ”

 ความโดดเด่นของตึกกลมมิใช่เพียงรูปร่างที่แปลกตา แต่เรื่องของประโยชน์ ใช้สอยก็นับว่า
ดีเยี่ยมตามแนวคิด Follow to Function คือออกแบบมาเพื่อการใช้สอยอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
ห้องบรรยาย 5 ห้อง ขนาด 250 ที่นั่ง 4 ห้อง (L02-L05) และ หนึ่งห้องขนาดใหญ่
ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง (L01) สำาหรับห้องใหญ่นี้นอกจากจะใช้บรรยายรวมแล้ว ยังถูกใช้เป็นสถานที่
ทำากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ที่ต้องการจุคนจำานวนมาก อาทิ งานไหว้ครู งานปาฐกถาพิเศษ งาน
ประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น
 จากแนวคิดที่ว่าห้องเหลี่ยมไม่เหมาะแก่การจัดบรรยาย เนื่องจากเสียงที่กระจายอย่าง
ไม่สม่ำาเสมอ มีการสะท้อนของเสียงมากเกินไป รวมทั้งการมองเห็นผู้บรรยายที่ ไม่เท่ากัน จึงมีการ

ภาพตึกกลม จากปฏิทินพก พ.ศ. 2518 มอบให้โดย อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ
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ออกแบบห้องบรรยายในลักษณะที่ป้านออก มีผู้บรรยายเป็นจุดศูนย์รวมสายตา เสียงบรรยาย
กระจายไปทั่วทุกจุดอย่างเท่าเทียม ส่วนด้านล่างของอาคารเป็นพื้นที่ โล่งสำาหรับทำากิจกรรมของ
นักศึกษา เจาะหลังคาเป็นช่องเพื่ออาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติ บริเวณพื้นผิวอาคารส่วนที่เป็น
เพดานด้านนอกใช้แผ่นไม้กระดานกดทาบให้คอนกรีตเยิ้มออกมาเป็นทางเพื่อสร้าง Texture ให้ดู
น่าสนใจ ส่วนฐานของโครงสร้างใช้ก้อนหินคละขนาดก่อเป็นฐาน ขณะที่หลังคาที่เรียงตัวอย่างเป็น
ระเบียบดูสวยงามก็ใช้กระเบื้องที่ทำาในประเทศ ราคาแผ่นละไม่ถึง 10 บาท ทำาให้ทุ่นค่าใช้จ่ายไป
ได้มาก จากงบประมาณในการสร้างตึกหลังนี้ที่ ได้มา 4 ล้านบาท
 พ.ศ. 2553 ตึกกลม ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2553 ประเภทอาคารสถาบันและ
อาคารสาธารณะ
 เป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษที่ตึกกลมได้อยู่เคียงคู่กับคณะวิทยาศาสตร์ จนกลาย
เป็น Landmark สำาคัญ และเป็นดั่งสัญลักษณ์คู่กับคณะฯ จนแยกกันไม่ออก คงไม่เกินเลยไปหากจะ
กล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์คงจะคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงไป หากปราศจากอาคารรูปร่างสะดุดตา
หลังนี้ และเชื่อว่าชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกรุ่นคงให้ความรักและความสำาคัญกับ “ตึกกลม” เสมือน
ครูผู้ประสาทวิชาจนเติบใหญ่ขึ้นเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติมาอย่างยาวนาน

การก่อสร้างตึกกลม เอื้อเฟื้อภาพโดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์

เรียบเรียงจาก
อมร ศรีวงศ์. (2550). สัมภาษณ์. 13 กรกฎาคม.
Form Follows Function. Wallpaper. 2 (2005), 60-64.





 ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พ.ศ. 2539 หน่วยงานต่าง ๆ  ต่างพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำาเสนอ โครงการก่อสร้าง 
“อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ที่จะอำานวยประโยชน์
อย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 โครงการก่อสร้างอาคารนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานและประยุกต์ ใช้เป็นห้องปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์สำาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสำาหรับ
นักศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ลึกซึ้งและทันสมัย เป็นการเสริมสร้างความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์
ในการเพิ่มการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชหฤทัย
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงนำาความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์และทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้เสนอ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ช่ือ
อาคารว่า “อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” โดยเริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 
สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 268 ล้านบาท (สองร้อยหก
สิบแปดล้านบาท)
 ต่อมา สำานักราชเลขาธิการ  มีหนังสือท่ี รล 0003/3307 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 
แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเชิญชื่อพระราชพิธี “กาญจนาภิเษก” เป็นชื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ สำานักราชเลขา
ธิการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตรา
สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่อาคารนี้ด้วย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่ง
ศตวรรษที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นเสาหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำา
ระดับนานาชาติ ได้สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศและมวลมนุษยชาติมากมาย 
อันเป็นผลมาจากรากฐานที่มั่นคงมาตั้งแต่ต้น ซึ่งเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายและความทุ่มเทของ 
“อาจารย์สตางค์” ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก
 พ.ศ. 2556 ศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่ง โดย คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เป็นผู้ประสานงาน ได้ริเริ่มที่
จะสร้างอนุสาวรีย์ของอาจารย์สตางค์เป็นรูปหล่อโลหะขนาดเท่าตัวจริง เพ่ือรำาลึกถึงพระคุณของท่าน 
โดยได้เสนอโครงการมายังคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมทั้งได้มอบเงินทุนเบื้องต้นจำานวนหนึ่งในการจัดสร้าง
 คณะกรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นสมควรรับดำาเนินโครงการสร้างรูปหล่อ
พร้อมด้วยฐานต้ังข้ึนบริเวณพ้ืนที่ระหว่างตึกกลมและอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับภูมิทัศน์ ให้
งดงาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีกตเวทิตาและจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง ทั้งนี้ ได้ประมาณ
การค่าก่อสร้างไว้ทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท) ดำาเนินการจัดสร้างขึ้นที่
โรงงานหุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีคณะกรรมการติดตามการดำาเนินงานทุกขั้นตอน
อย่างใกล้ชิด 
 วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 58 ปี 
จึงได้ถือเอาฤกษ์มงคลนี้ประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร 
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

อนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
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 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอินทรีย์เคมีของไทย โดยเฉพาะ
การวิจัยสมุนไพรยุคบุกเบิกในประเทศไทย นอกจากผลงานวิจัยแล้ว ท่านยังมีผลงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่ประเทศชาติ โดย
วางรากฐานทางวิชาการ   สิ่งอำานวยความสะดวกในการทำาวิจัย และบรรยากาศทางวิชาการที่
เอื้อให้เกิดผลงานวิจัยมากมาย
 ศิษยานุศิษย์ของท่านทั้งที่อยู่ ในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ล้วนรำาลึก
ถึงพระคุณของท่านเสมอมา จึงได้ร่วมหารือเพื่อจัดกิจกรรมวิชาการที่จะช่วยให้ชนรุ่นหลังได้ทราบ
ถึงผลงานของท่าน จึงร่วมกันจัดงาน ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยกำาหนดแนวทางเบื้องต้นที่จะให้ความสำาคัญแก่สาขาวิชาที่ท่านอาจารย์สนใจ
เป็นพิเศษ คือการวิจัยและพัฒนางานด้านอินทรีย์เคมี ผลงานการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ ด้านวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการนำาเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวงการวิชาการและสังคม
 การจัดงานครั้งปฐมฤกษ์ คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอำานวยการเห็นพ้อง
ให้กราบบังคมทูลเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เป็นองค์ปาฐกถาพระองค์แรก ทั้งนี้ โดยที่ ได้ทรงงานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ของไทยและระดับนานาชาติ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติ
คุณนานัปการ ทรงเป็นผู้นำาในการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทรงสถาปนา
และเป็นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดการประชุมวิชาการและการฝึกอบรมระดับ
นานาชาติอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง พระราชกรณียกิจมากมายล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ 
สร้างขวัญกำาลังใจแก่นักวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างมาก
 ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งปฐมฤกษ์ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เป็นองค์ปาฐกถา ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน (Research 
and Development for Sustainable Development) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซ่า นอกจากนี้ยังมีการจัดอภิปรายทางวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ ประเทศไทยจะเป็น

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.
สตางค์ มงคลสุข



อย่างไร ถ้าไร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศาสตราจารย์ 
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ นายเขมทัต สุคนธสิงห์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และการอภิปราย 
เรื่อง สนุนไพรไทย ใช้อย่างไรให้สมคุณค่า โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ 
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี, รองศาสตรา-
จารย์นันทวัน บุณยะประภัศร หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสมุนไพรแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ 
วิริยะจิตรา ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ตั้งแต่การจัดงานครั้งปฐมฤกษ์ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ดำาเนิน
การมาอย่างสม่ำาเสมอ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหมุนเวียน
นำาเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์สมดังปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 
ทุกประการ
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พระดำารัส
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในพิธีเปิดปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งปฐมฤกษ์
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

          ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่คณะกรรมการจัดงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ 
มงคลสุข เชิญให้ข้าพเจ้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้บรรยายครั้งปฐมฤกษ์
           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าผูกพันอย่างลึกซึ้ง เพราะ
เป็นสถานศึกษาที่ ให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ของชีวิตที่มีคุณค่า ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ
เช่นเดียวกับท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ และ
รู้สึกยินดีที่ ได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 
อดีตคณบดีคนแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์จนเป็นปึกแผ่นตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นที่น่าเสียดายที่
ขา้พเจา้ไมม่ีโอกาสเปน็ศษิย์ โดยตรงของทา่น แตข่า้พเจา้กส็ามารถสรา้งจนิตนาการไดถ้งึความยาก
ลำาบากของท่าน ในการที่จะก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เพราะการริเริ่มทำาอะไรที่ต้องใช้งบประมาณ
เป็นจำานวนมากและเป็นสิ่งใหม่ ที่คนทั่วไปยังมองภาพได้ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์มหาศาลได้
อย่างไร ย่อมจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การที่ท่านยึดมั่นในแนวความคิดของท่านและ
มานะพากเพียรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
เป็นสิ่งที่สมควรยกย่อง ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมในผลงานต่าง ๆ ของท่านในด้านการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติและพยายามให้แพร่กระจายครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
          ในด้านงานวิจัย ผลงานของท่านทางพฤกษเคมียังมีการอ้างถึงอยู่เสมอ ในด้านความ
เป็นครู ท่านไม่เพียงแต่สั่งสอนด้านวิชาการเท่านั้น ท่านดูแลศิษย์เสมือนลูก จัดสรรสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ เพื่อให้ศิษย์ของท่านและผู้ ใต้บังคับบัญชา สามารถทำางานได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ 
เสาะแสวงหาทุนจากต่างประเทศมาเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและสวัสดิการของคณาจารย์ แม้ว่าท่าน
จะละสังขารไปเป็นเวลามากกว่า 20 ปี แต่คุณงามความดีของท่านยังไม่สูญสลาย



 การที่คณะวิทยาศาสตร์จัดงานปาฐกถาในนามของท่านขึ้น นับเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะคน
ที่ทำาความดีสังคมควรชื่นชมและให้การยกย่อง การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เป็น
เครื่องหมายของคนดี ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสรรเสริญ การที่ท่านทั้ง
หลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าสถานศึกษาแห่งนี้มิได้เน้นเฉพาะความเป็น
เลิศทางวิชาการเท่านั้น ยังเน้นถึงคุณค่าของความเป็นคนดีอีกด้วย
          ข้าพเจ้าตระหนักดีมาตลอดและเคยพูดอยู่เสมอว่า ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นสิ่ง
ที่มีค่า ความรู้จะต้องอยู่คู่ความดี สังคมและประเทศชาติจึงจะเจริญได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน 
ข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีอาชีพเป็นครู เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติ ได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคล

          บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ 
มงคลสุข และขออวยพรให้งานปาฐกถานี้ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลายสาขาวิชา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นองค์ปาฐก 

ภาพบน: ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (พ.ศ. 2550 และ 2557) 
ภาพล่างจากซ้ายไปขวา: ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (พ.ศ. 2542), Prof. Yuan T. Lee (พ.ศ. 2548), 
Prof. Aaron Ciechanover (พ.ศ. 2549), Prof. Ram Sasisekharan (พ.ศ. 2551),  
ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ (พ.ศ. 2552), คุณมีชัย วีระไวทยะ (พ.ศ. 2553), 
Dr. Peter Small (พ.ศ. 2554), ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (พ.ศ. 2555), Prof. Jay S. Siegel (พ.ศ. 2556), 
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (พ.ศ. 2558)
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
พ.ศ. 2536 - 2560

ครั้งปฐมฤกษ์ 
15 ก.ค. 2536

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 2
8 ก.ค. 2537

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3
21 ต.ค. 2538

การพัฒนาอุดมศึกษาไทยจากปี 2501 ถึงปัจจุบัน 
โดย ศาสตราจารย์ นพ.บุญสม มาติน
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 4
21 ต.ค. 2539

การพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทย 
และบทบาท ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 5
27 ต.ค. 2540

อาจารย์สตางค์ มงคลสุข
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 6
21 ต.ค. 2541

อาจารย์สตางค์ มงคลสุข
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 7
27 ต.ค. 2542

การปฏิรูปการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิทยาศาสตร ์
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์
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ครั้งที่ 8 
25 ต.ค. 2543

Continuing theVision: Natural Product Science  
in 21st Century
โดย Professor Dr.Goeffrey A. Cordell 
(Univ. Illinois at Chicago)
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 9
24 ต.ค. 2544

ประสบการณ์การเป็นนักบริหารในมหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 10
21 ต.ค. 2545

อาจารย์สตางค์ กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 11
29 ต.ค. 2546

วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ สำาหรับวันนี้และพรุ่งนี้ 
โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 12
21 ต.ค. 2547

ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์เมื่อโลกกำาลังแบน
โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 13
19 ต.ค. 2548

Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical 
Processes
โดย Professor Yuan T. Lee
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำาปี 2529 
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 14
20 ต.ค. 2549

Why our proteins have to die so we shall live: 
Personal insights on the development of new  
paradigms in medical sciences
โดย Professor Aaron Ciechanover
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำาปี 2547
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์



ครั้งที่ 15 
24 ต.ค. 2550

วิทยาศาสตร์พอเพียง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 16
21 ต.ค. 2551

แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์  
สำาหรับประเทศไทย
โดย คุณศิววงศ์ จังคศิริ
Life Sciences Translational Research: 
Challenges and Opportunities
โดย Professor Ram Sasisekharan จาก MIT  
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 17
20 ต.ค. 2552

สุนทรียภาพแห่งการวิจัย  
ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร ์  
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 18
21 ต.ค. 2553

การขจัดความเหลื่อมล้ำาในสังคมไทย
โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 19
11 ต.ค. 2554

The tuberculosis problem where will the answer 
come from? 
โดย Dr. Peter Small
Global Health Program, Bill and Melinda Gates Foundation  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 20
24 ต.ค. 2555

ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

116



117

ครั้งที่ 21 
21 ต.ค. 2556

Passion, pride and purpose in Molecular Science : 
A personal perspective on science in liberal education
โดย Professor Jay S. Siegel
Dean, School of Pharmaceutical Science and Technology,
Tianjin University, China 
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 22
21 ต.ค. 2557

นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร?
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี 
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 23
21 ต.ค. 2558

เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนาของไทย
ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร 
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 24
15 พ.ย. 2560

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอนาคต
ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์
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 เหรียญดุษฎีมาลา เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างหนึ่ง เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 
เหรียญแพรแถบ เป็นเหรียญสำาหรับพระราชทานเป็นบำาเหน็จในราชการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2425 อันเป็นมหามงคลสมัย ซึ่งบรรจบครบรอบร้อยปีที่หนึ่ง นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเริ่มพระราชวงศ์จักรีสืบราช
สันตติวงศ์มาจนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชา
นุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรี
บรมราชวงศ์ สำาหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ ได้ดำารงรักษาความสามัคคีในราช
ตระกูลรุ่งเรืองสืบมา ส่วนข้าราชการที่ ได้รับราชการมาด้วยดี มีความสามารถ ทำาคุณประโยชน์
อันยิ่งใหญ่แก่บ้านเมือง ควรจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหส้รา้งเหรยีญดษุฎมีาลา เปน็เหรยีญเครือ่งประดบัสำาหรบัพระราชทาน
เป็นบำาเหน็จในราชการแก่ทหารและพลเรือนตามความดีความชอบ
         เหรียญดุษฎีมาลาเมื่อแรกสร้างนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยยศ สำาหรับความชอบ
เหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244 (พุทธศักราช 2425) กำาหนดให้มีเข็ม
พระราชทานประกอบกับเหรียญเป็น 5 ชนิด คือ 1) เข็มราชการในพระองค์ 2) เข็มราชการ
แผ่นดิน 3) เข็มศิลปวิทยา 4) เข็มความกรุณา 5) เข็มกล้าหาญ
           เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
สร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา 
เพื่อพระราชทานแก่ผู้ ใช้ความกล้าหาญทางปัญญาความรู้ ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน นับเป็นครั้งแรกที่
ผู้มีความสามารถในศิลปวิทยา จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษเช่นนี้ ทั้งเป็นการสนอง
พระบรมราโชบายในการพัฒนาวิชาความรู้เพื่อปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยประเทศ และเมื่อพินิจถึงหลักเกณฑ์การพระราชทาน จะเห็นได้ว่ามีหลักอันเข้มงวดต่างจาก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ คือ จะพระราชทานเฉพาะผู้มีฝีมืออย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์
ต่อแผ่นดินที่ ไม่มีผู้ ใดทำาได้เสมอหรือดีกว่า ดังปรากฏในพระราชบัญญัติเครื่องอิสริยยศสำาหรับ
ความดีความชอบ เหรียญดุษฎีมาลา จุลศักราช 1244 พุทธศักราช 2425 ว่า

เหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา



 “เข็มที่จาฤกว่าศิลปวิทธยานั้น ไว้สำาหรับพระราชทานนักปราชราชกระวี นายช่างแลฝีมือ
ช่างพิเศศต่าง ๆ  ที่ ได้คิดอย่างสิ่งของที่จะเปนประโยชนทั่วกัน ครั้งแรกคราวแรกฤาชักนำาสิ่งของใด ๆ  
เข้ามาทำามาสร้างขึ้นในแผ่นดิน เปนผลประโยชนต่อบ้านเมืองแลราชการ ฤาผู้ที่แต่งหนังสือตำารา
วิทธยการต่าง ๆ ที่เปนของเก่าของใหม่ก็ดี ที่เปนคุณต่อแผ่นดิน เปนประโยชนแก่ราชการ เปนผล
แก่การค้าขาย ฤาผู้เปนช่างอย่างฝีมือเอก ที่ ได้คิดก็ดี ทำาเองก็ดี ปรากฏว่าไม่มี ผู้ ใดผู้หนึ่งทำาได้
เสมอดีกว่า แล้วผู้ทำาคุณประโยชนดังกล่าวมานี้ ก็จะทรงพระราชดำาริวินิจฉัย พระราชทานเข็ม
ชนิดนี้ ให้ตามฐานานุรูป”

 พระบรมราโชบายในการพระราชทานบำาเหน็จความชอบแก่ผู้มีความรู้ ในศิลปวิทยา แต่มี
พระราชดำาริว่าเหรียญดุษฎีมาลาน้ันตัวเหรียญมีพระบรมรูปและพระบรมนามาภิไธยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่างพระองค์กัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สร้างตราวชิรมาลาขึ้นแทน ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญ
พระราชทานแทนเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์ เข็มราชการแผ่นดิน เข็มความกรุณา 
และเข็มกล้าหาญ เหรียญและเข็มทั้ง 4 ชนิดจึงยกเลิกไป คงเหลือแต่เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลป
วิทยาเพียงอย่างเดียว
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จึงได้
มีพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม พุทธศักราช 
2425 เสีย พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ได้กำาหนดเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ขึ้นใหม่โดย
เฉพาะสำาหรับพระราชทานแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้เห็นประจักษ์เป็นพิเศษ
แล้ว ซึ่งจะได้พระราชทานตามที่ทรงพระราชดำาริเห็นสมควร 
 ระเบียบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมแก่กาลสมัยหลายครั้ง ฉบับปัจจุบันคือ 
“ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พุทธศักราช 2521” แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2532, 2543 และ 2547 สาระสำาคัญแห่งระเบียบนี้มีว่า เหรียญดุษฎีมาลา 
เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติ
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คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

พ.ศ. 2513  ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
พ.ศ. 2542  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห สาขาวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2548  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2550  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2551  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม สาขาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2553  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2555  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล สาขาวิทยาศาสตร์
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน สาขาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2557  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน สาขาวิทยาศาสตร์
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 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข กำาเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อ พ.ศ. 2501 ในขณะนั้นยังคงเป็น ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใน 
พ.ศ. 2503 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนฐานะเป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ 
 ต่อมาเมื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2512 และได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ห้องสมุดจึงใช้ชื่อว่า 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จนเม่ือ พ.ศ. 2519 ท่ีประชุมคณบดีได้อนุมัติตามการเสนอของห้องสมุด
ให้ ใช้ชื่อห้องสมุดว่า “ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข 
คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
  ที่ตั้งของห้องสมุดนั้นเดิมอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์ 
เมื่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันคือถนนพระรามที่ 6 ห้องสมุดได้ย้ายมายัง
สถานที่ ใหม่ ที่ชั้น 2-3 ของตึกฟิสิกส์ และได้เริ่มเปิดดำาเนินการเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 
ซ่ึงเป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารใหม่ของคณะฯ
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของคณะฯ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีห้องสมุด
ที่ ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้บริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางสาขาวิชาที่จะเปิดทำาการ
สอน จึงได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในด้านนโยบายและการดำาเนินการของ
ห้องสมุด ด้านทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และด้านบุคลากร โดยส่ง Visiting Librarian 
มาวางนโยบายและดำาเนินงานสองท่านคือ Dr.Carroll F. Reynolds และ Mr.James W. Barry
 การดำาเนินงานของห้องสมุดในช่วงแรก มีการประสานความร่วมมือกับห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบ Joint Library โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ. ดร.
สตางค์ มงคลสุข) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี) 
ผู้แทนมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Prof. Dr. James S. Dinning) และ Dr. Carroll F. Reynolds ได้
ร่วมกันดำาเนินการดังกล่าวซึ่งนับเป็นนโยบายที่ทันสมัยมากในสมัยนั้น

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข



 การดำาเนินงานแบบ Joint Library เริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2511 และสิ้นสุดใน พ.ศ. 2523 
แต่ห้องสมุดทั้งสองแห่งยังคงร่วมมือประสานกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยกฐานะ กองห้องสมุด สังกัดสำานักงานอธิการบดี 
ขึ้นเป็นสำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และมีคำาสั่งให้โอนย้ายห้องสมุดคณะ/สถาบันต่าง ๆ มา
อยู่ภายใต้สังกัดสำานักหอสมุดฯ ดังนั้น จึงมีการโอนย้ายข้าราชการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
ไปขึ้นกับสำานักหอสมุด รวมทั้งย้ายบุคลากรจำานวนหนึ่งไปปฏิบัติงาน ณ สำานักหอสมุดฯ ศาลายา 
ตั้งแต่นั้นมา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงมีฐานะเป็นห้องสมุดสาขาของสำานักหอสมุดฯ แต่ยัง
ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
รวมทั้งวัสดุสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ สวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือบุคลากร อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17 ปี
 เม่ือเทคโนโลยีทางสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากข้ึน ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงก่อตั้ง
ระบบสารสนเทศขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นการนำาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์
ใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สนับสนุนนโยบาย
พัฒนาระบบการเรียน การสอน การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และนโยบายการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างภาควิชาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการอย่างสูงสุด การ
ดำาเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การ
บริหารของ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ คณบดี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ 
ภูมิรัตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในสมัยนั้น โดยใช้เงินในโครงการต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุน การเรียน 
การสอน การวิจัยของคณะฯ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โครงการผลิตแพทย์ กทม. และ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันฯ (Institutional Strengthening Program) ของ 
สวทช. หรือ NSTDA ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 ระบบสารสนเทศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area 
Network) ที่ ใช้ Novell Netware เป็นโปรแกรมควบคุมระบบและ SCSI Express เป็นโปรแกรม
ควบคุมการทำางานของ เครือข่าย CD-ROM เพื่อบริการข้อมูลทางวิชาการสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์
ภายในห้องสมุด บริการสืบค้นข้อมูลโดยบรรณารักษ์ บริการติดต่อออนไลน์ผ่านสายโทรศัพท์ และ
ติดต่อจากภาควิชาต่าง ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2546 ในสมัยที่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ดำารง
ตำาแหน่งอธิการบดี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ดำารงตำาแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายของสำานักหอสมุด ได้มีมติให้คณะฯ สามารถดำาเนินการบริหาร
งานห้องสมุดได้เอง ด้วยมติดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความพร้อม จึงขออนุมัติเข้าบริหาร
งานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และขอรับบุคลากรห้องสมุดบางส่วนที่มีความประสงค์จะปฏิบัติ
งานต่อ ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โอนย้ายมาสังกัดสำานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ 
ได้รับอนุมัติให้เริ่มดำาเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
 พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้ง งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ขึ้นอย่างเป็น
ทางการ มีฐานะเป็นงานหนึ่งในสังกัดสำานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบ
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จาก คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบพัฒนาบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ผ่านที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม พ.ศ. 2547 และผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 361 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ 1) ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 2) หน่วยสารสนเทศ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3) หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และโครงการพิเศษคือ 
โครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข     
 โครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2547 พร้อมกับการปรับปรุง
ห้องสมุดครั้งใหญ่ในปีเดียวกัน หลังจากที่ห้องสมุดได้เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี จึงมี
สภาพที่ทรุดโทรม โดยจัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น 3 ของห้องสมุด มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ใช้
สำาหรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านอาจารย์สตางค์และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บเอกสารสำาคัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน
อาจารย์สตางค์และประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของ
นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อให้ประวัติศาสตร์
เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม
 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ก่อสร้างด้วยงบประมาณเริ่มต้น 310,000 บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เปิดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันทำาบุญ
ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 86 ของท่านอาจารย์สตางค์
 พ.ศ. 2548 ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น บริเวณชั้นสอง
ของห้องสมุด สำาหรับจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2558 ทำาหน้าที่ดำาเนินงานด้านจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ และเป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับงานจดหมายเหตุฯ หอสมุดและคลังความ
รู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 พ.ศ. 2553 งานสารสนเทศฯ ได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
ศึกษา เป็น หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำางานที่
เปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของผู้ ใช้บริการ และภารกิจ
หลักของงานสารสนเทศฯ โดยทำาหนาที่ควบคุมดูแลเครื่องแม่ข่าย Web Server ให้บริการช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ดำาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานมาเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพันธกิจ ปัจจุบันประกอบด้วย 5 หน่วยงาน 
คือ



 1) หน่วยทรัพยากรห้องสมุด
 2) หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 3) หน่วยสารสนเทศงานวิจัย
 4) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
 5) หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 ในยุคที่พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป สิ่งที่นักศึกษาต้องการจากห้องสมุด นอก
เหนือจากเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ นั่นคือการมีพื้นที่สำาหรับค้นคว้าด้วยตนเอง การพบปะ
เสวนา หรือการประชุมกลุ่มย่อย ทำาให้เกิดการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ห้องสมุดสตางค์ 
มงคลสุข จึงริเริ่มโครงการจัดสร้าง Stang Co-Working Space เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักศึกษา โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงานเดิม ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และ
เพิ่มเติมสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการค้นคว้าและการใช้งานร่วมกัน อาทิ ชุดโต๊ะและ
เก้าอี้ที่ทันสมัย จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 การก่อสร้าง Stang Co-Working Space แล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วยห้องสัมมนาความจุ 11 ที่นั่งจำานวน 1 ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อย ความจุ 6 ที่นั่ง 
จำานวน 2 ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถรองรับได้ 20 ที่นั่ง
 จากโครงการ Stang Co-Working Space กอปรกับผลการสำารวจความต้องการของ
นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการใช้พื้นที่สำาหรับการอ่าน การประชุมกลุ่ม หรือการค้นคว้ามากขึ้น 
สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ ใช้สอยโดยห้องสมุดวางแผนการในการจำาหน่ายทรัพยากร
บางส่วนออก ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบอกรับทรัพยากรเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น 
อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดชั้นนำาของ
ประเทศต่อไป
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 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ ดร.กำาแหง พลางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้ง
ยังเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 โดยในระยะต้นได้ทำาการสอนวิชากายวิภาค
ศาสตร์เปรียบเทียบและกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ให้แก่นักศึกษาเตรียมแพทย์และเตรียม
วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาอื่น ๆ ต่อมาได้มีการจัดการเรียนในระดับปริญญาโทด้วย เมื่อปี 
พ.ศ. 2509 ได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งใหญ่ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์
และภาควิชาพรีคลินิคอื่น ๆ เนื่องจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก
มูลนิธิ Rockefeller ทั้งในด้านงบประมาณและกำาลังคน โดยเฉพาะได้มีศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน 
3 ท่าน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่จะไปศึกษาต่อ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาถึงขั้นปริญญาเอก เพื่อผลิตอาจารย์พรีคลินิค
ในสาขากายวิภาคศาสตร์ซึ่งขาดแคลนอย่างมาก ศาสตราจารย์และอาจารย์ชาวอเมริกันที่เข้ามา
เป็นหลักในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยดังกล่าวในช่วงต้น คือ Professor 
Dr. Robert C. Holland (หัวหน้าภาควิชาคนแรก), Dr. William P. Callahan และ Dr. Vernon 
L. Yeager โดยแต่ละท่านมีความชำานาญเฉพาะทางคือ Dr. Holland เชี่ยวชาญทางด้านประสาท
ชีววิทยา Dr. Callahan ทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์และเซลล์ชีววิทยา Dr. Yeager ทางด้านมห
กายวิภาคศาสตร์  
 ช่วงต้น พ.ศ. 2500 จากการมองการณ์ไกลของอาจารย์สตางค์ ท่านได้คัดสรรนักเรียน
เตรียมแพทย์ฯ ที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศทางด้านกายวิภาคศาสตร์และ
สาขาพรีคลินิคอื่น ๆ  เพื่อจะได้มาเป็นแกนในการพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและบัณฑิต
ศึกษา ท่านแรกคือ ศ. ดร.เรือน สมณะ ซึ่งได้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยทุน 
ก.พ. ที่ University of California, Berkeley และเมื่อ พ.ศ. 2505 ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน ได้ไป
ศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทุน Colombo Plan ที่ ให้โดยรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่ University 
of Western Australia และทุน Rockefeller ในระดับปริญญาเอกที่ University of Wisconsin 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้มีอาจารย์ท่านอื่น ๆ ไปศึกษาที่ต่างประเทศในสาขากายวิภาค
ศาสตร์และสาขาใกล้เคียงด้วยการชักนำาของอาจารย์สตางค์ และ Dr. Holland อีกหลายท่าน 
เช่น รศ. ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ที่ U.C. Berkeley, ศ. นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชำานาญกุล ที่ 
University of Rochester ในขณะเดียวกันก็มีการชักชวนให้นักศึกษาแพทย์ฯ และนักศึกษาวิทยา
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ศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเด่น เข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของภาควิชาฯ 
จำานวนมาก และที่ ได้บรรจุเป็นอาจารย์ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนางานวิชาการของภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิเช่น ศ. นพ. ดร.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ รศ. ดร.เสริมศรี วิเศษสุวรรณ ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง  
รศ.ผดุง ว่องพยาบาล รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ และรุ่นต่อมาที่อาจจะนับได้ว่าเป็นคลื่นลูกที่ 2 
ได้แก่ รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ รศ. ดร.จิตติพันธุ์ ชวเดช ศ. ดร.
สุขุมาล จงธรรมคุณ ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ และ ศ.ยินดี กิติยานันท์ จากนั้นมีการบรรจุ
อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาอีกเป็นระยะได้แก่ รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี รศ. ดร.เจริญศรี ธนบุญ
สมบัติ รศ. ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์
พัฒนา รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช รศ. ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ รศ. ดร.ไกร มีมล ผศ. ดร.
รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ นับได้ว่าเป็นคลื่นลูกที่สาม 
 จากน้ันเร่ิมบรรจุอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ผู้ใหญ่ท่ีเกษียณอายุราชการ ได้แก่ ดร.สมยศ 
ศรีดุรงค์ฤทธิ์ ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ ผศ. ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 
ดร.มนสิชา สมฤทธิ์ ได้รับการโอนย้ายอาจารย์เพิ่มเติมได้แก่ รศ. ดร.ยสวันต์ ตินิกุล ดร.มรกต 
สร้อยระย้า ดร.ธันยาภรณ์ เสนารายณ์ และแพทย์ ใช้ทุน นพ.ปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์ พวกเราได้
ร่วมกันอุทิศทั้งกำาลังกายและกำาลังใจในการพัฒนางานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน
กายวภิาคศาสตรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ปจัจบุนัภาควชิากายวภิาคศาสตร ์ไดเ้ปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตร์
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่



มีความรู้ความสามารถ ทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล เพ่ือปฏิบัติงานเป็น
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และเป็นนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐ และองค์กรเอกชน บัณฑิต
เหล่านี้ ได้นำาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้กับงานในหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงในวงการ
วิชาการ
 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 
และได้มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่มีเนื้อหาที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยใช้ชื่อ
หลักสูตรเป็น “สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง” (Anatomy and Structural Biology) 
ทั้งนี้เพื่อสื่อถึงงานวิจัยที่มีมุมมองที่กว้างและลึกลงถึงระดับของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับ
โครงสร้างชีววิทยาโมเลกุล นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังร่วมสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับ
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาคณะแพทย-
ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโครงการ
ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังสอนนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค 
วิศวกรรมการแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นต้น อีกปีละกว่า 
1,200 คน
 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยอาจารย์
สายวิชาการ 18 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ 8 คน) 
นักวิทยาศาสตร์ 4 คน สายสนับสนุนอีก 12 คน
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รายนามหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 1. Prof. Robert C. Holland  พ.ศ. 2510-2518
 2. ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน   พ.ศ. 2518-2530
 3. ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ   พ.ศ. 2530-2534
 4. ศ. ดร. นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ  พ.ศ. 2534-2541
 5. ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำานาญกุล พ.ศ. 2541-2544
 6. รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์  พ.ศ. 2544-2548
 7. รศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์  พ.ศ. 2548-2551
 8. รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล  พ.ศ. 2551-2554
 9. ศ.ยินดี กิติยานันท ์   พ.ศ. 2554-2558
 10. รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา พ.ศ. 2558-2559
 11. รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล  พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน



งานวิจัย
 1. งานวิจัยของภาควิชาฯ แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ คือ
  - Aquatic Bioscience
  - Cell Structural Biology & Molecular Biology
  - Neuroscience 
  - Stem Cell Biology 
  - Reproductive Biology 
  - Biomaterial Research
  - Cancer Research
  - Gross Anatomy
 2. เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
        แหล่งทุนในประเทศ ได้แก่ สำานักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว.) ทุนอุดหนุนจากงบ
ประมาณ ทุนจากสภาวิจัย ทุน TRF-MRC Newton Fund และทุน คปก. 
 3. ผลงานวิจัย ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเฉลี่ย 
1.5-2 เรื่อง/คน/ปี มีผลงานตีพิมพ์ ในสาขากายวิภาคศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน

การบริการวิชาการ
 1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ก่อตั้ง Care lab ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดทำาศูนย์การฝึกผ่าตัดโดยใช้  
    Soft cadaver
 2. บริการวิชาการการสอนกายวิภาคศาสตร์พิ้นฐานให้กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งของ
    รัฐและเอกชน
 3. ให้บริการวิชาการการ ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ ในด้านกายวิภาคศาสตร์ ให้กับ
    โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ
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พ.ศ. 2559

ศ. ดร. นพ.บุญเสริม  
วิทยชำานาญกุล

พ.ศ. 2557

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำาปี 2559 
ด้านวิชาการ ของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ. ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์

พ.ศ. 2556

อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2557

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ประเสริฐ โศภน

พ.ศ. 2555

รางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ผลงานในกลุ่มงานวิจัยเชิง
วิชาการและมนุษยศาสตร์ เรื่องการศึกษาคุณลักษณะและความ
สัมพันธ์ของฮอร์ โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์ โมนที่กระตุ้น 
ต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปูกับการประยุกต์ ใช้ ในระบบเพาะเลี้ยง

ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน

พ.ศ. 2554

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2555

นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 

และ ดร.ไกร มีมล

พ.ศ. 2553

รางวัลผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ยอดเย่ียม จากการประชุม
วิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 34 เร่ือง  
“Accessory Head of Biceps Brachii Muscle and Its  
Relation of Musculocutaneous Nerve”

ศ. ดร. นพ.บุญเสริม  
วิทยชำานาญกุล

รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เรื่อง “สวนวิจัยสัตว์และพืชน้ำา (Aquaculture 
Research Park)”

รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี 
และคณะ

รางวัล Best Poster Award จากการประชุม International 
Anatomical Science and Cell Biology Conference  
ณ ประเทศสิงคโปร์ เรื่อง “Anatomical study of skin  
perforators of the leg : Preliminary results in Thai soft 
cadavers”

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)



ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ประเสริฐ โศภน

พ.ศ. 2551

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2553 
(ตีพิมพ์ ในระหว่าง พ.ศ. 2551-2552)

ผศ. ดร.สมลักษณ์  
อสุวพงษ์พัฒนา และคณะ

พ.ศ. 2550

รางวัลยอดเยี่ยมในการเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 
จาก การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 31

รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์

พ.ศ. 2549

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง (ระดับรองศาสตราจารย์)  
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2550

ศ. ดร. นพ.บุญเสริม 
วิทยชำานาญกุล

ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ประจำาปี 2549

รศ. ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจำาปี 2549 ประเภทบริหาร

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ประเสริฐ โศภน

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 ประจำาปี 2547 
(เซลล์ชีววิทยา)
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พ.ศ. 2546

ศ. ดร. นพ.บุญเสริม 
วิทยชำานาญกุล

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำาปี 2546

รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ

พ.ศ. 2544

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู  
ประจำาปีการศึกษา 2546

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ประเสริฐ โศภน

พ.ศ. 2543

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2544 
(สาขากายวิภาคศาสตร์)

ศ. ดร. นพ.บุญเสริม 
วิทยชำานาญกุล และคณะ

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ประจำาปี 2543


