
 ภาควิชาชีวเคมี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของมูลนิธิ 
Rockefeller โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาคนสำาคัญ คือ Prof. James S. Dinning และ Prof. James 
A. Olson ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาท่านแรก และได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาเอกสาขาชีวเคมี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 และ 2513 ตามลำาดับ นับเป็นภาควิชาที่เปิดสอน
สาขาชีวเคมีในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
 ตลอดระยะเวลา 60 ปี ภาควิชาชีวเคมี ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำานวนมาก ปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับในความเป็นผู้นำาในสาขาวิชาชีวเคมี ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้รับ
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบัน ประจำาปี 2553 จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ คณาจารย์หลายท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอน
และการวิจัย เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดล และได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ ภาควิชาฯ 
เป็นแกนนำาสำาคัญในการผลิตบุคลากรสาขาชีวเคมีที่มีคุณภาพ มีความภูมิใจที่ ได้ร่วมผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกจำานวนมากกว่า 145 คน และบัณฑิตปริญญาโทจำานวนมากกว่า 430 คน ออกไป

ภาควิชาชีวเคมี
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รับใช้สังคมไทยอยู่ทั่วทุกภาค ซึ่งบัณฑิตของภาควิชาฯ ได้สร้างชื่อเสียงอยู่ในวงการต่าง ๆ  มากมาย 
ศิษย์เก่าหลายท่านประสบความสำาเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และมีบทบาทสำาคัญในองค์กรที่เกี่ยว
ข้องกับนโยบายระดับชาติด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การวิจัยระดับชาติ หรือทำาหน้าที่
ในตำาแหน่งสำาคัญในองค์กรระดับนานาชาติ 
 คณาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปข้างหน้า 
เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป

งานวิจัย
 ภาควิชาชีวเคมี มีงานวิจัยที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
งานวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดแบ่งเป็น 7 กลุ่มวิจัย ได้แก่ 
 1. Aquatic Molecular Biology
 2. Bionanotechnology
 3. Cancer and Stem Cell Biology
 4. Gene Regulation and Metabolic Science
 5. Structural Biology and Enzyme Catalysis
 6. Plant Molecular Biology
 7. Systems Biology



รายนามหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
 1. Prof. James S. Dinning  พ.ศ. 2507–2511
 2. Prof. James A. Olson   พ.ศ. 2511–2515
 3. ศ. ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม   พ.ศ. 2515–2519
 4. ศ. ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล  พ.ศ. 2519–2523
 5. ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2523–2527
 6. ศ. ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม   พ.ศ. 2527–2531
 7. ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์   พ.ศ. 2531–2535
 8. ศ. ดร.วิชัย บุญแสง   พ.ศ. 2535–2539
 9. รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์  พ.ศ. 2539–2541
 10. รศ. ดร.ประหยัด โกมารทัต  พ.ศ. 2541–2545
 11. ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์  พ.ศ. 2545–2547
 12. ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล  พ.ศ. 2547–2551
 13. ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล  พ.ศ. 2551–2552
 14. ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น   พ.ศ. 2552–2554
 15. ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี  พ.ศ. 2554–2559
 16. รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม  พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน
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พ.ศ. 2561

ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัล Federation of Asian and Oceanian Biochemists and 
Molecular Biologists (FAOBMB) Young Scientist Award 
2018

รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award 
สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences 
จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ร่วมกับ สำานักพิมพ์ Elsevier

ผศ. ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล รางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize  
Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพ
กุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)”  
ที่ ได้ทำาวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant 
Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and  
Aquaculture Science

นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย

พ.ศ. 2560

รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำาปี 2560 (ประเภทบุคลากร)  
จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2560  
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี รางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเช่ียวชาญ
สำาหรับนักวิจัยรุ่นกลาง กองทุนนิวตัน

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  
จุฬาวัฒนฑล

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาชีวเคมี 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2559

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 2560 ระดับดี ผลงานวิจัย
เรื่อง “องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน”  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2559 ระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง 
“ซีรีนไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่ สำาหรับโรค
มาลาเรีย” จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุน
โครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำาในการสร้างนวัตกรรม  
Leaders in Innovation Fellowships (LIF)

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)



พ.ศ. 2559

ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award) 
ประจำาปี 2559 สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำาปี 2558  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี รางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Award  
(สาขา Life Science & Agricultural Science) จาก สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำานักพิมพ์ Elsevier

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2559

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

พ.ศ. 2558

ได้รับมอบเข็มทองคำาเชิดชูเกียรติฯ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
ประจำาปี 2558 จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ 
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

BioTalk Plenary Awardee from Biotechnology and Bichemical 
Engineering Society of Taiwan (BEST)

โครงการ Bacterial luciferase ได้รับรางวัลที่ 3  

โครงการ Tech Planter Thailand ในชื่อทีม Enzmart และรางวัล
พิเศษจาก Leave a Nest ให้ไปร่วมงาน Final Grand Prix  
ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2559

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2558 สาขาชีวเคมี 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2557

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2557

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำาปี 2558 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ.ศ. 2557

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ประจำาปี 2556

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2556

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)  
ประจำาปี 2556 Core Value L (Leadership)

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)  
ประจำาปี 2556 Core Value I (Integrity)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2556

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB 
Award) ประจำาปี 2557 จาก สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.ดนยา ปโกฏิประภา รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำาปี 2556  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

พ.ศ. 2556

คนไทยคนแรกท่ีได้รับรางวัล 2013 Asian Award for  
Distinguished Contribution to Chemical Education จาก 
The Federation of Asian Chemical Societies (FACS) 

รางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลนักเคมีศึกษาดีเด่น (CST Award for Distinguished  
Contribution to Chemical Education 2012)  
จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. 
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเคมี 
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2555

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปีการศึกษา 2555

รางวัลเกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำาปี 2556 
จาก สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 



พ.ศ. 2555

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2012

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปีการศึกษา 2554

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. 
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

พ.ศ. 2554

รับโล่เกียรติคุณ ในการบรรยายพิเศษ จากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 4th Annual Conference of the Asia- 
Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)

ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม ประจำาปี 2554  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Award 
ประจำาปี 2554 สาขา Life Sciences  
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น ประจำาปี 2554 
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2554  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ. ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู  
ประจำาปีการศึกษา 2553

ภาควิชาชีวเคมี

พ.ศ. 2553

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบัน ประจำาปี 2553 
จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2553

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. 
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด อันดับ 2 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
จาก ฐานข้อมูล ISI Web of Science

ศ. ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2553  
จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศ.เกียรติคุณสิรินทร์  
พิบูลนิยม

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมีโภชนาการ) 
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2552

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

พ.ศ. 2552

รางวัล Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement 
in Biotechnology ประจำาปี 2553

รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award (Life Science) 
ประจำาปี 2553 จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2552 
จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย มหิดล

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นใหม่ ประจำาปี 2552 
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2552  
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำาปี 2551 

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. 
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร  
ประจำาปี 2552 จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
สกล พันธุ์ยิ้ม

พ.ศ. 2551

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2551

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. 
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ได้รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
พ.ศ. 2551–2552

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2550

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี

พ.ศ. 2550

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำาปี 2551  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำาปี 2550  
มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนบดินทรเดชา



พ.ศ. 2549

ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร  
สวัสดิวัตน์

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2548

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  
จุฬาวัฒนฑล

รางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2549 จากสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล  
พันธุ์ยิ้ม

พ.ศ. 2548

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี  2549 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2548  
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2548

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู  
ประจำาปีการศึกษา 2547

รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล สาขาการวจิยั ประจำาปกีารศกึษา  2547

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2548 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2548

รางวัล Ajinomoto Award ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
เพื่อชุมชนจาก มูลนิธิ Ajinomoto 

รางวัลดีเด่น (Best Practice) ประเภทที่ 3 ประจำาปี 2548 
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลดีเด่น (Best Practice) ประเภทที่ 3 ประจำาปี 2548 
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2547

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย ประจำาปี 2547 
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. 
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

พ.ศ. 2547

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาปี 2547 จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รางวัล Nikkei Asia Prize (Science, Technology and  
Innovation) จาก Nikkei Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ชีวเคมี) ประจำาปี 2547 จาก สำานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์
แห่งชาติ

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2547  
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2547  
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2547

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
สกล พันธุ์ยิ้ม

พ.ศ. 2546

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2547

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาปี 2546 จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ประจำาปี 2546 จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลอาจารย์ดีเด่น จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2546

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2546 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2546 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น รางวัล L’OREAL for Women in Science ประจำาปี 2546



ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำาปี 2546 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2546

รางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2546 จาก สมาคมศิษย์เก่า  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2546

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำาปี 2546 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

พ.ศ. 2545

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2546

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.

ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2545 สาขาชีวเคมี 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award) 
ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2545 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award) 
ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2545 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

พ.ศ. 2544

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำาปี 2545  
จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ  
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

ผู้อำานวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำาปี 2544 (สาขาชีวเคมี)

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม ประจำาปี 2544 เรื่อง “การ
ศึกษายีนและการควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ไพรูเวทคาร์
บอกซิเลซในหนู” สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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พ.ศ. 2543

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2543 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำาปี 2543

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2543 (สาขาอณูชีววิทยา)

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

พ.ศ. 2542

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2543 (สาขาชีวเคมี)

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในประเทศไทย 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำาปี 2542  
จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ  
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2542 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2542
รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

พ.ศ. 2541

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2542
รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

พ.ศ. 2540

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2541

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2540 สาขาชีวเคมี 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำาปี 2540 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รางวัลบุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาการศึกษา 
และวิชาการ สำานักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์  
ประจำาปีการศึกษา 2540



รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์  
ประจำาปีการศึกษา 2540

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นของทบวงมหาวิทยาลัย ประจำาปี 2540
สาขาอาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัย
และพัฒนาที่มีผลในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล

พ.ศ. 2539

รางวัล Career Development Awards NSTDA 1997 

ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รางวัลทุนนักวิจัยอาวุโส สวทช.

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2539
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2539 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำาปี 2539  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

พ.ศ. 2538

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2539 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำาปี 2538  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จาก สภาวิจัยแห่งชาติ

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง

พ.ศ. 2535

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2538

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

พ.ศ. 2534

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำาปี 2535

ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2534  
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ.ศ. 2531

ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ

พ.ศ. 2530

รางวัลวิจัย L.W. Frohlich  
จาก The New York Academy of Science, U.S.A.

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

พ.ศ. 2528

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2530

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม

พ.ศ. 2527

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2528 สาขาชีวเคมี  
(พันธุวิศวกรรม) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขาชีวเคมี  
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

พ.ศ. 2526

รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2526

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

พ.ศ. 2520

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2525

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2520



 ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ กำาเนิดมาพร้อมกับการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เตรียมแพทย์เชียงใหม่) เมื่อปีการศึกษา 2501 เช่นเดียวกับภาควิชาเคมี และ ภาควิชา
ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ในปีแรกยังไม่มีสถานที่เป็นของตัวเอง ต้องไปอาศัยอยู่ที่ชั้น 3 ตึกเทคนิคการ
แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้เป็นสถานที่สอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
เตรียมแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 จำานวน 64 คน โดยมี ศ. ดร.คลุ้ม วัชโรบล เป็นอาจารย์พิเศษ
มาบรรยายวิชา General Zoology ส่วนปฏิบัติการนั้นมีอาจารย์พิเศษของภาควิชาเองรับผิดชอบ
เพียง 2 คน คืออาจารย์วารุณี เลิศศิริ (บุษปวนิช) และอาจารย์ผดุง ว่องพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็น
อาจารย์ประจำารุ่นแรกของภาควิชาด้วย
 พ.ศ. 2502 โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ที่
ถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามโรงเรียนอำานวยศิลป์ ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ จึงย้ายเข้ามาอยู่ที่
ตึกด้านหน้า และรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สำาหรับในชั้นปีที่ 
2 ภาควิชาต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก 3 วิชา คือ Comparative Anatomy, General Botany และ 
Microbiology โดยมีอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนภาคบรรยาย ซึ่งผู้รับผิดชอบสอนวิชา Comparative 
Anatomy ได้แก่ ศ. ดร.กำาแหง พลางกูร วิชา General Botany ได้แก่ อาจารย์อาภรณ์รัตน์ 
รัตนทารส นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ท่านอื่นมาช่วยสอนด้วย อาทิ อาจารย์ ดร.พาณี เชี่ยววานิช 
มาช่วยอาจารย์ ดร.คลุ้ม สอนวิชา General Zoology ส่วนในเรื่องการปฏิบัตินั้น ภาควิชาต้องรับ
ผิดชอบถึง 4 วิชาหลัก จึงจำาเป็นต้องมีอาจารย์ประจำาเพิ่มขึ้น ปรากฎว่าในปีนี้ ได้รับอาจารย์เพิ่ม
อีก 3 คน คือ อาจารย์วารี ประสมสุข (ศรีสุวรรณชัย) อาจารย์ทรรศนีย์ อัศเวศน์ (เจียรนัย) 
อาจารย์วลัย กิติศรีวรพันธ์ (ประสาทกลพิทยา) ถึงแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ แต่ห้องเรียน 
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อยดี ห้องบรรยายจึงใช้ห้องเล็ก ๆ ส่วนเวลาทำาแล็บนั้น ต้องใช้โรงอาหาร 
นักศึกษาทุกคนจึงต้องช่วยอาจารย์ยกกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปเรียนและยกกลับเมื่อเรียนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 การสร้างห้องปฏิบัติการชีววิทยาเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2503 พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย-
ศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นแรก เพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ให้นักศึกษาที่จะข้ามไปเรียนแพทย์ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา
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เชียงใหม่ พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกสาขาเตรียมพยาบาลปริญญา เตรียมทันตแพทยศาสตร์
เตรียมเทคนิคการแพทย์ และเตรียมสาธารณสุขศาสตร์ เพิ่มขึ้น ทำาให้มีจำานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
และภาควิชาได้ห้องปฏิบัติการสำาหรับวิชา Zoology, Botany และ Microbiology อยู่ที่ชั้น 3 ปีกซ้าย
ตึกหน้า ส่วนห้องปฏิบัติการวิชา Comparative Anatomy (Lab ฉลาม-กระต่าย) อยู่ช้ัน 1 ตึกวิจัย 
ด้านหลัง ติดกับกองพันทหารสารวัตร และในปีเดียวกันนี้ก็รับอาจารย์เพิ่มอีก 2 คน คืออาจารย์
เฉลียง จุ้ยฉุน และ อาจารย์สุวรรณา เภกะสุต
 พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ย้ายมาที่ถนนพระรามที่หก ตรงข้ามกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านซ้ายติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านขวาติดกับองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการต่างประเทศ) ภาควิชาได้เข้าอยู่ที่ชั้น 3, 4, 5 
และ 6 ตึกชีววิทยา (ตึก B) ทั้ง 4 ชั้น จะมีห้องพักอาจารย์ ห้องวิจัย ห้องเตรียมแล็บ และแล็บใหญ่ 
นับว่ามีโครงสร้างที่ดีที่สุด ชั้น 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิชา Zoology ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการ 
Botany ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการ Comparative Anatomy และชั้น 6 เป็นห้องปฏิบัติการวิชา 
Microbiology (สำาหรับวิชา Microbiology ระยะแรกที่ย้ายมาอยู่ตึกใหม่ อาจารย์ภาควิชารับ
ผิดชอบในการสอนปฏิบัติการและบรรยายบางส่วน ต่อมาได้ยกให้ ไปอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ภาควิชาจุลชีววิทยา)
 ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสร้างตึกชีววิทยาหลังใหม่ (ตึก N) ติดกับกระทรวงการ
ต่างประเทศขึ้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มีการย้ายห้องเรียนและห้องพักอาจารย์มาที่ตึกใหม่ในชั้นที่ 
3, 4 และ 5 ส่วนตึกชีววิทยาเก่านั้น ชั้น 3 ได้ ให้แก่ภาควิชาชีวเคมี ชั้น 5 ให้แก่ภาควิชาเภสัช-
วิทยา ชั้น 6 ให้แก่ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่วนชั้น 4 ยังคงเป็นของภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ 
ต่อมาใช้เป็นศูนย์วิจัยสังขวิทยาและกีฏวิทยาประยุกต์ (Center for Applied Malacology and 
Entomology)



 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งวิทยาเขตศาลายาขึ้นใน พ.ศ. 2524 ทำาให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดต้องไปเรียนที่ศาลายา การเรียนการสอนของวิชาต่าง ๆ ต้องไปจัดที่
ศาลายา การสอนภาคปฏิบัติของวิชาชีววิทยาทั่วไปจึงไปจัดสอนที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 และ 
3 มีทั้งหมด 8 ห้อง ส่วนนักศึกษาปีที่ 2 บางประเภทวิชายังคงสอนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เดิม 
นอกจากนั้น ภาควิชายังรับผิดชอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของ
ภาควิชาอีกด้วย

รายนามหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
 1. ศ. ดร.กำาแหง พลางกูร (รักษาการ) พ.ศ. 2512-2517
 2. ศ. ดร.จิต วรมนตรี   พ.ศ. 2512-2516
 3. Prof. Sara E. Huggins   พ.ศ. 2516-2518
 4. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้  พ.ศ. 2518-2534
 5. ศ. ดร.สุชาติ อุปถัมภ์   พ.ศ. 2535-2538
 6. รศ. ดร.รจนา แก้วแจ่ม   พ.ศ. 2539-2542
 7. ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู พ.ศ. 2543-2546
 8. รศ. ดร.ปราณีต ดำารงผล  พ.ศ. 2547-2550
 9. รศ. ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์  พ.ศ. 2551-2558
 10. ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา   พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
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พ.ศ. 2560

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ รางวัล “มหิดลทยากร” คณะโดยสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล รางวัล “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” สายวิชาการโดย 
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางจิณณพัติ คงคาดิษฐ

พ.ศ. 2559

รางวัล “ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณดีเด่น”  
โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา   
เครือตราชู

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

พ.ศ. 2558

รางวัล The Young Asian Biotechnologist Prize 2016 
โดย The Society for Biotechnology, Japan

ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ รางวัล “บุคคลต้นแบบ” มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ระพี บุญเปลื้อง

พ.ศ. 2555

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ชลิตา คงฤทธิ์

พ.ศ. 2552

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี รางวัล “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” สายวิชาการโดย
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ระพี บุญเปลื้อง รางวัล “ข้าราชการดีเด่น”  
โดย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ



พ.ศ. 2551

ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

พ.ศ. 2550

รางวัล “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” สายวิชาการ  
โดย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู

พ.ศ. 2549

รางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” ระดับศาสตราจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

พ.ศ. 2546

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  
โดย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

พ.ศ. 2543

รางวัลนักชีววิทยาอาวุโสดีเด่น  
จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์  
ไวยนันท์ และ  
ศ. ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

พ.ศ. 2542

รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัย 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดี  
ในการวิเคราะห์แอนติเจนในเลือดเพื่อการวินิจฉัย 
โรคพยาธิใบไม้ ในตับในสัตว์เลี้ยง”

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

พ.ศ. 2538

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

พ.ศ. 2533

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพันธุศาสตร์  
โดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพครั้งแรก ภายใต้การดำาเนินงานของภาควิชาจุลชีววิทยา มี ศ.เกียรติคุณ
ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นหัวหน้าคณะดำาเนินการร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ 2 ในประเทศไทย ที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และเป็นหลักสูตรแรก
ในคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพิ่มเติมจากทักษะเดิม
ของคณะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ต่อมาใน พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นอย่างเป็นทางการ และเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาโทใน พ.ศ. 2535 และปริญญาเอกใน พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังมีการ
ริเริ่มหลักสูตรพิเศษอื่น เช่น โครงการหลักสูตรเร่งรัด ปริญญาตรี (เทคโนโลยีชีวภาพ) - ปริญญา
โท (การตลาด) (B.Sc.-M.M.) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรนี้
มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีแนวความคิดของผู้ประกอบการผสมผสานกับระบบความคิด และ
ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และมีการจัดทำาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ใน พ.ศ. 
2552 มีการจัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาเอก Double Doctoral Degree (Biotechnology – 
Horticulture) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งหลักสูตร
ระดับปริญญาโท Double Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และ
ปัจจุบันมีการประสานงานเพื่อจัดตั้งหลักสูตร Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัย
โอซาก้าเพื่อรองรับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนใน พ.ศ. 2562
 อีกหน้าที่หลักที่สำาคัญของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต คือ 
การค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ ใหม่ ๆ  เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการทั้งด้านการสอน และการบริการทาง
วิชาการ โดยงานวิจัยหลักของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยี
ชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร (Food Biotechnology) 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรมชีวกระบวนการ (Industrial Biotechnology and 
Bioprocess Engineering) และ เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและการแพทย์ (Molecular and 
Medical Biotechnology) ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยที่สำาคัญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ระดับ
ห้องปฏิบัติการจนถึงระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมของเชื้อ
จุลินทรีย์ เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมเคมีชีวภาพ ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติ ระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ เข้ามา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ



ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้มีความสามารถสูงสุดในการแข่งขันเชิงธุรกิจ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ
 ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และบาง
ส่วนที่วิทยาเขตศาลายา มีอาคารโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ติดตั้งครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมกระบวน
การและเทคโนโลยีอาหารสำาหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการของนักศึกษา และการวิจัยและพัฒนา
ระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกับภาคเอกชน 
 ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี (2525-2560) ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม
แล้วในระดับปริญญาตรี 1,245 คน ปริญญาโท 364 คน และปริญญาเอก 95 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
8 มกราคม 2561)  ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในหน้าที่ต่าง ๆ  อาทิ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา ผู้ควบคุม
การผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนา ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฯ ได้
ร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชนซึ่งมีถ่ายทอดผลงานวิจัยไปยังภาคการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้รับการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” ตามเกณฑ์คุณภาพงานวิจัยวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 รอบต่อเนื่องกัน ใน พ.ศ. 
2552 2554 และ 2557 ตามลำาดับ รวมทั้งได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิ
โทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำาปี พ.ศ. 2560
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ได้ร่วมผลิตผลงานวิจัย ทรัพยากร
บุคคล และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ประเทศชาติมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สำาคัญต่อการแพทย์ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ ในอนาคต
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รายนามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชา
     พ.ศ.2531-2533
 2. รศ. ดร.ช่อฟ้า ทองไทย  พ.ศ.2532-2536
 3. ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด พ.ศ.2537-2541
 4. รศ. ดร.อภิญญา อัศวนิก  พ.ศ.2541-2545
 5. รศ. ดร.มานพ สุพรรณธริกา พ.ศ.2545-2549
 6. รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด  พ.ศ.2549-2557 
 7. รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ  พ.ศ.2557-2558
 8. ผศ. ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน



พ.ศ. 2561

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พ.ศ. 2558

รางวัล “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำาปี 2560  
จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2557 
ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Searching and Development of 
bacterial strains for industrial Commercial application 
in Thailand

รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

พ.ศ. 2554

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พ.ศ. 2549

ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเย่ียม)  
ในสาขาวิชา Biotechnology  
จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย ปี 2554
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

พ.ศ. 2548

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2549 ระดับอาจารย์  
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ประจำาปี 2548 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2548

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ 
จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2548

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2548

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)
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พ.ศ. 2545

ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

พ.ศ. 2544

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2545 (สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ) และทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ จากศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

พ.ศ. 2541

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย  
ประจำาปีการศึกษา 2543 ผลงานเรื่อง  
“การแยกและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง 
ต่อสภาวะ Oxidative Stress ในแบคทีเรียก่อโรคพืช 
Xanthomonas spp.”

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2544 
ของ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
รางวัลชมเชยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  
จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบของสารไธออล
และออกซิแดนท์ ในมลพิษต่อแบคทีเรียในดินระดับยีน”

ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

พ.ศ. 2540

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2541
ของ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

พ.ศ. 2535

รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำาปี 2540
กองทุนทะกูชิ มูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งประเทศไทย

ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

พ.ศ. 2534

รางวัลนักวิจัยสตรีรุ่นเยาว์ดีเด่นทางด้านข้าว 
ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำาปี 2535  
จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์์

ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

พ.ศ. 2533

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพันธุวิศวกรรม  
ของ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กองทุนทะกูชิ ประจำาปี 2533  
จาก มูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
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Department of Biotechnology

 The Department of Biotechnology began in 1982 as the undergraduate degree 
program in biotechnology under the administration of microbiology department. Led by
Emeritus Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut and Emeritus Prof. Dr. Amaret Bhumiratana, 
our undergraduate program was the second biotechnology program in Thailand and was 
the first applied science program in the faculty, designed to promote the application of 
basic knowledge in science to serve the needs of industrial and agricultural sectors. 
To encourage integration of knowledge from many relevant fields, the program was 
organized in a multidisciplinary approach and taught by faculties from variety of 
departments, including Department of Microbiology, Biochemistry, Biology, and Chemistry. 
Later on, in 1988-1989, the undergraduate program in biotechnology was officially 
expanded into the Department of Biotechnology, which subsequently began offering 
the graduate degrees in Biotechnology, including M.Sc. in 1992 and Ph.D. in 1996. In 
addition, our department has offered an additional curriculum for undergraduate study, 
called Bachelor of Science (Biotechnology)-Master of Management (Marketing) with 
collaboration from College of Management, Mahidol University. This study program
focuses on creating an entrepreneurial mindset together with the logical thinking and 
scientific knowledge. To give our students the hands-on experience of international 
collaboration, our department has organized the graduate programs with universities 
in Japan. These include a double doctoral degree (Biotechnology- Horticulture) with 
the University of Chiba, which began in 2009, and a double master degree with Osaka 
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University which began in 2015. Currently, we are planning to offer a joint master 
degree program with Osaka University to support ASEAN students in 2019.
 Besides our major role in education, another important role is to conduct research 
to produce new basic knowledge to support teaching and academic services. The main 
research of our department is divided into 4 groups, including Agricultural Biotechnology, 
Food Biotechnology, Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering, and Molecular 
and Medical Biotechnology. These four modules cover the most significant biotechnological 
fields to Thailand. Our department is home to a variety of research projects, ranging 
from laboratory to industrial scale. For these works, our faculties, researchers, and 
students combine skills from a large number of areas to accomplish their research, 
including genetic engineering in microorganisms, animal cells, and plant tissues, food 
science, biochemical engineering, automatic control systems, data storage system, and 
computational analysis to enhance the production capability in business competition. 
We also collaborate with government and private organizations such as industry,
research institutes, and universities in Thailand and other countries. 
 Today, the Department of Biotechnology is located at the Faculty of Science, 
Phayathai Campus with additional research units and facilities located at the Salaya 
Campus, Nakhon Pathom. We also have a pilot plant building, equipped with several 
instruments for bioprocess engineering and food technology, serving as a platform for 
students to practice large-scale operation and for our partners in the private sector to 
conduct research and development on a semi-industrial scale.
 Through the past 35 years, our department has produced 1,245 graduates, 
364 masters, and 95 Ph.Ds, who have gone on to pursue successful careers in various 
posts in biotechnology such as production control, quality control, research and development 
in agro-industries, public, and private institutes. The department has been certified 
with “excellent” quality of academic research in science and technology by the Thailand 
Research Fund for 3 consecutive years, in 2009, 2011, and 2014, respectively. In 
addition, Thailand Toray Science Foundation awarded our department for outstanding 
contributions in Science and Technology in 2017. 
 It has been our immense pleasure to produce quality research and human 
resources, to help drive Thailand towards sustainable development, self-reliance, and 
global competitiveness in the future.



 ภาควิชาเคมี มีความเป็นมาอันยาวนานเทียบเท่ากับคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นภาควิชาแรก
ของคณะฯ ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เดิมสาขาเคมีเป็นสาขาหนึ่งที่ทำาการสอนให้กับนักศึกษา
เตรียมแพทย์ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล 
เนื่องจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นนักเคมีที่เข้าใจถึงความ
สำาคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้ จึงได้ชักชวนนักศึกษาแพทย์หลายคนมาเป็นบัณฑิต 
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเป็นคณาจารย์ของภาควิชาเคมี ในที่สุด
 ภาควิชาเคมี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเคมี ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิชาเคมีทั้งในพื้นฐานเชิงลึกและประยุกต์ ต่อมาได้เพิ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิสิฐ-
วิธาน ที่เพิ่มทักษะการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้บัณฑิตสามารถต่อยอดในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมีได้เปิดการเรียนการสอนสาขาแรก คือ เคมีอินทรีย์ 
ในระดับปริญญาโทและเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
มาอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความสามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากรที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ทำางานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎี เคมีจลนศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ ต่อมาภาควิชาได้เล็งเห็นความ
จำาเป็นในการผลิตนักเคมีเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งศึกษา
และวิจัยเพื่อการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ ที่ครอบคลุมทั้งพลาสติก อิลาสโตเมอร์ และยางธรรมชาติ 
รวมถึงคอมพอสิทเชิงอุตสาหกรรม ตามด้วยสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ที่ทำาการ
วิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสารต่าง ๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสาขาเคมีอนินทรีย์ ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาห-
กรรม ตามลำาดับ ปัจจุบันได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่  
หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 ภาควิชาเคมี มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง คณาจารย์ ในภาควิชาได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากหลายหน่วยงานและองค์กร อาทิ 

ภาควิชาเคมี

162



163

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัย
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณาจารย์ภาควิชา
เคมีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ ภาควิชาได้พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกและการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศ บัณฑิตจาก เคมี-มหิดล จึงเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการที่มีมาตรฐานสูงตลอดมา

รายนามหัวหน้าภาควิชาเคมี

 1. ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข   พ.ศ. 2503-2514
 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.กำาจร มนุญปิจุ  พ.ศ. 2514-2529
 3. รศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์  พ.ศ. 2529-2533
 4. รศ. ดร.ประพิณ วิไลรัตน ์  พ.ศ. 2533-2537
 5. ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล   พ.ศ. 2537-2545
 6. รศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา   พ.ศ. 2545-2547
 7. ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร   พ.ศ. 2547-2551
 8. รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ  พ.ศ. 2551-2555
 9. รศ. ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ  พ.ศ. 2555-2559
 10. รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ  พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน



พ.ศ. 2561

รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics  
Research Excellence Award สำานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท Clarivate  
Analytics

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2560 
ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young  
Researcher Award สาขา Chemical & Pharmaceutical 
Sciences (Including Chemical Engineering)  
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ร่วมกับ สำานักพิมพ์ Elsevier

รศ. ดร.พลังพล  คงเสรี เป็น 1 ใน 100 คนที่ ได้รับเลือกให้ลงหนังสือร้อยคนไทย
หัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation 
Inspirers) เพื่อนำาเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิด
สร้างสรรค์ของ นวัตกรไทย จากหลากหลายอาชีพและ
ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย โดย 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา  
ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ 
และ อ. ดร.พูนทวี แซ่เตีย

รางวัลสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อผลงาน “เครื่องสกัดพร้อม
ตรวจวัดปริมาณสารในทันทีแบบอัตโนมัติและกระบวนการดัง
กล่าว” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย รางวัลอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตแป้งเทอร์ โม
พลาสติกจากสัปปะรด” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

พ.ศ. 2560

รางวัลอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมคาร์บอน 
กัมมันต์จากเส้นใยใบสัปปะรด สำาหรับใช้เป็นวัสดุในตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ายิ่งยวด” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์  
คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559  
(ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด 
พ.ศ. 2557-2558 จากฐานข้อมูล WOS

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)
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รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award  
ประจำาปี พ.ศ. 2559 สาขาเคมีอนินทรีย์  
จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ  
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี

ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ รางวัล 2017 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher 
Awards สาขา Chemical & Pharmaceutical  
Sciences จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ รางวัล FIA Award for Younger Researcher 2016 จาก 
Japanese Association for Flow Injection Analysis 
(JAFIA)

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2559 
จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำาปี 2560  
จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017  
จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ผศ. ดร.พสิษฐ์  ภควัชร์ภาณุรัตน์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาปี 2560

รศ. ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับรองศาสตราจารย์  
ประจำาปี 2560

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด 
พ.ศ. 2557-2558 จากฐานข้อมูล SCOPUS

รศ. ดร.ดรุณี  สู้รักรัมย์

พ.ศ. 2559

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
พ.ศ. 2557-2558 จากฐานข้อมูล SCOPUS

รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
รศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์

ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” 
(L’Oreal-UNESCO For Women  
in Science Fellowships) ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2558

รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ 2015 Wiley-CST Award for Contribution to Green 
Chemistry from the Chemical Society of Thailand 
jointly with John Wiley & Son Inc. จาก สมาคมเคมี
แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัล Pacifichem 2015 Early Career Chemist  
จาก The 2015 International Chemical Congress  
of Pacific Basin Societies (PAC CHEM™)

ผศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์  
การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”  
คร้ังท่ี 15

รางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2559
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2559
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร รางวัล CST High Impact Chemist Award 2015  
จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ 
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี

ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำาปี 2558  
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

พ.ศ. 2558

รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques  
ชั้น Commander (The Commandeur dans I’Ordre  
des Palmes Academiques) จาก สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำาปี 2558 ประเภท 
การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข 
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2558
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำาแหน่งและลักษณะ 
งานด้านวิชาการ)

รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์์ รางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising 
Star 2015 จาก สมาคมพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย
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ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ รางวัล Best Poster Award for Young Researcher  
จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International  
Conference on flow injection Analysis and Related  
Techniques, Fukuoka, Japan

ผศ. ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558  
(ข้าราชการ ตำาแหน่งประเภทวิชาการ)

รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ในหัวข้อ M=Mastery

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

พ.ศ. 2557

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ในหัวข้อ O=Originality

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
รศ. ดร.กัลยาณี สิริสิงห

รับโล่เกียรติคุณจากผลงานการประดิษฐ์คิดค้นและได้รับ 
อนุสิทธิบัตร จาก สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ประจำาปี 2557
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลบุคคลต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ประจำาปี 2556 (MU Brand Ambassador)  
ด้าน D = Determination

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์  
ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” 
ครั้งที่ 14

ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับสูง ประจำาปี 2557  
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล

พ.ศ. 2556

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำาปี 2557  
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2556  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี 2555  
จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  
ในพระบรมราชูปถัมภ์



ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำาปี 2555 
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู  
ประจำาปี 2555 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

พ.ศ. 2555

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2556

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับกลาง ประจำาปี 2555 
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับกลาง ประจำาปี 2555 
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลข้าราชการดีเด่น ตำาแหน่งประเภทวิชาการ  
ประจำาปี 2555 จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
“เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำาปี 2555

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  
ตำาแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ ประจำาปี 2555  
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

พ.ศ. 2554

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการ 
Asian Core Program Lectureship Award ประเทศไต้หวัน

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาเคมี จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย

โล่เกียรติคุณ ผู้ทำาคุณประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ 
โครงการ พสวท. จาก สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช เรื่อง “การใช้ทองแดง (I) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มี
สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยาแบบเรจิโอ และสเตอริโอใน
ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประเภทแอลลิลและการประยุกต์ ใช้
ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ”  
จาก สภาวิจัยแห่งชาติ
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รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเคมี ประจำาปี 2554
(TWAS Prize for Young Scientists in Thailand) 
จาก สภาวิทยาศาสตร์สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา
(Academy of Sciences for the Developing World)

อ. ดร.วเรศ วีระสัย รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 
สูงสุด จากฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2548-2552

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับต้นถึงกลาง
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2554 
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์

พ.ศ. 2553

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2554
(TRF Senoir Research Scholar)  
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับสูง พ.ศ. 2553 
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด พ.ศ. 2550 
จาก ฐานข้อมูล ISI Web of Science

รศ. ดร.คัมภีร์ พรหมพราย

พ.ศ. 2552

รางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ
ประจำาปีของ สกว. “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” 
ประจำาปี 2553

รศ. ดร.คัมภีร์ พรหมพราย รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น Wiley-CST Award 
for Outstanding Publication 2008 Global publisher 
John Wiley & Sons, Inc. (จากการประชุม PACCON)

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2551  
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์ The Recipient of 2008 TRF Senior Research Scholar  
(Polymer) จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา FIA Award for Science  จาก The Japanese  
Association for Flow Injection Analysis & The  
Division of the Japan Society for Analytical Chemistry



พ.ศ. 2551

ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2550
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

รางวัล Inventor Award ระดับดีเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
และคณะฯ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2551 ระดับชมเชย  
เรื่อง “นวัตกรรมการตรวจวัดชนิดอ่านผลเร็วจากรั้วกันภัย: 
ชุดทดสอบสารรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครื่องวัดคุณภาพแก๊ส 
โซฮอล์” จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา 
และคณะฯ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2550
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2551 ระดับสูง  
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2551 ระดับต้นถึงระดับกลาง  
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ศิวพร มีจู Australian Leadership Awards-Fellowship (ALAF)

นางผ่องศรี เกตุพงษ์ชัย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

พ.ศ. 2550

รางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2550 ระดับคณะฯ

ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์ รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยเพื่อสตรีใน 
งานวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2550 บริษัท ลอรีอัล 
ประเทศไทย จำากัด ร่วมกับ สำานักงานเลขาธิการ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์

พ.ศ. 2549

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2550 สาขาเคมี
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 
และเภสัช จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทบริการ 
ประจำาปี 2549 จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศ. ดร.จิตต์ลัดดา  
ศักดาภิพาณิชย์

พ.ศ. 2548

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำาปี 2549  
สาขาธุรกิจชีวภาพ จาก สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Young ASEAN Biotechnologist Award 2006 
จาก The Society for Biotechnology, Osaka, Japan

รศ. ดร.ยุทธนา  
ตันติรุ่งโรจน์ชัย

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2548  
สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2548  
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2548  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ประจำาปี 2548

ศ. ดร.จิตต์ลัดดา  
ศักดาภิพาณิชย์

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำาปี 2548  
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.จิตต์ลัดดา  
ศักดาภิพาณิชย์ 
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รางวัลเมธีนวัตกรรม ประจำาปี 2548 
จาก สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

พ.ศ. 2546

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2547  
สาขาเคมีอินทรีย์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2546  
สาขาเคมีอินทรีย์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา 
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา 
อ. ดร.วเรศ วีระสัย  
และคณะฯ

รางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำาปี 2546 รางวัลชมเชย 
เรื่อง “อุปกรณ์ดักจับก๊าซเพื่อการสังเคราะห์สารและ 
ชุดทดสอบสารภาคสนามสำาหรับสารหนูและแอมโมเนีย”
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



พ.ศ. 2545

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

พ.ศ. 2544

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์  
ประจำาปี 2545 จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2544 
สาขาพอลิเมอร์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.Yasuyuki Tanaka Charles Goodyear Award ประจำาปี 2544

ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2544
นักวิจัยอาวุโส ประจำาปี 2544 จาก สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

พ.ศ. 2529-2543

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2544  
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2543 
จาก สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2543  
สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2543  
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รศ. ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2541 
สภาอาจารย์ และสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2540 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ นักวิจัยอาวุโส ประจำาปี 2540  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2540 
สภาอาจารย์ และสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2540 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2539 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2539  
สาขาเคมี (พอลิเมอร์) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ รางวัล ASEAN Outstanding Scientist and Technologist 
Award ประจำาปี 2538
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.เสาวรภย์ ลิ้มเจริญ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2538  
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ยอดหทัย เทพธรานนท์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2529 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์



 ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้มีการประกาศให้ดำาเนินการ
จัดตั้ง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแยกตัวออกมาจากภาค
วิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ด้วยอาจารย์จำานวน 5 ท่าน โดยเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 ท่าน 
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับโอนหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มาบริหารจัดการและบริการสอน
คณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเริ่มผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จากนั้น ได้ปรับหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
พร้อมกับเปิดสอนหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
เมื่อ พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(หลักสูตรนานาชาติ) และรับโอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) มาบริหารจัดการ เมื่อ พ.ศ. 2552 และ 2559 ตามลำาดับ 
โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่ดำาเนินการภายใต้
บันทึกความเข้าใจร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย และ Nguyen Tat Thanh 
University ประเทศเวียดนาม 

 พ.ศ. 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับมอบ
หมายให้เป็นแกนนำาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้สำานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นเครือข่ายของ 19 มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งร่วมมือกันผลักดันและพัฒนาการวิจัยและการศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์ ในประเทศ โดยการให้ทุนวิจัย สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตเป็นผู้ช่วยวิจัย และทุน
พัฒนาวิชาชีพครู เป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสำาหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจของชาติต่อไป

ภาควิชาคณิตศาสตร์
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รายนามหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 1. รศ. ดร.นารถธิดา ตุมราศวิน  พ.ศ. 2532-2537
 2. รศ.จินดา อาจริยะกุล   พ.ศ. 2537-2541  
 3. ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี   พ.ศ. 2541-2549  
 4. อ. ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป  พ.ศ. 2549-2553  
 5. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง  พ.ศ. 2553-2555  
 6. ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร   พ.ศ. 2555-2557   
    (รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา)
   7. ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล 
    (รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา) 
   8. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง 
    (รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา)
 9. อ. ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป  พ.ศ. 2557-2558
 10. ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี พ.ศ. 2558-2560
 11. รศ. ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล  พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

 ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำา จำานวน 35 ท่าน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ 4 ท่าน) 
ผู้ช่วยอาจารย์ จำานวน 2 ท่าน (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ) และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน จำานวน 11 ท่าน



ด้านการศึกษา
 นับถึงปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำานวน

ทั้งสิ้น 1,275 คน จาก 4 หลักสูตร (หลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ เริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อ 

พ.ศ. 2558 จึงยังไม่มีบัณฑิตสำาเร็จการศึกษา) จำาแนกได้เป็น 

 - บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 รุ่น จำานวนบัณฑิต 712 คน 

 - บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 6 รุ่น จำานวนบัณฑิต 325 คน 

 - มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 รุ่น จำานวนมหาบัณฑิต 131 คน 

 - ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 รุ่น จำานวนดุษฎีบัณฑิต 107 คน 

 ภาควิชาฯ ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ  ค่าย

พัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสดูงานนอก

สถานที่ และกิจกรรมตลาดงาน เป็นต้น 

 นอกจากการบริหารจัดการหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาฯ ทั้ง 5 หลักสูตร

แล้ว ภาควิชาฯ ยังบริการสอนคณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะ

อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย 

ด้านงานวิจัย 

 ศูนย์วิจัยทางคณิตศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ในระยะแรกเริ่มของการ

ก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ โดย รศ. ดร.นารถธิดา ตุมราศวิน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ใน

ขณะนั้น และ ศ.ไอ มิง ถัง ภาควิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี 

ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในขณะนั้น ดำาริ

ให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมความพยายามผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและ

เป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ความสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่จำาเป็นในการทำาวิจัย ทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ไทยออยล์ 
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จำากัด และ บริษัท วิคตอรี่แกรนิต จำากัด อีกจำานวนหนึ่ง ทำาให้ศูนย์ฯ สามารถดำาเนินงานวิจัยได้

อย่างต่อเนื่อง 

 ในปัจจุบันอาจารย์ ในภาควิชาฯ  ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายแหล่ง อาทิ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านคณิตศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐบาล/ภาคเอกชน ทำาให้อาจารย์สามารถดำาเนิน

การวิจัยด้านต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่อาจารย์ ในภาควิชาฯ สนใจ/

ดำาเนินการวิจัย อาทิ

 - Dynamical Modelling of Nonlinear Systems in Biology and Medicine

 - Mathematical Modelling and Simulation in Agriculture

 - Mathematical Modelling in Nanotechnology

 - Logistics and Supply Chain Management

 - High Performance Computing

 - Partial Differential Equations and Distribution Theory

 - Optimization    - Mathematical Finance

 - Applied Operations Research - Statistical Modelling

 - Coding Theory   - Graph Theory

 - Approximation Theory  - Singular Geometry

 - Algebra   - Functional Analysis

การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์ที่ ได้รับรางวัล Fields Medal



 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และจัดให้มีสัมมนาวิชาการเป็นประจำาทุกเดือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำาวิจัย โดย
อาจารย์ของภาควิชาฯ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ อาจารย์ภาควิชาฯ ยังมีความร่วมมือกับคณาจารย์ของ University of Warwick แห่ง 
สหราชอาณาจักร Vanderbilt University, University of Maryland Bultimore County, Old 
Dominion University, Washington State University และ University of Rhode Island 
ประเทศสหรัฐอเมริกา, CNR IASI Laboratorio di Biomatematica แห่งประเทศอิตาลี Curtin 
University of Technology และ University of Wollongong แห่งประเทศออสเตรเลีย, Massey 
University ประเทศนิวซีแลนด์ และ Universiti Montpellier II แห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ใน
ลักษณะของการร่วมวิจัย และการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิจัย ณ ต่างประเทศ
 นอกจากนี้ อาจารย์ของภาควิชาฯ ยังช่วยกันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีอาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับ
รางวัลสำาคัญ อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิทยา-
ศาสตร์รุ่นใหม่ TWAS Prize for Young Scientist in Thailand อีกด้วย

ด้านการบริการวิชาการ
 ภาควิชาฯ จัดให้มี โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ได้แก่ สอนรายวิชา 
วิทยากรบรรยาย จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ/วิจัย และสร้าง/กลั่นกรอง/
ที่ปรึกษาในการสร้างแบบทดสอบทางวิชาการ รวมถึงการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ดำาเนินการ
ตามโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นอกจากนี้ อาจารย์ ในภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 

รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน รางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field) 
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 - President of East Asia Section of the Society for Industrial and  
   Applied Mathematics (พ.ศ. 2558-2559)
 - ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2551–ปัจจุบัน)
 - ผู้แทนประเทศไทยนำาทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม
   แข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 58 ณ ประเทศบราซิล 

ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
 นอกเหนือจากการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดโดย
คณะฯ และมหาวิทยาลัยแล้ว ภาควิชาฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 

พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ



ผลงานและรางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2559

รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

พ.ศ. 2556

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม 
ประจำาปี 2559 (สาขาคณิตศาสตร์)
รางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist  
in Thailand (Mathematics Field) ภายใต้ความร่วมมือของ 
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ร่วมกับ สภาวิทยาศาสตร์สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา  
(The Academy of Sciences for the Developing World : 
TWAS)

รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

พ.ศ. 2553

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ ประจำาปี 2556 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

พ.ศ. 2550

รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ  
ประจำาปี 2552 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม  
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ยงค์วิมล เลณบุรี

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์  
ประจำาปี 2550 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.เบญจวรรณ  
วิวัฒนปฐพี

พ.ศ. 2545

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำาปี 2550 
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ยงค์วิมล เลณบุรี

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2545 (สาขาคณิตศาสตร์)

(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)
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พ.ศ. 2543

ศ. ดร.เบญจวรรณ  
วิวัฒนปฐพี

พ.ศ. 2542

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม 
ประจำาปี 2542 (สาขาคณิตศาสตร์) สำานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (1999 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ยงค์วิมล เลณบุรี

พ.ศ. 2541

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2542 (สาขาคณิตศาสตร์)

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
ยงค์วิมล เลณบุรี

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2541 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์


