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ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2560

กำ�หนดก�รวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิก�ยน 2560 

 ช่วงพิธีทำ�บุญ  ณ ห้องประชุมอ�ค�รสต�งค์ มงคลสุข

 ช่วงเช้� พิธีสักก�ระรูปหล่อศ�สตร�จ�รย์ ดร.สต�งค์  มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถ�นล�นตึกกลม

 ช่วงมอบร�งวัล คณ�จ�รย์ นักศึกษ� ผู้ปฏิบัติง�น ณ ห้อง L01 อ�ค�รเรียนรวม (ตึกกลม)

 ช่วงป�ฐกถ�ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สต�งค์  มงคลสุข  ณ ห้อง L01 อ�ค�รเรียนรวม (ตึกกลม)

09.45 น. ลงทะเบียน 
10.00 น.   -  พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาสวาสวรวิหาร
 -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.30 น.        -  ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำาพระพุทธมนต์
 -  ถวายภัตตาหารเพล
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

08:30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

15.10 น. -  การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ในปีพ.ศ. 2559-2560
 -  ผู้ได้รับรางวัล ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

13.00 น. -  ลงทะเบียนผู้ร่วมฟังปาฐกถา
13.15 น. -  รับชมวีดิทัศน์ ประวัติการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 -  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ
13.30–14.30 น.  -  ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 
 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0”
 โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
 -  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก
14.35 น. -  รัฐมนตรี คณบดี ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
14.40 น. -  พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปีพ.ศ. 2559 - 2560
 -  รับชมวีดิทัศน์  ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปีพ.ศ. 2559 - 2560
 -  ผู้แทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ 
15.00 น. -  องค์ปาฐก ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ณ คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล พญ�ไท
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คำ�นำ�

 นับตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนถึงวันน้ี ตลอด 59 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลง พัฒนา ก้าวหน้า

มาโดยตลอด เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจในวันเวลาที่ผ่านไป ให้แน่ใจว่าคณะวิทยาศาสตร์จะไม่อยู่นิ่ง 

แต่พฒันาไปเรือ่ยๆ รวมทัง้เป็นการรำาลกึถงึ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสขุ คณบดคีนแรก ผูก่้อตัง้และ

วางรากฐานทีเ่ข้มแขง็ให้คณะวทิยาศาสตร์ ซึง่ทางคณะวทิยาศาสตร์จงึถอืเอาวนัที ่21 ตลุาคมของทกุปีเป็น

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และได้จัดให้มีปาฐกถาศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสนี้

 ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก ปาฐกถาศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข คร้ังที่ 24 ใน

หัวข้อ “วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในก�รขับเคลื่อนอน�คตประเทศไทย 4.0” และมีพิธีมอบโล่

เกียรติยศให้แก่ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.มาลียา เครือตราชู  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทพญ. ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร  นายแพทย์วิวัฒน์ 

โรจนพิทยากร  ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ และ ประจำาปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์  

ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน  รวมทั้งหมด 7 ท่าน 

 กระผมขอขอบพระคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้สร้างความก้าวหน้าให้กับวงการ

วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นชื่อเสียงสู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นคณะ

วิทยาศาสตร์ช้ันนำาในระดับสากลต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ป.ช., ป.ท., ท.จ.
2501–2503  

ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

2503–2512  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

2512–2514  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข สมรสกับ 

นางสาวยุพิน เบญจกาญจน์ ธิดานายเกียและ 

นางพวง เบญจกาญจน์ เมื่อ พ.ศ. 2490 มีธิดา

และบุตร 4 คน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ 

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน 

อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. แพทย์หญิงวีนิตา กรเณศ 

แพทย์ประจำาแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล

หัวเฉียว 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข  

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีี วภาพ 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัรางวลั

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 

2541 และดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 2 สมัย (พ.ศ. 2550-2558)

ประวัติ 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สต�งค์ มงคลสุข
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การศึกษา

 พ.ศ. 2481 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบไล่จบช้ันมัธยม 8

 พ.ศ. 2485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี

 พ.ศ. 2487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาเคมี

 พ.ศ. 2493  มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ  

   ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

 พ.ศ. 2494 ทำาการวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะต่อในประเทศอังกฤษ พร้อมท้ังฝึกงาน

   การสกัดน้ำามันพืช และดูงานอุตสาหกรรมยาจากโรงงานต่าง ๆ 

   ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

 พ.ศ. 2507 สำาเร็จ ว.ป.อ. รุ่นท่ี 7

 

 ตลอดเวลาท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข เป็นผู้ท่ีเรียนดี

ท่ีสุดคนหน่ึง เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเร่ิม และสนใจวิชาการหลาย ๆ ด้าน เคารพครูบาอาจารย์ ชอบช่วย

เหลือเพ่ือนฝูง พยายามสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเอง หมู่คณะ และสถาบันอยู่เสมอ นิสัยอันดีงาม

ประจำาตัวน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนำามาซ่ึงช่ือเสียงและประวัติการทำางานอันลือเล่ืองของท่านท้ังทางด้าน

วิทยาศาสตร์  การรับราชการ การวางแผนงาน และการบริหารการศึกษาในเวลาต่อมา

งานวิจัย

 1. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะจาก Lichens ชนิดหน่ึง จนสามารถแก้ไขสูตรโครงสร้างทาง

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

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

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

 2. วิจัยยาสมุนไพรในประเทศเร่ืองยาขับพยาธิปวกหาด จนทราบโครงสร้างทางเคมีของสารฆ่า

พยาธิในปวกหาดได้ Mongkolsuk S, Robertson A, Towers R. 2:4:3′:5′-tetrahydroxystilbene 

from Artocarpus lakoocha. Journal of the Chemical Society (Resumed) 1957:2231-

2233.

 3. วิจัยเก่ียวกับยาขับพยาธิมะเกลือ จนทราบโครงสร้างทางเคมีของสารตัวหน่ึงท่ีอยู่ใน

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

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

เคมีตัวหน่ึงช่ือว่า Atranorin และได้รายงานให้สภาวิจัยการแพทย์ทราบในปี พ.ศ. 2499     

 5. วิจัยสมุนไพรกระชาย จนสามารถแยกสารบริสุทธ์ิ  แล้วทราบโครงสร้างว่าเป็นอย่างไร 

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

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

 6. วิจัยเร่ืองมะเกลือต่อจนทราบว่าสารท่ีพบในข้อ 3 น้ัน เกิดจากสารตัวหน่ึงท่ีมีในมะเกลือเช่น

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

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

 7.  วิจัยสมุนไพรรงทอง สามารถแยกสารออกมาหลายอย่างแล้วหาโครงสร้างทางเคมีได้

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

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

 8. วิจัยสมุนไพรสะแก สามารถแยกสารและหาสูตรโครงสร้างได้  Mongkolsuk S, Dean FM, 

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

Society C: Organic 1966:125.

 9. พิสูจน์หาโครงสร้างของสารเคมีตัวหน่ึง ซ่ึงมีในต้นไม้หลายชนิด เช่น โหราเท้าสุนัข จน

สามารถตรวจสารน้ันในต้นไม้ได้ ด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ Falshaw CP, Ollis WD, Ormand KL, Mong-

kolsuk S, Podimuang V. The spectroscopic identification of coniferin. Phytochemistry 

1969;8(5):913-915.

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

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

 11. วิจัยสมุนไพรเจตมูลเพลิงแดง และพิสูจน์ว่าสารท่ีเป็นตัวยาคือสารเคมีท่ีมีช่ือว่า              

plumbagin แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

 นอกจากท่ีได้รวบรวมแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังมีผลงานวิจัยอีกมากมาย

เหลือท่ีจะนำามากล่าวไว้หมดในท่ีน้ี ผลงานเหล่าน้ีบางส่วนปรากฏเป็นรายงานท่ีเสนอต่อสภาวิจัยแห่ง

ชาติ บางส่วนตีพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ ถึงแม้ท่านจะมีหน้าท่ีราชการรัดตัวมากก็ตาม ท่านก็ไม่

เคยลืมเร่ืองวิจัยเลย 

 ทุกคร้ังท่ีไปต่างประเทศในราชการพิเศษ ก็มักจะถือโอกาสปรึกษาการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์

ต่างประเทศ หาข้อมูลและหนังสือทันสมัยมาด้วยทุกคร้ัง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จะอยู่ติดกับห้อง

ทำางานของท่าน และกล่าวได้ว่าไม่มีวันไหนเลยท่ีท่านจะไม่ได้เข้าไปทำาการทดลองในห้องน้ัน
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การรับราชการและตำาแหน่งหน้าท่ี:

พ.ศ. 2486 -   อาจารย์ผู้ช่วยสอน แผนกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2488 -   อาจารย์โท แผนกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2490 -   ลาราชการเพ่ือศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2493 -   อาจารย์โท แผนกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2494 -   อาจารย์โท แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2496 -   อาจารย์เอก แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2501 -  ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2502 -   ศาสตราจารย์แผนกเคมี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2503 -   รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2503 -   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

     (พ.ศ. 2512 เปล่ียนช่ือเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

พ.ศ. 2511 -   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  อีกตำาแหน่งหน่ึง

พ.ศ. 2512 -  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  อีกตำาแหน่งหน่ึง

ราชการพิเศษ และหน้าท่ีราชการอ่ืน ๆ 

 1. กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล

 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 6. กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย

 7. กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 8.   กรรมการดำาเนินการเก่ียวกับการช่วยเหลือในระดับอุดมศึกษาในด้านแพทยศาสตร์ 

  เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 9.  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 10.  กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

 11.  กรรมการสอบคัดเลือกผู้ท่ีจะไปศึกษา ณ ต่างประเทศตามโครงการหลายโครงการท้ัง

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

    นอกจากน้ียังให้ทุนอ่ืน ๆ อีกมากเป็นมูลค่าท้ังส้ินกว่า 100 ล้านบาท

   18.3.2  Massachusetts Institute of Technology :  ได้เปิดศูนย์การวิจัยสารท่ี

    เป็นพิษจากเช้ือราร่วมกับคณะฯ ซ่ึงเป็นโครงการระยะยาวได้รับเคร่ืองมือ

    และเงินทุนวิจัยหลายล้านบาทและได้ให้ทุนแก่อาจารย์ของคณะฯ เพ่ือไป

    ศึกษาต่อด้วย
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19.      เปน็ผูแ้ทนหรอืผูร้บัเชญิไปประชมุยงัตา่งประเทศในเรือ่งอืน่ ๆ  นอกจากการขอความชว่ยเหลอื

  และการประชุมทางวิชาเคมีอีกหลายครั้ง อาทิ รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียไปประชุม 

  Australian - New Zealand Association for the  Advancement of Sciences, 

  37th Congress ณ กรุงแคนเบอร่า ในปี พ.ศ. 2507

 20. ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข  เตรียมจะเดินทางไปเจรจาในรายละเอียดเพื่อขอความ

  ช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์สำาหรับมหาวิทยาลัย

  สงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเจรจาครั้งนี้เป็นที่คาดกันว่า

  ประเทศ และมูลนิธิต่าง ๆ ดังกล่าว จะตกลงช่วยเหลือในด้านการเงิน ทุนการศึกษาและ

  อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท แต่ท่านได้ถึงแก่มรณกรรมเสียก่อน
 

 นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังเป็นกรรมการท่ีปรึกษาทาง

ด้านวิทยาศาสตร์ของส่วนราชการและบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่ง และมีหน้าท่ีการงานพิเศษ             

อีกมาก ซ่ึงล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ การศึกษา และวงการวิทยาศาสตร์ของชาติท้ังส้ิน

 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข ได้ทำาตนเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ                        

ท่านมีความจงรักภักดีอย่างย่ิงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน รับผิดชอบและอุทิศตนในการทำางาน ท่านไม่เพียง

ได้ช่วยสร้างความเจริญทางวัตถุให้แก่ชาติเท่าน้ัน แต่ยังช่วยสร้างความเจริญทางจิตใจให้แก่คน               

จำานวนมาก พร้อมท้ังเป็นท่ีพ่ึงของบรรดาศิษย์และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดมา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 5   ธันวาคม  2495   เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2496   จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2498   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 5   ธันวาคม  2505 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2507 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 5   ธันวาคม  2508 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 5   ธันวาคม  2510 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 5   ธันวาคม  2512 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 30  มกราคม  2513 เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
 5   ธันวาคม  2513 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 5 ธันวาคม 2514 ทุติยจุลจอมเกล้า
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ท่�นอ�จ�รย์สต�งค์ ได้จ�กพวกเร�
ไปชั่วนิรันดร์ 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎ�คม พ.ศ. 2514

 จากประวั ติ ข้ า งต้ นจะ เห็น ได้ ว่ า 

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็น

บุคคลซึ่งมีความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง

ทางด้านวิชาการ การบริหาร การวางแผน 

การประสานการดำาเนินการต่าง ๆ และด้าน

ความเป็นครู ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เหล่า

น้ี นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

มากมายมหาศาลแล้ว  ยังทำาให้ ศาสตราจารย์ 

ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นที่รัก ที่เคารพเทิดทูน 

ทีร่ะลกึถงึ และกล่าวขวญัถงึของเพือ่นพอ้ง และ

ศิษย์จำานวนมากมายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน



12

ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2560

องคป์าฐก งานปาฐกถาศาสตราจารย ์ดร.สตางค ์

มงคลสุข ครั้งที่  24 เรื่อง

“วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

ในก�รขับเคลื ่อนอน�คต
ประเทศไทย 4.0 ”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท   
MBA คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ระดับปริญญาเอก   
Ph.D. in Marketing Kellogg School of 

Management, Northwestern University, USA

คว�มเช่ียวช�ญ 
-  การออกแบบวิสัยทัศน์ 
-  นโยบาย 
-  ยุทธศาสตร์ 
-  ธุรกิจระหว่างประเทศ
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ผลง�นสำ�คัญ

ธันวาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน   รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

สิงหาคม พ.ศ.2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

พ.ศ. 2550 – 2554 ท่ีปรึกษา ตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2545 – 2550 กรรมการธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – 2549 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2547 – 2548 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2547  ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์) 

พ.ศ. 2543 – 2553 อาจารย์ประจำาภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2543 – 2544  ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting 

พ.ศ. 2539 – 2543 ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamilton

- อดีตกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

- อดีตกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

- อดีตกรรมการ บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมสรรพากร

- โครงการปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจ สำานักงาน ก.พ.

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมท่ีดิน

- โครงการ “Toward the Next Level of Competition” ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

- โครงการพัฒนามาตรการลดต้นทุน บริษัท BP Oil (Thailand) จำากัด

- โครงการ “Energy SOE’s Privatization Project” รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย

- โครงการ “Gasoline Retail Marketing Strategy” บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

- โครงการ“Institutional Framework and Inter-Ministry Cooperation: Multimedia Super Corridor Project” 

รัฐบาลประเทศมาเลเซีย

- โครงการ “Strategy Transformation,” บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2532 – 2535 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2530 – 2532 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) 

- หนังสือ “เม่ือโลกไม่ใช่ใบเดิม” กรุงเทพ: การเงินธนาคาร, 2010
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- “ประเทศไทยในหลากมิติ” กรุงเทพ: BrandAge Books, 2008

- “Value Creation Machine” กรุงเทพ: BrandAge Books, 2008

- หนังสือ “โลกพลิกโฉม: ความม่ังค่ังในนิยามใหม่ (Post Knowledge Based Society)” กรุงเทพ: การเงินธนาคาร, 2007

- หนังสือ “จุดเปล่ียนประเทศไทย: เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน ์”, 2006

- หนังสือ “Thailand Stand Up” กรุงเทพ: BrandAge Books, 2005

- หนังสือ “Marketing Moves” ร่วมกับ Philip Kotler และ Dipak C. Jain, Harvard Business Press, 2002

- หนังสือ “The Marketing of Nations: A Strategic Approach for Building the National Wealth” ร่วมกับ 

Philip Kotler และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์, The Free Press, 1997

- “Diffusion of Innovation in Thailand” กับ Dipak C. Jain, Sasin Journal of Management, Vol.1 Number 1, 1996

- “Cultural Influences of New Product Acceptance in Global Markets” ร่วมกับ Dipak C. Jain: Monash 

Business Review; Vol. 1, Number 2, 1998
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นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทย�กร

ผูอ้ำานวยการศนูย์นโยบายและการจดัการ

สขุภาพ คณะแพทยศาสตร์รามาธบิดี 

มหาวทิยาลยัมหดิล

ดร.พรเทพ นิศ�มณีพงษ์

ผูอ้ำานวยการสถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศ. คลินิกเกียรติคุณ 

ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ท่ีปรึกษาคณบดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. เกยีรตคิณุ ดร.ม�ลยี�  เครอืตร�ชู

ข้าราชการบำานาญ/ทีป่รึกษา

ภาควชิาชวีวทิยา 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2559
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ดร.พรเทพ นิศ�มณีพงษ์
ผู้อำ นวยก�รสถ�บันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช�ติ

(องค์ก�รมห�ชน)

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
ผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)
ประวัติก�รศึกษ�  

ระดับปริญญาตรี  
B.Sc. (Physics) Mahidol University พ.ศ. 2524
ระดับปริญญาโท   
M.Sc. (Physics) Louisiana State University, 

Baton Rouge, Louisana, U.S.A พ.ศ. 2530
ระดับปริญญาเอก   
Ph.D. (Physics) University of Cincinnati, 

Cincinnati, Ohio, U.S.A พ.ศ. 2536

ประวัติก�รทำ�ง�น

Academic

- Lecturer, Dapartment of Physics, 

Mahidol University

- Lecturer, Department of Physics,

Chulalongkorn University

- Associate Member (since 1985), 

International Centre for Theoretical Physics, 

TRIEST, Italy

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2559
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- Visiting Professor, Tokyo Institute of Technology, Ookayama, Tokyo (1996)

- Visiting Professor, Institute for Theoretical Physics, Leipzig, Germany (1997)

Industry and Executive Management 

พ.ศ. 2547-2552 General Manager, Fabrinet Corporation Ltd. (U.S Optical 

   Telecommunucation )

พ.ศ. 2552-2553 ผู้อำานวยการฝ่ายองค์ความรู้และต้นแบบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

พ.ศ. 2553-2558  รองผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

พ.ศ. 2559 ผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เกียรติประวัติ 

Thai-Torey Science Foundation: Outstanding Research 1996 and 1997

ก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล
เป็นท่ีทราบกันดีว่า รัฐบาลได้ผนวก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวง

เศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้การดำาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม มี output, 
outcome และ impact ท่ีชัดเจนเชิงประจักษ์ ได้มีการกำาหนดกรอบการดำาเนินการเชิงนโยบายท่ีเรียกว่า Agenda 
Based ซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1. Food Innopolis (เมืองนวัตกรรมอาหาร) เพ่ือสร้าง Innovation และ Value-added Products ในกลุ่มอาหาร
2. Mechatronics and Automation System เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
3. SME
4. STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education
5. Future Technology
ในฐานะท่ีเป็นผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสามารถร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น

1. การนำา Nuclear Technology ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านต่างๆ เช่น การใช้ Nuclear Radiation ใน
การวิจัยทางวัสดุศาสตร์ ท้ังในด้าน Characterization และ Synthesis

2. การจัดทำาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ท่ี align กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในอนาคตของประเทศ

3. การพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยไปสู่ Product Development ซ่ึงข้ันตอนการพัฒนาจาก R&D ไปสู่ 
Output ท่ีมี Economic Impact คือ

(1) Conceptual Design ซ่ึงจะเป็นข้ันตอนท่ีเช่ือมกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง
(2) Preliminary Design
(3) Prototyping and Validation เพ่ือนำาไปสู่การขยายฐานไปสู่ผู้ประกอบการ
จากประสบการณ์ท่ีเคยดำารงตำาแหน่งระดับบริหารเชิงพาณิชย์ในภาคเอกชน จะสามารถเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่าง

ภาคการศึกษา - การวิจัยและพัฒนา กับ ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
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นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทย�กร
ผู้อำ นวยก�รศูนย์นโยบ�ยและก�รจัดก�รสุขภ�พ 

คณะ แพทยศ�สต ร์ โ ร งพย �บ �ลร �ม � ธิ บ ดี  
มห�วิทย�ลัยมหิดล

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
ผู้อำานวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล

เลขาธิการ ASEAN University Network - Health 
Promotion Sub-Network (AUN-HPN)

ผู้อำานวยการโครงการสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517 
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519
ระดับปริญญาโท   
- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526

ประวัติก�รฝึกอบรม
- ประกาศนียบัตร Field Epidemiology Training Programme ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2525
- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน พ.ศ. 2527
- ศึกษาอบรมด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ณ Carleton University และ University of Ottawa ประเทศ

แคนาดา พ.ศ. 2528-2529

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2559
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ประวัติก�รทำ�ง�น  

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลอำาเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

- หัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยา กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

- หัวหน้าฝ่ายสอบสวนโรค ศูนย์ประสานงานวิชาการ กรมควบคุมโรคติดต่อ

- ผู้อำานวยการโรคเอดส์ (คนแรก) ของกระทรวงสาธารณสุข ในตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์ป้องกัน

และควบคุมโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ

- ผู้อำานวยการสำานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 จังหวัดราชบุรี

- นายแพทย์ใหญ่และผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์ระดับ 10) กรมควบคุมโรคติดต่อ

- ผู้อำานวยการสำานักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก (คนแรก) กรมควบคุมโรคติดต่อ

- หัวหน้าทีมของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำาเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS)

- นักวิชาการแพทย์ สำานักงานองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศมองโกเลีย

- ท่ีปรึกษาอาวุโสและหัวหน้าทีมเอดส์ สำานักงานองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศจีน

- ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศมองโกเลีย

ประสบก�รณ์อ่ืนๆ

- มีผลงานทางวิชาการท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ตีพิมพ์กว่า 110 รายการ

- เคยเป็นบรรณาธิการวารสารทางวิชาการจำานวน 13 รายการ ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการวารสาร

วิชาการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

ร�งวัลและเกียรติท่ีได้รับ 

พ.ศ. 2513 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนพุทธนิคม 2 ไชยา สุราษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2547 ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ Health Science University ประเทศมองโกเลีย

พ.ศ. 2550 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2552 รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุ (ผู้อุทิศตนเพ่ือพัฒนาชีวิติและสังคม) ประจำาปี 2552

พ.ศ. 2552 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุขประจำาปี 2552

พ.ศ. 2553 ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2555 นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ สาขาระบาดวิทยา ประจำาปี 2555
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ศ.เกียรติคุณ 
ดร.ม�ลีย�  เครือตร�ชู

ข้�ร�ชก�รบำ น�ญ/ที่ปรึกษ�ภ�ควิช�ชีววิทย� 
คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
ข้าราชการบำานาญ/ท่ีปรึกษาภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
B.S. (Botany) - University of Califoenia Davis, 

California, U.S.A. พ.ศ. 2514
ระดับปริญญาโท   
M.S. (Botany) - University of Wisconsin 

Madison, Wisconsin. U.S.A. พ.ศ. 2516
ระดับปริญญาเอก   
Ph.D. (Botany) - University of Wisconsin 

Madison, Wisconsin. U.S.A. พ.ศ. 2519

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2559
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ประวัติก�รทำ�ง�น  

- ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

พ.ศ. 2519 - 2521 อาจารย ์

พ.ศ. 2521 - 2526  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.ศ. 2526 - 2539 รองศาสตราจารย์

พ.ศ. 2539 - 2547  ศาสตราจารย์ ระดับ 10

พ.ศ. 2547 - 2557  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

- ตำ�แหน่งท�งบริห�ร

พ.ศ. 2535 - 2539  รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2543 - 2546  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2546 - 2547  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล            

พ.ศ. 2546 - 2552    รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2552 - 2554  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2554 - 2557  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร�งวัลและเกียรติท่ีได้รับ 

-  อาจารย์ตัวอย่างระดับศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

-  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (ช้ันสายสะพาย)

     - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

   - ประถมาภรณ์ช้างเผือก

     - มหาวชิรมงกุฎ

     - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

หน้�ท่ีและกิจกรรมในองค์กรระดับน�น�ช�ติ 

1.  American Institute of Biological Sciences

2.  Botanical Society of America

3.  International Society for Medical and Applied Malacology

4.  The Science Society of Thailand.

5.  The Electron Microscopy Society of Thailand

6.  The International Phytotechnology Society
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ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2559

University of Texas เมื่อปี พ.ศ. 2531 Diplomate, American Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
เมื่อปี พ.ศ. 2531 และอนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากทันตแพทยสภาเมื่อปี พ.ศ.
2541 

ประวัติก�รทำ�ง�น  

ศ. คลนิกิ เกยีรตคิณุ ดร. ทพญ.ธรีลกัษณ ์สทุธเสถยีร เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

ช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่ป ีพ.ศ.2531 ดว้ยความรู้ความสามารถ

และคณุสมบตัท่ีิดเียีย่ม ทำาใหท่้านไดด้ำารงตำาแหนง่ดา้นบริหารทัง้หวัหนา้ภาควชิาศลัยศาสตร์ชอ่ง

ปาก พ.ศ.2538-2545 ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยบรกิาร พ.ศ.2540-2542 รองคณบดฝีา่ยบริการวชิาการ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ 
ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ที่ปรึกษ�คณบดี
คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
ท่ีปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติก�รศึกษ�   
ศ. คลินิก เกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร 

ส ำา เร ็จการศ ึกษา ว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต จากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2519 
ไดร้บัทันตแพทยศาสตรบณัฑิตเกยีรตนิยิมอันดบั 1 เหรียญ
ทองจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
ปี พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก 
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2523 Certificate 
in Oral & Maxillofacial Surgery, University of 
Texas เมื่อปี พ.ศ. 2527 Ph.D. Biomedical Sciences, 
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และวชิาชพี พ.ศ.2546-2547คณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ.2547-2555 และไดรั้บ

เลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2555  นอกจากนี้ท่าน

ยงัไดท้ำางานเพือ่วชิาชพี โดยเป็นนายกสมาคมศัลยศาสตรช์อ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีลป ีพ.ศ.2549-2552 

กรรมการทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2547-2555 กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2555-2558 และอื่นๆ อีกมากมาย

ตลอดระยะเวลาการทำางานท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้

กับคณะมากมาย เป็นผู้ริเร่ิมหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก

ซิลโลเฟเชียล ซ่ึงเป็นหลักสูตรแรกของคณะฯ ริเร่ิมหลักสูตร PhD/D.D.S สร้างหลักสูตร Double Degree 

ระดับปริญญาโท ร่วมกับ International Medical College สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในด้านการบริหาร 

ท่านเป็นคณบดีท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สร้างความเปล่ียนแปลงและพัฒนาให้คณะฯ มีความก้าวหน้า มีช่ือ

เสียงในระดับนานาชาติ โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการปรับปรุงกายภาพ  คร้ังใหญ่ท่ีสุดของคณะฯ เป็นท่ีช่ืนชมของผู้รับบริการ

ทุกคนตลอดมาจนถึงวันน้ี

ด้านวิชาการ วิชาชีพและวิจัย ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความชำานาญ โดยเป็นผู้บุกเบิกการรักษาด้านการผ่าตัด

ร่วมกับการจัดฟัน เพื ่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร และการร ักษาทาง

ทันตกรรม รากเทียมในประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในระดับนานาชาติ โดยเป็นวิทยากร

รับเชิญบรรยายในการประชุมท้ังในและต่างประเทศมากมายตลอดมา  นอกจากน้ีท่านยังเป็นหัวหน้าโครงการ

วิจัยของคณะฯ หลายโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสูตรยาสีฟันสำาหรับผู้สูงอายุท่ีจะต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะฯ อีกด้วย

ท่านเป็นแบบอย่างของบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเย่ียม ต้ังแต่เป็นนักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษา

ทันตแพทย์ดีเด่น พ.ศ.2521 รางวัล Outstanding Teaching Faculty จาก University of Texas ปี พ.ศ.

2530 อาจารย์ดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปี พ.ศ.2544 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคม

ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลปี พ.ศ.2554  รางวัลอาจารย์วราภรณ์สำาหรับศิษย์เก่าผู้มีจิตอาสาช่วย

เหลือสังคมในปี พ.ศ.2555 และรางวัลมหิดลทยากรในปี พ.ศ.2555

หลังจากเกษียณอายุงาน ท่านได้ทุ่มเททำางานให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงท่านได้พัฒนาการทำางานของหน่วยฯ มาต้ังแต่ช่วงเวลาท่ีเป็นคณบดี โดย

เพ่ิมการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการวิจัย ได้ให้คำาปรึกษาและประสานงานทำาให้การทำางาน

เป็นระบบ สามารถออกหน่วยให้บริการได้มากย่ิงข้ึน ริเร่ิมโครงการยุวทูตฟันดีท่ีสามารถสร้างผู้แทนนักเรียน

ให้เป็นผู้นำาการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ีท่านยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมอ่ืนๆ ของคณะฯ และมูลนิธิคณะ

ทันตแพทยศาสตร์มหิดลตลอดมา โดยเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นจำานวนมาก เพ่ือ

ให้กิจกรรมของคณะฯ และมูลนิธิฯ สามารถดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
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ศ. ดร.ภ�วิณี ชินะโชติ

นายกสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหารแห่งประเทศไทย 

และ Research Platform Leader, 

ศนูย์นวตักรรม (Global Innovation 

Incubator) บรษิทั ไทย ยเูนีย่น กรุป๊ จำากดั 

(มหาชน)

น�ยอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

ข้าราชการบำานาญ

กรมทรัพยากรธรณี

ศ. ดร.สรุศกัดิ ์วงศ์รตันชีวนิ 
คณบดบีณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2560
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ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2560

- ตำ�แหน่งท�งบริห�ร

- รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า

- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

น�ยอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
ข้�ร�ชก�รบำ น�ญ กรมทรัพย�กรธรณี

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน

ข้าราชการบำานาญ กรมทรัพยากรธรณี

ประวัติก�รศึกษ�   

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2516

ก�รศึกษ�เพิ่มเติมที่อื่นๆ

M.Sc. (Environmental Technology and 

Management), AIT

ประวัติก�รทำ�ง�น  

สำานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  

ตำาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
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ง�นทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม/ประเทศช�ติ 

การกำาหนดนโยบายการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ 

การศึกษา สำารวจ ออกแบบ ก่อสร้างระบบบำาบดันำา้เสียและระบบจดัการขยะมลูฝอยให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ต่างๆ ของประเทศ

ร�งวลัและเกยีรตทิีไ่ด้รบั

- ศษิย์เก่าดเีด่นโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวิทยาลัย

- ศษิย์เก่าดเีด่นสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี (AIT)
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ศ. ดร.ภ�วิณี ชินะโชติ
น�ยกสม�คมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีท�งอ�ห�ร
แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, 
ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) 

บริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ กัด (มห�ชน)

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, 
ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) 
บริษัท ไทย ยูเน่ียน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522 
ระดับปริญญาโท   
- วิทยาศาสตร์อาหาร University of Illinois, 

Urbana-Champaign, USA
ระดับปริญญาเอก
-  วิทยาศาสตร์อาหาร University of Illinois, 

Urbana-Champaign, USA

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2560

ประวัติก�รทำ�ง�น  
- ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

พ.ศ. 2529-2535  Assistant Professor, Dept. of Food Science, University of 
    Massachusetts, Amherst, MA
พ.ศ. 2535-2541  Associate Professor, Dept. of Food Science, University of 
    Massachusetts, Amherst, MA
พ.ศ. 2536  Acting Department Head (6 months), Department of Food 
    Science, University of Massachusetts, Amherst, MA
พ.ศ. 2541-2546  Professor, Dept. of Food Science, University of 
    Massachusetts, Amherst, MA
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พ.ศ. 2546-2552  Product Science Fellow, Hill’s Pet Nutrition, Inc, Science 
    and Technology,Topeka, KS
พ.ศ. 2552-2557  ศาสตราจารย์เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน Chemistry Leader and Research Platform Lead, Thai Union 

    Frozen Products (TUF), Global Innovation Incubator

- ตำ�แหน่งท�งบริห�ร
พ.ศ. 2552-2554   ผู้อำานวยการสถานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารเพื่อสุขภาพ 
    (NFF), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2554-2556  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน Chemistry Leader and Research Platform Lead, ศูนย์
    นวัตกรรมบริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT).

 

ง�นทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม/ประเทศช�ติ 
-  การทำางานร่วมมือกับประเทศไทย: อ.ภาวณิทีำางานร่วมมอืกบันกัวชิาการในประเทศไทย ด้านวทิยาศาสตร์อาหารและ

ด้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ (โครงการสมองไหล
กลบั-ATPAC or the Association of Thai Profession in America and Canada)

-  หลังจากได้ประสบการณ์การทำางานในสหรัฐอเมริกา อ.ภาวิณี ได้ตัดสินใจย้ายกลับมาประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนา
มหาวทิยาลยัภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งด้านการวจัิยเชงิบูรณาการและนำาประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรยีนรูท้ั้งด้านการพฒันา
ระบบ กระบวนการ และธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตรในมหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์และอืน่ๆ) และในภาคเอกชน 
(เป็นส่วนหน่ึงของการจัดต้ัง Global Innovation Incubator, TU ทีค่ณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล โดยเป็นผู้ประสาน
งานหลกัของการเขยีนโครงการ BOI เฟส 1 และ 2 รวมงบประมาณ 250 ล้านบาท และประสานได้คณาจารย์จากมหาวทิยาลัย
ต่างๆ มาร่วมงานประมาณ 30 ท่าน) 

ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ 
- มผีลงานตีพมิพ์จาก ปรญิญาโทและเอก (peer review journal) 16 ชิน้ ด้านเคมฟิีสิกส์ในอาหาร 
-  ชิวิตอาจารย์ (University of Massachusetts) ก้าวเข้าสูต่ำาแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 6 ปี และตำาแหน่งศาสตราจารย์

ภายใน 6 ปี ต่อมา ศกึษาค้นคว้าวจัิยคณุสมบตัขิองนำา้ทีม่ผีลกระทบต่อคณุสมบตัขิองอาหาร ผลงานท่ีเด่นท่ีสุดคอืการศกึษาการ
เคลือ่นไหวของโมเลกลุนำา้โดยวธิฟิีสกิษ์ โดยใช้ NMR (Nuclear Magnetic Resonance) งานวจิยัอาหารทหาร (US Army R&D 
Center), วิทยาศาสตร์ชวีโพลีเมอร์ นำาทมีวจิยัให้ได้ทนุวจิยัขนาดใหญ่

- งานวจัิยท่ีบรูณาการ ใน 17 ปีของการเป็นอาจารย์ในสหรฐัอเมรกิา อ.ภาวณิร่ีวมมอืกบัทางหน่วยวจิยัอาหารทหารของ
กระทรวงกลาโหม ด้านอายกุารเกบ็อาหารโดยเฉพาะขนมปัง อ.ภาวณิศีกึษาการนำาโปรตนีจากเศษปลามาใช้ ทางการหนืของ
ไขมนันมและไขมันปลา โครงการวจิยัทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุรวมแล้วมากกว่า 1 ล้านดอลล่าสหรฐั อ.ภาวณิไีด้สร้างความร่วมมอื
กบัหลายศาสตร์ เช่น โพลีเมอร์, เคม ีจลุชวีวทิยา และกลุม่วจิยัข้าวและมนัสมัปะหลังในประเทศไทย  

- งานวิจัยในประเทศไทย อ.ภาวิณีศึกษาการนำาโปรตีนจากปลาทูน่ามาใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยงและคุณสมบัติ
เชิงสุขภาพ (ร่วมกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง) นอกจากนั้นยังได้รับทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ในการศึกษา
สารออกฤทธ์เชิงสุขภาพจากอาหารในภาคใต้ของไทย และผลที่เกี่ยวข้องกับโรคผู้สูงอายุ  อ.ภาวิณี ได้ริเริ่มโครงการอาหาร
พร้อมทานสำาหรับทหาร (สำานักงานวิชาการเกษตร) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระมงกุฏ อาหารผู้ประสบอุทกภัย อ.ภา
วณิร่ีวมโครงการครวัไทยสู่ครวัโลก (สำานกังานนวตักรรมแห่งชาต)ิ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ท้องถิน่ท่ีมคีณุสมบัตเิชงิสุขภาพ 

- อ.ภาวณิ ีมีผลงานตีพมิพ์มากกว่า 80 ชิน้งาน (peer-reviewed journals) และมกีารนำาเสนอทางวชิาการกว่า 100 และ
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บทความในหนังสือนานาชาติมากกว่า 30 บทความ สทิธบิตัร 5 ชิน้
- ตีพิมพ์หนังสือ Bread Staling หรือ การแข็งตัวของขนมปัง รองบรรณาธิการของสารานุกรมของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหาร (4 เล่ม) และ บรรณาธกิาร หรอื Editor in Chief (Songkhlanakarind Journal of Science and Tech-
nology) และรองบรรณาธกิารหลายวารสาร เช่น Cereal Chemistry 

- ได้รบัเชญิเข้าร่วมกรรมการต่างๆ ในสหรฐัอเมรกิา เช่น โครงการอาหารฉกุเฉนิสำาหรบัผู้ประสบภยั (USAID-US Army-
Institute of Medicine, USA) และ FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) เพือ่ประเมนิ
การขออนุญาต ขององค์การอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา และประธานกรรมการวชิาการ และกรรมการเคมอีาหารของสถาบัน
เทคโนโลยอีาหารแห่งสหรฐัอเมรกิา 

- ในสหรฐัอเมรกิา อ.ภาวณิ ีได้ร่วมพฒันางานวชิาชพีด้านวทิยาศาสตร์อาหารท่ี institute of Food Technologists เช่น 
ได้เป็นสมาชิกและประธานกรรมการการศึกษา (Committee on Education) ที่กำาหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับประเทศ 
และดำาเนนิการประเมินหลักสูตรเพือ่สร้างความเข้มแขง็ในบณัฑติในสายวทิยาศาสตร์การอาหารแห่งสหรฐัอเมรกิา รวมถงึการ
สนบัสนนุการให้ทุนนักศกึษา ได้เป็นประธาน Food Chemistry Division ซึง่จดัประชมุทางวชิาการประจำาปี ท่ีเจาะประเดน็
สำาคญัในงานวจัิยเคมีอาหารและเสรมิสร้างงานวจิยัทีเ่ข้มแขง็ 

- ง�นสนบัสนนุส่งเสริมนกัวชิ�ก�รวทิย�ศ�สตร์อ�ห�รแห่งประเทศไทย: ศ. ดร.ภาวณิ ีได้รบัเลือกตัง้เป็นนายกสมาคม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรอื 
FoSTAT).  FoSTAT เป็นองค์กรอิสระไม่หาผลกำาไร ทีมุ่ง่สนบัสนนุนกัวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  ด้วยงาน 
4 หลัก คือ สร้างความเข้มแขง็ด้านวชิาการด้วยงานวจิยัและพัฒนานวตักรรม  จดัมาตรฐานด้วยการสอบคณุวฒุด้ิานวทิยาศาสตร์
อาหาร (credited Food Science Professional Standard examination cfops)  จดังานประชมุวชิาการและกจิกรรมการ
แข่งขันนวัตกรรมอาหารและตอบคำาถาม (quiz competition) อบรมวชิาการ และ ร่วมงานเชงินโยบาย ในและต่างประเทศ (e.g., 
UN-FAO, ASEAN, Thailand, IUFoST หรอื world food congress, and IFT-USA). ปัจจบัุนได้เป็นองค์กรร่วมในการพฒันา
กระบวนการขออณญุาตอาหารสขุภาพกบั องค์การอาหารและยาและสำานกังานวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (สวทน) 

ร�งวลัและเกยีรตทิีไ่ด้รบั
พ.ศ. 2542  รางวลั ศาสตราจารย์ยอดเยีย่มท่ีสหรฐัอเมรกิา (Outstanding Professor award) จาก 
   NE IFT (Institute of Food Technologist, Eastern Conference)
พ.ศ. 2532  Lilly Teaching Fellow (University of Massachusetts, Amherst)
พ.ศ. 2540   CFNR Certificate of Excellence in Advising and  Outstanding Advisor Award 
   (University of Massachusetts, Amherst)
พ.ศ. 2550      Global Winner of Colgate Palmolive’s Chairman You Can Make a Difference Award

ปณธิ�นทีย่ดึถอืในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชวิีต 
พฒันาจติใจให้เป็นผูน้้อยใฝ่รูค้วามรู้แปลกใหม่เสมอ เปิดประตใูหม่ให้ตวัเอง พยายามทำาให้ทกัษะทีด่มีอียูเ่จรญิขึน้และรูข้้อ

บกพร่องของตนเพือ่การปรบัปรงุต่อเนือ่งเสมอๆ อย่าให้ปัจจยัเชงิลบเข้ามากระทบตนและงาน พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้เรว็ก่อนกลับบ้านเสมอ ทำาตัวเป็นผูผ้กูกลัยาณมติรให้แน่นแฟ้น เป็นผูฟั้งทีด่ ีและนำาข้อดขีองคนอืน่มาเป็นคร ูแต่ขอให้กล้า
คดิต่างและทำาต่างไปจากเดิม และเมือ่ไหร่ทีเ่ราคดิว่าไม่เหน็มอีะไรทีจ่ะต้องปรบัปรงุ เมือ่นัน้เตรยีมตวักบัความล้มเหลวได้เลย

สร้างฉันทะในการทำางานแล้วจะสามารถเพิม่ความเพียรพยายามให้สู่ความสำาเร็จได ้ โดยให้เกดิประโยชน์แกผู่อ้ื่นดว้ย มี
ไฟแต่อย่าให้ไฟน้ันรุม่ร้อนในตัวเอง

และสำาหรับครูบาอาจารย์นั้น เราต้องเชื่อในลูกศิษย์เสมอว่าเขาจะต้องไปได้ไกลกว่าเรา เพราะเขาได้สิ่งที่ครูบาอาจารย์
สะสมไว้เป็นมรดกให้พวกเขา เขาคอือนาคตของเรา 

หากเรานักวิชาการสามารถมองทะลุความสำาเร็จส่วนตัวได้แล้ว ขอให้ รู้จักเปลี่ยนชีวิตตัวเพื่อทำาอะไรให้ประเทศชาติได้
ประโยชน์และให้สาธารณชนมีพื้นที่และชีวิตในสังคมที่ดีกว่า เมื่อรู้สึกว่าตนก้าวหน้ามาพอแล้วให้รู้จักวางประโยชน์ส่วนตัว
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม
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ศ. ดร.สุรศักดิ์ 
วงศ์รัตนชีวิน 

คณบดีบัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ก�รศึกษ�เพ่ิมเติมท่ีอ่ืนๆ
- Techniques in T cell western and T cell cloning 
at Queensland Institute of Medical
Research (QIMR), AUSTRALIA. 1989

-  Cloning and Expression of genes using a bacteriophage lambda as a vector at Ontario Veterinary 
Collage University of Guelph CANADA 1991
-  Bioinformatics Organized by International Center for Genetic Engineering and Biotechnology 
(ICGEB) 1999
 -  Good Laboratory Practice (GLP) 2000
 -  Computational Genomics 2004 (Cold spring Harbor Laboratory, New York, USA)
  -  Biosafety 3 training 2008.

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล

ประจำ ปี 2560
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ประวตักิ�รทำ�ง�น  
- ตำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร

พ.ศ. 2530-2533  อาจารย์
พ.ศ. 2533-2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ศ. 2539-2558  รองศาสตราจารย์
พ.ศ. 2558-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2560  ประธานคณะกรรมการขบัเคล่ือนการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น
พ.ศ. 2554-2557  กรรมการผูท้รงวุฒิในคณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2547-ปัจจบุนั  ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสสิ 
พ.ศ. 2514-ปัจจบุนั  คณะอนุกรรมการทางด้านโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม่ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
    และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(สวทช)
พ.ศ. 2556-ปัจจบุนั  คณะอนุกรรมการพฒันาระบบจัดการความรูแ้ละส่งเสรมิการวจิยัพฒันา 
    กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2555-ปัจจบุนั  คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบงัคับว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวชิาชพี 
    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีควบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจลุนิทรย์ีและการใช้
    จุลินทรย์ีท่ีก่อให้เกิดโรค สภาวิชาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551-2557  Councilor of the Federation of Immunological Societies of Asia-
    Oceania (FIMSA) 
พ.ศ. 2551-2555  An External assessor in the field of Medical Microbiology, 
    University of Malaya.  
พ.ศ. 2549-2559  Editorial board and associated editor of the Asian Pacific Journal 
    of Allergy and Immunology 

- ตำ�แหน่งท�งบรหิ�ร
พ.ศ. 2540-2544   ตำาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2551-2552   ตำาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2552-2556   ตำาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2552-2556   ตำาแหน่ง รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ ฝ่ายห้องปฎบิตักิาร
พ.ศ. 2556-2557   ตำาแหน่ง รองคณบดฝ่ีายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั  ตำาแหน่ง คณบดบีณัฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัขอนแก่น
พ.ศ. 2559   ตำาแหน่ง รกัษาการ ผู้อำานวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพลุม่นำา้โขง
พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั  ตำาแหน่ง คณะกรรมการอำานวยการวิทยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ (MBA) 
    มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557-2558   ตำาแหน่ง คณะกรรมการอำานวยการวทิยาลยัการปกครองท้องถิน่ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557-2559   คณะกรรมการประจำาสำานกัวิทยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั  ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยโรคเมลอิอยโดสสิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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ง�นทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม/ประเทศช�ติ 
-  ประธ�นคณะผู้บริห�รบณัฑติวทิย�ลยัมห�วทิย�ลยัของรฐัและมห�วิทย�ลัยในกำ�กบัของรฐั (ทคบร) 24 สถ�บนั 

ได้ทำาหน้าทีใ่นการพลกัดนัเพือ่พฒันาบณัฑติศกึษาของประเทศ และพลกัดนักลยทุธ์ฺ เรือ่งพฒันาหลกัสตูร และจำานวนนกัศกึษา
บณัฑติศึกษา

-  ผลกัดันและจดัทำ�ข้อมลูอตัร�กำ�ลงัในก�รผลติบณัฑติศกึษ�ของประเทศ ศ. ดร.สุรศกัดิ ์วงศ์รตันชวีนิ เป็นผู้นำาใน
ฐานะประธานท่ีประชมุคณะผู้บรหิารบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัของรฐัและมหาวทิยาลัยในกำากบัของรฐั (ทคบร) ได้เข้า
พบผูช่้วยรฐัมนตร ีประจำากระทรวงศกึษาธกิาร (รศ. นพ.โศภณ นราธร) ซึง่เป็นผู้กำากบัดแูล สำานกังานคณะกรรมการ การ
อดุมศกึษา (สกอ.) เพือ่หาแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร หรอืผลติหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา เพือ่ให้เป็นทีต้่องการหรอื
แนวทางของนโยบาย 

-  อทุศิตนให้กบัง�นวจิยัด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เพ่ือแก้ปัญหาโรคสำาคญัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมาอย่างต่อ
เนือ่งตัง้แต่สำาเรจ็การศกึษาจากคณะวทิยาศาสตร์ โดยศ. ดร.สรุศกัดิ ์วงศ์รัตนชวีนิได้ทำาการศกึษาวจิยัโดยเป็น independent 
researchers และเป็นหวัหน้าโครงการวจิยัในโครงการวจิยัต่างๆ ที ่เน้นโรคทีเ่ป็นปัญหาสำาคญัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
(melioidosis and opisthorchiasis) มาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2530-ปัจจบุนั ซึง่มผีลงานตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ
มากว่า 95 เรือ่ง

ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ 
- สร้างเครอืข่ายการรบัเข้า นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตท่ีิมศีกัยภาพสูง ให้กบัมหาวทิยาลัย

ขอนแก่น
- เป็นประธานคณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นเพือ่จดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น
- เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร โดยการจัดแบ่งหลักสูตรตามศักยภาพ (Curriculum Division) ของ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น
- เป็นประธาน คณะผู้บรหิารบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัของรฐัและมหาวทิยาลัยในกำากบัของรฐั (ทคบร) 24 สถาบัน 

และเป็นผู้ดำารแิละจัดทำาข้อมูลอตัรากำาลงัในการผลติบณัฑติศกึษาของประเทศ

ร�งวลัและเกยีรตทิีไ่ด้รบั
-  ได้รบัพระราชทานทุนส่งเสรมิบณัฑติ จากมลูนธิอินนัทมหดิล (2544-2546)
-  ได้รบัพระราชทานรางวลันกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ ประจำาปี 2536 จากมูลนธิส่ิงเสรมิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน

พระบรมราชปูถมัภ์
-  รางวลัผลงานวจัิยดีเด่นประจำาปี 2558 และ 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น
-  รางวลัผลงานวจัิยดีเยีย่ม สาขาเกษตรและชวีวทิยา ประจำาปี 2545 จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
-  รางวลันักวจัิยดีเด่นระดบัเงนิและระดบัทอง จาก มหาวทิยาลยัขอนแก่น
-  รางวลัศษิย์เก่าดีเด่นด้านวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล

ปณธิ�นทีย่ดึถอืในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชวิีต 

การทำางานและการใช้ชวีติตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดยุเดช
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ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำ�น�ญกุล  ภ�ควิช�ก�ยวิภ�คศ�สตร์
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำาปี 2559 ด้านวิชาการ ของคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดร.รุจเรข� วิทย�วุฑฒิกุล  ง�นส�รสนเทศและห้องสมุดสต�งค์ มงคลสุข
ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2555 ด้านความสำาเร็จใน

อาชีพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล  ภ�ควิช�ชีวเคมี
ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2559 จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ  รองคณบดีฝ่�ยบริก�รก�รศึกษ� ศ�ล�ย�
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำาปี 2559  ประเภทบริการ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
จากสถาบันต่าง ๆ

ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)

ประจำ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

ระดับอ�จ�รย์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์   ภาควิชาคณิตศาสตร์

ระดับรองศ�สตร�จ�รย์ ศ�สตร�จ�รย์ 

รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์   ภาควิชาเคมี

ระดับอ�จ�รย์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์   ภาควิชาเคมี

ระดับรองศ�สตร�จ�รย์ ศ�สตร�จ�รย์ 

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักด์ิชัย   ภาควิชาเคมี

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง
ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำ ปี 2559

ประจำ ปี 2560
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นายนราธิป ใจธรรม นักวิทยาศาสตร์ 
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทยาศุภร 
ภาควิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี 
ภาควิชาเคมี

นางเฉลียว สิทธิคง พนักงานประจำาห้องทดลอง ส2 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ 
ภาควิชาเคมี

นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์ 
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

กลุ่มข้�ร�ชก�ร (ตำ�แหน่งประเภทวิช�ก�ร)

กลุ่มลูกจ้�งประจำ�เงินงบประม�ณ

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งลักษณะง�นด้�นวิช�ก�ร

พนักง�นมห�วิทย�ลัยท่ีมีระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งและลักษณะง�นด้�นวิช�ชีพ หรือบริห�รง�นท่ัวไป

พนักง�นมห�วิทย�ลัยท่ีมีระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งและลักษณะง�นด้�นวิช�ชีพ หรือบริห�รง�นท่ัวไป

พนักง�นมห�วิทย�ลัยท่ีมีระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นติดต่อกันเกิน 10 ปี

พนักง�นมห�วิทย�ลัยท่ีมีระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นติดต่อกันเกิน 10 ปี

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งลักษณะง�นด้�นวิช�ก�ร

ระดับอ�จ�รย์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

1. ผศ. ดร.ไกร มีมล   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2. ผศ. ดร.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย  ภาควิชาเคมี

3. ผศ. ดร.กิตติศักด์ิ หยกทองวัฒนา  ภาควิชาชีวเคมี

4. ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ   ภาควิชาชีววิทยา

ระดับรองศ�สตร�จ�รย์ ศ�สตร�จ�รย์ 

1. ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2. รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน   ภาควิชาคณิตศาสตร์

3. รศ. ดร.พรพิมล รงค์นพรัตน์  ภาควิชาชีวเคมี

ระดับอ�จ�รย์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

1. ผศ. ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2. อาจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม   ภาควิชาชีววิทยา

เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่าง

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ระดับภาควิชา
ประจำ ปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ ปี พ.ศ. 2558

ประจำ ปี 2560
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นางรุ่งลาวรรณ  เชวงเกียรติกุล นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เช่ียวชาญ)
ภาควิชาจุลชีววิทยา

นางวรรณี เทพสิงห์ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายสมนึก กู๋ทะ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.นรัตถพล เจริญพันธ์ุ 
ภาควิชาสรีรวิทยา

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งและลักษณะง�นด้�นวิช�ชีพ หรือเช่ียวช�ญเฉพ�ะ กลุ่มลูกจ้�งประจำ�เงินงบประม�ณ

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งและลักษณะง�นด้�นวิช�ชีพ หรือบริห�รง�นท่ัวไป

พนักง�นมห�วิทย�ลัยท่ีมีระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นติดต่อกันเกิน 10 ปีพนักง�นมห�วิทย�ลัยท่ีมีระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นติดต่อกันเกิน 10 ปี

กลุ่มพนักง�นมห�วิทย�ลัย ตำ�แหน่งลักษณะง�นด้�นวิช�ก�ร

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ ปี พ.ศ. 2559

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)

1.  ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน  ภ�ควิช�ก�ยวิภ�คศ�สตร์ 

ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี 2558 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.  ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น  ภ�ควิช�ชีวเคมี

-  BioTalk Plenary Awardee from Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan 

(BEST)

-  ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559-2562)

-  ได้รับเข็มทองคำาเชิดชูเกียรติฯ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำาปี 2558 จากสมาคมนักเรียนทุน

รัฐบาลไทย ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

-  ได้รับรางวัลท่ี 3  โครงการ Tech Planter Thailand ในช่ือทีม Enzmart และรางวัลพิเศษ จาก 

Leave a Nest ให้ไปเข้าร่วมงาน Final Grand Prix ณ ประเทศญ่ีปุ่น (และทีม)

3.  ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล  ภ�ควิช�ชีวเคมี

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2559

4.  รศ. ดร.เทวัญ  จันทร์วิไลศรี  ภ�ควิช�ชีวเคมี

ได้รับรางวัล 2015 TFR-CHE-Research Award (สาขา Life Science & Agricultural Science) จาก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำานักพิมพ์ Elsevier
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5.  ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์  ภ�ควิช�ชีวเคมี 

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2558 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ

เภสัช) ของ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย Columbia เร่ือง 

“การส่งสัญญาณ Notch ในกระบวนการสร้าง เส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง” (Notch Signaling in Tumor 

Angiogenesis)

6.  ดร.วโรดม เจริญสวรรค์  ภ�ควิช�ชีวเคมี 

ได้รับรางวัล Young BMB 2016 Awards จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

7.  ผศ. ดร.ชูวงศ์ เอ้ือสุขอ�รี  ภ�ควิช�ชีววิทย�

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

8.  รศ. ดร.ช่ืนจิตต์ บุญเฉิด  ภ�ควิช�เทคโนโลยีชีวภ�พ 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558 ประเภทบูรณาการท่ัวไป 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มี.ค. 2559

9.  ดร.อดิศักด์ิ ร่มแสง  ภ�ควิช�เทคโนโลยีชีวภ�พ

-  รางวัล Outstanding Abstract Award 2016 The 11th International Symposium of 

the Protein Society of Thailand. สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย (นานาชาติ)  3 ส.ค. 2559

-  ได้รับโล่รางวัล The 2015 Taguchi Prize for Outstanding Doctoral Degree Thesis 

มูลนิธิทะกุจิ (ระดับนานาชาติ)  18 พ.ย. 58

10. ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  ภ�ควิช�เทคโนโลยีชีวภ�พ

ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำาปี

การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล  31 ส.ค. 2559

11.  รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ  ภ�ควิช�เคมี 

-  ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (L’Oréal-UNESCO For Women in 

Science Fellowships) คร้ังท่ี 13 ประจำาปี 2558 จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด 

12 พฤศจิกายน 2558

-  รางวัล Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2015 จากสมาคมเคมี

แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี 11 กุมภาพันธ์ 2559

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
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12.  ผศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (L’Oréal-UNESCO For Women in 

Science Fellowships) คร้ังท่ี 13 ประจำาปี 2558 จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด 

12 พฤศจิกายน 2558 

13.  รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และคณะผู้วิจัย  ภ�ควิช�เคมี 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2559 (ระดับดีมาก) จากผลงานเร่ือง 

“ชุดตรวจสอบสารปรอทในเคร่ืองสำาอางฟอกผิวขาว” (Mercury test kit for skin-whitening 

cosmetics) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2558 

14.  ศ. ดร.วิชัย ร้ิวตระกูล  ภ�ควิช�เคมี  

ได้รับเคร่ืองอิสริยาภรณ์  Palmes Académiques ช้ัน Commander (The Commandeur 

dans I’Ordre des Palmes Académiques) จากสาธารณรัฐฝร่ังเศส 8 กุมภาพันธ์ 2559

15.  ผศ. ดร.ศิริลต� ยศแผ่น  ภ�ควิช�เคมี

-  ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธี

วิจัยอาวุโส สกว.” คร้ังท่ี 15  (6 ม.ค. 2559) จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)

-  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2559 จากผลงาน “เรียนรู้การออกแบบกระบวนการ

การสังเคราะห์สารอินทรีย์...สู่การพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์สารท่ีย่ังยืน” จ า ก มู ล นิ ธิ ส่ ง เ ส ริ ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

16.  ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัล CST High Impact Chemist Award 2015 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 11 ก.พ. 2559

17.  ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินด�  ภ�ควิช�เคมี

-   ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำาปี 2558  (2 มี.ค. 2559) จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย

มหิดล

-  ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558 จากสภาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
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18.  ผศ. ดร.พนิด� สุรวัฒน�วงศ์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2559 จากผลงาน “เคมีคำานวณเพ่ืออธิบายกลไกของปฏิกิริยา

เคมีและชีวเคมี” มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

19.  ผศ. ดร.สุภ�วดี เกียรติเสวี  ภ�ควิช�เคมี

-  ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558

-  ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2558

20.  รศ. ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทย�ศุภร  ภ�ควิช�เคมี

-  ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2558 ประเภท ตำาแหน่งและลักษณะงานด้าน

วิชาการ ปฏิบัติงานไม่เกิน 10 ปี  (12 ตค. 2558) จากสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-  ได้รับรางวัล Pacifichem 2015 Early Career Chemist in The 2015 International Chemical 

Congress of Pacific Basin Societies (PAC CHEM™) 23 ธ.ค. 2558

-  ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธี

วิจัยอาวุโส สกว.” คร้ังท่ี 15  (6 ม.ค. 2559) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

21.  รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์  ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำาประโยชน์ด้านแรงงาน  (เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ท่ี 24 ก.ย. 

2559 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงาน) จากกระทรวงแรงงาน

22.  ผศ. ดร. พญ.พรพรรณ ม�ตังคสมบัติ ชูพงศ์  ภ�ควิช�จุลชีววิทย� 

ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำาปี 2558

23.  ดร.ทวีนันท์ เช่ียวช�ญชำ�น�ญกิจ  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำาปี 2559 ณ เมือง

ลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ระหว่างวันท่ี 25 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559) 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24.  ดร.สุรพงษ์ อยู่ม�   ภ�ควิช�ฟิสิกส์

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำาปี 2559 ณ เมือง

ลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ระหว่างวันท่ี 25 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559) 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
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25.  รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วร�ภรณ์  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2558 (ระดับดีมาก)จากผลงานวิจัยเร่ือง 

“โปรแกรมอินเวอร์ช่ันสำาหรับข้อมูลแมกนีโตเทลลูริกซ์แบบสามมิติด้วยเทคนิคดาต้าสเปซ” 

(Three-dimensional magnetotelluric inversion : data-space method) จากสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ 

26.  ผศ. ดร.ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

- ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเย่ียมในการประชุมวิชาการนานาชาติท่ีฮ่องกง 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติท่ีฮ่องกง

- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเก่ียวกับส่ิงทออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ได้ 

ณ ประเทศเบลเยียม (ร่วมกับ นางสาวธารา สีสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมวัสดุ) ในงานนวัตกรรมเก่ียวกับส่ิงทออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ได้ ณ ประเทศเบลเยียม

- ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558 สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม จากผลงานเร่ือง 

จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าห้ิว

27.  ศ. ดร.เดวิด รูฟโฟโล และทีมง�นวิจัย  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

-  ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เร่ือง “ฟิสิกส์พลาสมาในอวกาศและรังสีคอสมิก” 

จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

28.  ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธ์ุ  ภ�ควิช�สรีรวิทย�

-  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักของ นางสาวปาหนัน สุนทรศารทูล ท่ีได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (3 ส.ค. 2559) จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล

29.  ศ. ดร.จงกลณี วัฒน�เพ่ิมพูล  ภ�ควิช�สรีรวิทย�

-  ประธานหลักสูตรสรีรวิทยาซ่ึง นางสาวปาหนัน สุนทรศารทูล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (3 ส.ค. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

30.  รศ. ดร.ภิญโญ พ�นิชพันธ์  หน่วยวิจัยเพ่ือคว�มเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภ�พกุ้ง

-  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำาปี 2558 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์

ท่ี 6 พ.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
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31.  ดร.พงศกร ก�ญจนบุษย์  หลักสูตรวิทย�ศ�สตร์และวิศวกรรมวัสดุ

-  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำาปี 2559 ณ เมือง

ลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (ระหว่างวันท่ี 25 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559) 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

32.  ดร.ด�ครอง พิศสุวรรณ  หลักสูตรวิทย�ศ�สตร์และวิศวกรรมวัสดุ

-  ได้รับรางวัลท่ี 3 จากการนำาเสนองานวิจัยใน International Conference on Nanomaterials 

and Nanotechnology (NANO-15) ภายใต้ Research Theme “Bio-nanomaterials for Biomedical 

Technology” International Conference on Nanomaterials and Nanotechnology (NANO-15) 

ภายใต้ Research Theme “Bio-nanomaterials for Biomedical Technology”

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Tech Planter Thailand เร่ือง Gold nanoparticle for wound 

healing และได้เข้าแข่งขันต่อในรอบ Semi Final ณ ประเทศสิงคโปร์ (และทีม) ในโครงการ 

Tech Planter Thailand

33.  ดร.รุจเรข� วิทย�วุฑฒิกุล

ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำาปี 2558 จาก

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ

34.  น�งฐ�นิศวร์ ธนะเจริญพงศ์  ง�นวิจัย

ได้รับการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

35.  น�งเพ็ญรุ่ง จอกแก้ว  หน่วยสัตว์ทดลอง

ได้รับรางวัลชมเชย พนักงานเล้ียงสัตว์ทดลอง รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำาปี 2559 จากสถาบัน

พัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) และบริษัท ที อี คิว จำากัด

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
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1.  ผศ. ดร.เติมศักด์ิ ศรีคิรินทร์  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น จากผลงานเคร่ืองเอสพีอาร์แบบภาพและระบบ

ฟลูอิติกแบบหลายช่องวัด “SPR Imager with a multichannel fluidic delivery system”  

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวัน

นักประดิษฐ์ ประจำาปี 2560 จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.  ผศ. ดร.ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

-  ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จากผลงานจมูก อิเล็กทรอนิกส์ แบบสวมใส่ท่ีใช้เซนเซอร์

เคมีบนผ้าเพ่ือ ตรวจวัดกล่ิน Wearable e-nose based on fablic-based chemical sensors for 

odor detection สาขากายวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2560

-  ได้รับคัดเลือกโดย Ministry of Science, ICT and Future Planning  of  Korea สาธารณรัฐเกาหลี 

ให้เป็น “1 ใน 50 สตาร์ทอัพของโลก” เพ่ือเข้าร่วมโครงการ K-STARTUP GRAND CHALLENGE 2017   

Ministry of Science, ICT and Future Planning of Korea

-  ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ Semi Finals ในการแข่งขัน “นวัตกรรมเทคโนโลยีความสวยงาม 

(BeautyTECH Startup) ของลอรีอัล” บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด

3.  ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น  ภ�ควิช�ชีวเคมี เมธีวิจัยอ�วุโส สกว.

-  ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จากผลงานองค์ประกอบของเคร่ืองหมายโปรตีน Protrin

marker สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งานวันนัก

ประดิษฐ์ ประจำาปี 2560

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำาเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการสนับสนุนการสร้าง

นักวิจัยแกนนำาในการสร้างนวัตกรรม โครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำาในการสร้างนวัตกรรม

-  ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2559 ระดับดีมาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4.  รศ. ดร.ดวงกมล เบ้�วัน  ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์

ได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand สาขาคณิตศาสตร์ จากสำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2560

5.  รศ. ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทย�ศุภร

ได้รับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award  ประจำาปี พ.ศ. 2559 สาขาเคมีอนินทรีย์ 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)



42

ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2560

6.  ผศ. ดร.พนิด� สุรวัฒน�วงศ์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัล Young Researcher Award 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards สาขา 

Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

7.  ผศ. ดร.ก�ญจน� อุไรสินธว์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัล FIA Award for Younger Researcher 2016 จาก apanese Association for Flow 

Injection Analysis (JAFIA)  ณ เมือง Palma da Mallorca ประเทศสเปน

8.  รศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประส�ท  ภ�ควิช�สรีรวิทย�

ได้รับรางวัล Researcher Awards 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards สาขา Health 

Sciences จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9.  ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธ์ุ  ภ�ควิช�สรีรวิทย�

ได้รับรางวัลรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส (คร้ังท่ี 2) ประจำาปี 2560 จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

10.  ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันช่ัง  ภ�ควิช�เคมี

-  ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง  ประจำาปี 2559 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

-  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำาปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11.  ศ. ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัลนักวิจัย ท่ีมีจำานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ฐานข้อมูล 

SCOPUS) จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ รูปแบบเอกสารวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2559

12.  ผศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัลนักวิจัย ท่ีมีจำานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ฐานข้อมูล 

SCOPUS) คณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ รูปแบบเอกสารวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2559

13.  รศ. ดร.ชุติม� คูห�ก�ญจน์  ภ�ควิช�เคมี

ได้รับรางวัลนักวิจัย ท่ีมีจำานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ฐานข้อมูล 

WOS) จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ รูปแบบเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2559

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
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14.  ศ. พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล  ภ�ควิช�ฟิสิกส์

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

15.  ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์  ภ�ควิช�ชีวเคมี

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

16.  รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ

ได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลีย

17.  รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี  ภ�ควิช�ชีวเคมี

ได้รับรางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเช่ียวชาญสำาหรับนักวิจัยรุ่นกลาง จากกองทุนนิวตัน

18.  ผศ. ดร.ม�ริส� พลพวก  ภ�ควิช�จุลชีววิทย�

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย“เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) คร้ังท่ี 15 

ประจำาปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด

19.  รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ  รองคณบดีฝ่�ยบริก�รก�รศึกษ� ศ�ล�ย�

ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2559  ประเภทบริการ 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

20.  น�ยพิสิฐ กุศล�ไสย�นนท์  อดีตน�ยกสม�คมศิษย์เก่� คณะวิทย�ศ�สตร์

ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

21.  ดร.อดิศักด์ิ  ร่มแสง  ภ�ควิช�เทคโนโลยีชีวภ�พ

ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation (11/18/2558) จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

22.  ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ  ภ�ควิช�เทคโนโลยีชีวภ�พ

ได้รับเกียรติบัตรทุนวิจัยแกนนำา ปี 2559 ใน โครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการรักษามะเร็งด้วยวิธี

การเพ่ิมภูมิคุ้มกัน ภายใต้โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา ประจำาปี พ.ศ. 2559 รางวัลพระราชทาน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)



44

ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2560

   ก�รเชิดชเูกยีรตนิกัศกึษ�วิทย�ศ�สตร์ดเีด่น นกัศกึษ�วทิย�ศ�สตร์ 
   ทีไ่ด้รบัก�รตพีมิพ์ผลง�นในว�รส�รวิช�ก�รระดบัน�น�ช�ต ิประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558 

รางวลันกัศกึษาวิทยาศาสตร์ดเีด่นชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2558
1.  นายสรุวธุ  ปวฒุนินัท์  สาขาฟิสกิส์   เกรดเฉลีย่ 3.91 
2.  นางสาวแทนกมล กตัญชลกีร สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั  เกรดเฉลีย่ 4.00
 

นกัศกึษาทีส่�าเรจ็หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต ปีการศกึษา 2558 ด้วยคะแนนรวมสงูสดุ
1.  นางสาวนศิากร ยอดสนทิ สาขาเคม ี   เกรดเฉลีย่ 3.97
2.  นายภคภมู ิ สารพฒัน์  สาขาคณติศาสตร์  เกรดเฉลีย่ 3.86
3.  นายสรุพชั  เอกอินทร์  สาขาฟิสกิส์   เกรดเฉลีย่ 3.86
4.  นายวรรษพล  วฒันสบืสนิ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ  เกรดเฉลีย่ 3.99
5.  นางสาวพชิชาภา นิม้วฒันากลุ สาขาชวีวทิยา   เกรดเฉลีย่ 3.86
6.  นายโยธนิ  จปูระสงค์  สาขาพฤกษศาสตร์  เกรดเฉลีย่ 3.56
7.  นางสาวภารว ี วทิยศภุนนัท์ สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั  เกรดเฉลีย่ 3.98

รางวลันกัศกึษาวทิยาศาสตร์ทีม่ผีลงานวิจยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการะดบันานาชาต ิ2558
1. นายภคภมู ิสารพฒัน์   ภาควชิาคณติศาสตร์
 ตพีมิพ์ในวารสาร International Journal of Adhesion and Adhesives 
 เร่ือง “Continuum modelling for adhesion between paint surfaces”)”  (IF = 1.956)
2. นายคณพล  เกตุจรลั   ภาควชิาพฤกษศาสตร์
 ตพีมิพ์ในวารสาร Botanical studies
 เร่ือง “Micro-morphological study of Evolvulus spp. (Convolvulaceae) : the old world medicinal  
 plants.”)”  (IF = 1.159)
3. นายโยธนิ จปูระสงค์   ภาควชิาพฤกษศาสตร์
 ตพีมิพ์ในวารสาร Environmental
 เร่ือง “Effects of an oil spill on the leaf anatomical characteristics of a beach plant (Terminalia 
 catappa L.).”  (IF = 2.741)

ร�งวลันกัศกึษ�พระร�ชท�น ระดบัภ�ค เขตภ�คกล�ง ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558
กระทรวงศกึษ�ธิก�ร 27 เมษ�ยน 2559

นายชลพสิฐิ เกยีรตเิสว ี    นกัศกึษาชัน้ปีที ่4    ภาควชิาเคมี

ผลงาน รางวัล และการเชิดชูเกียรติ
ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
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ผลง�น ร�งวลั และก�รเชดิชเูกยีรตใินระดบัช�ตแิละน�น�ช�ตขิองนกัศกึษ� 

คณะวทิย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลยัมหดิล (ระหว่�งตลุ�คม 2558-กนัย�ยน 2559)

นกัศกึษา ได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมแข่งขนัในโครงการ Asian Science Camp 2016 

ณ เมอืงบงักาลอร์ ประเทศอนิเดยี
นายณภทัร สงวนศกัดิภ์กัด ี นกัศกึษาชัน้ปีที ่1

รางวลั Student Paper Prize จากสมาคมวิชาการนานาชาต ิEast Asia Section of SIAM
นางสาวภษูณศิา ล้อมทอง ภาควชิาคณติศาสตร์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาคณติศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

ภาควชิาคณติศาสตร์ โดยม ีอาจารย์ทีป่รกึษา คอื ผศ. ดร.พลัลภ ฮวบสมบรูณ์

รางวลั Young Scientist Award Federation of the Asian and Oceanian Physiological 

Societies and The Physiological Society of Thailand
นางสาวณฏัฐ์ศศ ิชกูจิรุง่โรจน์   ภาควชิาสรรีวทิยา

ร�งวลัวิทย�นพินธ์ ระดบับณัฑิตศกึษ� ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558 

จ�กบณัฑิตวิทย�ลยั มห�วิทย�ลยัมหดิล

1. นางสาวปาหนนั สนุทรศารทลู  ภาควิชาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดีเด่นระดบัปรญิญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพและวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์

2. นางสาววชัราภรณ์ ทาหาร  ภาควิชาเคมี
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดีเด่นระดบัปรญิญาเอก กลุม่วทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลย ีประจำาปี 2558 สาขาอนิทรย์ี
อาจารย์ท่ีปรกึษา ศ. ดร.มนสั พรหมโคตร

3. นายพนูทว ีแซ่เตีย  ภาควิชาเคมี
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดีเด่นระดบัปรญิญาเอก กลุม่วทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลย ีประจำาปี 2558 สาขาเคมวีเิคราะห์
อาจารย์ท่ีปรกึษา ผศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรชีา

ร�งวัลวิทย�นพินธ์ ประจำ�ปี 2558

จ�ก สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวิจยัแห่งช�ตจิ�กวทิย�นพินธ์

 ดร.วชัร�ภรณ์ ท�ห�ร (ศษิย์เก่าภาควชิาเคม)ี ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ ประจำาปี 2558 (ระดบัดเีด่น) 
จากวทิยานพินธ์เรือ่ง “หวัข้อที ่1 : การสงัเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประกอบ เจม็ไดฟลอูอโรเมททลิลนีเนทเตด็ 

ไดไฮดรอกซพีวิโรลซิิดีน และอนิโดลซิดินี (PART I : Asymmetric Synthesis of gem-Difluoromethylenated Dihydroxy 
Pyrrolizidines and Indolizidines) 

หวัข้อท่ี 2 : การสงัเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประกอบ เจม็ไดฟลอูอโรเมททลิลนีเนทเตด็ ลเินยีร์ไตรควเินน 
(PART II : Asymmetric Synthesis of gem-Difluoromethylenated Linear Triquinanes)” 

โดยม ีอาจารย์ทีป่รกึษาหลกั คอื ศ. ดร.มนสั พรหมโคตร
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ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นวิจยัด้วยว�จ�และแบบโปสเตอร์

1. นางสาวสนินีาฎ ทรงคุม้ครอง  ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
ได้รบัรางวลั Best poster presentation Plumbagin, a compound extracted from
Plumbago indica, inhibits proliferation and induces apoptosis of stromal cells derived from endometriotic 
endometrium จดัโดย ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสมาคมจลุทรรศน์แห่งประเทศไทย และสมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการประชมุ
วชิาการนานาชาติจลุทรรศน์แห่งเอเซยีแปซฟิิก

2. นางสาวกลุวดี กาญจนะ  ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
ได้รบัรางวลั Best poster presentation Plumbagin, a compound extracted from
Plumbago indica, inhibits proliferation and induces apoptosis of stromal cells derived from endometriotic 
endometrium จดัโดย ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสมาคมจลุทรรศน์แห่งประเทศไทย และสมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการประชมุ
วชิาการนานาชาติจลุทรรศน์แห่งเอเซยีแปซฟิิก

3. Miss Rubina Shakya ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
ได้รบัรางวลั Best poster presentation Plumbagin, a compound extracted from
Plumbago indica, inhibits proliferation and induces apoptosis of stromal cells derived from endometriotic 
endometrium จดัโดย ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสมาคมจลุทรรศน์แห่งประเทศไทย และสมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการประชมุ
วชิาการนานาชาติจลุทรรศน์แห่งเอเซยีแปซฟิิก 

4. นางสมสดุา ทีปสว่าง ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
ได้รบัรางวลั Anti-leukemic activities of Riceberry bran extract in The 6th International Conference on Natural 
Products for Health and Beauty (NATPRO6) “New Frontiers in Natural Products for Health & Longevity”

5. นางสาวดวงทิพย์ ไตรศรวีริตัน์  ภาควชิาชวีเคมี 
ได้รบัรางวลั  Outstanding Student Poster Presentation Award in The 11th International Symposium of The 
Protein Society of Thailand

6. นางสาวจติติมา  พลบปุผา   ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั  Outstanding Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular 
Biology Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

7. Mr. Aunh Lin Oo ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั  Outstanding Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular 
Biology Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

8. นางสาววชัร ีอมรวชัรพงศ์ ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั  Outstanding Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular 
Biology Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

9. นายนพพล เพช็ร์แย้ม ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั  Good Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular Biology 
Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

10. Miss Thanyalak Kraithong ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั  Good Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular Biology 
Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

11. นางสาวนภาพร ศรเีด่น ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั Good Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular Biology 
Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

12. นายขนัติ รตันพรสมปอง ภาควชิาชวีเคมี
ได้รบัรางวลั  Good Poster Presentation Award in The 5th International Biochemistry and Molecular Biology 
Conference at B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand
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13. นางสาวสภุารตัน์  กลิน่สว่าง  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาชวีวทิยา
ได้รบัรางวลัดีเยีย่ม ประเภทการนำาเสนอภาคบรรยาย ในการประชมุวชิาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่10 
เรือ่ง “ความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของลกัษณะทางกายวภิาคและโครงสร้างของรากข้าวสายพนัธุไ์ทย”

14. นางสาวพชิชาภา นิม่วฒันกลุ ภาควชิาชวีวทิยา
ได้รบัรางวลัดีเยีย่ม จากผลงานวจิยัเรือ่ง  แบคทเีรยีในดนิทีเ่ปลีย่นแปลงโครงสร้างรากข้าวโพด ในการนำาเสนอผลงานทาง
วชิาการระดับปรญิญาตรจีากการประชมุวชิาการระดบัปรญิญาตรด้ีานพชืและพนัธศุาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ทีส่อง ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรกึษาคอื ดร.ปฐมพงษ์ แสงวไิล ภาควชิาชวีวทิยา

15. นายนฤชิต  ฐานธุนาคณุ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดบัดเีลศิ ในนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่7

16. นางสาวอัจฉรา  ประเสรฐิถนอม นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
-  ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงาน Presentation Skill Award ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่17
-  ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงาน Popular Vote ในงานนทิรรศการโครงวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่17

17. นายวรรษพล วฒันสบืสนิ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงาน Plenary Talk ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่17

18. นายสปุภพ เอกคณานวุงศ์ และนางสาวอญัชลกิา เชาวนรงัค์  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงาน Popular Vote ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่17

19. นางสาวณชิารย์ี ไพศาลวงศ์เจรญิ  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดบัดเีด่น ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่17

20. นายปัญจพล พฒัโน นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Outstanding poster award (2nd prize)  จากสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแห่งประเทศไทย (TSB) (ระดบั
นานาชาติ)

21. Miss Natcha  Wongthongdee นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Outstanding oral presentation in RGJ-Ph.D. Congress 17 The Thailand Research Fund (TRF) 
8-11 June 2016  

22. นางสาวกนกอร  เวชกรณ์  นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ เรือ่ง: rhodol-based fluorescent probe for Au3+ and its 
application in bioimaging สาขาเคมอีนิทรย์ี ในการประชมุวชิาการ 2016 International Congress for Innovation 
in Chemistry (Chemistry in ASEAN Economic Community and Beyond) 

23. นายธนวฒัน์  ชัยประเสรฐิ นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ สาขาอนนิทรย์ี ในการประชมุวชิาการ 2016 International 
Congress for Innovation in Chemistry (Chemistry in ASEAN Economic Community and Beyond) 

24. นายวเิชียร สขุเสงีย่ม นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ ในการประชมุ
วชิาการ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-6), Pathumwan Princess Hotel, 
Bangkok

25. นายมนสั  ศรหีริง่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ในการประชมุวชิาการ 
The 4th Federation of Asian Polymer Societies International Polymer congress (4FAPS-IPC) 2015 Kuala 
Lumpur, MALAYSIA 

26. นายภทัรพล ภมูริตัน์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาเคม ีภาควชิาเคมี
ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ เรื่อง Modulate Gram-negative biofilm formation with 
synthetic small molecules ในการประชมุวชิาการ PACCON2016

27. นางสาววราภรณ์ วชัิยต๊ะ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ เรือ่ง One-Pot Synthesis of Hollow Latex Particles Using 
P(St/AA) or NR as Seeds ในการประชมุวชิาการ PACCON2016

28. นางสาวมาณวกิา บญุคงแก้ว นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ เรือ่ง Selective modification of halloysite nanotube as a 
nanocontainer for phosphorus fire retardant entrapment ในการประชมุวชิาการ PACCON2016
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29. นายสรุวชิ วสิษิฐ์สทัธาวงศ์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาเคม ีภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ เรือ่ง Insight into the formation of C4a-hydroperoxyflavin 
in p-hydroxyphenylacetate 3-hydrxylase ในการประชมุวชิาการ PACCON2016

30. นางสาวมสัลนิ รุง่ภญิโญ ภาควชิาคณติศาสตร์
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ในการนำาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ในงานประชมุวชิาการสำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีสาขาคณติศาสตร์ประยกุต์ ครัง้ที ่5 The 5th Undergraduate Applied Mathematics Conference (UAMC 2016)

31. นางสาว อรดา ศรวีฒันานกุลูกจิ นกัศกึษาปรญิญาโท ภาควชิาเภสชัวทิยา
ได้นำาเสนอผลงาน เรือ่ง Chondrogenic induction ability of adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs) 
from infrapatellar fat pad and subcutaneous adipose tissues: a preliminary study in a rat model of 
osteochondral defect. ในงาน The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting, 1st-3rd 
Feb 2016 Bangkok, Thailand.

32. นางสาวกนกวรรณ ทองโชต ิภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลั Outstanding oral presentation in RGJ-Ph.D. Congress 17 จากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั

33. อภชิญา เอ่งล่อง ปวณีา ไตรเพิม่ และปรมติา พนัธ์วงศ์ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รับรางวัลการนำาเสนอภาคบรรยายระดับดีเยี่ยม เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตบริเวณพื้นที่ป่าพุหนองปลิง 
อำาเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยการวเิคราะห์ระบบนเิวศวทิยาบรรพกาล ในการประชมุวชิาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ท่ี 10

34. อภชิญา เอ่งล่อง ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัรางวลัโปสเตอร์ดเีด่น เรือ่ง หลกัฐานทางนเิวศวทิยาบรรพกาลจากบรเิวณพืน้ทีป่่าพหุนองปลงิ อำาเภอทองผาภมูิ 
จงัหวดั ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่17 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล

35. นายวชัระ อาจหาญ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัดีเด่น การนำาเสนอผลงานประเภทบรรยาย เรือ่ง ความสมัพนัธ์เชงิววิฒันาการและววิฒันาการเชงิสณัฐานวทิยา
ในคลอโรพลาสต์จโีนมของพชืวงศ์หญ้าเผ่า Andropogoneae บรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ภาคพืน้ทว ี ในการประชมุ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่11 “สบืสานพระราชปณธิานงานอนรุกัษ์ และพฒันาทรพัยากรพชื”
อาจารย์ท่ีปรกึษา คอื รศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิม่ 

36. นายโรจนกร เชิงปัญญา ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัดีเด่น การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรือ่ง ผลของออกซนิและไซโทไคนนิต่อการเพิม่จำานวนยอด และ
การเหนีย่วนำาให้เกดิแคลลสัของต้นปดุเดอืด (Hedychium longicornutum Griff. ex Baker) ในหลอดทดลอง (อาจารย์
ท่ีปรกึษา คอื ผศ. ดร.งามนจิ ชืน่บญุงาม) ในการประชมุพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่11 “สบืสานพระราชปณธิาน
งานอนรุกัษ์ และพฒันาทรพัยากรพชื”

37. นายพสธร หน่อพนัธ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัดเีด่น การนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เร่ือง กายวิภาคเปรียบเทยีบของใบพชืวงศ์ผกับุง้สกลุ Stictocardia 
Hallier f. ในประเทศไทย ในการประชมุพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 11 “สบืสานพระราชปณธิานงานอนรุกัษ์ 
และพฒันาทรพัยากรพชื”

38. นางสาวพริดา สมุานนท์ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลั 3rd place - Outstanding Student Award for Best Oral Presentation เรือ่ง Phylogenetic Study of 
Asian Morning Glories: A Preliminary Report for Relationships within the Tribe Ipomoeaec (convolvulaceae) 
in The 17th Flora of Thailand Conference
อาจารย์ท่ีปรกึษา คอื รศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิม่

39. Dr. Alyssa Stewart และ Michele R Dudash ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอภาคบรรยายระดับดีเด่น: พืชท่ีอาศยัค้างคาวถ่ายเรณจูะไม่มกีารถ่ายเรณขู้ามชนดิถงึแม้ว่าจะอาศยั
พาหะถ่ายเรณเูดียวกนั

40. ณฐัพล นพพรเจรญิกลุ, ทยา เจนจติตกิลุ, อญัชรีา วบิลูย์จนัทร์, งามนจิ ชืน่บญุงาม และพวงผกา อมัพนัธ์จนัทร์  
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอภาคบรรยายระดบัด:ี การศกึษาโครโมโซม สณัฐานวทิยาและภาวะพหสุณัฐานของลาดบันวิคลโีอไทด์
ในช่วง internal transcribed spacer 2 (ITS2) ของดอกดนิปากเหลอืง (Kaempferia simaoensis Y.Y.Qian) ในประเทศไทย
อาจารย์ท่ีปรกึษา คอื ผศ. ดร.พวงผกา อมัพนัธ์จนัทร์ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
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41. อรรถพล อภยัทอง, วษิวุตั สงนวล, อษุณษ์ี พชิกรรม, เมธา มแีต้ม, วชัระ จนิตโกวทิ, สทิธริกัษ์ รอยตระกลู และสมทรง 
โชติช่ืน ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอภาคโปสเตอร์ระดบัด ี(เจ้าของผลงานเป็นนกัศกึษาชีววิทยา): การประเมนิความทนทานต่อการขาด
ฟอสฟอรสั ของข้าวพนัธุแ์นะนำาของไทยบางพนัธุใ์นสภาวะแปลง

42. พรีกติต์ิ ศรใีคร่นุน่, ณชัชา เตน็ภษูา, วนัด ีอนิตะ, ศริศิกัดิ ์สนุทรยาตร, ปวณีา ไตรเพิม่, และศศวิมิล โฉมเฉลา แสวงผล 
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลั การนำาเสนอภาคโปสเตอร์ระดบัชมเชย: อรรถประโยชน์ของลกัษณะสณัฐานวทิยาในการจำาแนกพชืวงศ์กล้วย 
(Musaceae) ในประเทศไทย
อาจารย์ท่ีปรกึษา คอื ผศ. ดร.ศศวิมิล โฉมเฉลา แสวงผล 

43. นายโยธนิ จปูระสงค์ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัยอดเยีย่ม จากผลงานวิจยัเรือ่ง การวิเคราะห์ทางฟีเนติกส์โดยใช้ลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ของใบพชืสกลุ
ผกับุง้ (วงศ์ผกับุง้) ในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีจากการประชมุวชิาการระดบัปรญิญาตรด้ีานพชืและ
พนัธศุาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ทีส่อง ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรกึษาคอื ผศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิม่

44. นางสาววริตา รจุชัิยพมิล ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รบัรางวลัดีเยีย่ม จากผลงานวจิยัเรือ่ง กายวภิาคศาสตร์เปรยีบเทยีบของใบพชืสกลุทเุรยีน (วงศ์ชบา) บางชนดิ ในการนำา
เสนอผลงานทางวชิาการระดบัปรญิญาตรจีากการประชมุวิชาการระดบัปรญิญาตรด้ีานพชืและพนัธศุาสตร์แห่งประเทศไทย 
ครัง้ท่ีสอง ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรกึษาคอื ผศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิม่

45. นายณฐัภทัร มไีพบลูย์สกลุ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ได้รับรางวลัดีมาก จากผลงานวจิยัเรือ่ง การศกึษาสตูรอาหารและความเข้มข้นนำา้ตาลซโูครสทีม่ต่ีออตัราการรอดและการ
พฒันาของโปรโตคอร์มในเอือ้งสายนำา้นม ในการนำาเสนอผลงานทางวชิาการระดับปรญิญาตรจีากการประชมุวิชาการระดับ
ปรญิญาตรด้ีานพชืและพนัธศุาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ทีส่อง ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรกึษาคอื รศ. ดร.ครรชติ ธรรมศริิ

46. นายทักษร จริธรรมประดบั สหสาขาวชิา
ได้รบัรางวลั Excellent Oral Presentation: Participated in the 2016 International Conference on Material 
Engineering and Smart Materials, June 2016

47. นางสาววนดิา ต้ังเก้าสกลุ สหสาขาวชิา
ได้รบัรางวลั Oral Presentation Award: “Identification of ABO Human Blood Typing from Whole Blood 
Samples via Solid Phase Assay” in The International Conference on Science and Technology of Emerging 

Materials (STEMa 2016)

ร�งวลับทคว�มส�รคดดีเีด่น อนัดบั 1 โครงก�รค่�ยนกัเขยีนส�รคด ี: ส�นฝันสงัคมสเีขยีว 
โดย นติยส�รคดี

นางสาวสภุชัญา  เตชะชเูชดิ  นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  ภาควชิาชวีวทิยา

ร�งวลัคว�มประพฤตดิ ีจ�กพทุธสม�คมแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชปูภมัถ์

นายจริวฒัน์ ตระกลูมทุตุา ภาควชิาเคมี

ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นทตูเย�วชนให้เข้�ร่วมโครงก�ร JENESYS 2015 (สนบัสนนุโดยรฐับ�ลญีปุ่น่ คดั

เลือกโดย สวทช.) ตัง้แต่วันที ่29 พ.ย. -28 ธ.ค. 2558 ณ กรงุโตเกยีวและเก�ะควิช ูประเทศญีปุ่น่

นายยทุธนา ฤทธิท์ว ีนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 ภาควชิาชวีวทิยา
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ชนะเลศิอนัดบัหนึง่ในก�รแข่งขนัตอบปัญห�วิช�ก�รท�งเทคโนโลยชีวีภ�พ ง�นกฬี�ประเพณี
เทคโนโลยชีวีภ�พนสิตินักศกึษ�แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่27 มห�วทิย�ลยัขอนแก่น 20-22 ก.พ.2559

นางสาวเสรมิสกลุ ศริเิวชยนัต์ และนางสาวภารว ี อ้นเอีย่ม นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

ได้รบัทนุ International Junior Research Associate Awards 2016 (JRA) 
ณ University of Sussex สหร�ชอ�ณ�จกัร

นายธนดล สตัุนตวิณชิย์กลุ  นกัศกึษา International program in Biomedical Sciences รุน่ที ่1

นกัศกึษ�ทีท่ีไ่ด้รบัร�งวัล ASA - Course I (Exam P–Probability) ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558

1. นางสาวแทนกมล กตัญชลกีร  ปรญิญาตรปีี 1  เกรดเฉล่ียสะสม 4.00 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
2. นายศริวทิย์ ชินฉลองพร ปรญิญาตรปีี 1   เกรดเฉล่ียสะสม 3.95 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
3. นางสาวอชิรญา สนัติธำารงวทิย์ ปรญิญาตรปีี 1  เกรดเฉล่ียสะสม 3.95 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
4. นายเคส ชลบญุญาเดช ปรญิญาตรปีี 1   เกรดเฉล่ียสะสม 3.87 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั 
5. นายพชร นาคะยนืยงสขุ ปรญิญาตรปีี 1  เกรดเฉล่ียสะสม 3.79 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั 
6. นายเฉลมิวงศ์ วงศาธชัิยสกลุ ปรญิญาตรปีี 1  เกรดเฉล่ียสะสม 3.13 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
7. นายธนกฤต อิงครตัน์ ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.98 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั 
8. นายยศพนธ์ วฒันหวงัไกรศร ี ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.85 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
9. นางสาวจารพุชัร์ ประเสรฐิด ี ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.78 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
10. นายคณนิ ต่อเจรญิสทุธผิล ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.72 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั 
11. นายณฏัฐ์ ฌานชลติ  ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.68 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
12. นายเกรยีงไกร สทิธสิาครศลิป์ ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.60 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
13. นางสาวป่ินมนสั ประกอบวณชิกลุ ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.59 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
14. นายกณฑ์อเนก พรสริปิระภา ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.52 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
15. นายวรชัญ์ ปรชีาวทิยากลุ ปรญิญาตรปีี 2    เกรดเฉล่ียสะสม 3.43 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
16. นางสาวศรญิญา ด่านวานชิกลุ ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.34 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
17. นายปิยะบตุร ประธานพพิฒัน์ ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.33 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
18. นางสาวศรณัย์พร ม่วงทรพัย์สม ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.29 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
19. นายภานวุชัร รากบวั  ปรญิญาตรปีี 2    เกรดเฉล่ียสะสม 3.21 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
20. นายชินดนยั อรรจนพจนย์ี ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.17 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
21. นายจริฏัฐ์ สริสิทิธโิชติ ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.08 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
22. นายตันติกร บญุญกรยิากร ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.08  สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
23. นายกฤษตินนัท์ ลภนโชต ิ ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.78 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
24. นางสาวแพรวไหม พฒันรฐั ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.58 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
25. นายกจิสพฒัน์ เชิญถนอมวงศ์ ปรญิญาตรปีี 3   เกรดเฉล่ียสะสม 3.42 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
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ร�ยชือ่นสิตินกัศกึษ�ทีไ่ด้รบัร�งวัล ASA - Course II (Exam FM–Financial Mathematics) 

ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558

1. นางสาวอรณฐิา อ่อนนชุ ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.94 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
2. นายเนติพล โปเลม็  ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.64 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
3. นางสาวสภุสัสรา ตระการวจิติร ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.60 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
4. นายกสณิ ธรรมโพธทิอง ปรญิญาตรปีี 2   เกรดเฉล่ียสะสม 3.59 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
5. นายสริวชิญ์ ชวชลาศยั ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.48 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
6. นายกนต์ธร ชินวฒันโชต ิ ปรญิญาตรปีี 2  เกรดเฉล่ียสะสม 3.26 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
7. นายจริวฏั สมรกัษ์  ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.85 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
8. นายนรวชิญ์ โตวณะบตุร ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.57 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
9. นางสาวณฐัธดิา รชัตะสมบรูณ์ ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.55 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
10. นางสาวนริวลัย์ ทัศคร ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.49 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
11. นายชวณิ จงนรงัสนิ  ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.36 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
12. นายปณุณวชิ องค์ธนะสขุ ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.31 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
13. นายธนกร ทวโีภคา  ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 3.13 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
14. นางสาวกมลชนก สริกิลุวฒันานนท ์ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 2.72 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
15. นายณฐัพล สขุสกลุวฒัน์ ปรญิญาตรปีี 3  เกรดเฉล่ียสะสม 2.71 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
16. นายสกุจิ เทพยสวุรรณ ปรญิญาตรปีี 4  เกรดเฉล่ียสะสม 3.59 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั

ทนุจ�กบรษิทั ไทยพ�ณิชย์ประกนัชวิีต จำ�กดั (มห�ชน) 

นายกวนิ ศรจีกัรนิทร์  หลกัสตูรคณติศาสตร์ประกนัภยั ชัน้ปี 1

ทนุบรษิทั ธนช�ตประกนัภัย จำ�กดั (มห�ชน)

นางสาวเมธาวด ีกลุมณ ีหลกัสตูรคณติศาสตร์ประกนัภยั ชัน้ปี 1

ทนุจ�กบรษิทั ไทยพ�ณิชย์ประกนัชวิีต จำ�กดั (มห�ชน) 

นายเคส ชลบญุญาเดช หลกัสตูรคณติศาสตร์ประกนัภยั ชัน้ปี 2

ร�งวลัเกยีรตยิศแก่ผูส้ำ�เร็จก�รศกึษ�ทีม่ผีลก�รเรยีนดเีย่ียม (Dean’s List) ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2557 

บณัฑิตวิทย�ลยั มห�วิทย�ลยัมหดิล 3 สงิห�คม 2559

1. นางสาวปาหนนั สนุทรศารทลู   ภาควชิาสรรีวทิยา

2. นายณฐัภมู ิปฐมทองทวชียั   ภาควชิาสรรีวทิยา 

3. นายสทุธพิงษ์ สวสัด์ิวโิรจวงศ์   ภาควชิาสรรีวทิยา
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ร�งวลัเกยีรตยิศแก่ผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ทีม่ผีลก�รเรยีนดเีย่ียม (Dean’s List) ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558 

บณัฑิตวิทย�ลยั มห�วิทย�ลยัมหดิล

1. ดร.บงัอรศริ ิอินตรา   ศษิย์เก่า ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

2. ดร.จริายสุ เอือ้นรเศรษฐ์  ศษิย์เก่า ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

3. นางสาวนภสัมณฑ์  อุทัยลกัษณ์  ศษิย์เก่า ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

 ก�รเชดิชเูกยีรตนิกัศกึษ�วิทย�ศ�สตร์ดเีด่น นกัศกึษ�วทิย�ศ�สตร์ 
   ทีไ่ด้รบัก�รตพีมิพ์ผลง�นในว�รส�รวิช�ก�รระดบัน�น�ช�ต ิประจำ�ปีก�รศกึษ� 2559

  

รางวลันกัศกึษาวิทยาศาสตร์ดเีด่นชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2559
1. นางสาวหทัยชนก แสนเจยีม สาขาภาควิชาเคม ี   เกรดเฉลีย่ 3.95 
2. นางสาวญาดา งามโพธิศ์ร ี สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั   เกรดเฉลีย่ 4.00
3. นางสาวจองเฮยีน ซอ สาขาทรัพยากรชวีภาพและชวีวทิยาสภาวะ เกรดเฉลีย่ 3.60
4. นางสาวกรซิะนา ราสกิ กาเจรา สาขาวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์  เกรดเฉลีย่ 3.85
5. นางสาวผาณติ  ศริชัิย สาขาคณติศาสตร์อตุสาหการ  เกรดเฉลีย่ 3.31

6. นางสาวอลษิา ชีลโียต์ สาขาวัสดศุาสตร์และวศิวกรรมนาโน  เกรดเฉลีย่ 3.55

นกัศกึษาทีส่�าเรจ็หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต ปีการศกึษา 2559 ด้วยคะแนนรวมสงูสดุ
1. นางสาวศศกิานต์ มณนียิม สาขาเคม ี    เกรดเฉลีย่ 3.92
2. นายภมูพิล บวัทอง  สาขาคณติศาสตร์   เกรดเฉลีย่ 3.91
3. นางสาวกนัต์กนษิฐ์ คงกลดั สาขาฟิสิกส์    เกรดเฉลีย่ 3.82
4. นางสาวเสรมิสกลุ ศริเิวชยนัต์ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ   เกรดเฉลีย่ 3.90
5. นางสาวจริณา เก่งการนา สาขาชีววทิยา    เกรดเฉลีย่ 3.93
6. นางสาวคคนางค์ ตันตระพงศธร สาขาพฤษศาสตร์   เกรดเฉลีย่ 3.62
7. นายพชิญะ ปิยะจอมขวญั สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั   เกรดเฉลีย่ 3.95

รางวลันกัศกึษาวิทยาศาสตร์ทีม่ผีลงานวิจยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการะดบันานาชาติ
1. นายสรุพชั เอกอินทร์  ภาควิชาฟิสกิส์

ตีพมิพ์ในวารสาร Astrophy J 2017
เรือ่ง Effects of a guide field on the larmor electric field and upstream electron temperature anisotropy 
in collisionless asymmetric magnetic (IF = 5.533)

2. นายวรรษพล วฒันสบืสนิ ภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ
ตีพมิพ์ในวารสาร J Gen Appl Microbiol 2017
เรือ่ง 1-Methoxypyrrole-2-carboxamide-A new pyrrole compound isolated from Streptomyces griseocarneus 
SWW368. (IF = 0.902)

ผลงาน รางวัล และการเชิดชูเกียรติ
ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
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ร�งวลั “ก�รศกึษ�ยอดเย่ียมขัน้วิทย�ศ�สตรมห�บณัฑิต” ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2559
จ�กมลูนธิิ ศ. ดร.แถบ นลีะนธิิ

นางสาวกมลทพิย์  เล้าหเกยีรติ ์นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

ร�งวลัสนบัสนนุก�รเดนิท�งสำ�หรบันกัศกึษ�ไทยเพือ่เข้�ร่วมง�น APFP ครัง้ที ่13
(ง�นประชมุวชิ�ก�รระดบัน�น�ช�ต)ิ จ�กสม�คมเภสชัวทิย�แห่งประเทศไทย

นางสาวศทุธนิ ี เผอืกขาวผ่อง นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาเภสชัวทิยา 

ร�งวลัวทิย�นพินธ์ ระดบับณัฑิตศกึษ� ปีก�รศกึษ� 2560 จ�กบณัฑติวทิย�ลยั มห�วทิย�ลยัมหดิล

กลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพและเทคโนโลยี
1. นางสาวสรุนนัท์ อนนัตชัยศลิป์  ภาควิชาเคมี

ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ ระดบัด ีระดบัปรญิญาเอก
2. นายชนม์ชนก บวัทองจนัทร์  ภาควิชาเคมี

ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ ระดบัด ีระดบัปรญิญาโท
3. นางสาวรฐัพร แสนเมอืงชนิ  ภาควิชาเคมี

ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ ระดบัด ีระดบัปรญิญาโท

นกัศกึษ�ทีท่ีไ่ด้รบัร�งวัล ASA - Course I (Exam P–Probability) ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2559

1. นายกฤตณฐั สมตัว  ปรญิญาตร ีปี 1 เกรดเฉล่ียสะสม 3.71 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
2. นางสาวภาษา สคุนชิย์ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.98 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
3. นายรฐัธร์ี พสิษิฐ์พชัร  ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.57 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
4. นายมนุนิทร์ สงวนเสรมิศร ี ปรญิญาตร ีปี 1 เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
5. นายจริฏัฐภพ วงศ์อรยิะกว ี ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.48 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
6. นางสาวเบญญาภา อูด่าราศกัดิ ์ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.42 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
7. นางสาวสมฤดี บญุประกอบ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.40 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
8. นายเรอืงเกยีรติ ลิม่ฤทธิน์นทภิคั ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.40 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
9. นายภาณสุชิฌ์ จติบรริกัษ์ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.78 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
10. นายณฐัชัย พรชัยทิพย์รตัน์ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.69 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
11. นางสาวธารนิ ีศรบีญุชัยชสูกลุ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.62 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
12. นายสริวชิญ์ ชวชลาศยั ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.49 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
13. นางสาวทอฝัน คนัธธาศริ ิ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.35 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
14. นางสาวอญัญดา เจรญิพรพจน์ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.16 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
15. นายรพพีงษ์ ทวโีชติรฐักรณ์ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.99 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
16. นายคเชนทร์ เฟ่ืองสงัข์ ปรญิญาตร ีปี 1 เกรดเฉล่ียสะสม 2.79 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
17. นางสาวภทัรานษิฐ์ ไชยบตุร ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.68 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
18. นายจริภทัร แม้นสวุรรณ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.94 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั

19. นายชานน เอ่ียมววิฒันะกลุ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.58 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
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ร�ยชือ่นสิตินกัศกึษ�ท่ีได้รบัร�งวัล ASA - Course II (Exam FM–Financial Mathematics) 

ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2559

1. นายพชร นาคะยนืยงสขุ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.84 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
2. นายศริวทิย์ ชินฉลองพร ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.98 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
3. นายเฉลมิวงศ์ วงศาธชัิยสกลุ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.62 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
4. นายจริฏัฐ์ สริสิทิธโิชติ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.08 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
5. นางสาวป่ินมนสั ประกอบวณชิกลุ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.75 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
6. นางสาวจารพุชัร์ ประเสรฐิด ี ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.81 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
7. นายดารโิอ เขตกติติคณุ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.60 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
8. นายเกรยีงไกร สทิธสิาครศลิป์ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.59 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
9. นายกณัฑ์อเนก พรสริปิระภา ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.52 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
10. นายภานวุชัร รากบวั  ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.21 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
11. นายยศหรนิทร์ มนพลบั ปรญิญาตร ีปี 1 เกรดเฉล่ียสะสม 3.45 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
12. นางสาวอชิรญา สนิติธำารงวทิย์ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.98 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
13. นายยศพนธ์ วฒันหวงัไกรศร ี ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.84 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
14. นางสาวณฐพร แสงทองยิง่ด ี ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.78 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
15. นางสาวศรญิญา ด่านวานชิกลุ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.37 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
16. นายปิยะบตุร ประธานพพิฒัน์ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.34 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
17. นางสาวศรณัย์พร ม่วงทรพัย์สม ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.33 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
18. นายชินดนยั อรรจนพจนย์ี ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.21 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
19. นายจารวุทิย์ ยิง่ยงค์  ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.09 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
20. นายกฤฒภษัก์ เกวลณิธร์ ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.05 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
21. นายพทัธดนย์ จนัทร์รศัมวีไิล ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.92 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
22. นายภวตั ภทัราพงศ์  ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.83 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
23. นายปฏญิญาพงศ์ พำาขนุทด ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.82 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
24. นายณภทัร กมลเนตร ปรญิญาตร ีปี 3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.29 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
25. นางสาวแทนกมล กตัญชลกีร ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 4.00 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
26. นายเคส ชลบญุญาเดช ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.97 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
27. นางสาวกรกนก อรรถผลการด ี ปรญิญาตร ีปี 4 เกรดเฉล่ียสะสม 3.70 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั
28. นายวงศกาญจน์ กาญจนานรุกัษ์ ปรญิญาตร ีปี 2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.69 สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั

ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นวิจยัด้วยว�จ�และโปสเตอร์

1. Mr. Waleed Alahmad ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลั BEST ORAL ในะการประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 13th Asian Conference on Analytical Sciences 
(ASIANALYSIS XIII)

2. นางสาวนริมล จติต์สมหมาย ภาควชิาเคมี
-  ได้รบัรางวลั รางวลั BEST POSTER  ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 13th Asian Conference on Analytical   
  Sciences (ASIANALYSIS XIII)
-  ได้รบัรางวลัวจิยัประเภทด ีการพฒันาระบบการไหลอตัโนมตัร่ิวมกบัการสกดัด้วยตวัดดูซบัของแขง็ เพือ่การเตรยีม
ตัวอย่างและตรวจวดัปรมิาณไทโอไซยาเนตในปัสสวะแบบออนไลน์ ในการประชมุวชิาการและนำาเสนอผลงานวจิยั
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ที ่8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary” ณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

3. นายธรวีฒัน์ ปัญญาบตุร ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัรางวลั BEST POSTER  ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 13th Asian Conference on Analytical 
Sciences (ASIANALYSIS XIII)
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4. Miss Karma Wangmo ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลั BEST POSTER ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 13th Asian Conference on Analytical Sciences 
(ASIANALYSIS XIII)

5. นายณฐัพงศ์  จนัทร์ทิพย์มณ ีภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลั Award to the Best Short Oral Communication จากสมาคม Japanese Association on Flow 
Injection Analysis (JFIA) ณ เมอืง Palma da Mallorca ประเทศสเปน

6. นางสาวจารวุรรณ นำา้ใจเยน็ ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลั SciFinder Best Paper award in Oral session Effect of density on mechanical properties of 
nonstructural composites from pineapple leaf materials and water-based acrylic resin ในการประชมุวชิาการ 
PACCON 2017 ณ Centra Government Complex Hotel&Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok

7. นางสาวนภาพร จนิตกะวงศ์ ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ (ทนุศรตีรงัทอง)
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ: การคดัเลอืก, การโคลนนิง่และการศกึษาคณุสมบตัขิอง Glutamic acid dehydrogenase (Glu-DH) 
และ Glutamic acid decarboxylase (GAD) ในการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน ครัง้ที ่12 
“วทิยาศาสตร์พืน้ฐานสูน่วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0” The 12 Conference on Science and Technology 
for Youths

8. นายยทุธนา ฤทธิท์ว ีภาควชิาชวีวทิยา (ทนุ พสวท.)
ได้รบัรางวลัชมเชย: การวดัปรมิาณไกลโคโปรตนี FMG1-B ในเยือ่หุม้แฟลเจลลาในระหว่างการสลดัแฟลเจลลาของสาหร่าย 
Chlamydomonas reinhardtii ในการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน ครัง้ที ่12 “วทิยาศาสตร์
พืน้ฐานสูน่วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0” The 12 Conference on Science and Technology for Youths

9. นางสาวสาธกิา ยวนแหล ภาควชิาชวีวทิยา (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตร์)
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ: การศกึษาหน้าทีข่องทรานสครปิชนัแฟกเตอร์ SBP5 ในมอสภายใต้สภาวะขาดธาตทุองแดง ในการ
ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน ครัง้ที ่12 “วทิยาศาสตร์พืน้ฐานสูน่วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นไทย
แลนด์ 4.0” The 12 Conference on Science and  Technology for Youths

10. นางสาวธารณา ยศประกอบ ภาควชิาคณติศาสตร์ (ทนุ พสวท.)
ได้รบัรางวลัชมเชย: การศกึษาการซมึของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรตีทีม่หีนิกระจายตวัแบบสุม่โดยใช้แบบจำาลองทาง
คณติศาสตร์ ในการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน ครัง้ที ่12 “วทิยาศาสตร์พืน้ฐานสูน่วตักรรมเพือ่
ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0” The 12 Conference on Science and Technology for Youths

11. นางสาวรววิรรณ บำารงุพชื ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัชมเชย: วธิกีารวเิคราะห์อย่างง่ายและรวดเรว็เพือ่หาปรมิาณไอออนลบบางชนดิ ในปัสสาวะด้วยเทคนคิแคปปิล
ลารอีีเลก็โตรโฟรซิิส ร่วมกบัการตรวจวดัการนำาไฟฟ้าแบบไม่สมัผสัสารละลาย ในการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือ่เยาวชน ครัง้ที ่12 “วทิยาศาสตร์พืน้ฐานสูน่วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0” The 12 Conference 
on Science and Technology for Youths

12. นางสาวสกุญัญา ทองสขุ ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลัชมเชย: การพฒันาสารอนิทรย์ีสงัเคราะห์เปล่งแสงโดยใช้คณุสมบตักิารเรอืงแสงแบบหน่วงเวลาจากอทิธพิล
ของความเกะกะ ระหว่างหมูใ่ห้และหมูร่บัอเิลก็ตรอนในโครงสร้าง ในการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่
เยาวชน ครัง้ท่ี 12 “วทิยาศาสตร์พืน้ฐานสูน่วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0” The 12 Conference on Science 
and Technology for Youths

13. นายอัษฏาวธุ ศรขีาว ภาควชิาเคมี 
ได้รบัรางวลั Oral presentation ในการประชมุวชิาการ RGJ-Ph.D.18 Global Sustainability ณ Richmomd Stylish 
Convention Hotel, Nonthaburi, Thailand

14. นางสาวสรุนาถ ชมช่ืน ภาควชิาคณติศาสตร์
ได้รบัรางวลัชนะเลศิการนำาเสนอผลงานแบบบรรยายกลุม่วชิา Mathematical Modelling ในการประชมุวชิาการระดบั
ปรญิญาตรด้ีานคณติศาสตร์ประยกุต์ ครัง้ที ่6 ประจำาปี 2560 ณ คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื

15. นางสาวณนันภิาะ ภูภ่รูพินัธุ ์นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Oral and Poster Presentation on a research project at the 12th Conference on Science and 
Technology for Youths Helad at the Bangkok Trade and Exhibition Center, Bangkok, Thailand จาก The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Faculty of Science, Silpakorn University



56
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16. นายธนภทัร เอ้ือวฒันามงคล นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Oral and Poster Presentation on a research project at the 12th Conference on Science and 
Technology for Youths Helad at the Bangkok Trade and Exhibition Center, Bangkok, Thailand จาก The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Faculty of Science, Silpakorn University

17. นางสาวปิยะรตัน์ ภญิโญสริธิร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Oral and Poster Presentation on a research project at the 12th Conference on Science and 
Technology for Youths Helad at the Bangkok Trade and Exhibition Center, Bangkok, Thailand จาก The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Faculty of Science, Silpakorn University

18. นางสาวเบญญาภา นาสถติย์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Oral and Poster Presentation on a research project at the 12th Conference on Science and 
Technology for Youths Helad at the Bangkok Trade and Exhibition Center ,Bangkok, Thailand จาก The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Faculty of Science, Silpakorn University

19. นางสาวนภาพร  จนิตกะวงศ์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัชนะเลศิอันดับ 1 เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานวจิยัเรือ่ง การคดัลอืก, การโคลนนิง่และการศกึษาศกึษา
คณุสมบติัของ Glutamic acid dehydrogenase (Glu-DH) และ Giutamic acid decarboxylase (GAD) ในงานประชมุ
วชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน ครัง้ที ่12 จาก สวทช.

20. นางสาวเจนจริา  จนัทร์ชพูร และนางสาวพชิชาพร  เกษยีรธาดานนท์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัโปสเตอร์ดีเลศิ วทิยาศาสตร์ชวีภาพ ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่18

21. นายวรทิธิธ์ร  ธนกาญจน์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Plenary Talk ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์  ครัง้ที ่18

22. นางสาวสริญิา ไตรโชค และนางสาวศศปิระภา ภมูริตันางกรู นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
-  ได้รบัรางวลัสือ่สารโดนใจ
-  ได้รบัรางวลั Presentation Skill Award ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่18

23. นางสาวณฎัฐา  สนุทรธาราวงศ์ และนางสาวญาณศิา  ศริ ินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั Presentation Skill Award  ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่18  

24. นางสาวเกตุกานต์  กปูกลาง นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
-  ได้รบัรางวลั Popular Vote ในงานนทิรรศงานโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่18
-  ได้รบัรางวลั Presentation Skill Award  ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่18

25. นางสาวปรยิารตัน์  วรศกัดิว์ฒุพิงษ์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัโปสเตอร์ดีเลศิ วทิยาศาสตร์ชวีภาพ ในงานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่18

26. นางสาว เบญจมาศ  จนัทร์เผอืก นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั “Bronze Popular Vote Poster” ในงานประชมุวชิาการ TSB 2016

27. นางสาวเสรมิสกลุ   ศริเิวชยนัต์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลั “การศกึษายอดเยีย่มขัน้วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ” ประจำาปีการศกึษา 2559

28. ดร.บงัอรศริ ิอินตรา ศษิย์เก่า ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์: ระดบัดเีด่น หวัข้อวทิยานพินธ์ เรือ่ง “SCREENING, IDENTICATION AND 
CHARACTERIZATION OF ACTINOMYCETES AND THEIR SECONDARY METABOLITES ” ในงาน Distinguished 
thesis Award, 2016 Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

29. ดร.จริายสุ เอ้ือนรเศรษฐ์ ศษิย์เก่า ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์: ระดบัดมีาก
หวัข้อวทิยานพินธ์ เรือ่ง “การศกึษาหน้าทีข่อง afsA ทีค่วบคมุการสร้างสารทตุยิภมูใินเชือ้  Streptomyces SJE177 และ
การค้นพบสารออกฤทธิท์างชวีภาพ จากเชือ้ actinomycetes ทีค่ดัแยกจากดนิ” จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
ประจำาปี 2559

30. นางสาวณฏัฐ์ศศ ิชูกจิรุง่โรจน์ ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ประเภทการนำาเสนอผลงานโดยวาจา ระดบัปรญิญาเอก ในการประชมุวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ท่ี 44

31. นางสาวชุติมา รตันโสภา ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยายดเีด่น ในการประชมุวชิาการทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก 
(คปก.) ครัง้ท่ี 18 สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
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32. นายภราดร เมอืงนลิ ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลั 2017 Meritorious Research Travel Award Epitheial Transport Group ของ Americal Physiological 
Society ในการประชุม Experimental Biology 2017 ณ เมอืงชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา

33. นางสาวกลุวดี  หนหูนอง ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
ได้รบัรางวลั Best poster presentation in Ne ในการประชมุวชิาการกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่40 จดั
โดยภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ร่วมกบัสมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

34. นายชำานาญ หยบิเจรญิพร ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลั 2017 Meritorious Research Travel Award Epitheial Transport Group ของ Americal Physiological 
Society ในการประชุม Experimental Biology 2017 ณ เมอืงชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา

35. พญ.ฐานติา ทองตัน, รศ. ดร.เทพมนสั บปุผาอนิทร์ และผศ. ดร.วชิชดุา แสงสว่าง ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลัชนะเลศิอันดับที ่3 จากศนูย์เศรษฐกจิสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั สถาบนับรหิารจดัการเทคโนโลยี
และนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหดิล (INNOTECH)
ได้รบัรางวลั “3rd PRIZE design project finalist” พร้อมเงนิรางวลั 10,000 บาท โดยได้รบัทนุสนบัสนนุจากสำานกังาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36. พญ.ฐานติา ทองตัน, รศ. ดร.เทพมนสั บปุผาอนิทร์, ผศ. ดร.วชิชดุา แสงสว่าง, น.ส.เมธนยีา ปิลนัธนานนท์ และนาย
เอกพจน์ คงกล้า ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลั Startup ระดบัประเทศ (Startup Thailand League) ทมี “Alcohol” พร้อมเงนิรางวลั 100,000 บาท จาก
สำานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื สนช. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37. Mr.Sadeep Medhasi นกัศกึษาปรญิญาเอก ภาควชิาเภสชัวทิยา
ได้รบัรางวลั: Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2016 จากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหดิล

38. นางสาวชญาดา  เท่ียงถาวร นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
ได้รบัรางวลั The Best oral Presentation Award
Topic “Inpaired Phagocytosis and Oxidative Burst Activity of Monocytes on Escherichia Coli Infection in 
Thalassemia” จาก Mae Fah Luang University

39. ผศ. ดร.พรอนนัต์  เกือ้ไข่ ศษิย์เก่าภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ ระดบัด ีเรือ่ง การทดสอบศกัยภาพของโปรตนี Saposin-Like Protein 2 ในการพฒันาเป็นวคัซนี
และวธิกีารวนิจิฉยัการติดโรคพยาธใิบไม้ตบั Fasciola gigantica จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

  ได้รบัคดัเลอืกเป็นนกัศึกษ�คณุลกัษณะดเีด่น 5 ด้�น ระดบัคณะวทิย�ศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัมหดิล

นางสาวศศปิระภา  เสมศร ีนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ภาควชิาเคมี

ร�งวลัเกยีรตยิศแก่ผูส้ำ�เร็จก�รศกึษ�ทีม่ผีลก�รเรยีนดเีย่ียม (Dean’s List) ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2559 
บณัฑิตวิทย�ลยั มห�วิทย�ลยัมหดิล

1. นางสาวศทุธนิ ีเผอืกขาวผ่อง   ภาควิชาเภสชัวทิยา
2. เภสชักรหญงิทิพรตัน์ ปาระแก้ว   ภาควิชาเคมี 
3. Mr.Walleed Alahmad   ภาควิชาเคมี
4. นางสาวณฏัฐ์ศศ ิชูกจิรุง่โรจน์   ภาควิชาสรรีวทิยา
5. นางสาวพรรณรตัน์ สงิห์ราชา   ภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ
6. นางสาวศศวิมิล ประมวญ   ภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ
7. นางสาวนทัธกิา นนัทจติ   ภาควิชาจลุชวีวทิยา
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รายนามศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2539  

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2545

ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย   
นายจรุง หนูขวัญ

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม   
ผศ. ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีด์ิ

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

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

ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ    
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช

ศ. ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

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

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

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์   
ศ. ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ครบ 40 ปี 
ทูลเกล้าฯ ถวายโล่เกียรติยศ

ศิษย์เก่าดีเด่นแด่
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และ 

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

นายนิพนธ์ วามะศิริ     
พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์     
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

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

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   
ศ. สนิท มกรแก้วเกยูร

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์        
นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

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

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

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

นางสตรี ประทีปเสน     
ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548

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

ศ. นพ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี     
พล.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐ

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

ศ. ดร.สกล พันธ์ุย้ิม

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช    
ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

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

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
นพ.ธีรศักด์ิ คทวณิช

ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล    
ดร.ปวเรศ บุญตานนท์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   
ศ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

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

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

ศ. ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช

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

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

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

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

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2560

ศ.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  
ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  

ดร.รอยล จิตรดอน
Prof.Albert M. Hutapea 

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

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

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

นายอดิศักด์ิ ทองไข่มุกต์
ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ

ศ. ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นฯ คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ประกอบคุณงามความดี สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ 

ต่อตนเองประเทศชาติและนำาช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

อันเป็นท่ีรักย่ิงของเราทุกคนตลอดมา

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล

ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา
ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. 

ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
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คร้ังท่ี  วันท่ี / สถ�นท่ี องค์ป�ฐก ช่ือหัวข้อป�ฐกถ�

1 วันพฤหัสบดีท่ี 15 ก.ค. 2536
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการพัฒนาอันย่ังยืน 

(Research and Development 
for Sustainable Development)

2 วันศุกร์ท่ี 8 ก.ค. 2537
โรงแรมแชงกรีลา

ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 
รองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 วันเสาร์ท่ี 21 ต.ค. 2538
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.บุญสม มาร์ติน การพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
จากปี 2501-ปัจจุบัน

4 วันจันทร์ท่ี 21 ต.ค. 2539
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล การพัฒนาอุดมศึกษาไทยและบทบาท
ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข

5 วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2540
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.ประสพ รัตนากร อาจารย์สตางค์ มงคลสุข

6 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2541
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต อาจารย์สตางค์ มงคลสุข

7 วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2542
คณะวิทยาศาสตร์์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี การปฏิรูปการเรียนรู้และการสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร

8 วันพุธท่ี 25 ต.ค. 2543
คณะวิทยาศาสตร์

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

Century

9 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2544
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ประสบการณ์การเป็นนักบริหาร
ในมหาวิทยาลัย

10 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2545
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อาจารย์สตางค์กับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไทย

11 วันพุธท่ี 29 ต.ค. 2546
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ 
สำาหรับวันน้ีและพรุ่งน้ี

12 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2547
คณะวิทยาศาสตร์

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์
เม่ือโลกกำาลังแบน

13 วันพุธท่ี  19 ต.ค. 2548
คณะวิทยาศาสตร์

Prof. Yuan T. Lee Dynamics of Chemical Reactions 
and Photochemical Processes

รายพระนามและรายนามองค์ปาฐก 
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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คร้ังท่ี วันท่ี / สถานท่ี องค์ปาฐก ช่ือหัวข้อปาฐกถา

14 วันศุกร์ท่ี  20 ต.ค. 2549
คณะวิทยาศาสตร์

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

the development of new 
paradigms in medical sciences

15 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2550
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ วิทยาศาสตร์พอเพียง

16 วันพุธท่ี 22 ต.ค. 2551
คณะวิทยาศาสตร์

1. คุณศิววงศ์ จังคศิริ  
 

1. แนวทางเพ่ิมสมรรถนะการวิจัย
   เชิงพาณิชย์สำาหรับประเทศไทย

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

Opportunities

17 วันอังคารท่ี 20 ต.ค. 2552
คณะวิทยาศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ สุนทรียภาพแห่งการวิจัย  
ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์

18 วันอังคารท่ี 21 ต.ค. 2553
คณะวิทยาศาสตร์

คุณมีชัย วีระไวทยะ การขจัดความเล่ือมล้ำาในสังคมไทย

19 วันท่ี 11 ต.ค. 2554
คณะวิทยาศาสตร์

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

The tuberculosis problem where 
will the answer come from?

20 วันท่ี 24 ตุลาคม 2555
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

21 วันท่ี 21 ตุลาคม 2556
คณะวิทยาศาสตร์

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

Passion, Pride and Purpose in 
Molecular Science : A Personal 

Perspective on Science in Liberal 
Education

22 วันท่ี 21 ตุลาคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตรี

นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร

23 วันท่ี 21 ตุลาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนา 
ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไร

24 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับ

เคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0
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ประวัติคณะวิทยาศาสตร ์
โดย “อาจารย์สตางค์”

เรียบเรียงจาก: สตางค์ มงคลสุข. (2502). คณะวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์. ในอนุสรณ์คณะ
วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรก 
ท่ีห้องทำางานตึกเก่า ถนนศรีอยุธยา

 ประวัติความเป็นมาของการก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น้ันได้รับการเผยแพร่เป็นท่ีทราบ
ท่ัวไป โดยอ้างอิงจากหนังสือ เอกสารจดหมายเหตุ คำาบอกเล่าจากอาจารย์อาวุโส หรือบุคคลสำาคัญหลายท่าน สำาหรับ
โอกาสครบรอบปีท่ี 59 ของการสถาปนา หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ขอนำาเสนอเอกสารจดหมายเหตุอีกหน่ึง
ช้ินท่ีเล่าถึงความเป็นมาของการก่อต้ัง ซ่ึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อต้ังและคณบดีคนแรก เป็นผู้เขียน
ด้วยตนเอง จึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินสำาคัญท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์
ส่วนอ่ืนของคณะฯ ได้ โดยได้ทำาการเรียบเรียงเน้ือหาบางส่วนมานำาเสนอไว้ ณ ท่ีน้ี

 เน่ืองในการท่ีนักศึกษาได้ร่วมมือกันจัดทำาหนังสือ
อนุสรณ์ ของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำาหรับปี 
พ.ศ. 2502-3 ข้ึนน้ี ข้าพเจ้าขอถือโอกาสกล่าวถึงความ
เป็นมาแห่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ีให้ทราบพอเป็น
สังเขปด้วย
 ความคิดท่ีจะต้ัง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้ึนใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านผู้บัญชาการ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะน้ันคือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ได้มีความต้ังใจมานานแล้ว 
โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะ
น้ันมีนักศึกษาประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์ เช่น เตรียม
ทันตแพทย์ เตรียมเภสัช เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียม
สุขาภิบาล และเตรียมพยาบาลปริญญา ซ่ึงมีนักศึกษา
จำานวนมาก จึงน่าจะได้รวบรวมให้มาเรียนท่ีแห่งเดียวกัน
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(จากซ้าย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส) | ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2488-2500) 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) | ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2500-2501)

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

บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องแล็ป ตึกเก่า ถนศรีอยุธยา

แบบจำาลองกลุ่มอาคารเรียนและทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)

และจัดต้ังเป็นคณะข้ึน และอีกประการหน่ึง ท่านผู้บัญชาการมีความคิดท่ีจะให้คณะน้ีให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขา เพ่ือให้ผู้ท่ีสำาเร็จมาน้ันได้เป็นอาจารย์ต่อไปในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
ทำางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต้องใช้แพทย์ท่ีสำาเร็จออกมาเป็น
อาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ัน pre-clinical ท้ังน้ัน ซ่ึงในต่างประเทศในขณะน้ีนิยมใช้นักวิทยาศาสตร์ท่ี
ได้ศึกษามาวิชาน้ัน ๆ  เป็นอาจารย์ทาง pre-clinical มากกว่า เช่นวิชาชีวเคมีก็ใช้ผู้ท่ีสำาเร็จได้ปริญญาทางชีวเคมีเป็น
ผู้สอน เป็นต้น
 ในระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังน้ี ประจวบกับทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดต้ังโรงเรียนแพทย์ข้ึนอีกแห่ง
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ องค์การยูซอมของสหรัฐอเมริกา ท่านผู้บัญชาการจึงได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำาเนิน
การรับนักศึกษาเตรียมแพทย์สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ก่อนเป็นจำานวน 65 คน ในปี พ.ศ. 2503 โดยในข้ันแรก
น้ันได้อาศัยยืมสถานท่ีของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ท่ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถานท่ีศึกษาช่ัวคราวและมีช่ือ
ว่า โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ในปี พ.ศ. 2502 การก่อสร้างสถานท่ีเรียนของ
โรงเรียนได้เสร็จบางส่วน แต่พอใช้เป็นท่ีเรียนได้จึง
ย้ายมาเรียนท่ีตึกเรียนของโรงเรียนท่ีถนนศรีอยุธยา 
พร้อมกับได้รวมเอานักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ในสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงฝากเรียนไว้ช่ัวคราวท่ีคณะ
เภสัชศาสตร์ มารวมกันไว้ท่ีโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จำานวนนักศึกษาท้ังหมดได้เพ่ิมข้ึนเป็น 
300 คน ประกอบด้วย เตรียมแพทย์ สำาหรับโรงเรียน
แพทย์เชียงใหม่ เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเทคนิคการ
แพทย์ เตรียมสุขาภิบาล และเตรียมพยาบาลปริญญา 
สำาหรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะ
เภสัชศาสตร์เป็นการช่ัวคราว เม่ือใดทางโรงเรียนมี
สถานท่ีพอแล้ว ก็จะโอนมาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ต่อไป ตามมติของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
สำาหรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะ
เภสัชศาสตร์เป็นการช่ัวคราว เม่ือใดทางโรงเรียนมี
สถานท่ีพอแล้ว ก็จะโอนมาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ต่อไป ตามมติของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
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เรียบเรียงโดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

www.facebook.com/musc.museum

 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้อนุมัติให้ตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2501 มีหน้าที่ให้การศึกษาด้านเตรียมวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรขั้นปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขาขึ้นด้วย และได้รับการอนุมัติเป็นที่
เรียบร้อยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ขึ้นนี้ ท่านผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ทั้งเก่าและใหม่ทั้ง 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
เฉลิม พรมมาส, ศาสตราจารย์ หลวงพิณพาทย์พิทยาเภท และศาสตราจารย นายแพทย์สวัสด์ิ แดงสว่าง ได้เป็นผู้ท่ีให้
ความสนับสนุนร่วมมือและลงมือดำาเนินการเอง ช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือแน่ว่า งานไม่สามารถ
จะดำาเนินไปได้ถ้าขาดความร่วมมือในการดำาเนินงานจากท่านท้ัง 3 น้ี

 ในเร่ืองสถานท่ีสำาหรับจัดสร้างตึกเรียน ข้าพเจ้าของกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี จอมพล
สฤษด์ิ ธนะรัชต์ พลเอกถนอม กิตติขจร พลเอกสุทธ์ิ สุทธิสารรณกร พลโทจิตติ นาวีเสถียร ซ่ึงได้มองเห็นความสำาคัญ
ของการศึกษาและมิจิตใจกว้างขวางเสียสละมอบท่ีของกองทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ให้ในระยะแรกประมาณ 7 ไร่กว่า 
เพ่ือจัดสร้างตึกเรียนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ึน
 ในด้านงบประมาณ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำานวยการ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และรองผู้อำานวยการสำานัก
งบประมาณ คุณสิริ ปกาสิต และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้พิจารณาให้งบประมาณแก่คณะน้ีพอดำาเนินการไปได้ด้วยดี

 ในด้านการดำาเนินงานมาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก 
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณอย่างสูงแก่บรรดาอาจารย์ของ
ข้าพเจ้า คือ ศาสตราจารย์ทองศุข พงศทัต ศาสตราจารย์ 
ดร.บัวเรศ คำาทอง ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล และ
คุณหลวงสุขุม นัยประดิษฐ์ ท่ีได้ให้คำาแนะนำาและช่วย
เหลือมาจนการงานสำาเร็จไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าของกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย

ภาพการก่อสร้าง ตึกกลม 
(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่ทราบปีท่ีบันทึก)

ตึกฟิสิกส์ พ.ศ. 2514
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ขนุนไพศาลทักษิณ
ของท่ีระลึกสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น

วันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ครบรอบปีท่ี 59

วธิปีลกู
1.  เนือ่งจากขนนุเป็นต้นไม้ทีไ่ม่ชอบนำา้ท่วมขงั ควรเลอืก

พืน้ทีป่ลกู ให้สงูกว่าระดบันำา้ใต้ดนิให้มาก (มดีนิลึก) ร่วนซยุ  
ระบายนำา้ได้รวดเรว็ ขดุหลุมปลูก กว้าง ยาว และลึก ด้าน
ละ 50 เซนตเิมตร ตากดนิท่ีขดุไว้ให้แห้งประมาณ 1  เดอืน  

2.  ผสมดนิตากแห้งเข้ากบัดนิร่วน, ทราย, ใบไม้ผุ, ปุ๋ย
คอก ในอัตราส่วน 1:1:2:2:1 พรมนำ้าให้วัสดุชื้นคลุกเคล้า
ให้เข้ากนั

3.  ฉีกถุงดำาออกจากเครื่องปลูกนำาไปวางในหลุมปลูก
ใช้ไม้ปักเป็นหลกัให้ลึกและแน่น พรางแสงแดดในระยะแรก  

4.  หลงัจากปลูกได้ 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยคอกเพิม่เตมิหรอื
ปุย๋หมกักไ็ด้ ประมาณ 300 กรมั โดยโรยรอบๆ โคนต้น ให้
ห่างจากโคนต้นโดยรอบ ประมาณ  15 เซนตเิมตร อย่าโรย
ทีโ่คนต้นโดยตรง มฉิะนัน้ต้นจะมอีาการใบเหลืองเนือ่งจากมี
ปรมิาณปุย๋มากเกนิไป

ขนุนไพศาลทักษิณเป็นขนุนพันธุ์ดีซึ่งปลูกอยู่ด้านหลัง
พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ในพระบรมมหาราชวงั โดยเจ้าจอม
มารดาเทีย่ง ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  มอีายุ
ประมาณ 150 ปี เป็นเอกลักษณ์คูพ่ระราชฐาน ตามคตนิยิม
โบราณทีนิ่ยมปลกูขนุนด้านหลงันวิาสสถาน จะช่วยหนนุเนือ่ง
ด้วยบุญวาสนา ปราศจากทุกข์ ดังนั้นขนุนต้นนี้จึงมีความ
สำาคัญทางประวัติศาสตร์ท้ังในพระราชพิธีต่างๆ พนักงาน
ราชพิธีจะนำานำ้าหลังพระราชพิธีทรงหลั่งทักษิโณทกมาเทที่
โคนขนนุต้นน้ีเป็นประจำา 

เนื่องในวโรกาสวันพืชมงคลวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2528  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช บรม
นาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการส่วน
พระองค์เก็บรักษาต้นขนุนพันธุ ์นี้ไว้โดยนำามาเพาะเลี้ยง
เนือ้เยือ่ให้ได้ปรมิาณมาก โดยทรงเปิดโอกาสให้หน่วยราชการ
เอกชน ประชาชนชาวไทยมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ไม้ผลนีด้้วย
นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้ 

ขนนุต้นน้ียงัคงมีความแขง็แรงเจรญิสมบรูณ์ ให้ผลผลติ
สูงเป็นจำานวนมาก ผลทรงเกือบกลม ผิวเหลืองทอง หนาม
เล็ก เปลือกบาง ยางน้อย ไส้เล็ก ยวงใน เนื้อหนาสีเหลือง  
รสหวานหอม อน่ึง ขนุนพนัธุไ์พศาลทกัษณิทีไ่ด้จากการเพาะ
เลีย้งเนือ้เย่ือ เมือ่มอีายไุด้ 3 ปี สามารถมดีอกและตดิผลได้  ใน
หนึง่ช่อผล มกัจะมมีากกว่า 1  ผล  ควรตดัให้เหลอืเพยีง 1 ผล 
ต่อ 1 ช่อผล  เพือ่ให้ได้ผลขนาดใหญ่และสมบรูณ์

อ้�งองิ
บทความ “การขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ โดยวิธีเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำานักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ในวารสารไม้ประดับ ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย  
ก.ย.- ธ.ค. 2550

ช่ือวิทย�ศ�สตร์ :  Artocarpus heterophyllus Lam.

วงศ์ : MORACEAE.
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ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2560

ยางนา
ของท่ีระลึกสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น

วันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ครบรอบปีท่ี 59

วธิปีลกู
1.  ยางนาสามารถขึ้นได้ในพื้นที่ใกล้นำ้าหรือมีระดับนำ้าใต้

สงูได้พอสมควร แต่ต้องไม่ท่วมขงัทีโ่คนต้น ขดุหลมุปลกู กว้าง 
ยาว และลึก ด้านละ 50 เซนติเมตร ตากดินที่ขุดไว้ให้แห้ง
ประมาณ 1  เดือน  

2.  ผสมดนิตากแห้งเข้ากบัดนิร่วน, ทราย, ปุย๋หมกั  ใน
อตัราส่วน 1:1:1:1 พรมนำา้ให้วสัดชุืน้คลกุเคล้าให้เข้ากนั

3.  ฉกีถงุดำาออกจากเครือ่งปลกูนำาไปวางในหลมุปลกูใช้ไม้
ปักเป็นหลักให้ลึกและแน่น พรางแสงแดดในระยะแรก

4.  หลังการปลูกสักระยะ ใส่ปุย๋หมกัเพิม่เตมิได้ โดยโรยให้
รอบลำาต้น ห่างจากโคนต้นประมาณ 15 เซนตเิมตร

ช่ือวิทย�ศ�สตร์ : Dipterocapus alatus Roxb. 
ex G.Don
วงศ์ : Dipterocarpaceae พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จพระราชดำาเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่ วัง
ไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจำาทุกปีในฤดู
ร้อน ในปี 2504 เมือ่เสดจ็ผ่าน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ีทรงทอด
พระเนตรสองข้างทางมีต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มาก ทรง
มีพระราชดำาริที่จะสงวนป่ายางแห่งนี้ไว้เป็นสวนสาธารณะ
ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ทางราชการไม่สามารถ
จัดถวายได้ตามพระราชประสงค์เพราะมีราษฏรทำาไร่ ทำา
สวน ในบริเวณนั้นมาก พระองค์จึงทรงเปล่ียนวิธีโดยรับส่ัง
ให้มหาดเลก็ไปเกบ็เมล็ดยางนาบรเิวณนัน้ แล้วทรงเพาะยาง
นาส่วนหนึง่ในกระถาง ทีพ่ระตำาหนกัเป่ียมสขุ พระราชวงัไกล
กงัวล และได้นำาเมลด็ยางนาจำานวนหนึง่มาเพาะทีพ่ระตำาหนกั
จติรลดารโหฐาน บรเิวณใต้ต้นแคบ้านบ้าง ในแปลงเพาะชำา
บ้าง เมื่อเมล็ดงอกแล้วจึงได้ย้ายลงปลูกในกระถาง และได้
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาน
ทีใ่นบรเิวณพระตำาหนกัจติรลดารโหฐาน จำานวน 1,096 ต้น 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ ดำาเนินโครงการวิจัยและทดลองปลูกยางนา 
โดยมี ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส คณบดีคณะวนศาสตร์ 
ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะผู้สนองโครงการพระราชดำาริ 
ทั้งนี้ได้เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสพระราชธิดามาทรง
ปลูดด้วยพระองค์เอง โดยมีนิสิตคณะวนศ่าสตร์มาช่วยดูแล
ตลอดโครงการ  ปัจจบุนั แปลงทดลองยางนาแปลงนีไ้ด้กลาย
เป็นป่ายางนาขนาดใหญ่มเีพยีงแห่งเดยีวในกรงุเทพมหานคร 

อ้างอิง   เรือ่งเล่ายางนา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดย นาย
อำาพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี: วารสารเกษตรก้าวไกล 27 ตลุาคม 2559






