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กำ�หนดก�รวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร ์ประจำ�ป ี2564กำ�หนดก�รวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร ์ประจำ�ป ี2564
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุล�คม 2564วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุล�คม 2564

พิธมีอบรางวัล ประจำาป ี2564

การปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข  ณ ห้อง L01 อาคารเรยีนรวม (ตึกกลม)
และออนไลน์

09:00 น.
09:30 น.
09:45 น.

10:00 น.

11:00 น.

11:05 น.

11:25 น.

11:42 น.

11:54 น.

12:05 น.

ลงทะเบียนหน้างาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ
การนำาเสนอผลงานเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบปี 2564

การปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คร้ังท่ี 27  หัวข้อ
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา กับ นโยบายสาธารณะ”
โดย คุณอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
องค์ปาฐก และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก

พิธีมอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021
- วีดิทัศน์แนะนำาประวัติผู้ได้รับรางวัล
- ผู้แทนผู้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพท่ีระลึก
พิธีมอบ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 
- วีดิทัศน์แนะนำาประวัติผู้ได้รับรางวัล
- ผู้แทนผู้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพท่ีระลึก
พิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2564
- การมอบโล่อาจารย์ตัวอย่าง
- ผู้แทนอาจารย์ตัวอย่างกล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพท่ีระลึก
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
- ผู้แทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพท่ีระลึก
พิธีมอบรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2021
- กล่าวคำาประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล และมอบรางวัล องค์กรส่ือสารวิทยาศาสตร์
- การมอบโล่ Mahidol Science Communicator Award
- ผู้แทนผู้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพท่ีระลึก

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และออนไลน์ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และออนไลน์
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คำานำา

ร่วมกับข้อมูลทางคลินิกและการระบาดของโรค พัฒนา
ชุดตรวจประสิทธิภาพสูงหลายประเภทท้ัง RT-PCR/
RT-LAMP/CRISPR-based/ATK ทำาให้สามารถ
ควบคุมโรคได้ดี  การพัฒนาวัคซีีนชนิด mRNA 
สำาหรับ COVID-19 ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ เป็นผลจาก
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท้ังเคมี ชีวเคมี ท่ีทำาให้เราเข้าใจ
ชีววิทยาอย่างลึกซีึ้งผ่านข้อมูลจีโนม รวมถึงความ

ในโอกาสครบรอบ 63 ปีแห่งการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นท่ีจะ  
“เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม” ผ่านวิทยาศาสตร์และการสร้างบุคลากรคุณภาพสูง  
ในปีพ.ศ. 2564 ประชากรโลกกว่า 7.7 พันล้านคน ต้องรับมือกับโรคระบาดแห่งศตวรรษ มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 
240 ล้านคน เปน็ชว่งเวลาทีอ่งคค์วามรูท้าง “วทิยาศาสตร”์ มคีวามสำาคญัยิง่ตอ่มวลมนุษยชาติ เทคโนโลยีการ
หาลำาดบัพนัธุกรรมอยา่งรวดเร็ว ทำาใหเ้รารู้จกัเชือ้ SARS-CoV-2 ท่ีก่อโรค COVID-19 รวมถึงการกลายพนัธ์ุ  

ก้าวหนา้ของฟิสิกิส ์คณติศาสตร์ คอมพวิเตอร ์ท่ีทำาให้การประมวลผลและความเขา้ใจโรคเปน็ไปได้อยา่งแมน่ยำา 
ส่งผลถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และการรักษาโรค เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำาให้
การเรียน การสอน การทำางาน การประชุมออนไลน์ รวมถึงการทำาธุรกิจต่าง ๆ  เป็นไปได้ ในเวลาทีเ่ราถูกจำากัด
การเดินทาง วิกฤตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง มีความจำาเป็น
อย่างยิ่ง ทำาให้มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการรับมือปัญหาที่ซัีบซี้อน และเป็นรากฐานในการเติบโตในทุก ๆ มิติ 

การพัฒนาของโลกคงจะไม่ช้าลงไปกว่านี้ การลงทุนทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันจะส่ง
ผลตอ่การพฒันาและคณุภาพชวีติ จงึเปน็เหมอืนการสรา้งโอกาส และสรา้งบคุลากรคณุภาพอนัเปน็อนาคตของ
สังคม มีความรู้ที่ทันสมัย ผ่านงานวิจัยระดับโลก ต่อยอดเพื่อสร้างสังคมคุณภาพสูงในอนาคต ด้วยการเรียนรู้
ตลอดชวีติและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื นบัเป็นภารกิจและเป้าประสงค์ท่ีมุง่มัน่ เพือ่สร้างศรทัธาแหง่วทิยาศาสตร์ 
ของ “คณะวิทยาศาสตร์ แห่งแผ่่นดิน”

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ป.ช., ป.ท., ท.จ.
2501 – 2503  ผู้ก่อต้ัง และผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2503 – 2512  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2512 – 2514  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
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ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข สมรสกับ นางสาวยุพิน เบญจกาญจน์ ธิดานายเกีย และ 
นางพวง เบญจกาญจน์ เมื่อ พ.ศ. 2490 มีธิดาและบุตร 4 คน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. แพทย์หญิงวีนิตา กรเณศ แพทย์ประจำาแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหัวเฉียว 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข  อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีีวภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2541 
และดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 สมัย (พ.ศ. 2550 - 2558)

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 สาขาวิชา 
   เคมีอินทรีย์
 พ.ศ. 2494 ทำาการวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะต่อในประเทศอังกฤษ พร้อมท้ังฝึกงานการสกัด 
   น้ำามันพืช และดูงานอุตสาหกรรมยาจากโรงงานต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ  
   เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. 2507 สำาเร็จ ว.ป.อ. รุ่นท่ี 7
 
 ตลอดเวลาท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข เป็นผู้ท่ีเรียนดีท่ีสุด
คนหน่ึง เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเร่ิม และสนใจวิชาการหลาย ๆ ด้าน เคารพครูบาอาจารย์ ชอบช่วยเหลือ
เพ่ือนฝูง พยายามสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเอง หมู่คณะ และสถาบันอยู่เสมอ นิสัยอันดีงามประจำา
ตัวน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนำามาซ่ึีงช่ือเสียงและประวัติการทำางานอันลือเล่ืองของท่านท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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 1953:1250-1261.
 2. วิจัยยาสมุนไพรในประเทศเร่ืองยาขับพยาธิปวกหาด จนทราบโครงสร้างทางเคมีของสารฆ่า
พยาธิในปวกหาดได้ Mongkolsuk S, Robertson A, Towers R. 2:4:3′:5′-tetrahydroxystil-
bene from Artocarpus lakoocha. Journal of the Chemical Society 1957:2231-2233.
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 3. วิจัยเก่ียวกับยาขับพยาธิมะเกลือ จนทราบโครงสร้างทางเคมีของสารตัวหน่ึงท่ีอยู่ในมะเกลือ
 Loder JW, Mongkolsuk S, Robertson A, Whalley WB. Diospyrol, a constituent of 
Diospyros mollis. Journal of the Chemical Society 1957:2233- 2237.
 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 1964:4654-4655.
 6. วิจัยเร่ืองมะเกลือต่อจนทราบว่าสารท่ีพบในข้อ 3 น้ัน เกิดจากสารตัวหน่ึงท่ีมีในมะเกลือ
เช่นกัน Mongkolsuk S, Sdarwonvivat C. 279. 3-Methylnaphthalene-1,8-diol from 
Diospyros mollis. Journal of the Chemical Society 1965:1533.
 7.  วิจัยสมุนไพรรงทอง สามารถแยกสารออกมาหลายอย่างแล้วหาโครงสร้างทางเคมีได้หลาย
ชนิด 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 ซ่ึีงมีในต้นไม้หลายชนิด เช่น โหราเท้าสุนัข จนสามารถ
ตรวจสารน้ันในต้นไม้ได้ ด้วยวิธีการทางฟิสิิกส์ Falshaw CP, Ollis WD, Ormand KL, Mongkolsuk 
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 1965:828-829.
 11. วิจัยสมุนไพรเจตมูลเพลิงแดง และพิสูจน์ว่าสารท่ีเป็นตัวยา คือสารเคมีท่ีมีช่ือว่า              
plumbagin แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

 นอกจากท่ีได้รวบรวมแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังมีผลงานวิจัยอีกมากมาย
เหลือท่ีจะนำามากล่าวไว้หมดในท่ีน้ี ผลงานเหล่าน้ีบางส่วนปรากฏเป็นรายงานท่ีเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ 
บางส่วนตีพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ ถึงแม้ท่านจะมีหน้าท่ีราชการรัดตัวมากก็ตาม ท่านก็ไม่เคยลืม
เร่ืองวิจัยเลย 
 ทุกคร้ังท่ีไปต่างประเทศในราชการพิเศษ ก็มักจะถือโอกาสปรึกษาการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ หาข้อมูลและหนังสือทันสมัยมาด้วยทุกคร้ัง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จะอยู่ติดกับห้องทำางาน
ของท่าน 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. กรรมการร่วมกับมูลนิธิร็อกก้ีเฟิลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ 
  ออสเตรเลีย เพ่ือจัดหาอาจารย์จากต่างประเทศ จัดหาทุนให้อาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาต่อยัง 
  ต่างประเทศ
 13. เป็นผู้แทนไปประชุมสากลเคมี ตามคำาเชิญของสมาคมเคมีประเทศต่าง ๆ 
 14. เป็นผู้ดำาเนินการก่อต้ัง โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้ 
  ขยายงานจนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเป็น 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน
 15. เป็นผู้ช่วยราชการดำาเนินการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วยเหลือด้านต่าง ๆ หลายด้าน 
  เร่ือยมา
 16.  ช่วยดำาเนินการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่เร่ิมแรกและช่วยเหลือออกแบบห้องทดลอง 
  ช่วยหาอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานท่ีเรียน ก่อนท่ีมหาวิทยาลัยจะสร้าง 
  เรียบร้อย โดยให้ทำาการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลา 2 ปีคร่ึง และได้ 
  ช่วยสอนด้วยตนเองตลอดระยะเวลาน้ัน
 17. เป็นผู้ช่วยในการดำาเนินการจัดต้ัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาผู้บริจาคท่ีดินให้แก่ราชการ  
  จัดหาคณาจารย์เพ่ือทำาการสอนตลอดจนหาทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 18. ดำาเนินการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปน้ี 
  18.1 ประเทศออสเตรเลีย: ให้เคร่ืองมือทดลองวิทยาศาสตร์ มูลค่าประมาณ 5 แสนบาท และ 
   ให้ทุนแก่นักศึกษาไปศึกษาต่อเพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ของคณะฯ กว่า 30 ทุน
  18.2 ประเทศอังกฤษ: ให้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เป็นจำานวนมาก ให้ทุนแก่นักศึกษาและส่ง 
   อาจารย์ชาวอังกฤษมาช่วยสอนในคณะฯ ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี
  18.3   ประเทศสหรัฐอเมริกา
   18.3.1  มูลนิธิร็อกก้ีเฟิลเลอร์: ให้ความช่วยเหลือขยายงานของคณะฯ ระยะยาว โดยให้ 
    ทุนการจัดซ้ืีอเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ สำาหรับการวิจัยและการสอน ให้ทุนการศึกษา 
    สำาหรับอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อ ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปริญญาเอก เพ่ือ 
    กลับมาทำาการสอนในคณะฯ ให้ตำาราเรียนและวารสารวิทยาศาสตร์มากมาย  
    ส่งผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ จากสหรัฐฯ มาทำาการสอนกระท่ังอาจารย์ไทยจะมี 
    เพียงพอ และจัดต้ังภาควิชาต่าง ๆ นอกจากน้ียังให้ทุนอ่ืน ๆ อีกมากเป็นมูลค่า 
    ท้ังส้ินกว่า 100 ล้านบาท
   18.3.2  Massachusetts Institute of Technology: ได้เปิดศูนย์การวิจัยสารท่ี 
    เป็นพิษจากเช้ือราร่วมกับคณะฯ ซ่ึีงเป็นโครงการระยะยาวได้รับเคร่ืองมือ และ 
    เงินทุนวิจัยหลายล้านบาทและได้ให้ทุนแก่อาจารย์ของคณะฯ เพ่ือไปศึกษาต่อด้วย



10 ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2564

19.  เป็นผู้แทนหรือผู้รับเชิญไปประชุมยังต่างประเทศในเรื่องอื่น ๆ นอกจากการขอความช่วยเหลือ 
     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 และมูลนิธิร็อกกี้เฟิลเลอร์สำาหรับมหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเจรจาครั้งนี้เป็นท่ีคาดกันว่า 
  ประเทศ และมูลนิธิต่าง ๆ ดังกล่าว จะตกลงช่วยเหลือในด้านการเงิน ทุนการศึกษาและอาจารย์ 
  ชาวต่างประเทศเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท แต่ท่านได้ถึงแก่มรณกรรมเสียก่อน
 
 นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังเป็นกรรมการท่ีปรึกษาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ของส่วนราชการและบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่ง และมีหน้าท่ีการงานพิเศษอีกมาก  
ซ่ึีงล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ การศึกษา และวงการวิทยาศาสตร์ของชาติท้ังส้ิน

 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข ได้ทำาตนเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ                        
ท่านมีความจงรักภักดีอย่างย่ิงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน รับผิดชอบและอุทิศตนในการทำางาน ท่านไม่เพียงได้ช่วยสร้าง
ความเจริญทางวัตถุให้แก่ชาติเท่าน้ัน แต่ยังช่วยสร้างความเจริญทางจิตใจให้แก่คนจำานวนมาก พร้อมท้ัง
เป็นท่ีพ่ึงของบรรดาศิษย์และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดมา 

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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ท่านอาจารย์สตางค์ ได้จากพวกเราไปช่ัวนิรนัดร ์
เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

 จากประวัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุคคลซีึ่งมีความสามารถใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ การบริหาร การวางแผน การประสานการดำาเนินการต่าง ๆ และด้านความ
เป็นครู ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลแล้ว 
ยังทำาให้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นที่รัก ที่เคารพเทิดทูน ที่ระลึกถึง และกล่าวขวัญถึงของเพื่อน
พ้อง และศิษย์จำานวนมากมายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
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คุณอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ
อดีตน�ยกรฐัมนตรี

องค์ปาฐก
งานสถาปนาศาสตราจารย์

ดร.สตางค์ มงคลสุข

ครัง้ท่ี 27 เรื่อง

“  
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

การศึกษา กับ 
นโยบายสาธารณะ

” 
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ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
 - ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ 

(philosophy, politics and economics, PPE) มหาวิทยาลัยออกซีฟิอร์ด เกียรตินิยมอันดับ
หน่ึง

 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาโท
 ศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซีฟิอร์ด

ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาปรัชญาดุษฎีกติติมศักด์ิ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางานท่ีสำาคัญในอดีต
พ.ศ. 2530 - 2531 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

    จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2531  ได้รับการแต่งต้ังยศร้อยตรี
ไม่ระบุปี  อาจารย์ประจำา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2548  กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า

บทบาททางการเมือง
- ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2535 ขณะอายุได้ 27 ปี 
- ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2548
- ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในวัย 44 ปี
- จัดทำาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึีงเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับแรกของไทย
- ผลักดันกฎหมายและแนวคิดต่าง ๆ  จำานวนมาก เช่น กฎหมายข้อมูลข่าวสาร, กฎหมายกระจาย 

อำานาจแก่ท้องถ่ิน, กฎหมายคุ้มครองเสรีภาพส่ือมวลชน, การผลักดันให้มีวิทยุชุมชนในท้องถ่ิน,  
การผลักดันให้มีองค์กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบ เช่น ปปช., ศาลปกครอง และ กกต. , การเสนอมาตรการ 
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการทุจริตของ หน่วยงานรัฐ หรือนักการเมือง, การเสนอกฎหมายให้การฮ้ัว
ประมูลเป็นความผิดทางอาญา, การเสนอกฎหมายองค์การมหาชน เพ่ือให้การให้บริการของรัฐมี
ความสะดวกคล่องตัว และการผลักดันแนวคิดเร่ืองการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐ 
ด้วยระบบสัญญาจ้าง เพ่ือให้สามารถสรรหาผู้บริหารระดับสูงท่ีมีคุณภาพ ทำางานอย่างอิสระ โดย
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

- เป็นผู้เสนอ “วาระประชาชน” ซ่ึีงมุ่งสนใจนโยบายซ่ึีงมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของพลเมือง
ชนบทและผู้ใช้แรงงานของไทยเป็นหลัก
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- ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสองประการสำาคัญ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สามปีมูลค่า 4 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการให้เงินอุดหนุนและแจกเงินมูลค่า 3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

- ประกาศลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรคในปี พ.ศ. 2562

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2541  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2542  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ. 2552  เหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1
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ประเภทบุคคล 

รางวัล 
Mahidol Science Innovative 

Educator Award 2021

ด้านกิจกรรม

ด้านวิชาการ

ประเภทบุคคล 

ผู่้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  วัฒนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“วิทยาศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงของธรรมชาติ เป็นเหตุเป็นผล และพิสูจน์ได้”  
การสื่อสารข้อเท็จจริงบนประสบการณ์ที่สัมผัสได้ มุ่งเน้นสื่อสารด้วยกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ

การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง เป็นหัวใจสำาคัญที่จะช่วยปลูกฝังและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สร้างโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาตร์ที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียนในยุคใหม่  
ผ่านสื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

เสริมความคิดสร้างสรรค์”
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ประเภทบุคคล 

ประเภทบุคคล 

ประเภทองค์กร

รางวัล 
Mahidol Science Environment & 

Sustainability Award 2021

ด้านกิจกรรม

ด้านการส่ือสาร

ด้านวิชาการ

ประเภทบุคคล 

ผู่้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำารงโรจน์วัฒนา

อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์

นายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย

ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
โดยความอุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย จำากัด (มหาชน)

ช่างภาพสารคดีอิสระที่เน้นงานด้านประเด็นอนุรักษ์ทางทะเล

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2564ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2564

ระดับอาจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ระดับรองศาสตราจารย์-ศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

“แรงบันดาลใจของข้าพเจ้ามาจากการได้ทำางานกับเพื่อนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถ
และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร การได้เห็นนักศึกษาขวนขวายหาความรู้และค้นหาตนเอง 

สิ่งเหล่านีเ้ป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าทำาหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือผู้อื่น  
และมุ่งพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ”

“ทำาอะไรต้องทำาให้ดีที่สุด” (ปู่สอนไว้) และ แรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ คือ  
Marie Curie นักวิทยาศาสตร์หญิงรางวัลโนเบล 2 รางวัล ผู้ซีึ่งชื่นชมและใช้ศาสตร์  

Analytical Chemistry ได้อย่าง “แม่นยำาและเที่ยงตรง”  
จนทำาให้ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีได้สำาเร็จ”

แรงบัลดาลใจในการทำางาน

แรงบัลดาลใจในการทำางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
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รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย 
และแผ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและ
พันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

President of Innovation 
Centre of SHERA Company

รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี 
สุทธสีิสังข์

ศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ นายประเสรฐิ ชินานุพันธ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาป ี2564
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รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผ่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2523
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2527
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2531
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี 
สุทธสีิสังข์

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาป ี2564



21

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. 2523 - 2533 อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2533 - 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 - 2546 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551 - 2559  คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2560 - 2563  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติประวัติ/รางวัลท่ีเคยได้รับ
1. ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง โดย สภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2534, 2538, 2543, 

2546, 2557
2. ได้รับรางวัล JSPS Scholarship โดย Japan Society of Promotion in Scientist
3. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการและวิจัย โดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น โดย สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5. ได้รับรางวัล Visiting Professor โดย Kyoto Pharmaceutical University
6. ได้รับรางวัลเพชรเภสัชมหิดล โดย คณะเภสัชศาสตร์ และมูลนิธิเภสัชศาสตร์
7. ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบ งาน “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”  

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานเด่นชัดเป็นท่ีประจักษ์

และเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี มีความต้ังใจท่ีจะ
สนับสนุนการดำาเนินงานในพันธกิจด้านต่าง ๆ  ของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมให้เกิดสัมฤทธิผลต่อไป
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หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรค
เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำาแหน่งหน้าทีใ่นปัจจบุนั
หวัหน้าภาควิชาชวีโมเลกลุและพนัธศุาสตร์
โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหดิล

ประวตักิารศกึษา  
พ.ศ. 2536
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พ.ศ. 2540
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2544
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาป ี2564
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ประวตักิารทำางาน
พ.ศ. 2544 ตำาแหน่งอาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  มหาวทิยาลัยมหดิล
พ.ศ. 2544 ได้รับทุนวิจัย Wellcome Trust Training Fellow for Research into 
  infectious Diseases จาก Wellcome Trust ประเทศอังกฤษ ในฐานะ 
  Principal investigator ในหัวข้อเร่ือง Genotyping of Plasmodium vivax; 
  development of field methods and investigation of the molecular
  basis of sulfonamide resistance เป็นเวลา 4 ปี
พ.ศ. 2547 ได้รับตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  มหาวทิยาลัยมหดิล
พ.ศ. 2550 ได้รบัทุนวิจยันักวจิยัรุน่ใหม่จากสำานักงานวิจัยแห่งชาตใินฐานะ Principal investigator
  ในหวัข้อเรือ่ง Development of molecular techniques for evaluation of
  mefloquine resistance in P. falciparum in Asia เป็นเวลา 2 ปี
พ.ศ. 2550  ได้รับทนุวจัิย Wellcome Trust intermediate Fellowship in Public Health 
  and Tropical Medicine จาก Wellcome Trust ประเทศองักฤษ ในฐานะ 
  Principal investigator ในหวัข้อเรือ่ง ‘Molecular Characterisation of 
  Drug Resistance in the Human Malarias‘ เป็นเวลา 4 ปี
พ.ศ. 2551 ได้รบัเชญิเป็นคณะกรรมการ Invited member of the joint Medicines for 
  Malaria Venture and World Health Organisation scientific 
  committee for ‘Methods and Techniques for Clinical Trials on 
  Antimalarial Drug Efficacy: Genotyping to Identify Parasite 
  Populations‘ ณ เมอืงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2551 ได้รับทุนวิจัยจากสำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะ 
  Principal investigator ในหัวข้อ VNTR typing of Plasmodium falciparum 
  and Plasmodium vivax เป็นเวลา 3 ปี
พ.ศ. 2553 ย้ายมาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  มหาวิทยาลยัมหดิล 
พ.ศ. 2553 ได้รบัทุนวจัิยจาก World Health Organization ประเทศสวิสเซีอร์แลนด์ ในฐานะ 
  Principal investigator ในหวัข้อเรือ่ง “Real-time PCR for measurement % 
  of human“ เป็นเวลา 1 ปี
พ.ศ. 2553 ได้รบัทนุวจิยัจาก United States Agency for International Development 
  (UASID) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ Co-investigator ในหัวข้อวิจัยเรื่อง 
  Molecular Surveillance of Drug Resistant Malaria in the Greater  

  Mekong Subregion เป็นเวลา 3 ปี PI: Dr. Christopher V Plowe
พ.ศ. 2553  ก่อตั้งห้องปฏิบัติการการอ้างอิง WorldWide Antimalarial Resistance 
  Network (WWARN) Molecular Regional Reference Laboratory for 
  Asia ตลอดจนได้ดำาเนินการฝึกอบรมแก่แพทย์ นักวิจัย และบุคลากรสาธารณสุข
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  จากประเทศต่าง ๆ ในเขตลุ่มนำา้โขง
พ.ศ. 2554 ได้รบัทนุวจัิย Wellcome Trust ประเทศองักฤษ ในฐานะ Co-investigator ใน
  หัวข้อเรื่อง Population biology and epidermiology of two newly 
  recognized human malaria parasite species เป็นเวลา 3 ปี 
  PI: Dr. Colin Sutherland
พ.ศ. 2554 ได้รบัทนุวิจยัจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศกึษาและการพฒันามหาวทิยาลยั
  วจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 ในฐานะ Co-investigator 
  ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยแบบองค์รวมเพื่อการป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย:จาก
  อนภุาคสู่ชมุชน“ ตัง้แต่เดอืน สงิหาคม 2554-2556
พ.ศ. 2555 ได้รับตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรค
  เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ Invited Member of the World Health 
  Organisation Global Malaria programme evidence review group 
  on ‘Malaria diagnostics in Low transmission setting’ ณ กรงุเจนวีา 
  สวสิเซีอร์แลนด์
พ.ศ. 2557 ได้รบัทนุวจิยัจาก World Health Organisation ประเทศสวิสเซีอร์แลนด์ ในฐานะ 
  Principal investigator ในหวัข้อเรือ่ง “Conduct sequencing of K13 gene 
  detect molecular marker of Artemisinine resistance in Laos and 
  Myanmar“ เป็นเวลา 1 ปี
พ.ศ. 2557 ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ Principal 
  investigator ในหวัข้อเรือ่ง Molecular Epidemiology of drug resistance 
  in human malarias in Asia เป็นเวลา 3 ปี
พ.ศ. 2558-2559 ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการนโยบายและแนวทางการใช้ยามาลาเรียเพื่อพิจารณา
  นโยบายและแนวทางการใช้ยารกัษามาลาเรยีของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุ 
  ประเทศไทย
พ.ศ. 2559-ปัจจบุนั  คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  JITMM 2016
พ.ศ. 2559 ได้รับโปรดเกล้าให้ตำาแหน่งศาสตราจารย์ สาขา ชีววิทยาโมเลกุล สังกัดภาควิชา
  ชวีโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2559-ปัจจบุนั  ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาคชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
พ.ศ. 2562 ได้รบัเชญิให้เป็น visiting professor และเขา้ร่วมงาน TROPICS seminar และ
  บรรยายในหวัข้อเรือ่ง Epidemiology of submicroscopic malaria and 
  molecular surveillance of drug resistance ในวันท่ี 27เมษายน 

  พ.ศ. 2562 และพบปะพดูคยุเพือ่เพิม่โอกาสในการเพิม่ความร่วมมอืกนัในการเป็น 
  networking ทางด้านโรคเขตร้อนร่วมกนัในวนัท่ี 27-29 เมษายน พ.ศ. 2562 
  ณ  Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, University 
  Gadjah Mada เมอืงยกยาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซียี
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พ.ศ. 2550-2569 ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิจัยมาลาเรีย (Malaria Research 
  Advisory Group: M-RAG) เพือ่ขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร
  กำาจดัโรคไข้มาลาเรยีประเทศไทยมุง่สู่การจำากดัการแพร่เชือ้มาลาเรยีให้หมดไปจาก
  ประเทศไทย (Malaria Elimination) ในกลุม่วนิิจฉยัและรกัษา สำานกัโรคตดิต่อนำา
  โดยแมลง กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ถนนวาตนินท์ จงัหวัดนนทบรุี
พ.ศ. 2560 ได้รบัทุน 5% intiative ฝรัง่เศส ในฐานะ Principal investigator ในหวัข้อเรือ่ง 
  “Molecular and in vitro surveillance of artemisnin combination therapy 
  (ACT) partner drug efficacy in the Greater Mekong Subregion” 
  ในปี พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั  ได้รบัทุนเมธวีจิยัอาวโุส สกสว. ในเรือ่ง ชวีโมเลกลุของมาลาเรียเพือ่การกำาจดั
  มาลาเรียตามนโยบายชาติ
พ.ศ. 2550-2564 กรรมการพจิารณาข้อเสนอโครงการวิจยัในการให้ทุนวจิยัจากสถาบนัในประเทศไทย 
  และนานาชาติ อาทเิช่น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์, โปรแกรม
  เทคโนโลยฐีาน ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาต,ิ Wellcome Trust, 
  UK และ Medical Research Council (MRC), UK
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President of Innovation Centre of 
SHERA Company

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน
President of Innovation Centre of 

SHERA Company

ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำางาน 
ปี 2536 เข้าร่วมงานกับ บริษัท เฌอร่า ในตำาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ผลงานคือ นำาองค์ความรู้นำาพาบริษัท
ผ่านวิกฤติต้มยำากุ้ง

ปี 2540 เล่ือนตำาแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 
ผลงานคือ การคิดค้นไม้ฝาเฌอร่า

ปี 2545 เล่ือนตำาแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกวิจัยและ
พัฒนา ผลงานคือ ไม้หนาเป็นเจ้าแรกของโลก ไฟิเบอร์
ซีีเมนต์ท่ีนุ่มเหมือนไม้

ปี 2550 เล่ือนตำาแหน่งเป็นรองผู้อำานวยการศูนย์
นวัตกรรม ผลงานคือการคิดค้นไม้เฌอร่าท่ีสีเหมือนไม้ 
ต่อยอดการผลิต Shera Ply

ปี 2555 เล่ือนตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรม 
ผลงานคือการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิต
สินค้าใหม่ได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง

นายประเสรฐิ 
ชินานุพันธ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาป ี2564
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ส่วนช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น
มีบทบาทท่ีสำาคัญท่ีจะให้การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล ให้เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมากและอย่างต่อเน่ือง ท้ัง
การนำาวิทยาการท่ีก้าวหน้ามาให้ความรู้และรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ท่ีเหมาะสม อาทิเช่น บุคลากรด้านวิจัย 
งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ท่ีสนับสนุนงานวิจัย และความร่วมมือการพัฒนา
งานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาคการศึกษา ตลอดจนการร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด



ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 256428

ประเภทรางวัลองค์กรส่ือสารวิทยาศาสตร์
Science Communicator Award for Organization

ประเภทรางวัลนักส่ือสารวิทยาศาสตรด์าวรุง่ 
Rising Star Science Communicator Award

ประเภทรางวัลนักส่ือสารวิทยาศาสตร ์
Science Communicator Award

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ FameLab โดย British Council

Science Film Festival โดย Goethe-Institut

Facebook Pages: นี่แหละชีวะ

Facebook Pages: คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

คุณแทนไท ประเสริฐกุล

รางวัล 
Mahidol Science Communicator 

Award 2021
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รายนามศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน)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   ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย   
นายจรุง หนูขวัญนายจรุง หนูขวัญ

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม   นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม   
ผศ. ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีด์ิผศ. ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีด์ิ

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

ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์    ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์    
ศ. ดร.รัชตะ รัชตะนาวินศ. ดร.รัชตะ รัชตะนาวิน
ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ    ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ    
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดชดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช

ศ. ดร.สมจิต หนุเจริญกุลศ. ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

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

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

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์   นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์   
ศ. ดร.สุมณฑา พรหมบุญศ. ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ครบ 40 ปี ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ครบ 40 ปี 
ทูลเกล้าฯ ถวายโล่เกียรติยศทูลเกล้าฯ ถวายโล่เกียรติยศ

ศิษย์เก่าดีเด่นแด่ศิษย์เก่าดีเด่นแด่
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ิาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เจ้าฟ้ิาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารีอัครราชกุมารี
และ และ 

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

นายนิพนธ์ วามะศิริ     นายนิพนธ์ วามะศิริ     
พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์     ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์     
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

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

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   
ศ. สนิท มกรแก้วเกยูรศ. สนิท มกรแก้วเกยูร

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีลศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์        ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์        
นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

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

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

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

นางสตรี ประทีปเสน     นางสตรี ประทีปเสน     
ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548
ศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ยงยุทธ  ศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ยงยุทธ  

สาระสมบัติ  สาระสมบัติ  
ศ. ดร.เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์ศ. ดร.เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์

ศ. นพ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณศ. นพ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี     นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี     
พล.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐพล.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐ

ศ. ดร.นงนุช ตันไพจิต   ศ. ดร.นงนุช ตันไพจิต   
รศ. ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์รศ. ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์
ศ. ดร.สกล พันธ์ุย้ิมศ. ดร.สกล พันธ์ุย้ิม

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช    นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช    
ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง    ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง    
นพ.สำาเริง แหยงกระโทกนพ.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 ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัชนาถ 
เทพธรานนท์เทพธรานนท์

นพ.ธีรศักด์ิ คทวณิชนพ.ธีรศักด์ิ คทวณิช
ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล    ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล    

ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ดร.ปวเรศ บุญตานนท์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   
ศ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุลศ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

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

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

ศ. ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวชศ. ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช

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

พล.ต.ท. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์    พล.ต.ท. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์    
ศ. พญ.บุญมี สถาปัตยวงศศ. พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์์

ศ. ดร.จำารัส ล้ิมตระกูลศ. ดร.จำารัส ล้ิมตระกูล
รศ. นสพ.ปานเทพ รัตนากรรศ. นสพ.ปานเทพ รัตนากร
ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณินดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน

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

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2563

ศ.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  ศ.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  
ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  

ดร.รอยล จิตรดอนดร.รอยล จิตรดอน
Prof.Albert M. HutapeaProf.Albert M. Hutapea  

ศ. ดร.สมศักด์ิ รุจิรวัฒน์ศ. ดร.สมศักด์ิ รุจิรวัฒน์
ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำาศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำา

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

ศ.บรรจบ ศรีภาศ.บรรจบ ศรีภา
ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
คุณม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิคุณม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทรศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

นายอดิศักด์ิ ทองไข่มุกต์นายอดิศักด์ิ ทองไข่มุกต์
ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ

ศ. ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวินศ. ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน

ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์
ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน 

(สัตตบงกช) ประจำาศรี(สัตตบงกช) ประจำาศรี
ศ. ดร. นพ.สุรเดช หงส์อิงศ. ดร. นพ.สุรเดช หงส์อิง

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูลรศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล

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

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ 
นิสาลักษณ์นิสาลักษณ์

ศ.พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล ศ.พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล 
สงวนเสริมศรีสงวนเสริมศรี

ศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดาราศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิชนพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากรนพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

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

ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียรทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

คุณศุภรัตน์   โชติสกุลรัตน์์คุณศุภรัตน์   โชติสกุลรัตน์์
ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

ดร.ชญาน์ จันทวสุดร.ชญาน์ จันทวสุ
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รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

ศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์
นายประเสริฐ ชินานุพันธ์นายประเสริฐ ชินานุพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นฯ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นฯ คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ประกอบคุณงามความดี สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ และนักศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ประกอบคุณงามความดี สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ 

ต่อตนเองประเทศชาติและนำาช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต่อตนเองประเทศชาติและนำาช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อันเป็นท่ีรักย่ิงของเราทุกคนตลอดมาอันเป็นท่ีรักย่ิงของเราทุกคนตลอดมา
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คร้ังคร้ัง
ท่ีท่ี

  วันท่ี / สถานท่ีวันท่ี / สถานท่ี องค์ปาฐกองค์ปาฐก ช่ือหัวข้อปาฐกถาช่ือหัวข้อปาฐกถา

11 วันพฤหัสบดีท่ี  วันพฤหัสบดีท่ี  
15 ก.ค. 253615 ก.ค. 2536

โรงแรมเซ็ีนทรัลพลาซ่ีาโรงแรมเซ็ีนทรัลพลาซ่ีา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ิาจุฬาภรณวลัยลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ิาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี อัครราชกุมารี

การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการพัฒนาอันย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาอันย่ังยืน 

(Research and Development (Research and Development 
for Sustainable  for Sustainable  
Development)Development)

22 วันศุกร์ท่ี 8 ก.ค. 2537วันศุกร์ท่ี 8 ก.ค. 2537
โรงแรมแชงกรีลาโรงแรมแชงกรีลา

ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 
รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33 วันเสาร์ท่ี 21 ต.ค. 2538วันเสาร์ท่ี 21 ต.ค. 2538
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.บุญสม มาร์ตินศ. นพ.บุญสม มาร์ติน การพัฒนาอุดมศึกษาไทย การพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
จากปี 2501-ปัจจุบันจากปี 2501-ปัจจุบัน

44 วันจันทร์ท่ี 21 ต.ค. 2539วันจันทร์ท่ี 21 ต.ค. 2539
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุลศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล การพัฒนาอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาอุดมศึกษาไทยและ
บทบาทศาสตราจารย์ สตางค์บทบาทศาสตราจารย์ สตางค์

 มงคลสุข มงคลสุข

55 วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2540วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2540
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.ประสพ รัตนากรศ. นพ.ประสพ รัตนากร อาจารย์สตางค์ มงคลสุขอาจารย์สตางค์ มงคลสุข

66 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2541วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2541
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิิต์ิ ต์ิ 

ศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัตศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต อาจารย์สตางค์ มงคลสุขอาจารย์สตางค์ มงคลสุข

77 วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2542วันพุธท่ี 27 ต.ค. 2542
คณะวิทยาศาสตร์์คณะวิทยาศาสตร์์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสีศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี การปฏิรูปการเรียนรู้และการสร้างการปฏิรูปการเรียนรู้และการสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์

88 วันพุธท่ี 25 ต.ค. 2543วันพุธท่ี 25 ต.ค. 2543
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

Prof.Geoffrey A. CordellProf.Geoffrey A. Cordell Continuing the Vision-Nat-Continuing the Vision-Nat-
ural Product Science in the ural Product Science in the 

2121st st CenturyCentury

99 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2544วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2544
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะศ. นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ประสบการณ์การเป็นนักบริหาร ประสบการณ์การเป็นนักบริหาร
ในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย

1010 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2545วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2545
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อาจารย์สตางค์กับการพัฒนาอาจารย์สตางค์กับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไทยวิทยาศาสตร์ไทย

1111 วันพุธท่ี 29 ต.ค. 2546วันพุธท่ี 29 ต.ค. 2546
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. นพ.เกษม วัฒนชัยศ. นพ.เกษม วัฒนชัย วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ 
สำาหรับวันน้ีและพรุ่งน้ีสำาหรับวันน้ีและพรุ่งน้ี

1212 วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2547วันพุธท่ี 21 ต.ค. 2547
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์
เม่ือโลกกำาลังแบนเม่ือโลกกำาลังแบน

1313 วันพุธท่ี  19 ต.ค. 2548วันพุธท่ี  19 ต.ค. 2548
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

Prof. Yuan T. LeeProf. Yuan T. Lee Dynamics of Chemical  Dynamics of Chemical  
Reactions and Reactions and 

Photochemical ProcessesPhotochemical Processes

1414 วันศุกร์ท่ี  20 ต.ค. 2549วันศุกร์ท่ี  20 ต.ค. 2549
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

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

insights on the development insights on the development 
of new paradigms in medical of new paradigms in medical 

sciencessciences

รายพระนามและรายนามองค์ปาฐก 
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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คร้ังท่ีคร้ังท่ี วันท่ี / สถานท่ีวันท่ี / สถานท่ี องค์ปาฐกองค์ปาฐก ช่ือหัวข้อช่ือหัวข้อปาฐกถาปาฐกถา

1515 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2550วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2550
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ วิทยาศาสตร์พอเพียงวิทยาศาสตร์พอเพียง

1616 วันพุธท่ี 22 ต.ค. 2551วันพุธท่ี 22 ต.ค. 2551
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

1. คุณศิววงศ์ จังคศิริ  1. คุณศิววงศ์ จังคศิริ  
  

1. แนวทางเพ่ิมสมรรถนะการวิจัย1. แนวทางเพ่ิมสมรรถนะการวิจัย
   เชิงพาณิชย์สำาหรับประเทศไทย   เชิงพาณิชย์สำาหรับประเทศไทย

2. Prof. Ram Sasisekharan2. Prof. Ram Sasisekharan 2. Life Science Translational 2. Life Science Translational 
Research Challenges and Research Challenges and 

OpportunitiesOpportunities

1717 วันอังคารท่ี 20 ต.ค. 2552วันอังคารท่ี 20 ต.ค. 2552
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ สุนทรียภาพแห่งการวิจัย  สุนทรียภาพแห่งการวิจัย  
ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์

1818 วันอังคารท่ี 21 ต.ค. 2553วันอังคารท่ี 21 ต.ค. 2553
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

คุณมีชัย วีระไวทยะคุณมีชัย วีระไวทยะ การขจัดความเล่ือมลการขจัดความเล่ือมล้้ำาในสังคมไทยำาในสังคมไทย

1919 วันท่ี 11 ต.ค. 2554วันท่ี 11 ต.ค. 2554
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

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

FoundaFounda

The tuberculosis problem The tuberculosis problem 
where will the answer come where will the answer come 

from?from?

2020 วันท่ี 24 ตุลาคม 2555วันท่ี 24 ตุลาคม 2555
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติแห่งชาติ

ทศวรรษของการพัฒนาประเทศทศวรรษของการพัฒนาประเทศ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมและนวัตกรรม

2121 วันท่ี 21 ตุลาคม 2556วันท่ี 21 ตุลาคม 2556
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

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

ChinaChina

Passion, Pride and Purpose Passion, Pride and Purpose 
in Molecular Science : A in Molecular Science : A 
Personal Perspective on Personal Perspective on 

Science in Liberal EducationScience in Liberal Education

2222 วันท่ี 21 ตุลาคม 2557วันท่ี 21 ตุลาคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี

นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร

2323 วันท่ี 21 ตุลาคม 2558วันท่ี 21 ตุลาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สมเกียรติ ต้ังกดร.สมเกียรติ ต้ังกิิจวานิชย์จวานิชย์ เราจะยกระดับการวิจัยและการเราจะยกระดับการวิจัยและการ
พัฒนา ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางพัฒนา ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง

ได้อย่างไรได้อย่างไร

2424 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0

2525 วันท่ี 21 ตุลาคม 2562วันท่ี 21 ตุลาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคงศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง AI is all around : ปัญญาAI is all around : ปัญญา
ประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
วงการวิทยาศาสตร์และการศึกษาวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา

2626 วันท่ี 21 ตุลาคม 2563วันท่ี 21 ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

Challenges for
Mahidol University

in the Post COVID-19 Era

2727 วันท่ี 28 ตุลาคม 2564วันท่ี 28 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

คุณอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะคุณอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา 
กับ นโยบายสาธารณะกับ นโยบายสาธารณะ

คร้ังท่ีคร้ังท่ี วันท่ี / สถานท่ีวันท่ี / สถานท่ี วิทยากรวิทยากร ช่ือหัวข้อช่ือหัวข้อการเสวนาการเสวนา

11 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2561วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ดร.โชค บูลกุลดร.โชค บูลกุล

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ 
รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยมรศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล:มหาวิทยาลัยมหิดล:

ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพ่ือก้าวสู่ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพ่ือก้าวสู่
อนาคตอนาคต

การเสวนาพิเศษ



34 ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2564

ประวัติคณะวิทยาศาสตร ์
โดย “อาจารย์สตางค์”โดย “อาจารย์สตางค์”

เรียบเรียงจาก: สตางค์ มงคลสุข. (2502). เรียบเรียงจาก: สตางค์ มงคลสุข. (2502). คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ในอนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ในอนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2502-2503.การแพทย์ พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรก ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรก 
ท่ีห้องทำางานตึกเก่า ถนนศรีอยุธยาท่ีห้องทำางานตึกเก่า ถนนศรีอยุธยา

  ประวัติความเป็นมาของการก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน ได้รับการเผยแพร่เป็นท่ีทราบท่ัวไป 
โดยอ้างอิงจากหนังสือ เอกสารจดหมายเหตุ คำาบอกเล่าจากอาจารย์อาวุโส หรือบุคคลสำาคัญหลายท่าน สำาหรับโอกาส
ครบรอบปีท่ี 59 ของการสถาปนา หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ขอนำาเสนอเอกสารจดหมายเหตุอีกหน่ึงช้ินท่ีเล่า
ถึงความเป็นมาของการก่อต้ัง ซ่ึีงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อต้ังและคณบดีคนแรก เป็นผู้เขียนด้วยตนเอง
จึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินสำาคัญท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ส่วนอ่ืนของ
คณะฯ ได้ โดยได้เรียบเรียงเน้ือหาบางส่วนมานำาเสนอไว้ ณ ท่ีน้ี

  เ น่ืองในการท่ีนักศึกษาได้ ร่วมมือกันจัดทำา
หนังสืออนุสรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำาหรับปี 
พ.ศ. 2502-3 ข้ึนน้ี ข้าพเจ้าขอถือโอกาสกล่าวถึงความ
เป็นมาแห่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ีให้ทราบพอเป็น
สังเขปด้วย
 ความคิดท่ีจะต้ัง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ข้ึนใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านผู้บัญชาการ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะน้ันคือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ได้มีความต้ังใจมานานแล้ว โดย
ได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะน้ันมี
นักศึกษาประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์ เช่น เตรียมทันตแพทย์ 
เตรียมเภสัช เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียมสุขาภิบาล และ
เตรียมพยาบาลปริญญา ซ่ึีงมีนักศึกษาจำานวนมาก จึงน่าจะ
ได้รวบรวมให้มาเรียนท่ีแห่งเดียวกันและจัดต้ังเป็นคณะข้ึน 
และอีกประการหน่ึง ท่านผู้บัญชาการมีความคิดท่ีจะให้คณะ
น้ีให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
บางสาขา เพ่ือให้ผู้ท่ีสำาเร็จมาน้ันได้เป็นอาจารย์ต่อไปใน
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(จากซ้ีาย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส) | ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2488-2500) (จากซ้ีาย) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส) | ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2488-2500) 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) | ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2500-2501)ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) | ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2500-2501)

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

บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องแล็บ ตึกเก่า ถนนศรีอยุธยาบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องแล็บ ตึกเก่า ถนนศรีอยุธยา

แบบจำาลองกลุ่มอาคารเรียนและทดลองวิทยาศาสตร์ แบบจำาลองกลุ่มอาคารเรียนและทดลองวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และทำางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต้อง
ใช้แพทย์ท่ีสำาเร็จออกมาเป็นอาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ัน pre-clinical ท้ังน้ัน ซ่ึีงในต่างประเทศในขณะ
น้ีนิยมใช้นักวิทยาศาสตร์ท่ีได้ศึกษามาวิชาน้ัน ๆ  เป็นอาจารย์ทาง pre-clinical มากกว่า เช่นวิชาชีวเคมีก็ใช้ผู้ท่ีสำาเร็จ
ได้ปริญญาทางชีวเคมีเป็นผู้สอน เป็นต้น
 ในระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังน้ี ประจวบกับทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดต้ังโรงเรียนแพทย์ข้ึนอีกแห่ง
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ องค์การยูซีอมของสหรัฐอเมริกา ท่านผู้บัญชาการจึงได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำาเนิน
การรับนักศึกษาเตรียมแพทย์สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ก่อนเป็นจำานวน 65 คน ในปี พ.ศ. 2503 โดยในข้ันแรก
น้ันได้อาศัยยืมสถานท่ีของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ท่ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถานท่ีศึกษาช่ัวคราวและมีช่ือว่า 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ในปี พ.ศ. 2502 การก่อสร้างสถานท่ีเรียน
ของโรงเรียนได้เสร็จบางส่วน แต่พอใช้เป็นท่ีเรียนได้
จึงย้ายมาเรียนท่ีตึกเรียนของโรงเรียนท่ีถนนศรีอยุธยา
พร้อมกับได้รวมเอานักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ในสาขาอ่ืนๆ ซีึ่งฝากเรียนไว้ช่ัวคราวท่ีคณะ
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 อารยะเจริญชัยเรียบเรียงโดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

www.facebook.com/musc.museumwww.facebook.com/musc.museum

 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้อนุมัติให้ตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2501 มีหน้าที่ให้การศึกษาด้านเตรียมวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติให้
เปิดหลักสูตรขั้นปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขาขึ้นด้วย 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 ซ่ึีงข้าพเจ้าเช่ือแน่ว่า งานไม่สามารถ
จะดำาเนินไปได้ถ้าขาดความร่วมมือในการดำาเนินงานจากท่านท้ัง 3 น้ี

 ในเร่ืองสถานท่ีสำาหรับจัดสร้างตึกเรียน ข้าพเจ้าของกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต์ พลเอกถนอม กิตติขจร พลเอกสุทธ์ิ สุทธิสารรณกร พลโทจิตติ นาวีเสถียร ซ่ึีงได้มองเห็นความสำาคัญของ
การศึกษาและมีจิตใจกว้างขวางเสียสละมอบท่ีของกองทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ให้ในระยะแรกประมาณ 7 ไร่กว่า เพ่ือ
จัดสร้างตึกเรียนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ึน
 ในด้านงบประมาณ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำานวยการ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และรองผู้อำานวยการสำานักงบ
ประมาณ คุณสิริ ปกาสิต และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้พิจารณาให้งบประมาณแก่คณะน้ีพอดำาเนินการไปได้ด้วยดี

  ในด้านการดำาเนินงานมาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก ข้าพเจ้า
รู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณอย่างสูงแก่บรรดาอาจารย์ของข้าพเจ้า 
คือ ศาสตราจารย์ทองศุข พงศทัต ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ 
คำาทอง ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล และคุณหลวงสุขุม 
นัยประดิษฐ์ ท่ีได้ให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือมาจนการงาน
สำาเร็จไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าของกราบขอบพระคุณไว้ ณ ท่ี
น้ีด้วย

ภาพการก่อสร้าง ตึกกลม ภาพการก่อสร้าง ตึกกลม 
(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)(มอบให้โดย อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบ)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่ทราบปีท่ีบันทึก)คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่ทราบปีท่ีบันทึก)

ตึกฟิิสิกส์ พ.ศ. 2514ตึกฟิิสิกส์ พ.ศ. 2514
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