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ก�ำหนดกำรวันคล้ำยวันสถำปนำคณะวิทยำศำสตร์ ประจ�ำปี 2561
วันพุธที ่24 ตุลำคม 2561

ช่วงพิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม

 ช่วงเช้า  พิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
 คณะวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม

ช่วงเสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

ช่วงพิธีทำาบุญ  ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

09.45 น. ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ Super SC ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
 สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชา หน่วยงาน นักศึกษา วางพวงมาลัยสักการะ
 รูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

08.30 น. - ลงทะเบียน ณ บริเวณลานตึกกลม
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี บริเวณอนุสรณ์สถานฯ
09.09 - 09.30 น. - รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยดา  
 -  พราหมณ์อัญเชิญเทวดาและอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย
 -  ประธานพิธี  คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง ลั่นฆ้องชัย 3 ลา
 -  ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนั่งพนมมือฟังพราหมณ์อ่านโองการไปจนจบ
 -  พราหมณ์นำาบูชาพระรัตนตรัย  บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ และ ถวายเครื่องบวงสรวง
 -  ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้

13.15 น. -  ลงทะเบียนผู้ร่วมฟังการเสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
13.30 – 16.30 น. - ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ
 -  การเสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต 
 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.โชค บูลกุล ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม  
 ดำาเนินรายการโดย ดร.ระพี  บุญเปลื้อง 
 -  ประธานในพิธี มอบของที่ระลึก
 -  วิทยากร และผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
 พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
 -  ชมวีดิทัศน์ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
 -  ชมวีดิทัศน์ ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2561
 -  พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2561
 -  ผู้แทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ 
 -  ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2561 
 - ประธานสภาอาจารย์กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและประกาศรายช่ืออาจารย์ท่ีได้รับรางวัล
 - ประธานมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ
 - อาจารย์ตัวอย่าง ผู้บริหาร และสภาอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 พิธีมอบรางวัล คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 และรางวัลประกวดภาพถ่าย และวีดิโอคลิป 
 -  การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ในปีพ.ศ. 2561
 -  พิธีมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 -  รางวัลประกวดภาพถ่ายและวีดิโอคลิป
 -  ผู้ได้รับรางวัล ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
16.30 น. -  เสร็จพิธี

10.15 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้อง K102
10.30 น.   -  พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
 -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น.       ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถาและประพรมนำ้าพระพุทธมนต์
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ห้อง K102
12.00 น. พักรับประทานอาหาร

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
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ค�ำน�ำ

 นับตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2501 จนถึงวันนี้ ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลง พัฒนามาโดยตลอด เพ่ือให้

เป็นเครื่องเตือนใจในวันเวลาท่ีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่อยู่นิ่ง 

รวมทั้งเป็นการรำาลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรก ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานที่เข้มแข็งให้

คณะวิทยาศาสตร์ ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงถือเอาวันท่ี 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา

คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในวาระครบ 60 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลน้ี คณะวิทยาศาสตร์จึง

จัดการเสวนาพิเศษขึ้น ในหัวข้อ “60 ปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล : ทวนอดตี มองปัจจบุนั เพือ่

ก้าวสูอ่นาคต” ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการประทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาอาวุโส

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย  ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ผู้อำานวย

การหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรินัดร ยูวะนยิม หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา

ในครั้งน้ี

 นอกจากน้ี ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำา

ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์  

ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร  ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  ศาสตราจารย์  ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา และ 

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช  ซึ่งกระผมขอขอบพระคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้สร้างความ

ก้าวหน้าให้กับวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นชื่อเสียงสู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้เป็นสถาบันช้ันนำาในระดับสากลต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)

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

ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ 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  

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยี ชีีวภาพ 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัรางวลั

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 

2541 และดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

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

ประวัติ 

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข

ศำสตรำจำรย์ ดร.สตำงค์ 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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ท่านอาจารย์สตางค์ ได้จากพวกเราไปชั่วนิรันดร์ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

 จากประวัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุคคลซึ่งมีความ

สามารถในหลาย ๆ  ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ การบริหาร การวางแผน การประสานการดำาเนินการ

ต่าง ๆ  และด้านความเป็นคร ูความสามารถพเิศษต่าง ๆ  เหล่านี ้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ชาติมากมายมหาศาลแล้ว  ยังทำาให้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นที่รัก ที่เคารพเทิดทูน 

ที่ระลึกถึง และกล่าวขวัญถึงของเพื่อนพ้อง และศิษย์จำานวนมากมายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
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กำรฉลองวันสถำปนำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี
ครั้งแรก กับรูปแบบกำรเสวนำพิเศษ

รว่มเสวนา ผา่นความคดิและมุมมองทีห่ลากหลายมิต ิกบักรูผููค้ร�า่หวอดในแวดวงวทิยาศาสตร ์และสงัคม

ศ. ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์
อดตีรองนายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ทีป่รึกษาอาวโุสส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

ดร.โชค บลูกลุ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุ ิมหาวทิยาลยัมหดิล 

และกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่บรษัิทฟารม์โชคชยั

ดร.นศิรา การณุอทุยัศริิ 
ผูอ้�านวยการหนว่ยวจิยัเทคโนโลยกีารตรวจวนิิจฉยัทางชวีภาพ 

ศูนย์พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิสวทช.

รศ. ดร.จรินัดร ยวูะนยิม
หวัหนา้ภาควชิาชีวเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

“60 ปี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล :
ทวนอดีต มองปจัจุบัน เพื่อก้ำวสู่อนำคต”
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ศิษย์เก่ำดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาปี 2561

ศ. คลินิกเกียรติคุณ

ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัด

และประเมินผลจากคณะกรรมการขับ

เคล่ือนแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศกึษา

สำาหรับบคุลากรด้านสขุภาพในศตวรรษ

ที ่21 (พ.ศ.2557-2561) โดยมลูนธิเิพือ่

การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 

(ศสช.)

- ทีป่รกึษาคณบดี 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล

- ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบแสดงความรู ้ความชำานาญสาขา

ทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตแพทยสภา

ศ. พิเศษ เภสัชกร 

ดร.มณฑล สงวนเสริมศร์ี
- อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา

- รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การ

แพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา

ศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

-  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 

จงัหวดัสงขลา

- อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยี

ชวีภาพและชวีสารสนเทศ 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 

จงัหวดัสงขลา

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

- ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงพยาบาล

มหาชยั จำากดั (มหาชน)

- นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
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ศ. คลินิกเกียรติคุณ 
ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมิน
ผลจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาสำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2557-2561) โดยมลูนธิเิพ่ือการ

พัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)

- ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดง
ความรู้ความชำานาญสาขาทันตกรรมจัดฟนั

ทันตแพทยสภา

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน
-  ประธานอ นุกรรมการ พัฒนา ตัว ช้ี วั ดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า สำ า ห รั บ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น สุ ข ภ า พ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2 1 
(พ.ศ.2557-2561) โดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
บุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
- ท่ีปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความ
รู้ความชำานาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ศิษย์เก่ำดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ�าปี 2561
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ประวัติการศึกษา  
ระดบัปรญิญาตร ี  
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2523

การศกึษาเพิม่เตมิอืน่ ๆ

- Post-graduate Certificate in Orthodontics และ Master of Science จาก

 University of Alabama. พ.ศ. 2525

- หนงัสอือนมุตับิตัรแสดงความรูค้วามชำานาญทันตแพทยสภาในการประกอบวชิาชพีทนัตกรรม 

(ทนัตกรรมจดัฟัน) พ.ศ. 2540

- สำาเรจ็การฝึกอบรมด้านบรหิาร Mini Master of Public Administration

มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2540

- สำาเรจ็หลกัสตูรการพัฒนาผู้บรหิารระดบัสูงมหาวิทยาลัย จากสำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

มลูนธิส่ิงเสรมิทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

- Director Certification Program จาก Thai Institute of Directors พ.ศ. 2552

- University Governance Programme จาก The Knowledge Network Institute of Thailand 

Office of the Higher Education Commission พ.ศ. 2552

- Senior Dental Leaders Programme จาก Harvard School of Dental Medicine King’s 

College London พ.ศ. 2554

- Senior Executive Education Program “Strategy and Innovation for Business

in Asia” จาก Massachusetts Institute of Technology. ร่วมกบั Sloan School of

Management และวทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2555

ประวัติการทำางาน
- ตำาแหน่งทางวิชาการ

พ.ศ. 2555 - 2559  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ 2550 - 2554  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2549 - 2555  ท่ีปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2548 - 2549  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 - 2548  รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2543 - 2545  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมและพัฒนาเครือข่าย
พ.ศ. 2535  รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2534 - 2542  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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- ตำาแหน่งทางบริหาร 
พ.ศ. 2561 - 2563  President Elect, The South East Asia Association for Dental 
    Education (SEAADE) 
พ.ศ. 2560 - 2562  ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำานาญ
    สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา 
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชีวัดและประเมินผลจากคณะกรรมการ
    ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
    ในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2557-2561) โดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
    บุคลากรสุขภาพ (สสส.) 
พ.ศ. 2557 - 2559  ประธานโครงการผลิตทันตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะท่ี 2 องค์กรผู้บริหาร
    คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 - 2559  ประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาองค์กรผู้บริหาร
    คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 - 2559  คณะกรรมการ วาระ 7 ทันตแพทยสภา 
พ.ศ. 2555 - 2559  คณะกรรมการผู้บริหารองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
    ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 - 2556  คณะกรรมการ วาระ 6 ทันตแพทยสภา
พ.ศ. 2543-2545, พ.ศ. 2547 - 2549 พ.ศ. 2557 - 2559 นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่ง
    ประเทศไทย
พ.ศ. 2540 - 2553 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำานาญ
    สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา 
พ.ศ. 2527 - 2549  กรรมการอำานวยการทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
- การร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในท้องถิน่ทรุกนัดาร กบัศนูย์ทันตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล เพือ่ให้ความรูใ้น
การดูแลรกัษาสุขภาพฟันทีด่ี 
- การส่งเสรมิให้มีการวจิยัร่วมกนัโดยมแีนวความคดิทำาประโยชน์เพือ่สังคม จงึได้ร่วมมอืกนัผลิต “หมากฝรัง่และ
เจลลี ่ทีท่ำาจากชานอ้อย” เพือ่ช่วยลดปัญหาฟันผใุนเดก็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน ท้องถิน่ทุรกนัดาร โดยงานวจิยัเบ้ือง
ต้นพบว่า ชานอ้อยท่ีมีลักษณะเป็นกากใย เมือ่นำามาผลติ เป็นส่วนประกอบของหมากฝรัง่หรอืเจลล่ี กจ็ะทำาหน้าท่ี
ช่วยขัดทำาความสะอาดฟันขณะเดีย๋วได้ด ีและยังมคีณุสมบัตกิระตุน้การหลัง่ของนำา้ลาย ซึง่จะลดการเกดิฟันผ ุส่วน
รสชาตปิรงุแต่งกใ็ช้ “หญ้าหวาน” ซึง่มีสารให้ความหวานทีไ่ม่ก่อให้เกิดฟันผุเพือ่เพิม่ความอร่อยและทานได้ง่าย
ข้ึน ท่ีสำาคัญส่วนผสมของชานอ้อยในหมากฝร่ังก็ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ โดยนำาไปแจกจ่ายให้กบัเดก็ ๆ ทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ทรุกนัดาร เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อการเกดิโรคฟันผุสูง 
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ผลงานเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภาคภูมใิจ
- สนับสนุนให้งานวิจัยต่อยอดไปสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์และมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการร่วมมือกับบริษัท 
ปูนซีเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน) - SCG ในการผลิตปูนทางทันตกรรมและปูนจัดฟันสามารถผลิตและจำาหน่ายใน
ท้องตลาดได้ นับเป็นการวิจัยคร้ังแรกท่ีร่วมกับภาคเอกชน 
- การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือระดมทุนในการปรับปรุง ส่งเสริมงานวิจัย การจัดหาอุปกรณ์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
ศึกษา พัฒนาอาจารย์ ตลอดจนนำารายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยท่ียากไร้ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ทันตแพทย์ท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ทุนเล่าเรียนต่อเน่ืองไปจนสำาเร็จการ
ศึกษา เพ่ือออกไปรับใช้สังคมต่อไป 
- การสร้างพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิรินธรทันตพิพิธ” ซ่ึงเป็นพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ท่ีทันสมัยท่ีสุดในเอเชีย 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ภายในมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ  เก่ียวกับงานทันตกรรม เพ่ือเป็นแหล่งจัดแสดง
ข้อมูลความรู้สำาหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปได้เรียนรู้ อีกท้ังยังเป็นแหล่งศึกษาในการพัฒนา
งานด้านอ่ืน ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
- การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของการบริการ โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในด้านการวางแผน
การรักษาและผลิตช้ินงาน จึงจัดต้ังศูนย์ Digital Dentistry Clinic ซ่ึงจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) ใน
งานทางทันตกรรมหลาย ๆ สาขา รวมท้ังใช้ในเร่ืองของการวิเคราะห์ และการวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ โดยมี
ความพร้อมท้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และโปรแกรม นับเป็นความก้าวหน้าใหม่ในการให้บริการผู้ป่วย 

รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ 
- รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น ประจำาปี 2523 
- รางวัลข้าราชการดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2531 
- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 2553 สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
- อนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ 
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 19 เร่ือง 
- วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ 16 คร้ัง 
- วิทยากรรับเชิญบรรยายในต่างประเทศ และการประชุมระดับนานาชาติ 8 คร้ัง 
- รางวัล “บุคคลต้นแบบ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2558 
- รางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2559
- รางวัล Life Time Achievement Award ปี 2560 จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต 
ส่ิงหน่ึงท่ีถือปฏิบัติอยู่เสมอคือไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไร ไม่เคยปฏิเสธ ยินดีรับงานน้ันด้วยความเต็มใจ 

แม้ว่าจะเป็นงานท่ีไม่ชอบหรือไม่เคยทำา โดยเฉพาะงานส่วนกลางท่ีไม่ได้เป็นภาระงานท่ีรับผิดชอบ แต่เม่ือมีคนขอให้

เราทำาและเห็นว่าเราน่าจะทำาได้ ก็จะพยายามศึกษาเรียนรู้งานและทำาให้ดีท่ีสุด ส่ิงน้ีเป็นหลักท่ีปฏิบัติมาโดยตลอด 

อาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำาให้มีประสบการณ์ค่อนข้างหลากหลายท้ังด้าน วิชาการ การวิจัย บริการ บริหาร การส่ือสาร 

หรือแม้แต่บันเทิง และสันทนาการ ด้วยความท่ีไม่ปฏิเสธงาน ทำาให้เราได้เรียนรู้และมีความสามารถรอบด้านจากคนท่ี

เคยปฏิบัติงานมาก่อน โดยศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดผลสำาเร็จในการทำางานได้จนถึงทุกวันน้ี
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ศ.พิเศษ เภสัชกร 
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติการศึกษา  
ระดบัปรญิญาตร ี  
เภสัชศาสตรบณัฑติ (ภ.บ.) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ระดบัปรญิญาโท
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) ชวีเคมี 
มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ. 2519 
- Master of Philosophy (M.Phil.) 
ชวีเคม ีมหาวทิยาลยั Cambridge ประเทศองักฤษ
ระดบัปรญิญาเอก
Doctor of Philosophy (Ph.D) ชวีเคมี 
มหาวิทยาลยั  Cambridge ประเทศองักฤษ

การศกึษาเพิม่เตมิอืน่ ๆ

ปรญิญาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.40)

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร

ศิษย์เก่ำดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ�าปี 2561



17ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

ประวัติการทำางาน
- ประวัติรับราชการ

พ.ศ. 2519 – 2526  อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2526 – 2529  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 – 2537  รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 – 2549  รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2550 – 2521  รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ตำาแหน่งทางบริหาร 
พ.ศ. 2533 - 2534  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2535 – 2536  ผู้อำานวยการสำานักงานโครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2536 – 2537   รักษาการในตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2538 – 2544  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2539 – 2541  ผู้อำานวยการโครงการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2541   ผู้อำานวยการสำานักงาน โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2541 – 2542  กรรมการสภาเภสัชกรรม
พ.ศ. 2542 – 2543  รักษาการในตำาแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2544 – 2552  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 วาระ)
พ.ศ. 2545 – 2556  คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
พ.ศ. 2546   รองประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
พ.ศ. 2546 – 2547  กรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ. 2547 – 2551  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
พ.ศ. 2548 – 2556  คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พ.ศ. 2549 – 2550  คณะกรรมการการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
พ.ศ. 2550 – 2552  ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
พ.ศ. 2551 – 2552  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
พ.ศ. 2552 – 2553  นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
    ประธานกรรมการโครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ และร่างหลักสูตร
    เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2553   รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (สภาผู้แทนราษฎร)
    รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (วุฒิสภา)
พ.ศ. 2553 – 2557  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระท่ี 1)
พ.ศ. 2553 – 2554  รักษาการเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
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พ.ศ. 2554 – 2556  ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2556  กรรมการบริหาร สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    (องค์การมหาชน)  (สมศ.)
พ.ศ. 2554 – 2556  อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์
    (Liberal Arts Education)
พ.ศ. 2555 – 2556  รักษาการในตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.
พ.ศ. 2556 – 2560  ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระท่ี 2)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ผู้รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
 ตลอดระยะเวลาการรับราชการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศกึษา จนเริม่เข้าสู่ตำาแหน่งในด้านการบรหิารหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย และการบรหิารมหาวทิยาลัยใน
ฐานะอธกิารบดมีหาวทิยาลยันเรศวร และอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา จงึทำาให้ได้รบัความไว้วางใจจากหน่วย
งานและองค์กรอ่ืน ๆ มอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าทีอ่นัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาต ิท้ังในด้านการ
ศึกษา ด้านการวจัิย และด้านอืน่ ๆ ด้วยการแต่งตัง้และให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในช่วงท่ีผ่านมา ดงันี้
   1. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
    2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
    3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
    4. คณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
    5. ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
    6. ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
    7. นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 8. รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎร)
 9. รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
(วุฒิสภา)
    10. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 11. กรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
    12. อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) 
    13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    14. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการบริหารและกระจายอำานาจทางการศึกษา
    15. ประธานกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.)
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ผลงานเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภาคภูมใิจ
1. การดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปี 2538 – 2544) เป็นผู้ริเร่ิมจัดต้ังคณะ

เภสัชศาสตร์และเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนแรก ซ่ึงในระยะแรกเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
5 ปี) ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 
ปี) หรือ Doctor of  Pharmacy เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และทำาให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จัดเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนำาของประเทศไทยและนานาชาติ 

2. การดำารงตำาแหน่งเป็นรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปี 2542- 2543) โดยรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ ทำาให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2542 ใน 2 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

3. การดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 วาระต่อเน่ืองกัน (ปี 2544 – 2552)  ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วาระท่ี 1 (พ.ศ. 2544 – 2548) และ
วาระท่ี 2 (พ.ศ. 2548 – 2552) ตลอดระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการมุ่งม่ันพัฒนาและสร้างความเจริญให้มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านวิชาการ การบริหาร การ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม  ทำาให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยอมรับให้เป็นหน่ึง
ในมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย และเป็นผู้ริเร่ิมให้มีการจัดต้ังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและเป็นผลสำาเร็จ ดังน้ี   

- คณะนิติศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- สถาบันเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชน
- สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศูนย์พม่าศึกษา
- ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์
- ศูนย์วิจัยเคร่ืองสำาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- ศูนย์ทดสอบชีวมูลทางยา
- ศูนย์เทคโนโลยีทางสมุนไพร (Herb technology)
- ศูนย์ปฏิบัติการทางดนตรี
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการศึกษาทางไกล 
- ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดเชียงราย ฯลฯ
4. การดำารงตำาแหน่งรองประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปี 2550) และประธานท่ีประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปี 2551) ตามลำาดับ ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์ประกอบของคะแนน
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบกลาง โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เน้นการนำาผลการเรียนในห้องเรียนของ
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นักเรียนแต่ละคน ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมกับคะแนนท่ีได้จากการวัดศักยภาพ และความถนัดใน
การเข้าศึกษาในข้ันอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนให้ความสนใจต่อการเรียนในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-5-6) มากข้ึน ซ่ึงแต่เดิม นักเรียนจะไม่สนใจ และจะสนใจเฉพาะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว นอกจากน้ี ยังทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนแต่ละคนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท้ังระบบรับ
ตรง และรับกลาง  ผลท่ีตามมา คือ มหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษาตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน เพ่ือจบ
ไปเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต ซ่ึงโครงสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ีคือ   

  1.  คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX  
  2.  คะแนนแบบทดสอบการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐานหรือ O-NET
  3.  ความถนัดท่ัวไป (General Aptitude Test) หรือ GAT และ
  4.  คะแนนทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude test หรือ PAT)
5. การผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....ออกเป็นกฎหมายประกาศใช้  ได้เป็นผลสำาเร็จ

ในช่วงระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2552 หลังจากน้ัน ได้ดำารง
ตำาแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการติดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....มาโดยตลอด 
โดยการทำาหน้าท่ีประสานและเป็นผู้แทนในการช้ีแจงข้อมูลกับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะท่ี 8 ซ่ึงมีหน้าท่ีพิจารณาพระราชบัญญัติทางการศึกษา ตลอดจนได้รับการแต่งต้ังเป็น คณะกรรมการ
วิสามัญสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในการพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... จนสามารถ
ทำาให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือประกาศเป็น
กฎหมาย เป็นผลทำาให้เกิดมหาวิทยาลัยพะเยา แยกเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 
University) และมุ่งตอบสนองความต้องการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและสังคม การ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี จะเป็นการแก้ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองแบบย่ังยืนให้กับชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส

6. การดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2 วาระต่อเน่ืองกัน (ปี 2553 – ปัจจุบัน) นับต้ังแต่ได้ผลักดัน
ให้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา อย่างเป็นผลสำาเร็จ โดยได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วาระท่ี 1 (พ.ศ. 2553 – 2557) 
และวาระท่ี 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) และเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการมุ่งม่ันพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับมหาวิทยาลัยใน
ทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม และด้านการให้บริการสุขภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นปฏิบัติ
ภารกิจหลักท่ีสำาคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน 
ลำาปาง ลำาพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยสร้างหลักสูตรการศึกษา “พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะวิทยาลัยสร้าง
คน สร้างงาน” ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีหลักสูตรท้ังหมด 126 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น15 
คณะวิชา 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิต แยกเป็นสามกลุ่มวิชาด้วยกันได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ รวมถึง
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ภายใต้ปณิธาน “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

7. เป็นผู้ริเร่ิมจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แนวคิดการ
เปิดโรงเรียนสาธิตฯ ท้ังสองแห่งน้ี เกิดจากการขาดแคลนโรงเรียนท่ีได้มาตรฐานท่ีเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษา ให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด จึงได้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโรงเรียนสาธิตฯข้ึน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตฯ ท้ัง 2 แห่งน้ี ได้รับทุนสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ 
พ.ศ. 2536   บุคคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2544   รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
   (ศ.ศ.ภ.ท.) 
พ.ศ. 2545   ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบริหารประจำาปี  2545 
พ.ศ. 2548   บุคลากรดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 2548
พ.ศ. 2549   รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น เฉกเช่นสามบรมครู “จิตร-ประพัฒน์-พา” สาขา
   ด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2549 จากสมาคมนักเรียนเก่าอำานวยศิลป์
พ.ศ. 2550   ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก มหาปรมาภรณ์ช้างผือก 
พ.ศ. 2551   รับมอบเคร่ืองอิสริยาภรณ์ช้ันสูง  ด้านการศึกษา (Commandeur de Palmes 
   Academigues) จากรัฐบาลฝร่ังเศส    
พ.ศ. 2552    รับมอบเข็มและประกาศนียบัตรเสมาคุนูปการ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
   ศึกษาธิการ ครบรอบ 117 ปี
พ.ศ. 2553  ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2552
พ.ศ. 2553    รับมอบโล่เกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น “กัลปพฤกษ์ทอง” ประจำาปี พ.ศ. 2553 จากสมาคม
   นักเรียนเก่าวัดราชาธิวาส
พ.ศ. 2556   ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ “100 ปีเภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น” สมาคมนิสิตเก่าคณะ
   เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ภ.จ.)
พ.ศ. 2558   ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเป็น “ศาสตราจารย์อาคันตุกะ” (Visiting Professor) จาก
   มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2559   รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรีอำานวยศิลป์” กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   เน่ืองในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนอำานวยศิลป์

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต 
มุ่งม่ันและต้ังใจทำางานท่ีได้รับมอบหมาย มีความคิดริเร่ิมท่ีจะทำาส่ิงใหม่ ๆ ตลอดจนยึดม่ันในความดี ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และความกตัญญูกตเวที
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ศาสตราจารย์ 
ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

- คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

- อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน
- คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ประวัติการศึกษา  
ระดบัปรญิญาตร ี  
B.Sc., Hons (Medical Technology), Faculty of 

Medical Technology, Mahidol University, Bangkok, 
Thailand พ.ศ. 2521

ระดบัปรญิญาโท
M.Sc. (Biochemistry), Department of 

Biochemistry, Faculty of Science, 
Mahidol University, Bangkok, Thailand พ.ศ. 2523

ศิษย์เก่ำดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ�าปี 2561
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ระดบัปรญิญาเอก
Doctor of Engineering (Biotechnology), Department of Biotechnology, Faculty of 
Engineering, Osaka University, Osaka, Japan พ.ศ. 2530

การศกึษาเพิม่เตมิอืน่ ๆ

- Postdoctoral fellow, Alexander Von Humboldt Stiftung, Institut fur Mikrobiologie, 

Heinrich-Heine Universitat Dusseldorf, Dusseldorf, Germany. Project title: 

“Cloning of Acid Phosphatase Gene from Yeast Hansenula polymorpha” พ.ศ. 2533

- Certificate in Bioinformatics (University of Oxford) พ.ศ. 2545

- Certificate in Molecular Ecology (Lincoln University, New Zealand) พ.ศ. 2546

ประวัติการทำางาน
- ตำาแหน่งทางวิชาการ

พ.ศ. 2523 – 2533  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2533 – 2541  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2541 – 2551  รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ตำาแหน่งทางบริหาร 
30 พ.ย. 2546 – 31 ก.ค. 2553 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 ส.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิ.ย. 2555 – 15 ส.ค. 2557  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 ส.ค. 2557 – 29 ก.พ. 2558 รองผู้อำานวยการ/ผู้อำานวยการ
     โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
การได้มีโอกาสเป็น mentor ทำาหน้าท่ี coaching อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ทำางานด้านวิชาการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ โดยมิได้มุ่งหวังส่ิงตอบแทน ภารกิจเช่นน้ีได้แรงบันดาลใจมาจาก อาจารย์และรุ่นพ่ีของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีตลอดมา 

ผลงานเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภาคภูมใิจ
การค้นพบยีนและโปรตีนฟอติลิน/TCTP (Fortilin/TCTP) ในกุ้งและส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ศึกษาจนเข้าใจบทบาท

และหน้าท่ี และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีนักวิจัยรุ่นหลังสืบทอดงานต่อไป ภูมิใจท่ีได้รับรางวัล 
อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย และ เป็นผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2560 สมาคมเทคโนโลยี
ชีวภาพ แห่งประเทศไทย



24 ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ 
พ.ศ. 2560  ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2560 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558  อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2557  ผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย
พ.ศ. 2556  รางวัลดีเด่นอันดับ 2 การประกวดโครงการความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์ และ 
   เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 6
พ.ศ. 2555  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
   สินค้าเกษตร เพ่ือพ่ึงพาตนเองและชุมชน สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2551  รางวัลชมเชยผลงานวิจัย เร่ือง การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของฟอติลินจากกุ้งกุลาดำา 
   สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2547  - อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 2547
   - รางวัลผู้ท่ีมีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - รางวัลผลงานได้รับการอ้างอิงสูง 20 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต 
ทำางานด้วยความสนุก อดทน ผูกพัน แต่ไม่ผูกติด และส่งมอบให้รุ่นต่อไป
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นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำากัด (มหาชน)

- นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ตำาแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำากัด (มหาชน)
- นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ประวัติการศึกษา  
ระดบัปรญิญาตร ี  
แพทยศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2515

ระดบัปรญิญาโท
EX-MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การศกึษาเพิม่เตมิอืน่ ๆ
- หลักสูตร IOD รุน่ 46
- วปส. รุน่ 2
- ปธพ. รุน่ 5

ศิษย์เก่ำดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ�าปี 2561
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ประวัติการทำางาน
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำากัด (มหาชน)

- ตำาแหน่งทางบริหาร
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงพยาบาลมหาชัย จำากัด (มหาชน)
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัด (มหาชน) 
-  กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
- นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย ปี 2558 ถึงปัจจุบัน
- กรรมการ สปช. 
- อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สปสช.กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ.สรพ.

ผลงานเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภาคภูมใิจ
- การพัฒนายุทธศาสตร์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย
- การผลักดัน medical hub ของโรงพยาบาลเอกชนไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต 
มุ่งม่ัน ต้ังใจ งานอะไรก็สำาเร็จ
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ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผศ. ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี   ภาควิชาเคมี

รำงวัลอำจำรย์ตัวอย่ำง
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

นายสัจจา นะคะจัด นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำานักงานคณบดี

ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
ภาควิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

นางจิณณพัติ คงคาดิษฐ พนักงานธุรการ ระดับ 2
ภาควิชาชีววิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มข้าราชการ (ตำาแหน่งประเภทวิชาการ)

กลุ่มลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ

รำงวัลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนมหำวิทยำลัยดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี พ.ศ. 2560

รำงวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจ�ำปี 2560
จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทบุคลากร

นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย

ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำานาญงาน

ภาควิชาชีวเคมี
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ผลงำนและรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแล และการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ โดย เอแลค อินเตอร์เนช่ันแนล 

(AAALAC International, https://www.aaalac.org/)

2. ศ. ดร.ทิมโมที วิลเล่ียม ฟลีเกล

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2560

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.โทโยกิ โคซาอิ

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาการพืช จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2560 

4. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ได้รับรางวัล มหิดลทยากร  ประจำาปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

5. ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2560 ระดับดี จากวิทยานิพนธ์เร่ือง 

“การประกอบด้วยตัวเองและกลศาสตร์ระดับนาโน จากฟิล์มบางอิสระของอนุภาคนาโน” จากสำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

6. ผศ. ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยหญิง Australia-APEC Women in Research Fellowship 2018 

จากกระทรวงศึกษาและอบรม รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

7. ผศ. ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์  ภาควิชาคณิตศาสตร์

หัวหน้าทีมอาจารย์ ผู้ควบคุมการนำา 6 นักเรียนไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ โดยประเทศไทย

ทำาคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 7 ของโลกจาก 111 ประเทศ ในการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

(International Mathematical Olympiad) คร้ังท่ี 58 ณ นครรีโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

8. รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ   ภาควิชาคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำาปี 2561 (2018 Editor’s certificates) 

จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

9. ผศ. ดร.พสิษฐ์  ภควัชร์ภาณุรัตน์  และ รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักด์ิชัย  ภาควิชาเคมี

ได้รับอนุสิทธิบัตร เร่ือง “กรรมวิธีการเตรียมคาร์บอนกัมมันต์จากเส้นใยใบสัปปะรดสำาหรับใช้เป็นวัสดุใน

ตัวเก็บประจุไฟฟ้าย่ิงยวด” (02 มี.ค. 2561)
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10. ผศ. ดร.สุภา วิรเศรษฐ์, รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ และคณะผู้วิจัย  ภาควิชาเคมี

ได้รับรางวัล ผลงานด้านนโยบาย “การวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ” 

ในงาน “ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำาปี 2560” จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

11. รศ. ดร. ชุติมา คูหากาญจน์   ภาควิชาเคมี

ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award จากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท Clarivate Analytics ในงานนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธี

วิจัยอาวุโส สกว.  คร้ังท่ี 17

12. รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักด์ิชัย  ภาควิชาเคมี

ได้รับอนุสิทธิบัตร เร่ือง “กรรมวิธีการผลิตแป้งเทอร์โมพลาสติกจากสัปปะรด” (02 มี.ค. 2561)

13. รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันช่ัง   ภาควิชาเคมี 

ในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำาปี 2560

14. รศ. ดร.ธรรมสิทธ์ิ วงศ์เศรษฐสกุล  ภาควิชาเคมี

ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2018 โดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

15. รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และทีม Chemistory  ภาควิชาเคมี 

- ได้รับรางวัล Pitching : LIFE SCIENCE STARTUP SHOWCASE จากงาน STARTUP THAILAND 

2018 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 19 ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 

บาท และยังได้สิทธ์ิเข้าร่วมงาน ECHELON ASIA SUMMIT 2018 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 28-29 มิถุนายน 

2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

- เป็น 1 ใน 100 คนท่ีได้รับเลือกให้ลงหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s 

Innovation Inspirers) เพ่ือนำาเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของนวัตกรไทย จาก

หลากหลายอาชีพและประสบการณ์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย

16. รศ. ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ และ ดร.พูนทวี แซ่เตีย ภาควิชาเคมี 

ได้รับรางวัลสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ช่ือผลงาน “เคร่ืองสกัดพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทันทีแบบอัตโนมัติ 

และกระบวนการดังกล่าว (02 มี.ค. 2561)

17. รศ. ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทยาศุภร   ภาควิชาเคมี 

ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Chemical & 

Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำานักพิมพ์ Elsevier ในงานนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 17

ผลงำนและรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
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18.  ศ. ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์  ภาควิชาเคมี

ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ เร่ือง Preparation of TiO2 film as 

nanocatalyst for functionalization of styrere-Butadiene Rubber (13/07/2561)

19.  รศ. ดร.มาริสา พลพวก  ภาควิชาจุลชีววิทยา

ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะบัณฑิตผู้ทำาคุณประโยชน์ให้ทุน พสวท (17 ก.ค. 2561)

20.  ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล  ภาควิชาจุลชีววิทยา

ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ/วิจัย ประจำาปี 2560 ของ 

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

21.  ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา – แดงต๊ิบ และคณะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

ร่วมกับ ผศ. ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

ในโอกาสได้รับรางวัล ยอดเย่ียม “Newton Prize Chairman’s Award” ผลงานวิจัยเร่ือง เครือข่าย

วิจัยนานาชาติเพ่ือสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH) งานประกาศรางวัล 

Newton PriZe สำาหรับประเทศไทย ประจำาปี 2560 ณ ทำาเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย

22.  ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์  ภาควิชาชีวเคมี 

ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ (Young BMB Award) ประจำาปี 2561 จาก

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

23.  ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์  ภาควิชาชีวเคมี 

- ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & 

Agricultural Sciences จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 26ร่วมกับ สำานักพิมพ์ Elsevier 

ในงาน นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.  คร้ังท่ี 17

- ได้รับรางวัล FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018 จากการนำาเสนอผลงานในท่ีประชุม 

24th IUBMB - 15th FAOBMB Congress

24.  ผศ. ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล และคณะผู้วิจัย  ภาควิชาชีวเคมี

ได้รับรางวัลยอดเย่ียมในงานประกาศรางวัล Newton Prize Chairman’s Award จากผลงานเร่ือง 

“เครือข่ายวิจัยเพ่ือสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)” ท่ีได้ทำาวิจัย

ร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant Stentiford, Centre for Environment, Fisheries 

and Aquaculture Science

ผลงำนและรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
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25.  รศ. ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์  ภาควิชาชีวเคมี (ศิษย์เก่า) 

ในโอกาสได้รับรางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ดีเด่น (Professor M.R. Jisnuson Svasti-BMB 

Award) ประจำาปี 2561 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

26.  ดร.ชลิตา คงฤทธ์ิ  ภาควิชาชีววิทยา

ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 17

27.  ดร.ป๋วย อุ่นใจ และคณะผู้วิจัย  ภาควิชาชีววิทยา

ได้รับรางวัลส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “Platinum Award” (“VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมี

ไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา) ในงานส่ิงประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ “13th Taipei International 

Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

28.  ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล  ภาควิชาชีววิทยา

ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 17

29.  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม้  ภาควิชาชีววิทยา

ในโอกาสได้รับรางวัล มหิดลทยากร  ประจำาปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

30.  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้รับรางวัล “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มูลนิธิโทเร ประเทศไทย คร้ังท่ี 24 ประจำาปี พ.ศ. 2560 จาก

มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (12/18/1960)

31.  ดร. จิรายุส เอ้ือนรเศรษฐ์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ศิษย์เก่า)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปีการศึกษา 2559  ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์

และชีวภาพ) เร่ืองการศึกษาหน้าท่ีของ Af sA ท่ีควบคุมการสร้างสารทุติยภูมิในเช้ือ Streptomyces 

SJE177 และการค้นพบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ จาก เช้ือ actimmycestes ท่ีคัดแยกจากดิน จาก

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ผลงำนและรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
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32.  ดร.อดิศักด์ิ ร่มแสง  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

- ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนัก

วิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 17

- ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน ตามกฏกระทรวง 

กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำางาน พ.ศ.2549 จากมหาวิทยาลัยมหิดล (12-13 มี.ค.61)

- Training Course on Biosafety: Train the Trainer จาก Faculty of Tropical Medicine, 

Mahidol University, Thailand (22 – 23 มี.ค. 2561)

- Certificate of Training in Biosafety จากมหาวิทยาลัยมหิดล (7 – 9 พ.ค. 2561)

33.  รศ. ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ, น.ส.กิตธาดา เสนาไทย, น.ส.ฐิติชญา บุญจุง  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ได้รบัเงนิรางวลั Pitching Idea : Open Innovation เรือ่ง งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัการใช้สารเรอืงแสง

ในการจำาแนกผลึกแคลเซียมในไพโรฟอสเฟตในนำ้าไขข้อผู้ป่วย ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 

ประหยดังบประมาณในการรกัษาโรค และคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ในงาน The @Venture Day คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล (22 มี.ค. 2561)

34.  รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) วาระเร่ิม 28 เมษายน 2561

35.  ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกล็ด  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ในโอกาสได้รับ รางวัลมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปีการศึกษา 2560 ผลงานการวิจัย : เร่ือง การผลิต

สายพันธ์ุ Modified Bordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli เพ่ือการ

ผลิตวัคซีน จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (3 ก.ย. 2561)

36.  นาง มลิวัลย์  เอมแย้ม  ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน (พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4)  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

ในโอกาสได้รับการคัดเลือก แม่ดี – บุคลากรเด่น ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2561

37.  ดร.ทวีนันท์ เช่ียวชาญชำานาญกิจ  ภาควิชาฟิสิกส์

ในฐานะรองหัวหน้าทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการนำา 8 นักเรียนไทย ท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย 

(19th APho) ระหว่างวันท่ี 5 – 13 พฤษภาคม 2561 ท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สามารถคว้า

รางวัล 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณประกาศ

ผลงำนและรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
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38.  ผศ. ดร.พิเชษฐ กิจธารา  ภาควิชาฟิสิกส์

หัวหน้าทีมอาจารย์ ผู้ควบคุมการนำา 5 นักเรียนไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน การแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ คร้ังท่ี 49 ประจำาปี พ.ศ. 2561 (19th IPhO) เม่ือวันท่ี 21 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน 

สาธารณรัฐโปรตุเกส

39.  ผศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์  ภาควิชาเภสัชวิทยา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำาเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Medical Science Symposium 

ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังท่ี 26 Medical Sciences Innovation for healthy 

Thailand; Thailand 4.0 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ระหว่างวันท่ี 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี

40.  ศ.อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธ์ุ  ภาควิชาสรีรวิทยา

ในโอกาสได้รับ รางวัลมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำาปีการศึกษา 2560

ผลงานการวิจัย : เร่ือง ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียม สำาหรับแม่ท่ีอยู่ในระหว่างให้นมบุตร จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล

41.  รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

ได้รับรางวัล Outstanding Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress

ผลงำนและรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
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 รางวลันกัศกึษาวิทยาศาสตร์ดเีด่นชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2561
1.  นายนธิ ิตันติวทิยาพทัิกษ์ สาขาชวีวทิยา     GPA 4.00
2.  นางสาวชาลสิา โกวานชิย์ สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  GPA 4.00
3.  นางสาวนรี พนัธุอ์ดุม  สาขาทรพัยากรชวีภาพและชวีวทิยาสภาวะแวดล้อม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ GPA 4.00
4.  นางสาวป่ินปินทัธ์ มนีสขุ สาขาวทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  GPA 3.88
5.  นางสาวสรนัรตัน์ รจุริาธญัวฒัน์ สาขาคณติศาสตร์อตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  GPA 3.77
6.  นางสาวนนทนตัถ์ เพช็ร์พชัิย สาขาวสัดศุาสตร์ และวศิวกรรมนาโน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ GPA 3.77
7.  นางสาวสธุามาศ สาดทอง สาขาชวีนวตักรรม(หลกัสตูรนานาชาต)ิ   GPA 3.57
 

นกัศกึษาทีส่�าเรจ็หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต ปีการศกึษา 2560 ด้วยคะแนนรวมสงูสดุ
1. นางสาวพชิญ์สนิ ีสงัขรตัน์ สาขาเคม ี     GPAX 3.92
2. นางสาวกนกวรรณ จนัทร์งาม สาขาคณติศาสตร์   GPAX 3.79
3. นายสมรฐั กนกสริริตัน์  สาขาฟิสกิส์    GPAX 3.96
4. นางสาวเบญญา นนทลรีกัษ์ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ   GPAX 3.85
5. นายวชิรวชิญ์ รกัชัย  สาขาชวีวทิยา    GPAX 3.86
6. นายรวชิย์ หลงสวาสด์ิ  สาขาพฤษศาสตร์   GPAX 3.62
7. นายธนกฤต องิครตัน์  สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั   GPAX 3.98
 

รางวลันกัศกึษาวทิยาศาสตร์ทีม่ผีลงานวิจยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ2560
(ระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี นบัจากเวลาทีจ่บการศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตร)ี

1. นายศภุโชค จนัทร์มงัคละกลุ   ภาควชิาเคม ี
ผลงานวจิยัเรือ่ง Sil sesquioxane cages as fluoride sensors
Impact Factor = 6.319

รางวลันกัศกึษาวทิยาศาสตร์ทีม่ผีลงานวิจยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ2561

1. นางสาวปัญญาดา ศรพีธรูาษฎร์   ภาควชิาคณติศาสตร์
Sripaturad P, Alshammari NA, Thamwattana N, McCoy JA, Baowan D*. Willmore energy for joining of carbon 
nanostructures. Philos Mag 2018;98(16);1511-24
Impact Factor = 1.632

2.  นายธนากร กติติกลู   ภาควิชาเคมี 
Kittikool T, Thupyai A, Phomphrai K, Yotphan S*. Copper/persulfate-promoted oxidative decarboxylative 
C-H acylation of pyrazolones with α-oxocarboxylic acids: Direct access to 4-acylpyrazolones under mild 
conditions. Adv Synth Catal 2018 Sep;360(17):3345-55.
Impact Factor = 5.123

ผลงำน รำงวัล และกำรเชิดชูเกียรติ
ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
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3.  นางสาวเสาวนย์ี ทูลเช้ือ   ภาควชิาเคมี
Toonchue S, Sumunnee L, Phomphrai K, Yotphan S. Metal-free direct oxidative C-C bond coupling of 
pyrazolones and quinoxalinones. Org Chem Front 2018;5(12):1928-32
Impact Factor = 5.455

 
4.  นางสาวชนนกิานต์ หาญไพบลูย์   ภาควชิาชวีวทิยา

Hanpaibool C, Chakcharoensap T, Arifin, Hijikata Y, Irle S, Wolschann P, Kungwan N, Pongsawasdi P, Ounjai 
P*, Rungrotmongkol T*. Theoretical analysis of orientations and tautomerization of genistein in β-cyclodextrin, 
J Mol Liq 2018 Sep;265:16-23.
Impact Factor = 4.513

5. นางสาวสภุารตัน์ กลิน่สว่าง   ภาควชิาชวีวทิยา
Klinsawang S. Sumranwanich T, Wannaro A, Saengwilai P* Effects of root hair length on potassium acquisition 
in rice (Oryza sativa L.). Appl Ecol Environ Res 2018 Apr;16(2):1609-20.
Impact Factor = 0.721

 
6.  นางสาวชนญัญา ฮงันนท์   ภาควชิาชวีวทิยา

Hungnon C, Khudamrongsawat J, Manawattana S, Pierce AJ, Round PD*. Distinguishing between Sakhalin Leaf 
Warbler Phylloscopus borealoides and Pale-legged Leaf Warbler P. tenellipes on call. Forktail 2017;33:77-80.
Impact Factor = 0.275

7. นายนฐัพงษ์ จติรจกัร   ภาควชิาพฤกษศาสตร์
Chitchak N, Traiperm P*, Staples G, Rattanakrajang P, Sumanon P. Species delimitation of some Argyreia 
(Convolvulaceae) using phenetic analyses: insights from leaf anatomical data reveal a new species. Botany 
2018,96(4):217-33.
Impact Factor = 1.178

รางวลัวิทยานพินธ์ ระดบับณัฑิตศกึษา ประจำาปีการศกึษา 2561
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล

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

2.  นางสาวณฏัฐ์ศศ ิชูกจิรุง่โรจน์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดี ระดบัปรญิญาเอก กลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพและวทิยาศาสตร์ประยกุต์ ประจำาปีงบประมาณ 2561 
จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล (31 ก.ค. 2561)

3.  นางสาวนธิภิคั ธรรมายน นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาสรรีวทิยา
ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดีเด่น ระดบัปรญิญาโท กลุม่วชิาศาสตร์ชวีภาพ ประจำาปีงบประมาณ 2561 (31 ก.ค. 2561)
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รางวลัวทิยานพินธ์ดเีด่น จากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ประจำาปี 2561 

(ประกาศ ม.วลยัลกัษณ์ 7 กนัยายน พ.ศ.2561)

น.ส. ศทุธนิ ีเผอืกขาวผ่อง  ศษิย์เก่าปรญิญาโท  ภาควชิาเภสชัวทิยา
ได้รับรางวลัวทิยานพินธ์ดีเด่น จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ประจำาปี 2561 (ประกาศ ม.วลยัลกัษณ์ 7 กนัยายน พ.ศ.2561)

รางวัลวิทยานพินธ์ ระดบับณัฑิตศกึษา

จากสำานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

ดร.จริายสุ เอือ้นรเศรษฐ์  ศษิย์เก่า  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รับรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ : รางวลัวทิยานพินธ์ ประจำาปีการศกึษา 2559  ระดบัดมีาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชวีภาพ)

เร่ืองการศกึษาหน้าท่ีของ Af sA ทีค่วบคมุการสร้างสารทตุยิภมูใินเชือ้ Streptomyces SJE177 และการค้นพบสารออกฤทธิท์าง
ชีวภาพ จาก เช้ือ actimmycestes ทีค่ดัแยกจากดนิ จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิประจำาปี 2559 

ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจยัด้วยวาจาและแบบโปสเตอร์

1.  Mr. Suparman
รางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่น ประเภทโปสเตอร์ ในงานการประชมุวชิาการนานาชาต ิPERCH-CIC Congress X 
ณ โรงแรม จอมเทียนปาล์ม บชี พทัยา (7 ก.ค. 2561)

2.  นายอธคิณุ  สวุรรณขันธ์   นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
รางวลั Best Oral Presentation in Gross Anatomy or Histology หวัข้อเรือ่ง “Anatomo-histological 
characteristics of Linburg- Comstock variation in Thai population” การประชมุวชิาการสมาคมกายวภิาคศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่41 วนัที ่23-25 พค.2561

3.  น.ส.กวทิรา  ขวญัราช นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
รางวลั Best Oral Presentation in Neuroscience หวัข้อเรือ่ง “eEF1A2 promotes neuronal survival on 
MPP+- induced apoptotic cell death in a Parkinson’s disease model via PI3K/Akt/mTOR pathway” 
การประชุมวชิาการสมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่41 วนัที ่23-25 พค.2561

4.  น.ส.เพญ็นภา  พรมทะเล นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
รางวลั Best Poster Presentation in Embryology, Molecular
Biology or Biotechnology หัวข้อเรือ่ง “Evaluation of high quality bioflocs for fish meal protein substitution 
on growth performance and immunostimulant activity of shrimp” การประชมุวิชาการสมาคมกายวภิาคศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่41 วนัที ่23-25 พค.2561

5.  นายกนัต์ธร ชินวฒันโชต ิ นกัศกึษา  ภาควชิาคณติศาสตร์
Associate of the Society of Actuaries

6.  Ms. Sonam Zam นกัศกึษา  ภาควชิาคณติศาสตร์
ได้รบัรางวลั Excellent Oral Presentation Papers in 2018 8th International Conference on Applied Physics 
and Mathematics (ICAPM 2018)

7.  น.ส.ทิพากร กจิรุง่โรจน์เจรญิ  นกัศกึษา  ภาควชิาคณติศาสตร์
ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการนำาเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุม่ Mathematics for Business and Statistics ในการ
ประชุมวชิาการสำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาคณติศาสตร์ประยกุต์ ครัง้ที ่7
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8.  น.ส.ธารณา ยศประกอบ นกัศกึษา (ทนุ พสวท.)  ภาควชิาคณติศาสตร์
รางวลัชมเชย: การศกึษาการซมึของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรตีทีม่หีนิกระจายตวัแบบสุม่โดยใช้แบบจำาลองทาง
คณติศาสตร์

9.  น.ส.สกุญัญา ทองสขุ นกัศกึษา  ภาควชิาเคมี
รางวลัชมเชย: การพัฒนาสารอนิทรีย์สงัเคราะห์เปล่งแสงโดยใช้คณุสมบตักิารเรืองแสงแบบหน่วงเวลาจากอทิธพิลของ
ความเกะกะระหว่างหมูใ่ห้และหมูร่บัอิเลก็ตรอนในโครงสร้าง ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค กรุงเทพมหานคร 
“วทิยาศาสตร์พ้ืนฐานสูน่วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0” The 12 Conference on Science and Technology 
for Youths ในโอกาสได้รบัรางวลั แสดงผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์การประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่
เยาวชน ครัง้ท่ี 12

10.  น.ส.รววิรรณ บำารงุพชื นกัศกึษา  ภาควชิาเคมี
รางวลัชมเชย: วธิกีารวเิคราะห์อย่างง่ายและรวดเรว็เพือ่หาปรมิาณไอออนลบบางชนดิ ในปัสสาวะด้วยเทคนคิ
แคปปิลลารอีเีลก็โตรโฟรซิสิ ร่วมกบัการตรวจวดัการนำาไฟฟ้าแบบไม่สมัผสัสารละลาย

11.  นายธนากร กติติกลู นกัศกึษา ชัน้ปีที ่4  ภาควชิาเคมี
รางวลั Best Oral Presentation สาขา Organic Chemistry จากการประชมุ วทท. เยาวชน ครัง้ที ่13 จดัที ่BITEC 
ระหว่าง วนัท่ี 16-17 กรกฎาคม 2561 (17 กรกฎาคม 2561) (อาจารย์ทีป่รกึษา รศ.ดร. ศริลิตา ยศแผ่น) 

12.  น.ส.กานต์พชิชา อมรเจยีรศกัดิ ์ นกัศกึษา ชัน้ปีที ่4  ภาควชิาเคมี
รางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ รางวลัที ่1 ในงาน International Rubber Conference 2018  
ณ เมอืงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี ระหว่างวนัที ่4-6 กนัยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)

13.  น.ส.สริาวรรณ แก้วไซค้วน นกัศกึษา ชัน้ปีที ่4  ภาควชิาเคมี
รางวลัการนำาเสนอผลงานวจิยัดเีด่นแบบโปสเตอร์ รางวลัที ่3 งาน International Rubber Conference 2018  
ณ เมอืงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี ระหว่างวนัที ่4-6 กนัยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)

14.  นายทินพงศ์ วงค์ภักด ี นกัศกึษา ชัน้ปีที ่4   ภาควชิาเคมี
รางวลันำาเสนอโปสเตอร์ รางวัลท่ี 1 ภาควิชาเคม ีและรางวัล Best Oral Presentation สาขา Inorganic and Analytical 
Chemistry จากการประชมุ วทท. เยาวชน ครัง้ท่ี 13 จัดที ่BITEC ระหว่าง วนัที ่16-17 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)  
(อาจารย์ท่ีปรกึษา รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรชีา)

15.  นายชลพสิฐิ เกยีรตเิสว ี นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลั ACS APICC Poster competition cash award, The 2017 ACS Asia-Pacific International Chapters 
(ACS APICC) Conference, November 5-8, 2017 at the International Convention Center JEJU, Jeju, South 
Korea ในงาน The 2017 ACS Asia-Pacific International Chapters (ACS APICC) Conference, November 5-8, 
2017 at the International Convention Center JEJU, Jeju, South Korea (พ.ย. 2560)

16.  Miss Nadia Mira Kusumaningtyas นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเคมี
ได้รบัรางวลันำาเสนอผลงานภาคบรรยายได้ระดบัด ีในกลุม่วทิยาศาสตร์ประยกุต์ (Applied Science) จากการ
ประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบนัครัง้ที ่6 (ASTC 2018) ณ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรติ (6 ม.ิย. 2561)

17.  น.ส.สาธกิา ยวนแหล นกัศกึษา (ทนุ เรยีนดวีทิยาศาสตร์)  ภาควชิาชวีวทิยา
รางวลัชนะเลศิ: การศกึษาหน้าทีข่องทรานสครปิชนัแฟกเตอร์ SBP5 ในมอสภายใต้สภาวะขาดธาตทุองแดง

18.  นายยทุธนา ฤทธิท์ว ี นกัศกึษา (ทนุ พสวท.)  ภาควชิาชวีวทิยา
รางวลัชมเชย: การวดัปรมิาณไกลโคโปรตนี FMG1-B ในเยือ่หุม้แฟลเจลลาในระหว่างการสลดัแฟลเจลลาของสาหร่าย 
Chlamydomonas reinhardtii

19.  น.ส.นภาพร จนิตกะวงศ์ นกัศกึษา (ทนุ ศรตีรงัทอง)  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
รางวลัชนะเลศิ : การคดัเลอืก,การโคลนนิง่และการศกึษาคณุสมบตั ิของ Glutamic acid dehydrogenase (Glu-DH) 
และ Glutamic acid decarboxylase (GAD)

20.  น.ส.ศมน มติรเอม นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
Popular Vote งานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่19 ประจำาปีการศกึษา 2560 จากคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล (01/06/2561)

21.  น.ส.พมิพ์มาดา หตัถการกลุ และ น.ส.กมลวรรณ ฐติถิาวร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
Presentation Skills award งานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่19 ประจำาปีการศกึษา 2560 จากคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล (01/06/2561)



38 ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

22.  น.ส.มลัลกิา  เกษรมาลา และ น.ส.วชิติา  เจรญิรตัน์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
โปรเตอร์ดีเด่น  งานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่19 ประจำาปีการศกึษา 2560 จากคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล (01/06/2561)

23.  นายถริวทิย์ วงรพงศ์พฒัน์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
โปรเตอร์ดีเลศิ  งานนทิรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่19 ประจำาปีการศกึษา 2560 จากคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล (01/06/2561)

24.  น.ส.ศภุานนั ภูพ่านชิเจรญิกลู  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
The first place of oral presentation in science and technology session ในงานประชุมวชิาการ 9th 
International Graduate Reasearch Conference  ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ (17-18 พ.ค. 61)

25.  น.ส.สชุานาถ  เหล่าเกษมสขุวงศ์  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
รางวลั Award Certificate (TSB 2017) at The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 
and International Conference during November 23-25, 2017 (23-25 พ.ย. 2560)

26.  น.ส.รตันวรรณ์  ทับเทศ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั1 การนำาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ในงาน 2nd GCIC, 46th National and 
9th International Graduate Research Conference On “Graduate Research and Innovation for Economic 
and Social Sustainability”

27.  นายธรีวตั เฉลมิภษูติารกัษ์ นกัศกึษา ชัน้ปีที ่4  ภาควชิาฟิสกิส์
รางวลัชนะเลศิ : โครงงานอสิระระดบัปรญิญาตรสีาขาฟิสกิส์ (Siam Physics Congress 2018) จากผลงาน “Qubit 
Tomography with Limited Resource of Continuous Weak Measurement and Qubit Controls” งาน
ประชุมวชิาการ Siam Physics Congress 2018 วนัที ่21-23 พฤษภาคม 2561

28.  น.ส.ฤดีมาศ ยบุลพนัธ์ ภาควชิาเภสชัวทิยา
เจ้าของงานวจิยั Celecoxib and p38 MAPK inhibitor SB203580 inhibit cadmium-induced PGE2 secretion 
from human astrocytes ได้รบัคดัเลอืกให้ oral presentation ในงาน The 1st CICM International Conference 
Translational Research: From Bench to Beside Chulabhorn International College of Medicine 
Thammasat University, Thailand 28th – 29th August 2017

29.  น.ส. รืน่ฤทัย แก้วปึ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเภสชัวทิยา
ได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 Medical 
Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 จดัโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกบั มลูนธิิกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวนัที ่28 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2561 ณ ศนูย์การประชมุ อมิแพค็ ฟอรัม่ เมอืงทองธานี

30.  Miss Qian Chen ศษิย์เก่าปรญิญาโท  ภาควชิาเภสชัวทิยา
รางวัลรองชนะเลศิ ประเภทการนำาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขานวตักรรมด้านโรค เรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่างการ
แสดงของ soluble guanylate cyclase (sGC) beta1 และการแพร่กระจ่ายไปต่อมนำา้เหลอืงในมะเรง็เต้านม ในงาน
ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ครัง้ที ่26 จดัโดย กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกบั มลูนธิกิรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ระหว่างวนัที ่28 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2561 ณ ศนูย์การประชมุ อมิแพค็ ฟอรัม่ เมอืงทองธานี

31.  นางสาวสมฤดี เรยีบร้อย นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  ภาควชิาสรรีวทิยา
รางวลั Outstanding Poster Presentation จากการนำาเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “An Andrographolide Analogue 
Suppresses the Proliferation and Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Colorectal Cancer Cells” ในการ
ประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่45 ณ โรงแรม AVANI จ.ขอนแก่น  จดัโดยสมาคมสรรีวทิยา
แห่งประเทศไทย (6-8 ธ.ค. 2560)

32.  นางสาวจรยิา บญุเอีย่ม นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  ภาควชิาสรรีวทิยา
รางวลั Outstanding Poster Presentation จากการนำาเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “Effect of 20-hydroxyecdysone 
on metabolic profile in ovariectomized rat fed high-caloric diet” ในการประชุมวิชาการและเสนอผล
งานวจิยัโครงการปรญิญาเอก กาญจนาภเิษก (คปก.) ครัง้ที ่19 ณ โรงแรมจอมเทยีน ปาล์ม บชี รสีอร์ท เมอืงพทัยา 
จ.ชลบรุ ี(7-9 ม.ิย. 2561)

33.  รศ. ดร.ชาคริต สริสิงิห ศนูย์วจิยัเทคโนโลยยีาง  
ได้รบัรางวลั Outstanding Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress
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ได้รบัทนุ The 2017 ACS Asia-Pacific International Chapters (ACS APICC) 
Conference Student Travel Grant

สนบัสนนุการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยั จาก The American Chemical Society
ในงานประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ ACS APICC Conference, November 5-8, 2017

at the International Convention Center JEJU, Jeju, South Korea (พฤศจกิายน 2560)

1. นางสาวชนม์นภิา ต้ังวงศ์พฒิุ  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 ภาควชิาเคมี
2. นายชลพสิฐิ เกยีรติเสว ี  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเคมี

ได้รบัทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2017 พร้อมใบประกาศเกยีรตคุิณ
จากมลูนธิิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

รบัรางวลั ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์ประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ (1/11/2560)

นายนปวชิ นนทแก้ว  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4  ภาควชิาเคมี

ได้รบัคดัเลอืกเข้ารอบ 12 ทมีสดุท้าย โครงการ MU Design Thinking Workshop
รบัเงนิรางวลั 5,000 บาท จดัโดยมหาวิทยาลยัมหดิล  (มถินุายน-กนัยายน 2560)

นางสาววลิาสนิ ีเลศิฤทธพิงศ์  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  ภาควชิาเคมี

รางวลัผลการศกึษายอดเย่ียมเข้าขัน้ วิทยาศาสตร์บณัฑิต โดยมลูนธิศิาสตราจารย์ ดร.แถบ นลีะนธิิ
ครัง้ที ่50 ประจำาปี พ.ศ. 2560

ณ หอประชมุใหญ่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

1.  นายภมูพิล บวัทอง     สาขาวชิาคณติศาสตร์

2.  นายพชิญะ ปิยะจอมขวญั    สาขาวชิาคณติศาสตร์ประกนัภยั

3.  นางสาวศศกิานต์ มณนียิม    สาขาวชิาเคมี

4.  นางสาวจติรณา เก่งการนา    สาขาวชิาชวีวทิยา

5.  นางสาวเสรมิสกลุ  ศริเิวชยนัต์    สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

6.  นางสาวคคนางค์ ตันตระพงศธร    สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

7.  นางสาวกนัต์กนษิฐ์ คงกลดั     สาขาวชิาฟิสกิส์

8.  นางสาวศทุธนิ ีเผอืกขาวผ่อง    สาขาวชิาเภสชัวทิยา

9.  นางสาวทิพรตัน์ ปาระแก้ว    สาขาวชิาเภสชัวทิยา



40 ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

รางวลัผลการศกึษายอดเยีย่มเข้าขัน้ วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต โดยมลูนิธศิาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ครัง้ที ่50 ประจำาปี พ.ศ. 2560

ณ หอประชมุใหญ่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (8 พ.ย. 2560)

1.  MS.CHO ZIN LINN   สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชวีวทิยาโครงสร้าง (นานาชาต)ิ

2.  นางสาวศศพิมิพ์ พฒุกิร   สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยกุต์ (นานาชาต)ิ

3.  นางสาวชาครยิา มาลาสขุ  สาขาวชิาเคม ี(นานาชาต)ิ

4.  นางสาวนริมล จติต์สมหมาย  สาขาวชิาเคม ี(นานาชาต)ิ

5.  นางสาวสริลิกัษณ์ กาญจนกงัวาฬกลุ  สาขาวชิาเคม ี(นานาชาต)ิ

6.  นางสาวสภุาวดี ยะถาป่าน  สาขาวชิาเคม ี(นานาชาต)ิ

7.  นางสาวศทุธนิ ีชนาธปิกรณ์  สาขาวชิาเคมวีเิคราะห์และเคมอีนนิทรย์ีประยกุต์

8.  นางสาววสจุนิตน์ นำา้ผดุ   สาขาวชิาเคมอีนิทรย์ี(นานาชาต)ิ

9.  นางสาวจฑุารตัน์ ติวสงูเนนิ  สาขาวชิาจลุชวีวทิยา(นานาชาต)ิ

10.  นางสาวธญัลกัษณ์ ไกรทอง  สาขาวชิาชวีเคม(ี นานาชาต)ิ

11.  นางสาวธาราทิพย์ เมอืงทอง  สาขาวชิาชวีวทิยา (นานาชาต)ิ

12.  นายกอบบญุ แก้วพลิา    สาขาวชิาชวีวทิยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาต)ิ

13.  นางสาวนชุนาถ พานชิ   สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ (นานาชาต)ิ

14.  นางสาวปิยมาภรณ์ ภูร่ะย้า  สาขาวชิานติวิทิยาศาสตร์ (นานาชาต)ิ

15.  นายเจตจำานงค์ เสอืใจ   สาขาวชิาพษิวทิยา (นานาชาต)ิ

16.  นางสาวณฐัสดุา คล่องเวสสะ  สาขาวชิาฟิสกิส์ (นานาชาต)ิ

17.  ภ.ญ.ทิพรตัน์ ปาระแก้ว  สาขาวชิาเภสชัวทิยา (นานาชาต)ิ

18.  นางสาวศทุธนิ ีเผอืกขาวผ่อง  สาขาวชิาเภสชัวทิยา (นานาชาต)ิ

19.  ทพ.กฤษฏิ ์รตันวรรณสกลุ  สาขาวชิาเภสชัวทิยา (นานาชาต)ิ

20.  นางสาวสภุญิญา นจิพานชิย์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ (นานาชาต)ิ

21.  นายดุล บรบิรูณ์   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัด ุ(นานาชาต)ิ

22.  นางสาวชนากานต์ ศรพีงษ์  สาขาวชิาสรรีะวทิยา (นานาชาต)ิ บณัฑติวทิยาลยั

23.  นางสาววาสนา ฑฆีะบตุร  สาขาวชิาสรรีะวทิยาการออกกำาลงักาย (นานาชาต)ิ

ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนเข้าร่วมโครงการนกัศกึษาภาคฤดรู้อนเซร์ิน ประจำาปี 2561
ณ องค์การวจิยันิวเคลยีร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรฐัสวสิ โครงการนกัศึกษาภาคฤดรู้อนเซร์ิน ประจำาปี 2561

วันที ่4 มถินุายน – 24 สงิหาคม 2561

นายวรนิท์ แพททรคิ แมค็เบลน  นกัศกึษา ชัน้ปีที ่3  ภาควชิาฟิสกิส์

ได้รบัเงนิ 10,000 สนบัสนนุนกัศกึษาทีจ่บหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

ทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรสงูสดุ 3.90 จากภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ (11/15/1960)

นางสาวเสรมิสกลุ  ศริเิวชยนัต์  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
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รำยนำมศิษย์เก่ำดีเด่น
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. 2561

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

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ศ.พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

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

ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
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คร้ังท่ี  วันท่ี / สถานท่ี องค์ปาฐก ช่ือหัวข้อปาฐกถา

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

รำยพระนำมและรำยนำมองค์ปำฐก 
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



44 ที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561

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

คร้ังท่ี วันท่ี / สถานท่ี วิทยากร ช่ือหัวข้อการเสวนา

1 วันพุธท่ี 24 ต.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์

ดร.โชค บูลกลุ

ดร.นศิรา การณุอุทยัศิริ 

รศ. ดร.จรินัดร ยวูะนยิม

60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล:

ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพ่ือก้าวสู่อนาคต

กำรเสวนำพิเศษ
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ประวัติคณะวิทยำศำสตร์ 
โดย “อาจารย์สตางค์”

เรียบเรียงจาก: สตางค์ มงคลสุข. (2502). คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ในอนุสรณ์คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 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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จดบันทึก






