ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาล
ทยาลัยมห
ยมหิดล
ดล

ประจำ�ปี 2561

ศ.พิเศษ เภสัชกร
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นปัจจุบนั
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- รักษาการแทนผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519
- Master of Philosophy (M.Phil.)
ชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Ph.D) ชีวเคมี
มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
การศึกษาเพิม่ เติมอืน่ ๆ
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.40)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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ประวัตกิ ารทำ�งาน
- ประวัตริ บั ราชการ
พ.ศ. 2519 – 2526		
พ.ศ. 2526 – 2529		
			
พ.ศ. 2529 – 2537		
พ.ศ. 2538 – 2549		
พ.ศ. 2550 – 2521		
- ตำ�แหน่งทางบริหาร

พ.ศ. 2533 - 2534		
				
พ.ศ. 2535 – 2536		
พ.ศ. 2536 – 2537
พ.ศ. 2538 – 2544		
พ.ศ. 2539 – 2541		
พ.ศ. 2541			
พ.ศ. 2541 – 2542		
พ.ศ. 2542 – 2543		
พ.ศ. 2544 – 2552		
พ.ศ. 2545 – 2556		
พ.ศ. 2546			
พ.ศ. 2546 – 2547		
พ.ศ. 2547 – 2551		
พ.ศ. 2548 – 2556		
พ.ศ. 2549 – 2550		
พ.ศ. 2550 – 2552		
พ.ศ. 2551 – 2552		
พ.ศ. 2552 – 2553		
				
				
พ.ศ. 2553			
				
				
				
พ.ศ. 2553 – 2557		
พ.ศ. 2553 – 2554		

อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานโครงการจัดตัง้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รักษาการในตำ�แหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูอ้ �ำ นวยการโครงการจัดตัง้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน โครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
กรรมการสภาเภสัชกรรม
รักษาการในตำ�แหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 วาระ)
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
รองประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
กรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญเกีย่ วกับกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
คณะกรรมการการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นายกสมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ประธานกรรมการโครงการจัดตัง้ คณะเภสัชศาสตร์ และร่างหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (สภาผูแ้ ทนราษฎร)
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (วุฒสิ ภา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระที่ 1)
รักษาการเลขาธิการทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
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พ.ศ. 2554 – 2556		
พ.ศ. 2554 – 2556		
				
พ.ศ. 2554 – 2556		
				
พ.ศ. 2555 – 2556		
พ.ศ. 2556 – 2560		
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กรรมการบริหาร สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)
อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์
(Liberal Arts Education)
รักษาการในตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.
ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระที่ 2)
ผูร้ กั ษาการแทนผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

งานทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคมประเทศชาติ

ตลอดระยะเวลาการรับราชการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา จนเริม่ เข้าสูต่ �ำแหน่งในด้านการบริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงท�ำให้ได้รบั ความไว้วางใจจากหน่วย
งานและองค์กรอืน่ ๆ มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศชาติ ทัง้ ในด้านการ
ศึกษา ด้านการวิจยั และด้านอืน่ ๆ ด้วยการแต่งตัง้ และให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ดังนี้
1. คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
4. คณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
5. ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
6. ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
7. นายกสมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
8. รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....
(สภาผูแ้ ทนราษฎร)
9. รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....
(วุฒสิ ภา)
10. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
11. กรรมการบริหารสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
12. อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education)
13. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสภาการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
14. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการบริหารและกระจายอำ�นาจทางการศึกษา
15. ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.)
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ผลงานเด่นทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและภาคภูมใิ จ

1. การดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปี 2538 – 2544) เป็นผูร้ เิ ริม่ จัดตัง้ คณะ
เภสัชศาสตร์และเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนแรก ซึง่ ในระยะแรกเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี) ต่อมาได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6
ปี) หรือ Doctor of Pharmacy เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และทำ�ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชน้ั นำ�ของประเทศไทยและนานาชาติ
2. การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (ปี 2542- 2543) โดยรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ ทำ�ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง สามารถเปิดรับนักศึกษารุน่ แรก ในปีการศึกษา 2542 ใน 2 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. การดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 วาระต่อเนือ่ งกัน (ปี 2544 – 2552) ได้มพี ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ดำ�รงตำ�แหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วาระที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548) และ
วาระที่ 2 (พ.ศ. 2548 – 2552) ตลอดระยะเวลาทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทมุ่ เทแรงกาย
แรงใจในการมุง่ มัน่ พัฒนาและสร้างความเจริญให้มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ในด้านวิชาการ การบริหาร การ
ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สงั คม ทำ�ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รบั การยอมรับให้เป็นหนึง่
ในมหาวิทยาลัยวิจยั ของประเทศไทย และเป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ ภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพือ่ เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ งและเป็นผลสำ�เร็จ ดังนี้
- คณะนิตศิ าสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- สถาบันเพิม่ ความเข้มแข็งของชุมชน
- สถาบันบริหารการวิจยั และพัฒนา
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศูนย์พม่าศึกษา
- ศูนย์ภมู ภิ าคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์วจิ ยั ทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์
- ศูนย์วจิ ยั เครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- ศูนย์ทดสอบชีวมูลทางยา
- ศูนย์เทคโนโลยีทางสมุนไพร (Herb technology)
- ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางดนตรี
- ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการศึกษาทางไกล
- ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดเชียงราย ฯลฯ
4. การดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปี 2550) และประธานที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปี 2551) ตามลำ�ดับ ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์ประกอบของคะแนน
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบกลาง โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เน้นการนำ�ผลการเรียนในห้องเรียนของ
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นักเรียนแต่ละคน ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมกับคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดศักยภาพ และความถนัดใน
การเข้าศึกษาในขัน้ อุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนให้ความสนใจต่อการเรียนในชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-5-6) มากขึน้ ซึง่ แต่เดิม นักเรียนจะไม่สนใจ และจะสนใจเฉพาะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ ยังทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยต่อหัวของนักเรียนแต่ละคนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทัง้ ระบบรับ
ตรง และรับกลาง ผลทีต่ ามมา คือ มหาวิทยาลัยจะได้นกั ศึกษาตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน เพือ่ จบ
ไปเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต ซึง่ โครงสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนีค้ อื
1. คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX
2. คะแนนแบบทดสอบการศึกษาแห่งชาติขน้ั พืน้ ฐานหรือ O-NET
3. ความถนัดทัว่ ไป (General Aptitude Test) หรือ GAT และ
4. คะแนนทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude test หรือ PAT)
5. การผลักดันพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....ออกเป็นกฎหมายประกาศใช้ ได้เป็นผลสำ�เร็จ
ในช่วงระยะเวลาทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2552 หลังจากนัน้ ได้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งทีป่ รึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รบั มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการติดตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....มาโดยตลอด
โดยการทำ�หน้าทีป่ ระสานและเป็นผูแ้ ทนในการชีแ้ จงข้อมูลกับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ 8 ซึง่ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาพระราชบัญญัตทิ างการศึกษา ตลอดจนได้รบั การแต่งตัง้ เป็น คณะกรรมการ
วิสามัญสภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา ในการพิจารณาพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... จนสามารถ
ทำ�ให้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา เพือ่ ประกาศเป็น
กฎหมาย เป็นผลทำ�ให้เกิดมหาวิทยาลัยพะเยา แยกเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive
University) และมุง่ ตอบสนองความต้องการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและสังคม การ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ จะเป็นการแก้ปญ
ั หาทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองแบบยัง่ ยืนให้กบั ชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
เป็นอยูข่ องประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส
6. การดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2 วาระต่อเนือ่ งกัน (ปี 2553 – ปัจจุบนั ) นับตัง้ แต่ได้ผลักดัน
ให้มกี ารจัดตัง้ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา อย่างเป็นผลสำ�เร็จ โดยได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ดำ�รงตำ�แหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วาระที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2557)
และวาระที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) และเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดระยะเวลาทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจในการมุง่ มัน่ พัฒนาและสร้างความเจริญให้กบั มหาวิทยาลัยใน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม และด้านการให้บริการสุขภาพ ตลอดจนมุง่ เน้นปฏิบตั ิ
ภารกิจหลักทีส่ �ำ คัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล มุง่ กระจายโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กบั ประชากรในภูมภิ าค โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน
ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงราย และแม่ฮอ่ งสอน โดยสร้างหลักสูตรการศึกษา “พัฒนาคุณภาพชีวติ คณะวิทยาลัยสร้าง
คน สร้างงาน” ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีหลักสูตรทัง้ หมด 126 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น15
คณะวิชา 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิต แยกเป็นสามกลุม่ วิชาด้วยกันได้แก่ กลุม่ สาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และ กลุม่ สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ รวมถึง
พันธกิจด้านการวิจยั การบริการวิชาการ การทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ภายใต้ปณิธาน “ปัญญาเพือ่ ความเข้มแข็งของชุมชน”
7. เป็นผูร้ เิ ริม่ จัดตัง้ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แนวคิดการ
เปิดโรงเรียนสาธิตฯ ทัง้ สองแห่งนี้ เกิดจากการขาดแคลนโรงเรียนทีไ่ ด้มาตรฐานทีเ่ น้นด้านการจัดการเรียนการสอน
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษา ให้กบั เยาวชนในต่างจังหวัด จึงได้ขออนุมตั สิ ภามหาวิทยาลัย
นเรศวร และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโรงเรียนสาธิตฯขึน้ ปัจจุบนั โรงเรียนสาธิตฯ ทัง้ 2 แห่งนี้ ได้รบั ทุนสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เพือ่ รองรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลและเกียรติทไ่ี ด้รบั
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2544
			
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
			
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
			
พ.ศ. 2552
			
พ.ศ. 2553		
			
พ.ศ. 2553
			
พ.ศ. 2556
			
พ.ศ. 2558
			
พ.ศ. 2559
			

บุคคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ศ.ศ.ภ.ท.)
ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบริหารประจำ�ปี 2545
บุคลากรดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 2548
รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ผูท้ ม่ี ผี ลงานดีเด่น เฉกเช่นสามบรมครู “จิตร-ประพัฒน์-พา” สาขา
ด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำ�ปี พ.ศ. 2549 จากสมาคมนักเรียนเก่าอำ�นวยศิลป์
ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยง่ิ ช้างเผือก มหาปรมาภรณ์ชา้ งผือก
รับมอบเครือ่ งอิสริยาภรณ์ชน้ั สูง ด้านการศึกษา (Commandeur de Palmes
Academigues) จากรัฐบาลฝรัง่ เศส
รับมอบเข็มและประกาศนียบัตรเสมาคุนปู การ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ ครบรอบ 117 ปี
ได้รบั การโปรดเกล้าฯแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง ศาสตราจารย์พเิ ศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2552
รับมอบโล่เกียรติคณ
ุ นักเรียนเก่าดีเด่น “กัลปพฤกษ์ทอง” ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 จากสมาคม
นักเรียนเก่าวัดราชาธิวาส
ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ “100 ปีเภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น” สมาคมนิสติ เก่าคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ภ.จ.)
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็น “ศาสตราจารย์อาคันตุกะ” (Visiting Professor) จาก
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “คนดี ศรีอ�ำ นวยศิลป์” กลุม่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนอำ�นวยศิลป์

ปณิธานทีย่ ดึ ถือในการทํางานและการดํารงชีวติ

มุง่ มัน่ และตัง้ ใจทำ�งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีความคิดริเริม่ ทีจ่ ะทำ�สิง่ ใหม่ ๆ ตลอดจนยึดมัน่ ในความดี ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และความกตัญญูกตเวที
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