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1. ค าน าหน้า/ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 

                                          Professor Dr. Satang Mongkolsuk 

2. ชื่อ/นามสกุล  (ภาษาไทย) สตางค์ มงคลสุข                        

  (ภาษาอังกฤษ)    STANG MONGKOLSUK 

3. รูปภาพของผู้ที่ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ค าบรรยายภาพเพ่ือประกาศเกียรติคุณ (ภาษาไทย) จ านวนไม่เกิน 1-2 หน้า A4 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 
ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 เมื่อแรกเริ่มนั้น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ด าเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา
ประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์ อาทิ นักศึกษาเตรียมแพทย์ เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเภสัชศาสตร์ เตรียมเทคนิค
การแพทย์ เตรียมสุขาภิบาล เป็นต้น ก่อนที่นักศึกษาเหล่านั้นจะแยกย้ายไปศึกษาตามคณะต่าง ๆ ที่ตนเลือก 
ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น มีด าริที่จะจัดตั้ง คณะ
วิทยาศาสตร์ ขึ้นส าหรับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขา 
เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จมานั้นได้เป็นอาจารย์ต่อไปในอนาคต ด้วยแนวคิดนี้จึงถือเป็นจุดก าเนิดของสถาบันการศึกษาที่
เป็นรากฐานส าคัญให้กับวงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน 
 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดการตามแผนดังกล่าว โดย
ในระยะเริ่มต้นนั้น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านรับนักศึกษา
ทั้งหมด 64 คน เป็นนักศึกษารุ่นแรกของ โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยยืมใช้สถานที่ภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จึงอาจกล่าวได้ว่าท่านเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ที่ยังไม่มีอะไรเลย 
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ นอกจากเรื่องสถานที่แล้ว ยังขาดแคลน
อาจารย์ที่จะช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ครูบาอาจารย์ของท่านเมื่อเห็นถึงความตั้งใจจริง จึงอาสามาช่วยสอนเป็นครั้ง
คราว อุปสรรคที่ถาโถมเข้ามามิได้ท าให้ท่านคิดท้อถอย กลับเป็นแรงผลักดันให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและ
สติปัญญาเพ่ือสร้างสถาบันในอุดมคติให้เกิดขึ้นให้จงได้ ความส าเร็จของนักศึกษารุ่นแรกประสบผล เมื่อมีการ
สอบรวมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นักศึกษาในปกครองของท่านท าคะแนนได้ดีเยี่ยมเป็นส่วนมาก 
เป็นผลจากความพยายามจัดการเรียนการสอนและปูพ้ืนฐานวิชาความรู้ของท่าน ต่อมาไม่นาน โรงเรียนเตรียม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเจริญก้าวหน้าและได้รับการยกฐานะเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 และย้ายมายังอาคารหลังใหม่บริเวณถนนศรีอยุธยา โดยท่านด ารงต าแหน่ง
คณบดีท่านแรก 
 แม้การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังคงมีปณิธานแรงกล้าที่จะพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นในระดับ
สากล ท่านติดต่อประสานงานกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เพ่ือขอความช่วยเหลือ ด้วยความสามารถประกอบกับ
ความตั้งใจของท่าน ท าให้มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ตกลงร่วมสนับสนุนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ทุก ๆ ด้าน 
 จากความพยายามของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข รัฐบาลไทยจึงอนุมัติมอบที่ดินบริเวณถนน
พระรามที่ 6 ส าหรับเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมสนับสนุนงบประมาณร่วมกับ
มูลนิธิร็อคกี้เพ่ือก่อสร้างอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด าเนินมาทรงวาง
ศิลาฤกษ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 และเสด็จพระราชด าเนินมาประกอบพิธีเปิดอาคาร
ทดลองวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 



 พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้
พระนามาภิไธย "มหิดล" เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2512 คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่นั้นมา 
 นอกจากการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคล
สุข ยังให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างมาก ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและวางแผนการที่จะพัฒนา
คณาจารย์ชาวไทย โดยคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมให้ไปศึกษาต่อในระดับสูงยังมหาวิทยาลัย
ชั้นน าต่าง ๆ ด้วยทุนการศึกษาที่ท่านเป็นผู้ติดต่อและประสานงานให้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาเหล่ านั้น
กลับมาเป็นอาจารย์เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต แม้คณะวิทยาศาสตร์จะมีคณาจารย์ระดับ
ปริญญาเอกจ านวนมากแล้วก็ตาม แต่หากคณาจารย์หรือบุคลากรคนใดมีความสามารถที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ ท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เสมอ ไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาทดแทนหรือชิงดีชิงเด่ น กลับมอง
ว่าการได้ศึกษาในระดับสูงนั้นจะช่วยพัฒนาคน พัฒนาคณะฯ และประเทศชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 นอกเหนือจากสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังให้ความรัก  ความ
เมตตาต่อลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตเพียงใด 
ท่านจะติดตามช่วยเหลืออย่างเต็มก าลัง ไม่เคยทอดทิ้ง ลูกศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศ ท่าน
ก็คอยดูแลความเป็นอยู่ รวมถึงช่วยหาทุนเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยให้เสมอ กล่าวได้ว่าท่านเอาใจใส่ห่วงใย
เสมือนเป็นคนในครอบครัวของท่านก็ว่าได ้
 ภายหลังที่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จน
ประสบความส าเร็จในระดับสากลแล้ว ท่านได้อุทิศตนเพ่ือพัฒนาสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากท่านเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการกระจายการศึกษาระดับสูงสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งล้วนประสบความส าเร็จ
อย่างดียิ่งมาจนถึงปัจจุบัน  
 พ.ศ. 2511 ขณะที่ท่านด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแต่งตั้งให้เป็น 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีถัดมา ซึ่งท่านท าหน้าที่บริหารสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ประเทศถึงสองแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมด้านการบริหารของท่าน
อย่างไม่มีที่ต ิ
 พ.ศ. 2514 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เตรียมแผนการในการเจรจาข้อตกลงความร่วมกับ
ประเทศญี่ปุ่นด้านทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร แต่ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 
กลายเป็นวันแห่งการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ไทย ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ 
มงคลสุข จากไปอย่างกะทันหัน สร้างความอาดูรแก่ทุกคนที่ทราบข่าวร้ายนี้ หากท่านยังมีชีวิต การเจรจากับ
ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนั้นอาจสร้างความเจริญด้านการศึกษาให้กับประเทศอย่างมหาศาล การจากไปของท่านไม่



สูญเปล่า ปณิธานในการพฒันาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้ถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ทุก ๆ คน เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาตน พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสมความตั้งใจของท่านสืบไป 
  


