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เป8นการรวบรวมน�กว1ทยาศาสตร�รางว�ลโนเบลท>?มาเย>?ยมชมและบรรยาย
พ1เศษ ณ คณะว1ทยาศาสตร� ต�CงแตDอด>ตจนถGงปHจจ4บ�น
เป8นความรDวมมIอตามโครงการสานส�มพ�นธ�สKDส�นต1ว�ฒนธรรมของมKลน1ธ1
ส�นต1ภาพระหวDางประเทศ (International Peace Foundation)

ว�ตถ4ประสงค�



  

รางว�ลโนเบล (Nobel Prize)
     เป8นรางว�ลประจ�าปU ท>?มอบใหWก�บบ4คคลท>?ม>ผลงานว1จ�ย
หรIอส1?งประด1ษฐ�ท>?โดดเดDน หรIอสรWางค4ณประโยชน�ใหWก�บ
มน4ษยชาต1 เฉพาะรางว�ลโนเบลสาขาส�นต1ภาพสามารถ
มอบใหWก�บองค�กรไดW 
     การมอบรางว�ลโนเบลจ�ดขGCนเป8นประจ�าท4กปU ในว�นท>? 
10 ธ�นวาคม โดยผKWพระราชทานคIอ สมเด�จพระราชาธ1บด>
แหDงราชอาณาจ�กรสว>เดน ถGงแมWวDาบางปUรางว�ลบางสาขา
อาจไมDม>การต�ดส1น แตDม>ขWอก�าหนดวDาระยะการเวWนการมอบ
รางว�ลตWองไมDเก1น 5 ปU



  

      รางว�ลโนเบลเป8นความต�CงใจกDอนเส>ยช>ว1ตของ อ�ลเฟรด โนเบล (Alfred 
Nobel) น�กเคม>ชาวสว>เดน ผKWค1ดคWนระเบ1ดไดนาไมต� ซG?งรKWสGกเส>ยใจจากการท>?
ระเบ1ดของเขาถKกน�าไปใชWในการครDาช>ว1ตมน4ษย� เขาจGงมอบ 94% ของ
ทร�พย�ส1นมาใหWเป8นเง1นท4นในการใหWรางว�ลโนเบล 5 สาขา  คIอเคม> การแพทย� 
ส�นต1ภาพ ฟbส1กส�, และวรรณกรรม) ส�าหร�บสาขาเศรษฐศาสตร�น�Cน ไดWเพ1?มเขWา
มาเมI?อ ค.ศ. 1969 โดยธนาคารแหDงชาต1สว>เดน

รางว�ลโนเบล (ตDอ)



  

รางว�ลโนเบลสาขาการแพทย� ปU ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� ในปU 1968 (พ.ศ.2511)

Feodor Lynen & Konrad Bloch



  

Prof. William Nunn Lipscomb
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 1976 (พ.ศ.
2519)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� โดยอยKDประจ�าท>?คณะ
ว1ทยาศาสตร�ฯ นานถGง 3 เดIอน (15 ม1ย.- 15 
กย. 2545)
ว�นท>? 14 ส1งหาคม 2545 บรรยายเรI?อง “อาช>พ
น�กว1ทยาศาสตร� (Career in Science)” ใน
งาน Science Lecture 2002
ว�นท>? 10 ก�นยายน 2545 ส�มมนาพ1เศษส�าหร�บ
น�กว1จ�ย เรI?อง “Research as a Way of Life”



  

รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 1981 (พ.ศ.
2524)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 22 
ต4ลาคม 2545 
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Bonding on Metal 
Surfaces: Chemistry & Physics” ณ 
หWอง K101-102 อาคารเฉล1มพระเก>ยรต1

Prof. Ronald  Hoffmann



  

Prof. Bert Sakmann
รางว�ลโนเบลสาขาการแพทย� ปU ค.ศ. 1991 
(พ.ศ.2534)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 2 
พฤษภาคม 2546
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Cortical 
Microcircuits and Their Plasticity” ณ 
หWอง K102 อาคารเฉล1มพระเก>ยรต1



  

Prof. Robert Huber, F.R.S.
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 1988 (พ.ศ.
2531)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 5 
เมษายน 2547
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Protein Structures 
in Medicine” ณ อาคารเฉล1มพระเก>ยรต1 
จ�ดโดยคณะว1ทยาศาสตร� รDวมก�บ หนDวยว1จ�ย
โครงสรWางและการท�างานของโปรต>น



  

Prof. Kurt Wüthrich
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 2002 (พ.ศ.
2545)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 13 
ธ�นวาคม 2547
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Structure of the 
molecules of life – Impact on 
modern biomedical research” ณ หWอง 
N101 อาคารช>วว1ทยาใหมD จ�ดโดยคณะ
ว1ทยาศาสตร� รDวมก�บ สกว.และ 
International Peace Foundation



  

Prof. Yuan T. Lee
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 1986 (พ.ศ.
2529)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 16 
ธ�นวาคม 2547
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Science, 
Technology and Peace on Earth” ณ 
หWอง N101 อาคารช>วว1ทยาใหมD จ�ดโดยคณะ
ว1ทยาศาสตร� รDวมก�บ สกว.และ 
International Peace Foundation



  

Prof. Jean – Marie Lehn
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 1987 (พ.ศ.
2530)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 6 
มกราคม 2548
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Supramolecular 
chemistry: Concepts and 
perspectives” ณ หWอง N101 อาคาร
ช>วว1ทยาใหมD จ�ดโดยคณะว1ทยาศาสตร� รDวม
ก�บ สกว.และ International Peace 
Foundation



  

Prof. Peter Agre
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 2003 (พ.ศ.
2546)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 17 
ม>นาคม 2548
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Aquaporin water 
channel: from atomic structure to 
clinical medicine” ณ หWอง N101 อาคาร
ช>วว1ทยาใหมD จ�ดโดยคณะว1ทยาศาสตร� รDวม
ก�บ สกว.และ International Peace 
Foundation



  

Prof. Jerome I. Friedman
รางว�ลโนเบลสาขาฟbส1กส� ปU ค.ศ. 1990 
(พ.ศ.2533)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 21 
ม>นาคม 2548
บรรยายพ1เศษเรI?อง “Are we really made 
of quarks?” ณ หWอง N101 ตGกช>วว1ทยา
ใหมD จ�ดโดยคณะว1ทยาศาสตร� รDวมก�บ 
สกว.และ International Peace 
Foundation



  

Prof. Aaron  Ciechanover
รางว�ลโนเบลสาขาเคม> ปU ค.ศ. 2004 (พ.ศ.
2547)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 8 
กรกฎาคม 2548
บรรยายพ1เศษเรI?อง “The ubiquitin 
proteolytic system: From a vague idea 
through basic mechanisms and onto
 human disease and drug targeting” 
ณ หWอง N101 ตGกช>วว1ทยาใหมD จ�ดโดยคณะ
ว1ทยาศาสตร� รDวมก�บ TheraVitae Co.,Ltd. 



  

Prof. David J. Gross
รางว�ลโนเบลสาขาฟbส1กส� ปU ค.ศ. 2004 (พ.ศ.
2547)
มาเย>?ยมคณะว1ทยาศาสตร� เมI?อว�นท>? 7 
มกราคม 2551
บรรยายพ1เศษเรI?อง “The Coming 
Revolutions in Fundamental Physics” 
ณ หWอง N101 ตGกช>วว1ทยาใหมD จ�ดโดยคณะ
ว1ทยาศาสตร� รDวมก�บ สกว.และ 
International Peace Foundation



  

ปUค.ศ.ท>?มาเย>?ยมชม

รายละเอ>ยดและห�วขWอการบรรยาย



  



  

หนWาช>วประว�ต1



  

หนWาแถลงขDาว



  

หนWาภาพขDาว



  

ว1ด>โอ



  

เอกสารประกอบการบรรยาย



  

ปHญหาและอ4ปสรรค
ขาดขWอมKลของน�กว1ทยาศาสตร�รางว�ลโนเบลท>?มาเย>?ยมชม เชDน Prof. 
Mario J. Molina
รKปภาพและว1ด>โอไมDครบถWวน
ขาดงานแถลงขDาวและเอกสารประกอบการบรรยาย



  

แนวทางแกWไข
ประสานงานก�บหนDวยโสตฯและงานประชาส�มพ�นธ� หรIอหนDวยงานท>?เป8น
ผKWจ�ด เพI?อขอขWอมKลและรKปภาพ



  

โครงการในอนาคต
โครงการจ�ดท�าเว�บไซต� ปาฐกถา ศาสตราจารย�ดร. สตางค� มงคลส4ข 
เนI?องในว�นคลWายว�นสถาปนาคณะว1ทยาศาสตร�
โครงการจ�ดท�า Digital Library ของน�กว1ทยาศาสตร�ด>เดDนแหDง
ประเทศไทย โดยใชWโปรแกรม Greenstone



  



  

แหลDงขWอมKลอWางอ1ง
ผศ.ดร.บ�วรอง ล1?มเฉล1มวงศ�
International Peace Foundation http://peace-foundation.net
.7host.com 
Nobel Prize http://nobelprize.org 
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ขอบค4ณคDะ


