
 

1 

 

 

ประวัติ ศาตราจารย นายแพทยสงกรานต นิยมเสน 

 

วันเกิด   12 เมษายน 2455 

ถึงแกกรรม  5 ตุลาคม 2513 

ภูมิลําเนา  จังหวัดนครสวรรค 

ครอบครัว  บิดา รอยเอก นายแพทยหลวงพิทกัษ คิลาพาธ (แผว นิยมเสน) 

   มารดา นางพทิกัษ คิลาพาธ (นางทองอยู บุษปวนิช) 

   คูสมรส นางสาวประคอง นิยมเสน (บุษปวนิช) เมื่อ พ.ศ. 2480 

   บตุร – ธิดา 2 คน คือ 

    -  นายเฉลมิชัย นิยมเสน 

    -  นางสายชม เอครพานิช 

ตําแหนงวิชาการ ศาสตราจารย 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. -   โรงเรียนประจําจงัหวัดอยุธยา จนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

พ.ศ. 2470 จบช้ันมัธยมปที่ 8 จากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร 

พ.ศ. 2477 สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร ไดรับปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2483 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลฮัมบูรก ประเทศเยอรมันนี 

พ.ศ. 2495 ไดรบัปรญิญาธรรมศาสตรบณัฑติ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

ประสบการณทํางาน 

พ.ศ. 2478 เขารับราชการเปนแพทยประจําบาน กองสูติกรรม โรงพยาบาลศิรริาช 

พ.ศ. 2479 ลาออกจากแพทยประจาํบานโรงพยาบาลศิรริาช ไปรบัราชการในแผนกแพทย กรมตํารวจ  

   ไดรับยศเปนรอยตํารวจเอก 
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พ.ศ. 2481 ลาออกจากกรมตํารวจ เพื่อไปศึกษาตอ ณ ประเทศเยอรมันนีดวยทุน อะเล็กซานเดอร  

   ฟวอน ฮุมโบลดท 

พ.ศ. 2484 เขารบัราชการเปนอาจารยผูชวยโท แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรและศิรริาชพยาบาล  

   มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร (มหาวิทยาลยัมหดิล) 

พ.ศ. 2491 เปนอาจารยเอก แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรและศิรริาชพยาบาล  

   มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2509 หวัหนาภาควิชานิตเิวชวิทยา 

พ.ศ. -  การสอนวิชานิติเวชวิทยาใหแกสถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ 

   -  มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร) 

    * นักศึกษาแพทยปที่ 4 คณะแพทยศาสตรและศิรริาชพยาบาล  

    * นักเรียนผดุงครรภ คณะแพทยศาสตรและศิรริาชพยาบาล  

    * นักเรียนเทคนิคการแพทยปที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย  

    * นักศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสงูทางการแพทยคลินิก (นิตเิวชวิทยา)  

    * นักศึกษาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ คณะสาธารณสขุศาสตร 

   -  กรมตํารวจ 

    * นักเรยีนนายรอยตํารวจปที ่4 โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

    * นักเรียนสืบสวน โรงเรียนสืบสวน กรมตํารวจ 

   -  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    * นักศึกษารัฐศาสตรปที่ 4 

   -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    * นักศึกษานิติศาสตรปที่ 4 

    * นักศึกษารัฐศาสตรปที่ 4 

   -  กระทรวงยุติธรรม 

    * อบรมผูชวยผูพิพากษา 

    * อบรมอัยการผูชวย 
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   -  กระทรวงกลาโหม 

    * นายทหาร โรงเรยีนนายทหารเหลาพระธรรมนูญ 

   -  นิตวิิทยาศาสตรสมาคมแหงประเทศไทย 

    * อบรมหลกัสูตรนิติวิทยาศาสตรระยะสั้น 

 

การดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ 

 -  ผูชํานาญที่ปรึกษานิติเวชวิทยา ประจําองคการตํารวจสากล กรุงปารสี 

 -  กรรมการแหงชาติวาดวยความเปนกลางทางการแพทย 

 -  ผูเช่ียวชาญนิตเิวชวิทยา กรมตํารวจ 

 -  ผูเช่ียวชาญนิติเวชวิทยา ของศาลยุติธรรม 

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยัแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 -  กรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

 -  กรรมการยา 

 -  กรรมการแพทยสภา 

 -  กรรมการมลูนิธิทับทมิ จั่นบญุม ี

 -  ที่ปรึกษากฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล  

 -  อนุกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 

 -  อนุกรรมการพจิารณาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอันตรายในการใชยา 

 -  บรรณาธิการ วารสาร จดหมายเหตุการแพทย 

 -  นายก แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 

 -  อปุนายก นิตวิิทยาศาสตรสมาคมแหงประเทศไทย 

 -  กรรมการแพทยกรณีสวรรคต 

 

ผูริเร่ิม กอต้ัง และบุกเบิก 
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 ศาสตราจารย นายแพทยสงกรานต นิยมเสน เปนผูบุกเบกิใหวิชานิติเวชศาสตร เปนทีรู่จกัอยางแพรหลาย

ในประเทศไทย และสมควรไดรบัเกียรติใหเปน “บดิาแหงวิชานิตเิวชศาสตร” ของประเทศไทย 

 

ผลงานวิชาการ บทความ และหนังสอื 

 ศาสตราจารย นายแพทยสงกรานต นิยมเสน มผีลงานในการเขียนหนังสอืนิติเวชวิทยา เพื่อใชประกอบ

การศึกษาวิชานิติเวชวิทยา สําหรับนักศึกษานิติศาสตรและรฐัศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งนักศึกษา

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักเรียนนายรอยตํารวจ รวมทัง้ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิติเวชวิทยาและ

กระบวนการยุติธรรม ไดนําหนังสือเลมน้ีมาใช ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิง ทั้งในดานการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

หนังสือเลมน้ีตีพมิพทัง้สิ้น 8 ครั้ง 

 ศาสตราจารย นายแพทยสงกรานต นิยมเสน ไดเขียนบทความนิติเวชวิทยา และกฎหมายทีเ่กีย่วกบั

การแพทย ตีพมิพลงในวารสารตาง ๆ เปนจาํนวนมาก บทประพันธทุกช้ินไดรบัความสนใจจากผูอานอยาง

กวางขวาง 

 

รางวัลและเกียรติคุณท่ีไดรับ 

พ.ศ. 2503  ไดรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  

    (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

พ.ศ. 2491 เครื่องราชอิสริยาภรณอันมเีกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ช้ันจัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

พ.ศ. 2493 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูย่ิงชางเผือก ช้ันจัตุถาภรณชางเผอืก 

พ.ศ. 2493 เหรียญบรมราชาภิเษก 

พ.ศ. 2494 เครื่องราชอิสริยาภรณอันมเีกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ช้ันตรติาภรณมงกุฎไทย 

พ.ศ. 2498 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูย่ิงชางเผือก ช้ันตรติาภรณชางเผอืก 

พ.ศ. 2506 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูย่ิงชางเผือก ช้ันทวีติยาภรณชางเผือก 

พ.ศ. 2509 เครื่องราชอิสริยาภรณอันมเีกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย 
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พ.ศ. 2509 เหรียญจกัรพรรดิมาลา 

พ.ศ. 2512 เหรียญรัตนาภรณช้ันที่ 3 

พ.ศ. 2512 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูย่ิงชางเผือก ช้ันประถมาภรณชางเผือก 

  

---------------------------------------------  
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