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วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารทดลองวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทดลองวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ

เหล่านักศึกษาตั้งแถวรอเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันประกอบพิธีเปิดอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ

ใต้รม่ พระบารมี

พระมหากษัตริยน์ กั วิทยาศาสตร์
“สถานที่นี้จะได้เป็นสถานศึกษาและค้นคว้าที่สำ�คัญ
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างสำ�คัญ
ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศของเรา”
พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ในการเสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ตกึ ทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ชื่อเดิมของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เป็นเสมือนแรงขับให้คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์มายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ
เป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ถือกำ�เนิดขึ้นภายใต้ร่มพระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระผู้ทรงสนพระราชหฤทัยและ
เห็นถึงความสำ�คัญของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาประเทศและความเป็นอยูข่ องพสกนิกร
ให้เป็นไปอย่างร่มเย็นเป็นสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตัง้ แต่ทรงศึกษาในต่างประเทศ เห็นได้จากการทีท่ รงเลือกศึกษา
แผนกวิทยาศาสตร์ สาขาสหวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา แม้ต่อมาจะทรงเปลี่ยนไปศึกษา
สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อให้ทรงมีพื้นฐานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปกครอง
ประเทศ แต่พระองค์ทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในการประยุกต์เพื่อพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดำ�ริมากกว่า 4,000 โครงการ จากการที่
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเยีย่ มราษฎรทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยาก
ของราษฎร จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
ทรงนำ�ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความรูเ้ หล่านีต้ ง้ั อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความจำ�เป็น ความพอประมาณ และความมีเหตุผล พระองค์ทรงกลั่นกรองความรู้ออกเป็น
แนวทางและวิธีการที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้และเข้าใจได้ โดยง่าย ทรงมี
พระราชดำ�ริว่า การนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ต้องเลือกให้เหมาะสมแก่สภาพและฐานะของประเทศและ
เหมาะแก่ราษฎร
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“พยายามที่จะทำ�อะไรที่ง่าย ๆ แล้วในที่สุดก็ทำ�ง่าย ๆ แล้วได้ผล
ก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัติ”
พระราชดำ�รัสพระราชทาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 23 เมษายน 2540

จากพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ เกิดเป็นโครงการ
เพื่อการพัฒนาชีวิตมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ แม้ว่าแต่ละโครงการจะมีรายละเอียด
แตกต่างกัน แต่หลักการสำ�คัญที่ทุกโครงการมีเหมือนกันคือ การตั้งมั่นอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
ตามธรรมชาติ เป็นหลักการที่สอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นกระบวนการคิด
สร้าง และทำ�อย่างเป็นระบบ
ช่วงต้นรัชสมัย พระราชกรณียกิจส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องกระทำ�ให้
ลุล่วงเพื่อให้บังเกิดผลโดยเร็ว นอกเหนือกว่านั้นเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เพราะต้องใช้เวลา
ในการศึกษา ทดลอง เก็บสถิติ ทดสอบ จนเป็นที่แน่พระราชหฤทัยแล้วจึงทรงกำ�หนดแบบแผน
ทุกเรื่องล้วนทรงสัมผัสปัญหาและติดตามอย่างใกล้ชิด
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรากฏแจ่มชัดเมื่อเจริญพระชนม์ได้ 10
พรรษา ทรงสร้างวิทยุและทรงต่อลำ�โพงเอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าไว้ ในพระนิพนธ์เรื่อง “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์” ว่า
“เครื่องวิทยุที่บ้านไม่ทรงมีสิทธิที่จะแตะต้อง มี ไว้ฟังข่าวเท่านั้น แต่เมื่ออายุสักสิบปีได้
ก็มี โอกาสสร้างของตัวเองขึ้นมาได้ ที่ โรงเรียนมีการขายสลากในงานของโรงเรียนงานหนึ่ง ท่าน
ก็ ได้สลากเป็นคอยล์ (Coil) ท่านศึกษาถามผู้รู้ว่าจะต้องทำ�อย่างไรจึงจะเป็นวิทยุออกมาได้ เขาก็
บอกให้ท่านซื้อแร่สีดำ� (Galena หรือ Galenite หรือ PbS) ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของเครื่อง คือที่
รับไฟฟ้าในอากาศที่เป็นคลื่นวิทยุ และหูฟังอีกคู่หนึ่ง ทั้งหมดราคาประมาณ 10 แฟรงค์ มาต่อกัน
อย่างไรไม่ทราบ ทรงสามารถฟังวิทยุที่เขาส่งได้ ยังแบ่งกันฟังคนละหูกับพระเชษฐา ต่อไปพระ
เชษฐาก็ซื้อของพระองค์เอง...”
ในด้านความเป็นนักประดิษฐ์ เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรง
ประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน เรือรบจำ�ลอง หลังจากเสด็จนิวัตพระนครแล้ว
ได้ทรงประดิษฐ์ เรือมด เรือซูเปอร์มด เรือไมโครมด เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพใน
การผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความสนพระราชหฤทัยในด้านงานช่าง และพระ
วิริยะที่ทรงทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำ�เร็จตามเป้าหมายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พระอัจฉริยภาพนี้เมื่อ
เสด็จขึ้นครองราชย์ได้กลายเป็นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ นานา ที่สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ราษฎร
ของพระองค์
กล่าวได้ว่า พื้นฐานที่ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือสิ่ง
สำ�คัญของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจและเข้าถึง ความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและ
เป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ทรงนำ�มาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศ ก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำ�ริ
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นับพันโครงการ ครั้งหนึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ ให้สัมภาษณ์แก่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อ พ.ศ. 2550 ว่า
“วิธีคิดของพระองค์ท่านมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีระบบในทุกสิ่ง ไม่ ใช่พอมีปัญหาเข้ามาแล้ว
จะทำ�ทันทีทนั ใด พระองค์ทา่ นจะใช้เวลาคิดพอสมควร และประมวลความคิดอย่างมีระบบ ความจริง
ก็คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเอง หาต้นเหตุก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วหาวิธีการแก้ ไข
หลังจากแก้ ไขแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร พระองค์ท่านยึดเอาธรรมชาติเป็นหลัก ยึดธรรมะ นั่นคือ
ธรรมชาติ คือธรรมดา เป็นหลักในการวางระบบทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึง
เรียบง่าย มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผ่านระบบการคิดมาก่อน”
แนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงให้ความสำ�คัญและเน้นการพัฒนาในทุกด้านอย่างสัมพันธ์กัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์
และทรัพยากรธรรมชาติ ทำ�ให้เกิดความสมดุลเมื่อนำ�ไปพัฒนาประเทศ ยึดหลักความต้องการของ
ประชาชน เหมาะสมกับสภาพภูมศิ าสตร์ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมของชุมชน เป็นวิธกี ารทีฉ่ ลาดและ
มองการณ์ไกล ครอบคลุมและเข้าถึงแก่นของการพัฒนา ซึ่งวิธีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ มีหลัก 7 ประการ ได้แก่
1. ต้องศึกษาพืน้ ฐานเดิมของสังคมก่อน เพือ่ กำ�หนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
2. ต้องศึกษาข้อมูลของพื้นที่ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำ�หนดแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ
สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร วัฒนธรรม แนวคิดของราษฎร ซึ่งแต่ละโครงการจะมา
เงื่อนไขที่แตกต่างกัน การเข้าไปพัฒนาจึงไม่อาจใช้สูตรสำ�เร็จเข้าไปดำ�เนินการโดยไม่
คำ�นึงถึงความสำ�คัญของข้อมูลพื้นที่
3. ใช้หลักวิชาการเป็นสำ�คัญ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำ�รวจข้อมูลพื้นที่ การวางแผน
การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบผลงาน การประสานวิชาแขนงต่าง ๆ
ให้กลมกลืนเกื้อกูลกัน
4. กระทำ�อย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขัน้ เป็นตอน ไม่ท�ำ เพราะรีบร้อนอยากลองของใหม่
5. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้องรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
6. รวมกลุ่มประชาชน กระตุ้นให้เกิดความสามัคคี เพื่อจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�งาน
ร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน
7. วางระบบการทำ�งานแบบบูรณาการ คือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำ�งานประสานกัน
ภายใต้แผนงานและรูปแบบการจัดการเดียวกันโดยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นแม่งาน
พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบกับความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงแก้
ปัญหาของประเทศ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จึงถวายพระราชสมัญญานาม “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์”เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542 และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถวายพระราช
สมัญญานาม “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อ พ.ศ. 2544
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ภาพจากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์, 2543.

ภาพจากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์, 2543.

พ.ศ. 2549 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เทิด
พระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากพระราชดำ�ริ ให้ดำ�เนินโครงการ
“แกล้งดิน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในประเทศเขตร้อนเป็นโครงการ
แรกของโลก โดยนำ�นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
จากพระเกียรติคุณด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศ
สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวาย รางวัล เหรียญเกียรติคณ
ุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
จำ�นวนมาก สมควรที่จะบันทึกไว้ อาทิ
พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเหรียญประกาศพระเกียรติคุณ ในฐานที่ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจ
ดีเด่นเป็นทีย่ อมรับระดับนานาชาติดา้ นการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (UNEP Gold
Medal of Distinction) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health for All Gold Medal) ในฐานะที่ทรง
บำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขของประเทศ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
สมาคมนานาชาติด้านนิเวศวิทยาทางเคมี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The
International Society of Chemical Ecology: ISCE) ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(Natura Pro Futura Medal) เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2536
สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินนานาชาติ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (The
International Erosion Control Association: IECA) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เหรียญสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ นานาชาติ ในฐานะทีท่ รงเป็นแบบอย่างสำ�หรับประเทศอืน่ ๆ
ได้ปฏิบัติตามในเรื่องของการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2538

ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
รากหญ้าแฝกชุบสำ�ริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award) เพื่อสดุดีพระ
เกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและนำ�้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐั อิตาลี (Food and
Agriculture Organization: FAO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญแอกริโคลา
(Agricola Medal) ในฐานะที่ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สขุ ของปวง
ชนชาวไทย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบอาชีพเพาะปลูก บำ�รุงรักษาน้ำ� และบำ�รุงรักษาป่า
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538
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พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (World Meteorological
Organization: WMO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้าน
อุตุนิยมวิทยา (Award in Recognition of His Majesty’s Strong Support for
Meteorology and Operational Hydrology เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระปรีชา
สามารถด้านอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
สมาคมนักประดิษฐ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
(The Belgians Chamber of Inventors) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล เมริต
เดอ แลงวองซิยง (Merit de I’Invention) ในฐานะทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจ
สร้างสรรค์สรรพสิง่ นานัปการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราษฎร เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2543
ในโอกาสทีพ่ ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น�ำ กังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา ไปจัดนิทรรศการ
ในงานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2000: นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ของโลก ครั้งที่ 49 (Brussels Eureka 2000: 49th Anniversary of the
World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) เมื่อวันที่
14-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ได้รับการ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
- เหรียญ Prix OMPI Femme Inventeur Brussel EUREKA 2000
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก
- เหรียญ Gold Medal with Mention รางวัลสรรเสริญในพระอัจฉริยภาพ
แห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
- ถ้วย Grand Prix International รางวัลผลงานด้านการประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด
- ถ้วย MINISTER J. CHABERT รางวัลผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น
- ถ้วย Yugoslavia รางวัลสรรเสริญในพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์
6

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552

ในงานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2001: นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของโลก ครัง้ ที่ 50 (Brussels Eureka 2001: 50th Anniversary of the
World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) เมื่อวันที่
13-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ได้รับ
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
- ถ้วย D’Un Concept Nouveau de Development de la Thailande
รางวัลผู้ ให้แนวคิดเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ถ้วย Special PRIX รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎี ใหม่
น้ำ�มันปาล์ม และฝนหลวง
- เหรียญ Gold Medal with Mention สดุดีพระเกียรติคุณ
ด้านการประดิษฐ์คิดค้นนำ�้ มันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำ�มันปาล์ม
- เหรียญ Gold Medal with Mention สดุดีพระเกียรติคุณ
ด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฎี ใหม่
- เหรียญ Gold Medal with Mention สดุดีพระเกียรติคุณ
ด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการศึกษาวิจัยการทำ�ฝนเทียมและการพัฒนา
ดัดแปลงสภาพอากาศ (UAE Prize for Weather Modification) ณ พระตำ�หนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติคุณ “ผู้นำ�โลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
(WIPO Global Leader Award) ในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อุทิศพระองค์และ
ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา
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พระราชสมัญญาและรางวัลเกียรติยศเหล่านี้ มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพระปรีชาสามารถอัน
ลำ�้ เลิศด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนน้ำ�พระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมี ให้แก่ปวงชน
ชาวไทยด้วยพระเมตตา พระราชกรณียกิจทั้งมวลคือการสร้างชาติให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น พสกนิกร
มีความสุขร่มเย็น ตลอดระยะเวลาทีท่ รงครองแผ่นดินล้วนเป็นกาลเวลาทีส่ ร้างสรรค์แต่คณ
ุ ประโยชน์
อเนกอนันต์ทง้ั สิน้ สมควรทีช่ าวไทยทัง้ ผองจะน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยึดมั่นเป็นแบบ
อย่างในการดำ�เนินชีวิตสืบไป

“จะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้า
ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางและรู้จักพิจารณานำ�ส่วนที่ดีมีประโยชน์แท้
มาใช้ด้วยความคิดริเริ่มและความเฉลียวฉลาด
เพื่อให้งานที่ทำ�พัฒนาอย่างเต็มที่ และอำ�นวยประโยชน์
สร้างเสริมเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง”
พระบรมราโชวาทเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
วันที่ 27 พฤษภาคม 2527

เอกสารอ้างอิง
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พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย. 12-13. กรุงเทพ : กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
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พริ้นติ้งเฮ้าส์.
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วิทยาศาสตร์. ใน พระมหากษัตริย์ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม. 25-32.
กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2543). คำ�ประกาศราชสดดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ. ใน
พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์. 17-86. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2544). การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล Merite de
I’Invention. ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ. 19-24. กรุงเทพ : อมรินทร์
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ภาพจากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์, 2543.

พระมหากรุณาธิคณ
ุ
หาทีส่ ด
ุ มิ ได้
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500
โดย ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ดำ�เนินการจัดตั้งตามความมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งเป็น
คณะวิทยาศาสตร์ โดยทางกองทัพบกได้ โอนที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณถนน
ศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ครึ่ง ให้เพื่อดำ�เนินการจัดตั้ง และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ
สำ�หรับดำ�เนินการก่อสร้างอาคารทดลองวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
ประกอบกับงบประมาณช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์อีกจำ�นวนหนึ่ง
วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และเสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2511 จากนั้นเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมชมตึกทดลองวิทยาศาสตร์และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ผู้แทนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ถวาย
รายงานอย่างใกล้ชิด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปวง
จากนัน้ เสด็จพระราชดำ�เนินเยีย่ มชม ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริเวณชัน้ สอง
ตึกฟิสิกส์ ในการนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ลงพระบรมนามาภิไธยให้ ไว้เป็นที่ระลึก นับเป็นสื่ง
มิง่ มงคลอันล�ำ้ ค่าสำ�หรับชาวคณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ ปัจจุบนั สมุดลงนามฉบับนีเ้ ก็บรักษาและจัดแสดงไว้
ณ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กราบบังคมทูลถวายรายงานในพิธีเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมชม
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเยี่ยมชม
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรการสาธิต
การใช้งานเครื่อง Electron Microscope ปัจจุบันอุปกรณ์ชุดนี้เก็บรักษาไว้
ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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พระเทพรัตนเมธี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระ
อุปถัมภ์มลู นิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา (มูลนิธิ สอวน.) ทรงเล็ง
เห็นถึงความสำ�คัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้มี โอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนให้ทัดเทียมระดับสากล สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ให้มี โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่าง ๆ ในระดับนานาชาติได้ มูลนิธิ สอวน.
จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 11 แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ทำ�หน้าที่เป็น
ศูนย์ สอวน. ดำ�เนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดความพร้อมและดำ�เนินการคัดเลือก
นักเรียนเข้าแข่งโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ มูลนิธิ สอวน. ได้เริ่มดำ�เนินการเป็นครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2547 จัดการแข่งขันเป็นประจำ�ทุกปี โดยมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ต่าง ๆ หมุน
เวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำ�เนินการเป็น
เจ้าภาพใน พ.ศ. 2554 ภายใต้ชื่อ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The Eighth
Thailand Biology Olympiad) และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ
ด้วยความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรโดยถ้วนหน้า
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 กำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน ถึง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดการ
แข่งขัน ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

19

ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
(The 49th International Chemistry Olympiad)
6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิด การแข่งขันเคมี โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (The 49th International Chemistry
Olympiad) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก สอวน. นางพรพรรณ ไวทยางกูร
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะกรรมการอำ�นวยการ
จัดงาน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำ�รัสเปิดการแข่งขัน
เคมี โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 โดยมี ใจความตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทุกท่านถือเอาโอกาสนี้
เป็นการสร้างเสริมความสามารถและประสบการณ์ของท่าน ใน พ.ศ. 2560 นีท้ างโอลิมปิกวิชาการ
สากล ได้ถอื เป็นปีแห่งความหลากหลายและความคิดเห็นทีต่ รงกัน ซึง่ ความสนใจร่วมกันในศาสตร์
ทางด้านเคมีนี้แสดงให้เห็นถึงพันธะที่เชื่อมโยงความแตกต่างและหลากหลายของพวกเรา ซึ่งนำ�ไป
สู่การสร้างความผูกพันของโลกใบนี้ของเราด้วยเคมี การแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นจุดที่สำ�คัญในชีวิต
เพื่อก้าวสู่ความยอดเยี่ยมในด้านวิชาการของท่านและในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการสร้าง
ความเข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ และขอให้ถือโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาของการสำ�รวจเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจ
ต่าง ๆ ในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน”
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ภาพจาก: หนังสือ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2549), 2549.

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ทรงสำ�เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนก
วิทยาศาสตร์ ทรงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2518 โดยทรงร่วมสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนอื่น ๆ
เมื่อทรงอยู่ชั้นปีที่สอง ทรงเลือกสาขาวิชาเคมีเป็นวิชาเอก เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในปีการศึกษา
2521 ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเลือกศึกษาวิชา
เคมี เนื่องจากทรงตั้งปณิธานว่าจะทรงนำ�ความรู้มาใช้ ในงานทดลองของโครงการต่าง ๆ ทีด่ �ำ เนิน
การตามพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่าง
ปิดภาคเรียนชั้นปีที่ 3 ทรงปฏิบัติการฝึกงานตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยเสด็จไปฝึกงาน
ณ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย
หลังสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
อินทรีย์เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนือ่ งจากทรงสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยคะแนนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัมหิดลจึงอนุมัติให้ทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้
โดยไม่ต้องผ่านมหาบัณฑิตก่อน ทรงเริ่มการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และทรง
เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ระหว่างทีท่ รงศึกษา ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถทัง้ ในการศึกษาและการวิจยั ทรงทำ�
การวิจยั สองเรือ่ งได้แก่ การวิจยั ส่วนประกอบของกระชายเหลืองหรือกระชายแกง ซึ่งมีสรรพคุณทั้ง
ในทางยาไทยและการบริโภคโดยทั่วไป และการวิจัยเกี่ยวกับยา วิธีการในการสังเคราะห์สารเคมี
นำ�มาใช้ประโยชน์ ในการวิจัยยารักษาโรค ด้านการเกษตร หรือด้านอุตสาหกรรม เช่น การ
สังเคราะห์อนุพันธ์ของสารฆ่าแมลงบางชนิด 1
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2531). พระประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี. ใน 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2531.
กรุงเทพ : ฤทธิศรีการพิมพ์.
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนาม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งทั้งสองสถาบันยังคงทำ�งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันอย่างดียิ่ง
มาจนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
แสดงพระปรีชาสามารถด้านวิชาการเป็นทีย่ กย่องในหมูน่ กั วิชาการ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็น
องค์อุปถัมภ์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำ�ให้วงการวิทยาศาสตร์ของ
ไทยเจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสืบไป
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์)
จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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การเปลีย่ นแปลงคือ
ความท้าทาย โอกาส และ ความหวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวฒ
ั น์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภาคณบดีวทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ของประวัติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ผ่านมา ผมได้เห็นภาพ “การเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นผ่านทางเอกสารต่าง ๆ เรื่องเล่า ตลอดจน
ที่ประสบมาด้วยตนเอง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวงการวิทยาศาสตร์ไทยก็เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในการเป็นผู้น�ำ ในสังคม คณะวิทยาศาสตร์จึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยเรา
ไม่สามารถทำ�แบบเดิม คิดแบบเดิมได้ ทั้งที่จริง ๆ แล้ว บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความ
เป็น “หัวก้าวหน้า” และแนวคิด “เสรีนิยม” เป็นพื้นฐาน ซึ่งเมื่อตระหนักถึง “การเปลี่ยนแปลง”
และ “ความท้าทาย” ที่กำ�ลังมาถึง เราก็จะสามารถสร้าง “โอกาส” และมองเห็น “ความหวัง” ใน
อนาคตจากนี้ ไปได้ชัดเจนขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นจาก “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์” สั่งสมความสำ�เร็จและเป็นเบ้าหลอมสร้างทรัพยากรบุคคล ศิษย์เก่าหลายท่านเป็นผู้ชี้น�ำ
แนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมาชิกคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นผู้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในองค์กรให้ยั่งยืนมา
ถึงปัจจุบัน และร่วมกันมุ่งมั่นที่จะส่งต่อถึงอนาคตด้วยแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกัน พันธกิจหลักของ
คณะวิทยาศาสตร์ คือการจัดการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงอย่างเข้มข้น (รวมทั้งวิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงก่อนจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
ขึ้น) การจะทำ�ให้พันธกิจการเรียนการสอนบรรลุได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะขาดพันธกิจด้านการวิจัย
คงเป็นไปไม่ ได้ ซึ่งในที่สุดการทำ�วิจัยเชิงลึกจึงกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
นักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายท่าน คณะวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้
ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงวงการวิทยาศาสตร์ ไทยก็ว่าได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ยังเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น และยังมีภาพ
ลักษณ์ของความทันสมัยอยู่เรื่อยมา
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับภาคเอกชนคือ บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
เปิดศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator: GII เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์
และนักศึกษาได้รว่ มวิจยั กับทีมวิจยั ของ GII เพือ่ ร่วมกันค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมด้านโภชนาการ

มีคำ�กล่าวว่า สิ่งที่น่ากลัวขององค์กรที่ประสบความสำ�เร็จมาเป็นเวลายาวนานคือ “การ
ติดกับดักความสำ�เร็จของตนเอง” โดยอยู่ด้วยการอาศัยแรงส่งที่เกิดจากความสำ�เร็จในอดีตที่ผ่าน
มา ไม่ ใส่ ใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำ�ให้มองไม่เห็นโอกาสและความหวังในอนาคต
ที่อยู่ข้างหน้า อีกทั้งในขณะที่สังคมปัจจุบันเกิด disruption อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมากมายในหลาก
หลายศาสตร์และสาขาอาชีพ ดังนั้นในฐานะผู้นำ�องค์กร ผมจึงมีคำ�ถามเสมอว่า อนาคตจากนี้ ไป
เพื่อความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ รูปแบบพันธกิจการจัดการเรียนการสอนและการทำ�วิจัยที่
เป็นมาโดยตลอด จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร เราจะอยู่แบบนี้ ได้อีกนานแค่ ไหน เราได้ปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความท้าทายที่อยู่รอบตัวทันหรือไม่ เรามองเห็นโอกาสและความ
หวังอยู่ข้างหน้าหรือไม่ จากนี้ ไปจำ�นวนนักศึกษาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Search engine
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนเหล่าปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในระบบการศึกษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการมีอยู่ของอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา
แม้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จะปรับนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังคงต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังและสร้างสรรค์จากสมาชิกทุกท่านในการช่วยกันปรับตัวอย่างจริงจัง
เพราะการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเดิมที่เราคุ้นเคยกันมานานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใน
อนาคตอันใกล้นี้ ทั้งรูปแบบ ความรวดเร็ว และความอเนกประสงค์ การเรียนการสอนของพวก
เราจะสู้กับปัญญาประดิษฐ์ได้หรือไม่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและถูกต้อง
อาจารย์แต่ละท่านยังต้องให้ความเอื้ออาทรกับนักศึกษามากขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าของการเรียนจาก
“ครู” ที่เป็นคน
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ณ วันนี้ กล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ผู้บริหารประเทศและสังคมเรียกหา “นวัตกรรม” ด้วยมอง
ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญของเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติให้พ้นจากกับดักรายได้ปาน
กลาง โดยที่ทุกคนเห็นว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีจะเป็นกลจักรสำ�คัญใน
การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น จึงเป็นเวลาอันสมควรที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
ต้องแสดงบทบาทในการร่วมผลักดันการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นรากเหง้าที่แท้จริงและยั่งยืนของการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น
คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างนวัตกรรมคู่ ไปกับการทำ�งานวิจัยเชิงลึก แม้ว่า
สังคมไทยจะยังมองไม่เห็นถึงความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีเท่าที่ควร
ก็ตามที
มหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ แต่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เอกชนต่างหากที่เปลี่ยนการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ขายได้ และมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ ได้ ในสภาวะปัจจุบัน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะวิทยาศาสตร์แห่งแรกที่มีการทำ�งานร่วมกับภาคเอกชน
สัญชาติไทยขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างหน่วยวิจัยขนาดใหญ่ขึ้น
ภายในคณะ เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว กลายเป็น “ต้นแบบ” ตามนโนบาย
ของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในวันนี้และในอนาคต สภาพความเป็นจริงของสังคมไทยเราปฎิเสธไม่ ได้เมื่อข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นเป็นคำ�ถามที่ว่า เมื่อจำ�นวนนักศึกษาลดลง คณะวิทยาศาสตร์จะทำ�อะไร คำ�ตอบหนึ่ง
คือ อาจารย์แต่ละท่านควรนำ�ความรู้เชิงลึกที่เราสั่งสมมาประยุกต์ ใช้ ในทำ�งานวิจัยร่วมกับภาค
เอกชนอย่างเป็นรูปธรรม การทำ�งานร่วมกับภาคเอกชนนี้ก็ควรจะต้องเป็นแหล่งรายได้ ซึ่งเป็น
เรื่องปกติของคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ในต่างประเทศ ดังนั้นก็คงถึงเวลาที่คณะ
วิทยาศาสตร์จะต้องหาประโยชน์เชิงรายได้จากผลงานวิจัยและการทำ�งานวิจัยมากขึ้น ตลอดจน
การส่งเสริมให้เกิด บริษัท Startup มากขึ้น อย่างเลี่ยงไม่ ได้
คณะวิทยาศาสตร์จะพัฒนาต่อไปได้นั้น ต้องมีส่วนร่วมในสังคม (Social Engagement)
ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ การนำ�ความรูค้ วามชำ�นาญไปช่วยภาคอุตสาหกรรมและสังคมเพือ่ ช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อความกินดีอยู่ดีของสังคม เมื่อเราช่วยสังคม
แล้ว เราก็ย่อมได้รับการสนับสนุนจากสังคม รวมทั้งศิษย์เก่าที่มีความพร้อมที่จะกลับมาช่วยคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป ในเมื่อ “เรือธง” ของคณะวิทยาศาสตร์คือ “การวิจัย” ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เรา
ทุกคนจะต้องทำ�ให้สังคมประจักษ์ถึงความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ไม่ ใช่เป็นเพียงแค่นามธรรม แต่ ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่จับ
ต้องได้ เพื่อความยั่งยืนและเป็นผู้น�ำ ของสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป
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จากซ้าย ศาสตราจารย์ นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส
และ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ถ่ายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ภาพจาก หนังสืออนุสรณ์ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คัดลอกจาก
สตางค์ มงคลสุข. (2502). คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ใน อนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

เนือ่ งในการทีน่ กั ศึกษาได้รว่ มมือกันจัดทำ�หนังสืออนุสรณ์ ของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำ�หรับปี พ.ศ. 2502-3 ขึ้นนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสกล่าวถึงความเป็นมาแห่งคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์นี้ ให้ทราบพอเป็นสังเขปด้วย
ความคิดที่จะตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านผู้
บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ได้มี
ความตั้งใจมานานแล้ว โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นมีนักศึกษา
ประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์ เช่น เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเภสัช เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียม
สุขาภิบาล และเตรียมพยาบาลปริญญา ซึ่งมีนักศึกษาจำ�นวนมาก จึงน่าจะได้รวบรวมให้มาเรียน
ที่แห่งเดียวกันและจัดตั้งเป็นคณะขึ้น และอีกประการหนึ่ง ท่านผู้บัญชาการมีความคิดที่จะให้
คณะนี้ ให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขา เพื่อให้ผู้ที่ส�ำ เร็จมานั้น
ได้เป็นอาจารย์ต่อไปในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และทำ�งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต้องใช้แพทย์ที่สำ�เร็จออกมาเป็นอาจารย์ ในทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้น pre-clinical ทั้งนั้น ซึ่งในต่างประเทศในขณะนี้นิยมใช้นักวิทยาศาสตร์ที่ ได้ศึกษา
วิชานั้น ๆ มาเป็นอาจารย์ทาง pre-clinical มากกว่า เช่น วิชาชีวเคมีก็ ใช้ผู้ที่ส�ำ เร็จได้ปริญญาทาง
ชีวเคมีเป็นผู้สอน เป็นต้น
ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งนี้ ประจวบกับทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้ง
โรงเรียนแพทย์ขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ องค์การยูซอมของสหรัฐอเมริกา
ท่านผู้บัญชาการจึงได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำ�เนินการรับนักศึกษาเตรียมแพทย์สำ�หรับโรงเรียน
แพทย์เชียงใหม่ก่อนเป็นจำ�นวน 65 คน ในปี พ.ศ. 2501 โดยในขั้นแรกนั้นได้อาศัยยืมสถานที่
ของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถานที่ศึกษาชั่วคราวและมีชื่อว่า
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

พ.ศ. 2502 การก่อสร้างสถานทีเ่ รียนของโรงเรียนได้เสร็จบางส่วน แต่พอใช้เป็นที่เรียนได้
จึงย้ายมาเรียนที่ตึกเรียนของโรงเรียนที่ถนนศรีอยุธยา พร้อมกับได้รวมเอานักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาอื่น ๆ ซึ่งฝากเรียนไว้ชั่วคราวที่คณะเภสัชศาสตร์ มารวมกันไว้ที่ โรงเรียน
เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นเป็น 300 คน ประกอบด้วย
เตรียมแพทย์สำ�หรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ เตรียมทันตแพทย์ เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียม
สุขาภิบาล และเตรีมพยาบาลปริญญา สำ�หรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะเภสัช
ศาสตร์เป็นการชั่วคราว เมื่อใดทางโรงเรียนมีสถานที่พอแล้ว ก็จะโอนมาอยู่ ในคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ต่อไป ตามมติของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้อนุมัติให้ตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2501 มีหน้าที่ ให้การศึกษาด้านเตรียมวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติให้เปิดหลักสูตรขั้นปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์บางสาขาขึ้นด้วย และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
ในการจัดตัง้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขน้ึ นี้ ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทั้งเก่าและใหม่ทั้งสามท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ศาสตราจารย์ หลวง
พิณพาทย์พิทยาเภท และศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ได้เป็นผู้ที่ ให้ความสนับสนุน
ร่วมมือและลงมือดำ�เนินการเอง ช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่างานไม่
สามารถจะดำ�เนินไปได้ถ้าขาดความร่วมมือในการดำ�เนินงานจากท่านทั้งสามนี้
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(จากซ้าย)
ศ. นพ.หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส) ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2488-2500)
ศ. นพ.หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2500-2501)
และ ศ. นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2501-2507)

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง สองผู้ร่วมก่อตั้งคณะวิทยศาสตร์การแพทย์
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ในเรือ่ งสถานทีส่ �ำ หรับจัดสร้างตึกเรียน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ท่าน นายก
รั ฐ มนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ พลเอกถนอม กิ ตติ ขจร พลเอกสุ ท ธิ ์ สุทธิสารรณกร พลโท
จิตติ นาวีเสถียร ซึ่งได้มองเห็นความสำ�คัญของการศึกษาและมิจิตใจกว้างขวางเสียสละมอบที่
ของกองทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ให้ ในระยะแรกประมาณ 7 ไร่กว่า เพื่อจัดสร้างตึกเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น
ในด้านงบประมาณ ขอกราบขอบพระคุณท่านผูอ้ �ำ นวยการ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ และรอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ คุณสิริ ปกาสิต และเจ้าหน้าที่ที่ ได้พิจารณาให้งบประมาณแก่คณะ
นี้พอดำ�เนินการไปได้ด้วยดี
ในด้านการดำ�เนินงานมาตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก ข้าพเจ้ารูส้ กึ เป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณอย่างสูงแก่บรรดา
อาจารย์ของข้าพเจ้า คือ ศาสตราจารย์ทองศุข พงศทัต ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำ�ทอง
ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล และคุณหลวงสุขุม นัยประดิษฐ์ ที่ ได้ ให้ค�ำ แนะนำ�และช่วยเหลือ
มาจนการงานสำ�เร็จไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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60 ปีทพ
่ี น้ ผ่าน

จากเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฐมบท “วิทยาศาสตร์ ไทย” ในระดับอุดมศึกษา
นับตั้งแต่ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ที่หว้ากอ เมื่อ พ.ศ. 2411 โดยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จากการ
ทรงคำ�นวณการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นที่ชื่นชมทั้งชาวสยามและชาวต่างชาติ เหตุการณ์
ครั้งนั้นทำ�ให้ชาวสยามเริ่มตื่นตัวและยอมรับวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมมาแต่ โบราณ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร การศึกษาเล่าเรียนในระดับ
สูงจึงจำ�กัดอยู่ ในวงของเจ้านายเท่านั้น
ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำ�ริ
ที่จะจัดตั้งระบบการศึกษาแบบสากล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างโรงเรียนหลวงขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้ลูกหลานราษฎรทั่วไปได้มี โอกาสเล่าเรียน เป็นการขยายฐานการศึกษาให้แก่ราษฎรของ
พระองค์ ให้รู้จักวิทยาการสมัยใหม่มากขึ้น มิเพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงมองการณ์ไกล ด้วยใน
ขณะนั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ล่าอาณานิคมจากประเทศตะวันตก ซึ่งหากชาวไทย
ยังคงล้าหลังทางวิทยาการ ประเทศตะวันตกอาจหาเหตุใช้อ้างในการเข้ายึดกลืนแผ่นดิน แต่กว่า
ที่ระบบการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง ก็ล่วงเข้าสู่ปลายรัชสมัยของพระองค์ มีการ
ประกาศยกกรมธรรมการขึ้นเป็น กระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ถือว่า
การศึกษามีความสำ�คัญจนถึงกับต้องมีเสนาบดีว่าราชการ
วิชาวิทยาศาสตร์นั้นเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นลำ�ดับนับตั้งแต่ พ.ศ. 2410 ที่ ได้มีการจัดพิมพ์
หนังสือ “กิจจานุกิจ” โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ� บุนนาค) ถือว่าเป็นตำ�ราวิชาวิทยาศาสตร์
เล่มแรกของไทย เนื้อหาประกอบไปด้วยการบรรยายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดโดยชาวตะวันตก เพื่อให้ชาวไทยเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ตามความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์
มากกว่าจะหลงงมงายว่าเป็นเรื่องสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
จนเมื่อ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ว่าราชการตำ�แหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
มีการจัดตั้งระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยยกระดับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในรัชสมัย
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 คณะ ได้แก่
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

39

ในยุคเริ่มต้น คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้
แก่นักเรียนแพทย์และวิศวะ อีกทั้งยังผลิตครูสำ�หรับวิทยาศาสตร์เพื่อส่งไปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ จนเมื่อ พ.ศ. 2491 คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้แยกตัวออกจากคณะอักษรศาสตร์ (เคยแยกตัวออกมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.
2476 แต่ก็ประรวมกันใหม่อีกครั้งในปีเดียวกัน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิลนิธิ เป็นคณบดี
นับเป็นการเริ่มต้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการครั้ง
แรกของไทย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงกลายเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ในยุคนั้นเริ่มมีการส่งเสริมให้นักเรียนไทยเดิน
ทางไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ยังต่างประเทศมากขึ้นด้วยทุนเล่าเรียนหลวง โดยมีจุดประสงค์
เพือ่ สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทยให้กลับมารับราชการในประเทศ การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของไทย
จึงเริ่มมีพัฒนาการขึ้นเป็นลำ�ดับ มีบัณฑิตวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น แต่ถงึ กระนัน้ การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ก็ยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงวิชาพื้นฐานของนักเรียนแพทย์อยู่นั่นเอง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
แม้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของไทยเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น
แต่สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษายังคงมีอยู่แห่งเดียว คือคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงเริ่มมีความคิดที่จะสร้างสถาบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2499 ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ในขณะนั้น ได้ติดต่อกับองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (USAID : United State
Agency for International Development) เพื่อขอความช่วยเหลือการศึกษาด้านแพทยศาสตร์
โดยสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นแพทย์ ในส่ ว นภู มิ ภ าคขึ้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ คือ โรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมา
มีการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 มีแนวคิดเพื่อจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาประกอบ
อื่น ๆ เป็นเวลา 2 ปี ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ก่อนที่จะแยกไปศึกษาในสาขาต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งเมื่อเริ่ม
ก่อตั้งนั้นใช้ชื่อสถาบันว่า โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้บางส่วนของตึกเทคนิคการ
แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำ�หรับการเรียนการสอน แต่ โดยจุดหมายนั้นคือการสร้าง คณะ
วิทยาศาสตร์ สำ�หรับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส จึงมอบ
หมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ทำ�หน้าที่ดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง
กล่าว
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็น
ผู้อ�ำ นวยการคนแรก จึงรับนักศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ จำ�นวน 64 คน เข้ามา
เป็นนักศึกษารุ่นแรกของสถาบัน ช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลากร ในปีแรกมีอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียง 9 ท่าน ได้แก่
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“อาจารย์สตางค์” ที่ห้องทำ�งานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนศรีอยุธยา

1) อาจารย์ผดุง ว่องพยาบาล 		
3) อาจารย์วารุณี เลิศศิริ (บุษปวานิช)
5) อาจารย์สมศรี ศรีรัฐ 			
7) อาจารย์ผ่องสรรพ์ เต็งไตรรัตน์ 		
9) อาจารย์บังอร จันทนะภุมมะ

2) อาจารย์ไพบูลย์ เลปนานนท์ 		
4) อาจารย์วิทยา สุภาพ
6) อาจารย์ลาวรรณ จันทรสุต
8) อาจารย์สรรเสริญ ต่างใจ

นอกจากนี้ ปัญหาด้านอาคารสถานที่ก็นับเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อครั้งเริ่มดำ�เนินการนั้นต้อง
อาศัยอาคารเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว จนกระทั่ง ศาสตราจารย์
ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ด�ำ เนินการขอโอนที่ดินเนื้อที่ราว 7 ไร่ครึ่ง ของสำ�นักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ บริเวณถนนศรีอยุธยา และดำ�เนินการจนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในสมัยของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
พ.ศ. 2502 ได้มีการย้ายนักศึกษามาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายังอาคารเรียนที่
สร้างเสร็จแล้วบางส่วน ซึ่งในขณะนั้นได้เร่งทำ�การก่อสร้างให้ทันสำ�หรับเปิดรับนักศึกษารุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เอง ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 ชั้น เป็นห้องบรรยายขนาดใหญ่
สามารถจุนักศึกษาได้ 200 คน นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยห้องบรรยายย่อยและห้องปฏิบัติการ
ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อีกจำ�นวนหนึ่ง อาคารชั้นเดียวขนาดเล็กใช้เป็นโรงอาหาร อาคารด้าน
ทิศตะวันตกติดกับโรงพยาบาลสงฆ์ ใช้เป็นห้องพักอาจารย์ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และ
ได้สร้างอาคารวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและห้องสมุด
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คณาจารย์ โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากซ้าย อ.ผดุง ว่องพยาบาล อ.ไพบูลย์ เลปนานนท์
อ.วารุณี เลิศศิริ (บุษปวานิช) อ.วลัย ประสาทกลพิทยา อ.วารี ศรีสุวรรณธัช อ.วิทยา สุภาพ อ.สมศรี
ศรีรัฐ อ.ลาวรรณ จันทรสุต อ.ผ่องสรรพ์ เต็งไตรัตน์ อ.บังอร จันทนะภุมมะ อ.สุรางค์ ปกาสิต
และ อ.ประพันธ์ ศิริจรรยา

พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะของโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีท่านแรก
การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำ�ดับ
สามารถผลิตนักเรียนเตรียมแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นจำ�นวนมาก และมีแผนการที่จะขยายฐานการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มากขึ้น เช่น ด้านพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการ
แพทย์ เป็นต้น ทำ�ให้สถานที่เริ่มคับแคบ ไม่เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งภายใน
คณะฯ ยังเป็นสถานที่ตั้งสำ�นักงานของหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ สำ�นักงานเลขาธิการ การศึกษา
แห่งชาติ สำ�นักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำ�นักงานแผนการโคลอมโบ (สนับสนุนการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) สำ�นักงานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
ประจำ�ประเทศไทย
ด้วยวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดี ในขณะนั้นที่ ได้เล็งเห็น
แล้วว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จำ�เป็นต้องขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอกับนักศึกษาที่เพิ่ม
จำ�นวนมากขึ้นทุกปี อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำ�เนิน
แผนการนำ�คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นมาเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ ไทยใน
อนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ โลก ทำ�ให้ประเทศไทยจำ�เป็นต้องก้าวตาม
วิทยาการสมัยใหม่ ให้ทัน แต่สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของไทยยังมี ไม่เพียงพอที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่สังคมได้อย่างทันการณ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ที่แต่เดิมเป็นสถาบันการศึกษาสำ�หรับนักเรียนเตรียมแพทย์ จึงได้เพิ่มเป้าหมายใน
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การที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้น
จากความพยายามของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี จึงอนุมัติงบประมาณและที่ดินสำ�หรับการก่อสร้างคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งใหม่ขึ้น บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ บริเวณถนนพระรามที่ 6 ตรงข้าม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำ�นวน 5 หลัง
หลังละ 6 ชั้น รวมทั้งตึกปาฐกถาขนาดใหญ่หนึ่งหลัง กำ�หนดแล้วเสร็จภายใน 2 ปีครึ่ง ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชดำ�เนินทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 และ
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนั้น จำ�นวน 400 ล้านบาท เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทย
และมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ โดยออกงบประมาณฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ซึ่งความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์นี้ นับเป็นความสามารถของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่ ได้สานความ
สัมพันธ์อันดีกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จนได้รับความช่วยทั้งในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนบุคลากร กล่าวได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถเกิดขึ้นมาได้นั้น เป็นเพราะ
ความสามารถของท่านโดยแท้
พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ จึงให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพื่อให้มีขอบเขตการดำ�เนินงาน
กว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุดลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 นับแต่นั้นเป็นต้นมา
หลังจากที่อาคารเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์ จึงได้ทำ�การย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มา
ยังสถานที่ ใหม่จนหมดสิ้น ส่วนพื้นที่เดิมบริเวณถนนศรีอยุธยานั้น ได้ถ่ายโอนให้เป็นพื้นที่ส�ำ หรับ
คณะเภสัชศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากจะดำ�เนินการเรียนการสอนสำ�หรับนักศึกษาของคณะฯ เองแล้ว
ยังใช้เป็นที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาทุกคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และยัง
มีการเรียนการสอนสำ�หรับขั้นปริญญาโท เอก ในสาขาต่าง ๆ นับเป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การเป็น
แหล่งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สำ�คัญระดับประเทศอย่างแท้จริง
ในช่วงแรกนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือทั้งทางด้านงบประมาณ และ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากนานาประเทศ เช่น รัฐบาลประเทศเยอรมนี บริติชเคาน์ซิล
ประเทศอังกฤษ หรือจากองค์การสหประชาชาติ โดยส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนในช่วงที่
คณะฯ ยังคงขาดแคลนอาจารย์ อาทิ อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีจากองค์การสหประชาชาติ 1 ท่าน
อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมี จากรัฐบาลอังกฤษ 2 ท่านโดยสอนติดต่อกันเป็นเวลาถึง 6 ปี อาจารย์ผู้
สอนวิชาฟิสิกัลเคมีจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน 1 ท่าน อาจารย์ผู้สอนวิชาอินทรีย์เคมีจากรัฐบาล
ประเทศออสเตรเลีย 1 ท่าน เป็นต้น
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บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาพจากหนังสือ อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2504

บรรยากาศการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาพจากหนังสือ อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2505
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นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในด้านต่าง ๆ จากข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์ ในประเทศไทย ให้
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิร็อคกี้
เฟลเลอร์ โดยได้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจำ�ในภาควิชาต่าง ๆ ภาควิชาละ 3 ท่านเป็นอย่างน้อย
และยังส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับหัวหน้าภาควิชา อาทิ Prof. Robert C. Holland ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ Prof. James A. Olsen ภาควิชาชีวเคมี Prof. William D. Sawyer ภาควิชา
จุลชีววิทยา เป็นต้น โดยมี Prof. James S. Dinning เป็นผู้ประสานงานทั้งหมด
นับแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ พ.ศ. 2501 มีนักศึกษาเพียง 65 คน
ในเวลา 10 ปีต่อมา มีนักศึกษาเพิ่มจำ�นวนถึง 1,223 คน นับเป็นความสำ�เร็จอย่างมาก ในระยะ
เวลาดังกล่าว ทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาที่เรียนดีจำ�นวนหนึ่ง ไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ด้วยทุนโครงการโคลอมโบ ประเทศอังกฤษด้วยทุนจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วยทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ หรือทุนจากรัฐบาลไทย นอกจากนี้ยังส่งอาจารย์ผู้
สอนชาวไทยในระดับปริญญาตรีและโท ไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทและเอกยังต่าง
ประเทศเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้นำ�วิชาความรู้ที่ ได้กลับมาช่วยการเรียนการสอน เป็น
การวางแผนเพื่อผลระยะยาวส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยที่มีความสามารถ มาช่วยพัฒนาคณะฯ มากมาย

ก้าวสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ในระดับสากล
ทศวรรษที่หนึ่ง
ในช่วงแรกของการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อให้เกิดบรรยากาศใหม่ และ
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากจุดเริ่มต้นของการเป็นสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาเพื่อเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์
มาเป็นสถานศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำ�หรับนักศึกษาที่ต้องการ
เรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี
รวมถึงผู้ที่จะศึกษาต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงกลายเป็นจุดรวมของนักศึกษาผู้มีศักยภาพสูงที่สุดจากทั่วประเทศ หลายคนได้ตัดสินใจเรียน
วิทยาศาสตร์แทนทีจ่ ะเรียนแพทยศาสตร์จากการชักชวนของท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข และได้รับทุนให้ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ ได้กลายเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยในเวลาต่อมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ในช่ ว งทศวรรษแรกเป็ น ยุ ค สั ง คมโลกมี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า
วิทยาศาสตร์คือกุญแจสำ�คัญในการพัฒนาทุกสิ่ง ประเทศไทยก็ ได้รับผลจากกระแสความตื่นตัว
ด้านการพัฒนา มีการจัดตั้ง สภาพัฒนาเศรษฐกิจ สภาการศึกษา สภาวิจัยแห่งชาติ เริ่มจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย หรือ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน
ช่วงสิบปีแรกของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้วงเวลาแห่งการเริ่มต้น แม้จะประสบ
ปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความทุ่มเทของท่านคณบดี จึงทำ�ให้สามารถผ่านพ้นมาได้
อย่างราบรื่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ขณะที่
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ปัญหาสำ�คัญอีกประการคือขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนเป็นจำ�นวนมาก มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์จึงได้ ให้
ความช่วยเหลือด้วยการส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจำ�ในภาควิชาต่าง ๆ เพื่อดำ�เนินงานด้านการ
บริหารและการเรียนการสอน และจากปัญหานี้เองทำ�ให้ท่านอาจารย์สตางค์วางแผนในการส่ง
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาเป็น
อาจารย์ของคณะฯ ต่อไป
การวิจัยและพัฒนากำ�ลังคน
การทำ�วิจยั เป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะท่านอาจารย์สตางค์
ได้แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าการทำ�วิจัยนั้นมีความสำ�คัญไม่แพ้การเรียนการสอนและจำ�เป็น
ต้องทำ�ควบคูก่ นั ไปด้วย แม้วา่ จะเปิดดำ�เนินการมาได้ ไม่นาน แต่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กก็ ลาย
เป็นแหล่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่สำ�คัญ ปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากคือความร่วมมือของมูลนิธิร็อคกี้
เฟลเลอร์ซึ่งท่านอาจารย์สตางค์เป็นผู้ประสานงานด้วยตนเอง ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
มาประจำ�ที่คณะฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ทุนวิจัย และทุนบัณฑิตศึกษา ขณะเดียว
กันท่านได้พยายามหาทุนวิจัยเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ทำ�งานวิจัยเพื่อจะได้ทุ่มเท
ทำ�งานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงเรื่องการหารายได้เพิ่มเติมจากการสอนกวดวิชาซึ่งเป็นที่นิยม
ในยุคนั้น และเมื่อ พ.ศ. 2510 สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้มอบ
ทุนให้แก่นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นทุนสำ�หรับการทำ�งานวิจัย
พ.ศ. 2508 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุม
วิชาการเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศ จนถึง พ.ศ. 2514 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมและเปลี่ยนชื่อเป็น การประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) และดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหลายครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานและร่วมติดตามความก้าว
หน้าของวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ภาควิชาและหน่วยวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เริ่มดำ�เนินการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานตั้งแต่
จัดตั้งคณะเมื่อ พ.ศ. 2501 กระทั่งเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ.
2512 มีการจัดตั้งภาควิชาในช่วงเวลาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 14 ภาควิชา ได้แก่
1) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์			
2) ภาควิชาคณิตศาสตร์
3) ภาควิชาคอมพิวเตอร์			
4) ภาควิชาเคมี
5) ภาควิชาจุลชีววิทยา			
6) ภาควิชาชีวเคมี
7) ภาควชาชีววิทยา			
8) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9) ภาควิชาพยาธิชีววิทยา			
10) ภาควิชาพฤกษศาสตร์
11) ภาควิชาฟิสิกส์				
12) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
13) ภาควิชาเภสัชวิทยา			
14) ภาควิชาสรีรวิทยา
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ต่อมา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ย้ายไปเข้าร่วมในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.
2547 และภาควิชาคอมพิวเตอร์ ย้ายไปจัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อ พ.ศ. 2552 ตามลำ�ดับ
งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เริ่มมีความเป็นสหสาขาวิชามากขึ้น (Multidisciplinary)
โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงเพื่อแก้ปัญหาโจทย์วิจัยเดียวกัน จึงสนับสนุนให้สร้างกลุ่มวิจัยขึ้น คือ
กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เป็นการสร้างทีมวิจัยสำ�หรับอาจารย์หรือ
นักวิจัยที่มีความสนใจในงานวิจัยที่ ใกล้เคียงกันได้ทำ�งานร่วมกัน คณะวิทยาศาสตร์จะให้การ
สนับสนุนในช่วงแรกโดยมุ่งหวังว่าหน่วยวิจัยเหล่านี้จะสามารถหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป
ซึ่งพบว่ากลุ่มวิจัยเหล่านี้มีศักยภาพสูงทั้งในด้านจำ�นวนโครงการวิจัยและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การประเมินในหลักการและประสิทธิภาพของกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนี้ พบว่าการที่
สามารถส่งเสริมให้นักวิจัยทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจัยสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการสร้างกลุ่มวิจัยในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมี หน่วยวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ ทั้งสิ้น 14 หน่วย ได้แก่
1. หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp)
2. หน่วยวิจัยเทคโนโลยี โปรตีนและเอนไซม์
Center for Excellence in Protein and Enzyme Technology (CPET)
3. หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่น�ำ โดยพาหะ
Center of Excellence for Vectors and Vector-Borne Diseases (CVVD)
4. หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ�แบคทีเรีย
Center for Emerging Bacterial Infections (EBI)
5. หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
Center of Nanoscience and Nanotechnology (NANO)
6. หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ Center for Neuroscience (CNS)
7. หน่วยวิจัยพลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว
Center of Sustainable Energy and Green Materials
8. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
Center for Surface Science & Engineering (SSE)
9. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
Center of Calcium and Bone Research (COCAB)
10. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเร่งปฏิกริยา
Center for Catalysis Science and Technology (CAST)
11. หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน Center of Nanoimaging (CNI)
12. Mahidol University Center of Scientific Computing
13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา
Excellent Center for Drug Discovery (ECDD)
14. ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค
Regional R&D Training Center for Insect Biotechnology
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การวิจัยเป็นวัฒนธรรมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มีการปรับทิศทางและนโยบายเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบันนอกจากงานวิจัยพื้นฐานแล้ว คณะวิทยาศาสตร์
ได้พยายามมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและทุนวิจัยมากขึ้น นำ�มาต่อยอดและ
พัฒนา สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ โดยงาน
วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 13 กลุม่ คือ
1. Aquaculture (Shrimp/Fish/Abalone/Sea cucumber)
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�เศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลา หอย
เป๋าฮื้อ และปลิงทะเล เป็นต้น เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ อย่างยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบและป้องกัน
ความสูญเสียจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Agriculture and Food
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่า
3. Ecology and Environmental Conservation (animal, plant, insects,
microbes)
งานวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นการอนุรกั ษ์ การใช้ประโยชน์ การเสริมสร้างและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ อี ยู่ ในประเทศ
4. Bioresource (Biocatalysis, Biorefinery, Biobased Chemical, Bioenergy,
Bioactive Compounds, Biomass, Green Process)
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ การพัฒนา
ตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในรูปแบบของเอนไซม์หรือเซลล์จุลินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพสูง ในการ
ประยุกต์ ใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและทางด้านการแพทย์ การพัฒนาเซลล์เชือ้ เพลิงชีวภาพด้วยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสกัดสาร
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา เพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำ�อาง เป็นต้น
5. Materials and Polymers (Smart material, Nanomaterial, Rubber, Polymer
and Bioplastics)
งานวิจัยและพัฒนาวัสดุเฉพาะทางเพื่อผลิตหรือใช้วัสดุนาโนเทคโนโลยีส�ำ หรับนำ�ไปใช้
ในด้านพลังงานทดแทน เครื่องมือหรือวัสดุเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และลดต้นทุนของกระบวนการผลิต นำ�ไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
6. Diagnostics and Sensor (Sensor, Diagnostic kit, High throughput
detection, Lab-on-chips)
งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่น�ำ ไปใช้ ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ
ระบบอัตโนมัติ ในการควบคุม ประมวลผลและรายงานผลในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น การพัฒนาเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ชุดตรวจสารปนเปื้อน หรือชุดตรวจภาคสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความไวในการตรวจ
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7. Aging Diseases and Noncommunicable Diseases (Neurological
disorders, Cancer, Metabolic Syndromes, Bone and Muscle Diseases)
งานวิจยั ทีเ่ น้นการป้องกันและรักษาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีพ่ บมากในผูส้ งู อายุ เช่น โรคมะเร็ง
โรคความเสื่อมของระบบประสาท โรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม โรคกระดูกพรุน เป็นต้น
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะแรกได้อย่าง
แม่นยำ�และมีประสิทธิภาพ
8. Emerging, Infectious Diseases and Parasites
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่จำ�เป็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ�ต่าง ๆ
เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต เป็นต้น เพื่อนำ�ไปใช้ ในการป้องกัน ควบคุม
และวางแนวทางการรักษาโรคต่อไปในอนาคต
9. Therapeutics (Stem Cell, Vaccine, Medicinal Chemistry and Natural
Product, Drug Development)
งานวิจัยและพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เซลล์
ต้นกำ�เนิด วัคซีน สารสกัดต่าง -ๆ หรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อใช้ ในการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ต่อการรับมือกับโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
10. Systems Biology
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ทาง
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้จากต่างสาขาวิชา เช่น ชีววิทยาการแพทย์ การ
ประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจชีววิทยาเชิง
ระบบของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน และนำ�ไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านการแพทย์ต่อ
ไปในอนาคต
11. Computational, Modeling and Simulations
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ ใช้การสร้างแบบจำ�ลองและประมวลผลร่วมกับข้อมูล
เชิงสถิติ เพื่อนำ�ไปใช้ ในการจำ�ลองปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตลอดจนการเกษตร
12. Earth and Cosmic Science (Cosmology and Astrology)
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำ�ไปใช้
ในการตรวจวัด การเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate Change) ตลอดจนปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอวกาศ
13. Science Education
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่ กระบวน
การสอนและการถ่ายทอดความรู้ ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการเรียนรู้หรือสื่อการสอน เพื่อทำ�ให้
เกิด Transformative Learning ในระดับผู้เรียน
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คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่ ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการอ้างอิงเป็นจำ�นวนมาก ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึงปัจจุบันมากกว่า 7,264 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่
18 มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดยวารสารที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่ ได้รับการประเมินคุณภาพในเกณฑ์ดีมาก
เพื่อให้การดำ�เนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คณะวิทยาศาสตร์จึงได้
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ สำ�หรับสนับสนุนการวิจัย ได้แก่
หน่วยเครื่องมือกลาง (Central Instrumental Facility : CIF) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสำ�หรับให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่มีราคาแพงและมีความ
ต้องการใช้งานมาก พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง อันเป็นการส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากร ขณะเดียวกัน CIF ยังรับบริการวิเคราะห์ทางเคมี
ของสิ่งส่งตรวจ ให้ค�ำ ปรึกษาทางวิชาการ บริการด้านงานวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์เพื่อ
การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมให้แก่หน่วยราชการและเอกชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพันธมิตรกับภาคส่วนต่าง ๆ
หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน (Center of Nanoimaging : CNI) จัดตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2555 ด้วยความร่วมมือของ บริษทั Olympus เป็นห้องปฏิบตั กิ ารกล้องจุลทรรศน์ทส่ี มบูรณ์แบบ
ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ Transmission electron microscope, Field
emission scanning electron microscope, Confocal laser scanning microscope และ Live
cell imaging facility and various kinds of light microscopes สามารถให้บริการทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการเพื่อวินิจฉัย
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หน่วยสัตว์ทดลอง (Central Animal Facility : CAF) มีหน้าที่จัดหาสัตว์ทดลอง
คุณภาพมาตรฐานในงานวิจัยทดลองทดสอบงานผลิตชีววัตถุและงานสอน จัดการและควบคุมดูแล
การเลีย้ งดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ทดลองให้สอดคล้อง
กับระบบควบคุมป้องกันการติดเชื้อ จากผลการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วย
สัตว์ทดลอง จึงได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำ�กับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
ของสถาบัน เมื่อ พ.ศ. 2558 จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
แรกของประเทศที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ และใน พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการ
ตรวจประเมินการเลี้ยงสัตว์เพื่อการทดลอง Full Accreditation จาก AAALAC International
โดยเป็นองค์กรลำ�ดับที่ 8 ของประเทศไทยที่ ได้รับเกียรตินี้
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (National Doping Control Centre) ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ
ตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค ศูนย์ตรวจสอบสาร
ต้องห้ามในนักกีฬาได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ซึ่งขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่สนับสนุน
และผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างเข้มแข็งตลอดมาตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากกล หรือ IOC ต้องประกอบด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง
และนักวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ กระบวนการปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรฐาน
ซึ่งใน พ.ศ. 2541 มีห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองของ IOC เพียง 25 แห่งในโลก โดยศูนย์ฯ
ได้รับการรับรองเป็นแห่งที่ 23
พ.ศ. 2561 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ยกสถานะศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
เป็น สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจในการให้บริการสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและต่าง
ประเทศมากกว่า 58,000 เล่ม วารสารวิชาการ 1,580 รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 186 ฐาน
วารสารออนไลน์ 9,094 รายชื่อ และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ บริการ
ตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�หรับการวิจัย ฯลฯ
นอกจากนี้งานสารสนเทศฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย การ
บริหารจัดการข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล วิเคราะห์
ข้อมูลผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย และสืบค้นข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารต่าง ๆ จาก
ฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยเป็นประจำ�ทุกเดือน จัดทำ�ข้อมูลรายงานการประกัน
คุณภาพและรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ด้านการวิจัย ตามที่ ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
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กราฟแสดงจำ�นวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 1965-2017
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561)
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การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นการสอน
วิชาพื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้หลักสูตรและคณะอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำ�เนิน
การมาตั้งแต่ก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน โดยรับผิดชอบการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะและ
ชั้นปีที่ 2 และ 3 ของบางหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของหลายสถาบัน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI)
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (RA)
- กลุ่มนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (PI)
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฺBM)
- คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นอกจากนี้คือการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์พยายามสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้มข้น
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่เพียงพอกับจำ�นวนนักศึกษา โดยจัดตั้ง หน่วย
ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (Multi-disciplinary Laboratory : MDL) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 (เมื่อ
แรกเริ่มใชชื่อว่า Teaching Lab) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเตรียมห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปีและนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ต่อมาได้ขยายขอบเขตงาน
เป็นศูนย์กลางการเตรียมการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ในเขต
พญาไทและศาลายา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสร้างหลักสูตรใหม่
เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาและสังคม โดยปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) 6 หลักสูตร นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร
พิเศษสำ�หรับระดับปริญญาตรี เพื่อการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และ
การจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด) และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.
ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ) 17 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (นานาชาติ)
17 หลักสูตร และหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างสาขา หรือ หลักสูตรสหสาขาวิชา (Multi
disciplinary unit) ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่ง
เป็นหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (Molecular Medicine) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Materials Sciences and Engineering) และ
พิษวิทยา (Toxicology)
ในการคัดเลือกนักเรียนทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อได้ทดลองจัดตัง้ โครงการเรียนล่วงหน้า (Advance
Placement) เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยร่วมมือกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด้วยการเชิญชวนนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้อาจารย์
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ผู้สอนมีส่วนร่วมและได้พัฒนาตนเอง โดยนักเรียนยังคงเรียนกับอาจารย์ ในโรงเรียนเช่นเดิม แต่
คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้กำ�กับดูแลหลักสูตร ให้คำ�แนะนำ�ในกระบวนการเรียนการสอน การออก
ข้อสอบ หากนักเรียนสามารถผ่านรายวิชาเรียนล่วงหน้านี้ ได้ เมื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
จะไม่ต้องเรียนวิชาเหล่านั้นซ้ำ� โครงการนี้ ได้ทดลองดำ�เนินการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ
2-3 ปี จึงยกเลิกไป
พ.ศ. 2546 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction
Program) เป็นรุ่นแรก เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้มข้นทางวิชาการและการวิจัยที่ทัดเทียมกับ
Honors Program ของต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยไม่ต้องผ่านการเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรนี้จัดอยู่ ในโครงการ B.Sc.Ph.D. ซึ่งใช้เวลาเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาเอก 3-4 ปี รวมเป็น 7-8 ปี รับ
นักศึกษาหลักสูตรปกติที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป โดยอาจเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 และ/หรือปี
ที่ 3 (ขึ้นกับสาขาเอกที่เลือก) รายวิชาในหลักสูตรเน้นความลึกซึ้งของเนื้อหามากกว่าปกติ และ/หรือ
เป็นวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้ทำ�วิจัยอย่างเข้มข้น ผู้ส�ำ เร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรพิสิฐวิธานในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษามี
เวลาปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันหลักสูตรพิสิฐวิธานเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เคมี
ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และพฤกษศาสตร์
เพื่อเป็นการสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์
ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ศึกษาหรือทำ�วิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ในสถาบันที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นสถาบันทีค่ ณะกรรมการ
คัดเลือกให้ความเห็นชอบ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการระดับนานาชาติอันจะเป็นผลดีต่อ
นักศึกษาและสามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้มาประยุกต์ ใช้และพัฒนางานวิจัยต่อไป
นักศึกษาที่อยู่ ในข่ายได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน นักศึกษาทุนศรีตรังทอง
นักศึกษาทุน พสวท. และ นักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ทั่วโลก
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ Osaka University และ Chiba University
ประเทศญี่ปุ่น เปิดหลักสูตร Double Degree โครงการ Joint Symposium การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและนักวิจัย Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย เปิดหลักสูตร
Double Degree ระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์ คือ สาขาคณิตศาสตร์
ประกันภัย และเพิ่มสาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการในเวลาต่อมา The University of Sussex
จากสหราชอาณาจักร เปิดหลักสูตร Double Degree สาขา Biomedical Science และ
Bioinnovation และ State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร
Double Degree สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (Bioresources &
Environmental Biology) เป็นต้น
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บริการวิชาการ
แม้ว่างานบริการวิชาการอาจจะเป็นพันธกิจรองของคณะวิทยาศาสตร์ แต่ก็นับเป็นหน้าที่
สำ�คัญเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ช่วยตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการวิจัยและการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและสากล รวมทั้งเป็นสถาบันที่มีความเพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) จึงตระหนักถึง
ความสำ�คัญและศักยภาพดังกล่าวและได้มีการริเริ่มกลไกการให้บริการวิชาการ โดยจัดตั้ง หน่วย
พัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit : BDU) เพื่อให้บริการวิจัยและพัฒนา ให้คำ�ปรึกษา
ด้านการวิจัย และบริการวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
การนำ�ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property) สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรม สร้างผลงานในรูปแบบของเทคโนโลยีต้นแบบ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ เพื่อจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่าง ๆ

การร่วมมือกับภาคเอกชน
ท่ามกลางกระแสการพลวัตรของระบบเศรษฐกิจแบบ Knowdege based คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการผลิตองค์ความรู้ ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ (Discovering
and Innovation) เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตและบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตและ
ยั่งยืน รวมทั้งให้สังคมประจักษ์ถึงความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำ�เนิน
การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีจุดเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำ�งานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้นแบบของสังคม คือในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ
กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำ�เร็จรูป ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
เปิดศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) เป็นการร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ร่วมสร้างนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร พัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันเชิง
พาณิชย์
นอกจากนีค้ ณะวิทยาศาสตร์ยงั มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น บริษทั เอสซีจี
เคมิคอลส์ จำ�กัด บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำ�กัด บริษัท อัซไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท Olympus Singapore pte Ltd. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นต้น เพื่อมุ่ง
เน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าแลกเปลีย่ นข้อมูลความรูร้ ะหว่างนักวิจยั ร่วมตอบโจทย์แก้ปญ
ั หาของภาคส่วนอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางยุทธศาสตร์สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่
“ประเทศไทย 4.0” โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย
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เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดขึน้ ของวิสาหกิจเริม่ ต้นใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ ซึง่ จะก่อให้เกิด
การสร้างธุรกิจให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ จากแนวคิดใหม่ โดยมีการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจทุกระดับ และได้
จัดให้เป็นกลยุทธ์สำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำ�เนินโครงการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยก่อ
สร้างอาคาร VentureClub@MUSC สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างผลงานวิจัย-นวัตกรรม เป็นแหล่งเชื่อมโยงและให้ค�ำ
ปรึกษากับภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วหลายแห่ง อาทิ
- บริษัท เซโนสติกส์ จำ�กัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตร
- บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีตรวจวัด
สภาพแวดล้อมและปัจจัยการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์
- บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำ�กัด ให้บริการด้านการสำ�รวจแมกนี โตเทลลูริก
(Magnetotelluric Survey) และการสำ�รวจไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current
Resistivity Survey)
- บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี Digital Smell การตรวจวัดโมเลกุลกลิ่น
ในด้านการเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและการแพทย์ พร้อมทีมที่ปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ
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รางวัลเกียรติยศประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550
เป็นการจัดระดับ (Rating) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3
ปานกลาง ระดับ 2 ควรปรับปรุง และระดับ 1 ต้องปรับปรุงโดยด่วน การจัดระดับแบ่งออกเป็น
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสาขา
วิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดย สกว. เป็นความ
สมัครใจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่จะส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประเมิน

ผลการประเมิน พ.ศ. 2552
มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน 436 หน่วย จากมหาวิทยาลัย 36 แห่ง ข้อมูลที่ ใช้ประเมิน
คือ บทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และ Proceedings ระดับ
นานาชาติและระดับชาติ ซึ่งมีการถ่วงน้ำ�หนักต่างกัน ระดับสูงสุด คือ วารสารวิชาการนานาชาติ
ซึ่งให้นำ�้ หนักเป็น 1 จนถึง Proceedings ระดับชาติ ซึ่งให้น้ำ�หนักน้อยที่สุดเป็น 1/8 นอกจากนี้ยัง
พิจารณาในส่วนของสิทธิบัตรโดยใช้นำ�้ หนักตั้งแต่ 1 สำ�หรับสิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ จนถึง
อนุสิทธิบัตรซึ่งให้นำ�้ หนักเป็น 1/4
ในการประเมินประกอบด้วยข้อมูลประเภทของวารสาร และสัดส่วนผลงานในบทความ
นั้นของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน ทำ�ให้ ได้ปริมาณงานของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอย่าง
แท้จริง ผลการประเมินจะได้ค่าตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ประเภท ซึ่งค่าแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละสาขาวิชา
จะนำ�มาเรียงจากสูงถึงต่ำ� แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 = ดีเยี่ยม ระดับ 4 = ดีมาก ระดับ
3 = ดี ระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 1 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ค่าที่ ได้ หรือ rating ของแต่ละตัวชี้วัดจะ
นำ�มารวมกันโดยถ่วงน้ำ�หนัก 30: 20: 30: 20 ค่าที่ ได้เรียกว่า TRF Index
ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาพรีคลินิก)
กลุ่มเทคโนโลยี
ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการประเมิน พ.ศ. 2554
การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ 34 แห่ง โดยข้อมูลที่ ใช้ ในการประเมิน
ประกอบด้วย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings
ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์ ใน พ.ศ. 2552-2553 และสิทธิบัตร/
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อนุสิทธิบัตรที่ ได้รับการอนุมัติใน พ.ศ. 2552-2553 โดยมีการถ่วงน้ำ�หนักบทความที่ตีพิมพ์ และ
ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย
ส่วนตัวชี้วัดที่ ใช้มี 4 ตัว ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1: Equivalent International Journal Publication/Faculty Member
แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ โดยวัดจำ�นวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน ซึ่งบทความแต่ละประเภทจะ
ให้นำ�้ หนักต่างกัน ตั้งแต่ 1 ลงมาถึง 0.125 โดยบทความที่มีผู้เขียนหลายคนจะให้ปริมาณงาน
เฉลี่ยตามจำ�นวนผู้เขียนด้วย
ตัวชี้วัดที่ 2: Journal Impact Factor/Faculty Member
แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor
ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
ตัวชี้วัดที่ 3: Equivalent International Journal Publication/Discipline
แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 4: Journal Impact Factor/Discipline
แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor
ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย
กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ภาควิชาฟิสิกส์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
และภาควิชาเภสัชวิทยา)

ผลการประเมิน พ.ศ. 2557
การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นการวัด
คุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำ�คัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและระบบวิจัย
ของประเทศ สกว.จึงมุ่งพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินใน
พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานเข้ารับการประเมิน 473 หน่วยงาน จาก 28 สถาบัน โดยหน่วยงานที่ ได้
รับการประเมินคุณภาพฯ พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่อยู่ ในระดับ Rating 5 (TRF Index 4.5-5.0)
จะได้รับสิทธิสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม (TRF
Index 4.5-4.9) ประกอบด้วย
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ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (แถวหลังที่สามจากขวา) เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
เมธีวิจัยอาวุโส โดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กลุ่มสาขาเทคโนโลยี ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
และภาควิชาเภสัชวิทยา)

รางวัลเกียรติยศอื่นๆ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย มาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยระดับสูงที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นนักวิจัยที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
สร้างกลุ่มวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่ประชาคมวิจัยระดับประเทศ ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและ
คลังความรู้ของประเทศในระยะยาว ผู้ที่ ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จะใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ ได้รบั ทุนต้องเป็นนักวิจยั ชัน้ นำ�ทีม่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีจริยธรรมที่ดี มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเป็นหัวหน้าทีมวิจยั สามารถพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจยั
รุ่นใหม่
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ศ.อาวุโส ดร. นพ.นรัตพถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (แถวนั่งริมขวา) เข้ารับพระราชทาน
โล่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (แถวนั่งที่สอง
จากซ้าย) เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

รายนามคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รบั ทุนส่งเสริมกลุม่ วิจยั
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา (พ.ศ. 2538, 2542)
2. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวรภย์ บัวเล็ก ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2538)
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2539, 2543, 2546)
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2539, 2543)
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2539, 2543, 2546)
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(พ.ศ. 2540, 2544, 2547)
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2540, 2544)
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2540)
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2542, 2545)
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2544, 2547)
11. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2545)
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2547)
13. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2551, 2554)
14. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. 2556, 2559)
15. ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2557, 2560)
16. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ (พ.ศ. 2559)
หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน
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รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
Toray Industries, Inc. ก่อตั้งมูลนิธิ The Toray Science Foundation ขึ้นที่ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2503 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ต่อมามูลนิธิฯ
ได้ขยายความช่วยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ให้การสนับสนุนเยาวชน อาจารย์
และสถาบันทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2536 ได้ก่อตั้ง มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
ด้วยเงินบริจาค 40 ล้านบาท เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำ�ดอกผลมาใช้ ในการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการ
วิจัยและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน บุคคล หรือผู้ที่ค้นคว้าอันเป็นประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์
ให้การสนับสนุนครู-อาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีการเสริมสร้างความคิดในเชิงวิทยา
ศาสตร์ด้วยการคิดสร้างสื่อการสอนและการทดลองที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น
1) รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Awards)
2) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and
Technology Research Grants)
3) รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards)

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำ�ปี 2537 ประเภทสถาบัน
จากมูลนิธิโทเรฯ มอบให้แก่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากมูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 24 ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

การมอบรางวัลและทุนดังกล่าวเริม่ ขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2537 โดยหน่วยงานและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยได้รับรางวัลมีดังนี้
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
		
พ.ศ. 2543
		
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2553
		
พ.ศ. 2556
		
พ.ศ. 2560
		

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทสถาบัน)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี (ประเภทบุคคล)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ภาควิชาชีวเคมี
(ประเภทบุคคล)
คณะผู้วิจัยเรื่องกุ้งกุลาดำ� คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประเภทสถาบัน)
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มีวุฒิสม ภาควิชาจุลชีววิทยา (ประเภทบุคคล)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประเภทสถาบัน)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา
(ประเภทบุคคล)
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประเภทสถาบัน)

หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน
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ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (แถวยืนที่สองจากซ้าย) ในงานแถลงข่าว
ผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้ ได้มี
โอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัย
ดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำ�
ไปต่อยอดหรือก่อให้เกิดประโยชน์ ในเชิงปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลดี ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือ
เชิงนโยบาย
ผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการแล้ว ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีผลงานที่มี
คุณภาพสูง มีผลงานการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัย
หลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัย
ระดับแนวหน้าอย่างแท้จริง
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับทุน
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พ.ศ. 2552
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ภาควิชาชีวเคมี		
พ.ศ. 2556
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา พ.ศ. 2557
หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนน้ั มีผเู้ กีย่ วข้องในกระบวนการหลายรุน่
ได้แก่ รุ่นอาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวงการ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เหล่านี้นอกจากจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญต่อการพัฒนาวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นปูชนียบุคคลสำ�คัญที่ควรค่าแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง
ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงริเริ่มรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิทยาศาสตร์อาวุโสฯ เมื่อ พ.ศ. 2525 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับรางวัลโล่พระราช
ทานในฐานะนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร.กำ�จร มนุญปิจ		
ุ
พ.ศ. 2537
ร.น.ราชบัณฑิต
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
พ.ศ. 2548
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล		
พ.ศ. 2553
4. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์			
พ.ศ. 2554
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
พ.ศ. 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์			
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน
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รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์
จึงจัดตัง้ โครงการสรรหาหรือคัดเลือกครูวทิ ยาศาสตร์ดเี ด่นสืบเนือ่ งมาเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็นกำ�ลังใจแด่ครูวิทยาศาสตร์ผู้มีศรัทธาในวิชาชีพ
โครงการนีด้ �ำ เนินมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2525 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้ครูวทิ ยาศาสตร์
ได้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์สอ่ื การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ เพิม่ สถานภาพของครูวทิ ยาศาสตร์ ให้สูงยิ่งขึ้น โดยแบ่งรางวัลเป็น
สี่ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาเคมี พ.ศ. 2540
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ภาควิชาชีวเคมี
พ.ศ. 2542
หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน

โล่รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2540
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสว่ นสำ�คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ริเริ่มโครงการรางวัลนัก
วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อ พ.ศ. 2525 และดำ�เนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์ ไทยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการ อุทิศตนพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลกระทบที่สำ�คัญต่อแวดวงวิชาการและสังคม เป็นผู้
ประพฤติดี มีจรรยาบรรณเป็นที่นับถือ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
ดำ�เนินรอยตามได้
คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น วางแนวทางในการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์
ผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้งยังมีความสำ�คัญและเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์ ในระดับสากล โดย
คณะกรรมการจะทำ�การวิเคราะห์จากปริมาณการนำ�ผลงานไปใช้อ้างอิงในวารสารนานาชาติที่มี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนบุคคลในด้านการอุทิศตนเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นที่เคารพนับถือ มีลักษณะเป็นผู้น�ำ ทางวิชาการเหมาะสมที่จะ
ได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
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คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2527
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2528
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเคมี พ.ศ. 2529
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2531
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพันธุศาสตร์ พ.ศ. 2533
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2535
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเซลล์ชีววิทยา พ.ศ. 2538
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2540
9. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2541
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2545
11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550
12. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2558
13. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณา
เห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำ�นวนหนึ่งที่มีศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มี โอกาสสะสม
ผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและให้กำ�ลังใจใน
การทำ�งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ พ.ศ. 2534
เป็นต้นมา
นักวิทยาศาสตร์ผู้ ได้รับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับ
ปริญญาโท เป็นผู้ท�ำ การวิจัยวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
วิชาการที่มีมาตรฐาน ผลงานที่พิจารณาอาจเป็นผลงานวิจัยด้านปฏิบัติหรือทฤษฎี เน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่เป็นฐานความรู้หรืออาจนำ�มาประยุกต์ได้ นอกจากนี้ผู้ ได้รับการคัดเลือก
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีควรแก่การยกย่อง
คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีววิทยาโมเลกุล พ.ศ. 2534
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพันธุวิศวกรรม พ.ศ. 2534
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2538
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี (พอลิเมอร์) พ.ศ. 2539
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์ พ.ศ. 2543
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพอลิเมอร์ พ.ศ. 2544
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาควอนตัมฟิสิกส์ พ.ศ. 2544
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2546
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมีอินทรีย์ พ.ศ. 2546
10. ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2546
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2547
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12. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ.2548
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2548
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2550
15. ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวิทยา พ.ศ. 2551
16. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวิทยา พ.ศ. 2556
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ภาควิชาคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2556
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2558
19. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2559
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลตา ยศแผ่น ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี พ.ศ. 2559
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน
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รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยศักยภาพและความสามารถในการสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถนำ�ไปใช้ ในทาง
ปฏิบตั หิ รือเชิงพาณิชย์ทเ่ี หมาะสม ซึง่ จะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจของประเทศในเวที โลก
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นความสำ�คัญใน
ข้อนี้ จึงได้จัดให้มี โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2543 โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยี ไทยที่มีผลงานดีเด่น ทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยี ในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทย
ให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสนับสนุนจาก
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น
1. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำ� พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย
		
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
		
2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
		
3) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล
		
4). ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมที เฟลเกล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2549
อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับรางวัล
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
1. ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาพาณิชย์ ภาควิชาเคมี พ.ศ. 2548
หมายเหตุ: ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน

รายการรางวัลเกียรติยศของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th
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MUSC Green Campus
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ให้ความสำ�คัญ ของการบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มและอนุรักษ์
พลังงาน จึงรณรงค์ ให้บคุ ลากรทุกระดับได้มสี ว่ นร่วมในการประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม
เฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ ให้เกิดลุกลามอันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ให้ความสำ�คัญในการเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น
ปลอดภัยเพื่อบุคลากรได้ทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งนอกเหนือจากการรณรงค์ประหยัด
พลังงานและลดมลพิษแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุรักษ์สวนป่าสักใจกลางกรุงเทพมหานครได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในพื้นที่สวน 4,600 ตารางเมตรประกอบด้วยต้นสัก 47 ต้นและต้นไม้อื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนไม้อื่นๆ อีกรวมเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 9,520 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
สีเขียว 16.4 % ของพื้นที่ทั้งหมด ทำ�ให้ ได้บรรยากาศร่มรื่นสมเป็นสถานศึกษา Green Campus
โดยได้รับรางวัลยกย่องจากกรุงเทพมหานคร 3 สมัย (พ.ศ. 2543, 2546 และ 2554)
อาคารของคณะวิทยาศาสตร์เป็นอาคารควบคุมภาครัฐ โดย กระทรวงพลังงาน กรมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ได้แจ้งพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้
รับผิดชอบด้านพลังงานประจำ�อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ ในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และคณะฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่
ผ่านการอบรมแล้วได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบอาคาร (ผชอ.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการใช้
พลังงาน ปัญหาและอุปสรรค หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หาในการอนุรกั ษ์พลังงานของคณะฯ
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คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ
รับรางวัลชมเชย เว็ปไซต์ด้านการจัดการของเสีย ในโครงการการประกวดเว็ปไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน
(UI Green website) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำ�เนินการ
พ.ศ. 2547
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
		
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้ฟรีรวมค่าติดตั้งจำ�นวน 293 เครื่อง เพื่อทดแทน
		
เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ ใช้อยู่ ในขณะนั้น
		
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,156,204 บาท
		
(เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทถ้วน)
พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์ได้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการในการติดตัง้ หลอดประหยัด
		
ไฟฟ้าหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) ขนาด 28 วัตต์ เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์
		
(T8) รุ่นเก่า 36 วัตต์ โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ
		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จัดให้ฟรี พร้อมค่าติดตั้ง 9,800 หลอดพร้อมอุปกรณ์
		
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,430,000 บาท
		
(สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบอาคารและคณะกรรมการจัดการพลังงานได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจำ�คณะวิทยาศาสตร์ ในที่ประชุมฯ ทุกเดือน เพื่อสื่อให้บุคลากรทุก
ระดับได้รบั ทราบผลการใช้พลังงานของคณะฯ เพือ่ หาหนทางร่วมใจกันประหยัดพลังงานต่อไป
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นอกจากนี้ เมื่อ พ.ศ. 2558 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึก
อบรม ตามหลักการ Green Meetings โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ องค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD)
ในโครงการ TBCSD Green Meetings เป็นการรณรงค์ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดประชุม
สัมมนา ฝึกอบรม โดยคำ�นึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งคณะฯ ได้ด�ำ เนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
ทุกประการ อาทิ การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ผลจากการดำ�เนินการนี้
เป็นการส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและยงมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรมของ
บุคลากรในเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
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ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาพจากหนังสือ วิทยาศาสตร์การแพทย์อนุสรณ์ 2510.

อาจารย์สตางค์

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ผูก้ อ่ ตัง้ และคณบดีคนแรก (พ.ศ. 2501-2514)
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม
พรมมาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้เป็นผู้ด�ำ เนินการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ในนาม โรงเรียนเตรียมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ ในระยะแรกนั้นได้จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ วิชาเคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาประกอบอื่น ๆ เป็นเวลา 2 ปี ให้แก่นักศึกษา
เตรียมแพทย์สาขาต่าง ๆ ก่อนจะแยกไปศึกษาตามสาขา ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคนแรก ในช่วงแรกของการก่อตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้เริ่มวางรากฐานและแผนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งนับว่ามีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้
วางนโยบายการพัฒนาอาจารย์ 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาตรี ด้วย
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในปีที่ 1 และ 2 ส่งไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ด้วยทุน
สนับสนุนจากแผนการโคลอมโบของประเทศออสเตรียและนิวซีแลนด์ ทุนจากประเทศอังกฤษ และ
ทุนรัฐบาลไทย ระยะที่สองเป็นการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโทและเอก โดยส่งนักศึกษาและ
อาจารย์ ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลไทย ซึ่งอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้จะได้กลับมาเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเวลาต่อมา
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
สิริอายุ 52 ปี รวมระยะเวลาที่ด�ำ รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 13 ปี
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เอื้อเฟื้อภาพโดย อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ

มูลนิธริ อ็ คกีเ้ ฟลเลอร์

และ ดร.เจมส์ ดินนิง่ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ. 2506 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ได้เปิดตัวโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศกำ�ลัง
พัฒนา โดยได้ท�ำ งานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงประเทศไทย
โครงการนี้มีชื่อว่า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Program: UDP)
เป็นโครงการระดับนานาชาติที่มีเงินทุนสนับสนุนจำ�นวนมาก ในช่วง 16 ปีของโครงการ มูลนิธิฯ
ได้ลงทุนไปถึง 125 ล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อแรกเริ่มนั้น มูลนิธิฯ มีแผนว่าโครงการ UDP จะมีบทบาทส่งเสริมการประสานงาน
และรวบรวมกิจการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกำ�ลังพัฒนา แต่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยูแ่ ล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยไทยและจากมูลนิธฯิ จึงได้ตกลงสนับสนุนโครงการในมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
ในเวลานั้นประเทศไทยมีแผนพัฒนาที่เน้นความต้องการด้านการฝึกอบรมทางการแพทย์
มูลนิธฯิ เห็นด้วยว่ามีความจำ�เป็นต้องมุง่ ความสนใจไปทีก่ ารแพทย์ ในระยะแรกแผนของรัฐบาลไทย
ได้เตรียมการขยายโรงเรียนแพทย์ทม่ี อี ยูแ่ ล้วสามแห่ง คือในกรุงเทพสองแห่งและทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
หนึ่งแห่ง และมี โครงการจะเปิดอีกหนึ่งแห่งที่กรุงเทพและอีกสองแห่งในส่วนภูมิภาค
มูลนิธิฯ ได้ส่ง ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี University of
Arkansas, School of Medicine มาเป็นตัวแทนประจำ�ประเทศไทย ทำ�หน้าที่ประสานงาน
โครงการ UDP ในกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 จนถึง พ.ศ. 2521 ซึ่งในระยะเวลาไม่นานนี้ ท่าน
ได้กลายเป็นบุคคลสำ�คัญผู้มีบทบาทอย่างมากในการทำ�งานร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทย
ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ดินนิ่ง ได้ร่วมทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับ
นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดี นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และศาสตราจารย์
ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าอุปสรรคที่ขวาง
กั้นการเพิ่มจำ�นวนแพทย์ที่จบการศึกษาคือ การขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการศึกษาดีพอที่
จะให้สอนวิชาระดับพรีคลินิกแก่ผู้ที่จะเรียนแพทย์ ในทางกลับกัน ประเทศไทยมีแพทย์เฉพาะทาง
จำ�นวนมากทีพ่ ร้อมจะให้การศึกษาระดับคลินกิ โดยหลายคนจบหลักสูตรเฉพาะทางมาจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
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มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิฯ ให้เป็นศูนย์กลางโครงการฝึก
อบรมนักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งในความเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งได้ชี้แจงไปยังมูลนิธิฯ เห็นว่า
“...คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์น่าจะเป็นคณะที่ดีที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหลายใน
ประเทศไทย คณะนี้มีชื่อเสียงว่าได้นักเรียนที่เก่งที่สุดในบรรดานักเรียนที่สอบเอนทรานซ์เข้า
มหาวิทยาลัย”
ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ได้เสนอให้ยกเลิกเส้นแบ่งระหว่างการศึกษาพรีคลินิกและ
เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนักศึกษาจะได้รับการศึกษาจากหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพพื้นฐานแทน คำ�แนะนำ�นี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะ
ได้ ดำ � เนิ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ แผนการศึ ก ษาของประเทศไทยที่ เ พิ่ ง ประกาศใช้ แ ละมุ่ ง เน้ น
ขยายการศึกษาทางการแพทย์
จากการประสานความร่วมมือของ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง และ ศาสตราจารย์
ดร.สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ก่อตั้งภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จำ�นวน 6 ภาค ได้แก่ ชีววิทยา เคมี กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา และ สรีรวิทยา
นอกจากนี้ยังทำ�หน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาพรีคลินิกในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานเพื่อเตรียมตัว
เรียนแพทย์ด้วย
จากแผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มี โครงการย้ายสถานที่ทำ�การ
จากบริเวณถนนศรีอยุธยาซึ่งเริ่มคับแคบ มายังบริเวณถนนพระรามที่ 6 โดยงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารตลอดจนอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มาจากมูลนิธิฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย ซึ่ง
ในช่วงที่ โครงการ UDP ดำ�เนินการนั้น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับทุนเกือบครึ่งหนึ่งจากที่
มูลนิธิฯ อนุมัติ (13.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทั้งหมด 25.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุนประมาณร้อยละ 85 จากที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ในช่วงสองปีแรกของโครงการ (พ.ศ. 2506-2508) ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ได้
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง พัฒนาศักยภาพของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จนสามารถเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำ�หรับนักศึกษาไทยและจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ยังได้วางแผนเปิดหลักสูตรระดับหลังปริญญาเอกสำ�หรับนักศึกษาจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อีกด้วย
แผนการขั้นต่อมาคือการคัดเลือกนักศึกษาไทยจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อไป
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ ในยุคนั้นมีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ภาควิชาเคมีเพียง 5 คน ภาควิชาชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา มีภาค
วิชาละ 1 คน และยังไม่มี ใครจบระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาใหม่ ๆ เช่น ชีวเคมี จุลชีววิทยา
ทั้งที่สาขาวิชาเหล่านี้มีความสำ�คัญต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์มากขึ้น ท่านอาจารย์สตางค์จึง
ได้เฝ้ามองนักศึกษาทีม่ แี ววตัง้ แต่ยงั เรียนระดับปริญญาตรี เพือ่ เตรียมคัดเลือกให้ ได้รบั ทุนด้วยตนเอง
ในระหว่างที่ดำ�เนินการคัดสรรนักศึกษาเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ต่าง
ประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สวัสดิ์
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คณาจารย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ วันเปิดภาคเรียน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2510
จากซ้าย Prof. Dr. Bryant, Prof. Dr. Stang, Prof. Dr. Bailey, Prof. Dr. Holland, Prof. Dr. Dinning,
Prof. Dr. Schaffer, Prof. Dr. Olsen และ Prof. Dr. Pope

สกุลไทย คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ ดินนิง่ ผูแ้ ทนจากมูลนิธริ อ็ คกีเ้ ฟลเลอร์
ได้ประสานกับมูลนิธิฯ ในการขอรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ มาประจำ�ตามภาควิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับผู้สอนและหัวหน้าภาควิชา เป็นการช่วยวางรากฐานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึง พ.ศ. 2513 จึงได้เริ่มลดจำ�นวน
เจ้าหน้าที่พิเศษและศาสตราจารย์อาคันตุกะลง เนื่องจากนักศึกษาไทยได้ทยอยเดินทางกลับภาย
หลังสำ�เร็จการศึกษาแล้ว
มูลนิธิฯ ได้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะระดับหัวหน้าภาควิชา
มาประจำ�ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ประกอบด้วย
81

Prof. Dr. James A. Olsen ภาควิชาชีวเคมี

Prof. Dr. James S. Dinning (ซ้าย) และ Prof. Dr. William D. Sawyer ภาควิชาจุลชีววิทยา
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Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Robert C. Holland (Anatomy)
James A. Olsen (Biochemistry)
Walter D. Root (Physiology)
Ward W. Moore (Physiology)
Russell A. Huggins (Physiology)
Albert S. Kuperman (Pharmacology)
William D. Sawyer (Microbiology)

รายนามคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากมูลนิธิฯ ได้แก่
Anatomy
Dr. Hideo Negro		
Dr. William P. Callahan III 		
			
Dr. Vernon L. Yeager 		
Biochemistry Dr. Gordon B. Bailey Dr. J. Lon Pope		
			
Dr. M.R. Lakshmanan
Chemistry
Dr. W.D.L. Crow
Dr. Ralph C Guile
Microbiology Dr. Richard J Littleton Dr. Eugene Rodriguez
Pediatrics
Dr. John H. Bryant		
Pharmacology Dr. Lorne G. Eltherington Dr. John Raul Bederka Jr.
			
Dr. John J. McMonigle Dr. Barbara L. Kennedy		
Physiology
Dr. David E. Shafer
Dr. Gordon J. Leitch		
			
Dr. Edwin L. Smith
Library		
Dr. Carroll F. Reynolds
English		
Mr. Michael Smithies
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ได้จัดส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
มีจ�ำ นวนสูงสุดคือ 16 คน ใน พ.ศ. 2513 จากนั้นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จึงทยอยเดินทางกลับ
แต่ยังคงศาสตราจารย์อาคันตุกะระดับหัวหน้าภาควิชาให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ จนถึง พ.ศ. 2518 จึง
เดินทางกลับทั้งหมด ขณะที่อาจารย์ชาวต่างประเทศเดินทางกลับนั้น อาจารย์ชาวไทยที่จบการ
ศึกษาจากต่างประเทศในระดับปริญญาเอกด้วยทุนการศึกษาของมูลนิธฯิ ได้เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ภาควิชาต่าง ๆ แทน

เรียบเรียงจาก
วิลเลียม เอช. เบคเกอร์. (2556). การศึกษาเพื่อการพัฒนา. ใน มิตรภาพและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์และประเทศไทย. (หน้า 116-155). นิวยอร์ค : มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2531). 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2531.
กรุงเทพ : ฤทธิ์ศรีการพิมพ์.
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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นาวาตรี

กำ�จร มนุญปิจุ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2514-2518

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นาวาตรีก�ำ จร มนุญปิจุ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2488 เข้ารับราชการทหารเรือ ประจำ�กองวัตถุ
ระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ เมื่อ พ.ศ. 2489 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษขณะ
มียศนายเรือโท เมื่อกลับประเทศไทยได้เข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้รับพระราช
ทานยศเป็นนาวาตรี จนเมื่อ พ.ศ. 2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองเคมี
พ.ศ. 2503 เมื่อโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านจึงได้รับตำ�แหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำ�รง
ตำ�แหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2513 และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ท่านรักษาราชการในตำ�แหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยืมตัวจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกลับมาปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 ในตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี จนถึง พ.ศ. 2529
ท่านได้สานต่อปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ให้ก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาด้านบุคลากรและงานวิจัย ได้ด�ำ เนิน
การจัดการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของ
นักวิทยาศาสตร์ ไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งสหพันธ์สมาคมเคมีแห่ง
เอเชีย (Federation of Asian Chemical Societies: FACS) เมื่อ พ.ศ. 2522 การประชุม
Asian Symposium on Medicinal Plants and Species (ASOMPS) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพ
มหานคร เมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นต้น และท่านยังมีบทบาทสำ�คัญยิ่ง ในการวางระบบการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำ�จร มนุญปิจุ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2556 สิริอายุ 87 ปี รวมระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี

85

2

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.

สถิตย์ สิรสิ งิ ห

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2480 เป็น
บุตรของ ศาสตราจารย์ พท. ทพ.สี สิริสิงห ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ คุณหญิงอัมพร สิริสิงห
พ.ศ. 2496 ท่านเข้าศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองท่านได้เดิน
ทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม จากแจ็คสัน
วิลล์คอลเลจ เมื่อ พ.ศ. 2500 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอลาบาม่า ได้รับปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา และปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม ใน พ.ศ.
2504 และ พ.ศ. 2508 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา (อิมมิวโนวิทยา)
จากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
ภายหลังสำ�เร็จการศึกษา ท่านเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ�คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2509 ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญในชีวิตของท่าน เมื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ชักชวนให้มาช่วยงานที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี
ต่อมาท่านจึงโอนย้ายมารับตำ�แหน่งอาจารย์ประจำ�ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ในช่วงระยะแรกนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากภาควิชาจุลชีววิทยาเพิ่งเริ่มเปิด
การเรียนการสอนได้เพียงหนึ่งปี แต่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่และทุ่มเทของท่าน ทำ�ให้การดำ�เนินงาน
ของภาควิชาเป็นไปอย่างราบรื่น
พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ได้ก้าวขึ้นมาทำ�งานด้านบริหาร
โดยรับตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สืบต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.กำ�จร
มนุญปิจุ แม้ว่าท่านจะบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งปี แต่นับเป็นช่วงเวลาสำ�คัญ
ทีต่ อ้ งสานต่อภารกิจอันยิง่ ใหญ่ และเป็นการเปิดประตูน�ำ พาคณะวิทยาศาสตร์กา้ วสูก่ ารเป็นสถาบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศในเวลาต่อมา
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.

ไพโรจน์ เปรมปรีด์ิ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2519-2534

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมแพทย
ศาสตร์เชียงใหม่ (พ.ศ. 2501-2502) ด้วยผลการเรียนที่ดีเด่น ทำ�ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข สนับสนุนให้ ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังสำ�เร็จ
การศึกษาจึงกลับมาบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ�ภาควิชาเคมี เมื่อ พ.ศ. 2508 นับเป็นหนึ่งในบรรดา
ลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดกับ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นอย่างมาก
พ.ศ. 2519 ท่านได้รับคัดเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สืบต่อจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห นับเป็นคณบดีท่านที่สี่ของคณะฯ โดยท่านได้สืบสาน
ปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในการพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์ก้าวขึ้นมาอยู่
ในระดับแนวหน้าของสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ยังผลักดันให้
ก้าวหน้าไปในระดับนานาชาติ โดยสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารองค์กร ด้านวิชาการ งานวิจัย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำ�หรับด้านการเรียนการสอนนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและนโยบายการพัฒนาประเทศ
โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาโท 14 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมด้านวิชาการและงานวิจัย ทำ�ให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประสบความสำ�เร็จได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติจำ�นวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519-2534 รวมระยะเวลา 16 ปี
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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นพ.

พรชัย มาตังคสมบัติ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2534-2542

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2483 เป็นบุตรคนที่ 6 ของคุณพ่อกุ่ยและคุณแม่สุภาพ มาตังคสมบัติ ท่านมีผลการเรียนใน
ระดับยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เด็ก เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 1-8 ในระยะเวลาเพียงสี่ปี
พ.ศ. 2501 ท่านได้เข้าเป็นนักศึกษาเตรียมแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่หนึ่ง ของโรงเรียนเตรียม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข ได้ชักชวนให้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา ควบคู่
ไปกับการเรียนแพทย์ จนสำ�เร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2511
ต่อมาท่านเข้ารับราชการในตำ�แหน่งอาจารย์ โท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 เมื่อ Prof. William D. Sawyer หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยา ซึ่งเป็นอาจารย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เดินทางกลับภูมิล�ำ เนา ท่านจึงได้ขึ้นดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นหัวหน้าภาคชาวไทยคนแรกและดำ�รงตำ�แหน่งยาวนานถึง 14 ปี
พ.ศ. 2530 ท่านได้ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนคณาจารย์ จนถึง พ.ศ. 2534 จึงได้รับการสรรหาขึ้นเป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดำ�รงตำ�แหน่งในวาระแรก พ.ศ. 2534-2538 และ
รับตำ�แหน่งต่อเนื่องในวาระที่สอง พ.ศ. 2538-2542 รวมระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ 8 ปี
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นคณบดีผมู้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล ได้
กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินงานที่เน้นการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ในสองส่วนสำ�คัญคือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำ�คณะวิทยาศาสตร์ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่
21 อย่างสง่างาม
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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.

อมเรศ ภูมริ ต
ั น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วาระทีห่ นึง่ พ.ศ. 2542-2546 วาระทีส่ อง พ.ศ. 2547-2550

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
เป็นบุตรของ ศาสตราจารย์ ดร.อมร ภูมิรัตน และคุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขา Microbiology ที่ Michigan State University จนจบปริญญาเอกเมื่อ
พ.ศ. 2517 รับราชการเป็นอาจารย์ประจำ�ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2517-2532 และย้ายมาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถด้านการ
บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อองค์กร
และต่อประเทศ อาทิ เป็นผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้ร่วมริเริ่มและดำ�รง
ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและได้รับเลือกให้ด�ำ รงตำ�แหน่งนายก
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย คนแรกเมื่อ พ.ศ. 2533-2537
จากวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม ทำ�ให้การดำ�เนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ประสบความ
สำ�เร็จเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ จำ�นวนผลงานวิจัยของคณะที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติซึ่งอยู่ ในฐานข้อมูลสากลที่เพิ่มขึ้นทุกปี บุคลากรที่ ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติและ
นานาชาติมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดตั้ง Center of Excellence เพื่อผลักดันให้เกิดกลุ่มวิจัย Multi
disciplinary รูปแบบต่าง ๆ จัดตั้ง International Service Unit (ISU) เพื่อส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ และบริการชาวต่างประเทศอย่างครบวงจร ฯลฯ จากผลการพัฒนาการเรียน การสอน
และการวิจัย ทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ให้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ อันดับหนึ่งของประเทศ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สองวาระ (พ.ศ. 2542-2546 และ พ.ศ. 2547-2550) รวมระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปี
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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.

ประเสริฐ โศภน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546-2547

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ที่
จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำ�นวน 10 คน ของนายสุนทร และนางสว่างจิต โศภน เข้าศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รบั ทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลอมโบ
จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐออสเตรเลียตะวันตก
ได้รับปริญญาตรีด้านชีววิทยาของมนุษย์ (พ.ศ. 2509) ได้รับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ไปศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาเซลล์วิทยาและกายวิภาคศาสตร์ (พ.ศ. 2513)
ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ�ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มุ่งมั่นทำ�งานทั้งในด้านการสอนและการวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับแต่งตั้งในดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตามลำ�ดับ จนได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง ศาสตราจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2534 จากผลงานวิจัย
ทีต่ อ่ เนื่องทำ�ให้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่น ของมูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี 2538 สาขาเซลล์ชีววิทยา ในด้านการบริหารวิชาการเคยได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ได้รับการคัดสรรให้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่ง ท่านได้สานต่อแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ฯลฯ รวมทั้งการสนับสนุนการ
ทำ�งานของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์ยืน
หยัดอยู่ ในตำ�แหน่งหัวแถวของวงการวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.

ศกรณ์ มงคลสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วาระทีห่ นึง่ พ.ศ. 2550-2554 วาระทีส่ อง พ.ศ. 2555-2558
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข เป็นบุตรชายของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
กับ คุณยุพิน มงคลสุข เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
ชีวเคมี จาก King’s College มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2524 และระดับปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์
ประจำ�ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2530 จากนั้นจึงได้
รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อ พ.ศ. 2534
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ได้ทุ่มเทให้กับการสอนและการทำ�วิจัยอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2534 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541 และรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ
อีกหลายรางวัล
พ.ศ. 2550 ท่านได้รับการคัดสรรให้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้สานต่อ
แนวทางการนำ�พาคณะวิทยาศาสตร์ไปสูก่ ารเป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นำ�ระดับสากล เกิดการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำ�นวนมาก เกิดความร่วมมือ
ทางด้านศึกษาและงานวิจยั กับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ได้รบั การประเมินคุณภาพผลงาน
วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ระดับดีเยี่ยม ถึง 5 สาขา เมื่อ พ.ศ. 2553 ระดับดีเยี่ยม 3 สาขา เมื่อ พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ.2557
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สองวาระ
(พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2555-2558) รวมระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปี

97

รองศาสตราจารย์ ดร.

สิทธิวฒ
ั น์ เลิศศิริ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2512 เป็น
บุตรของนายรังสิต เลิศศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี เลิศศิริ เข้ารับการศึกษาขั้นต้นที่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รับทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่นไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาเอกในสาขาเคมีอาหารที่ Tohoku University
ประเทศญี่ปุ่น หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ�ภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เคยดำ�รงตำ�แหน่งรองหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ช่วยคณบดีวิจัยประยุกต์ และ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลางของคณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลายาวนาน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ทางเคมี นอกจากนี้ยัง
เป็นผู้ร่วมจัดตั้งและกำ�กับดูแลหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และในเวลาต่อมาได้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อนเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เป็นนักเคมีอาหารชั้นแนวหน้า และเป็นที่รู้จักใน
วงการอุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างกว้างขวาง และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาวิจัยกลิ่นรส
ในอาหารของประเทศไทย ท่านยังมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ
ในอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา การจัดตั้งและดำ�เนินการ
ของโรงงานต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนการผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำ�งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ยังให้ความ
สำ � คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นากำ � ลั ง คนเข้ า สู่ ว งการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย
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ตึกกลม
ท่ามกลางสวนป่าเขียวขจี ใจกลางกรุงเทพมหานคร ผู้คนที่เดินผ่านไปมามักจะหยุดมอง
อาคารรูปทรงแปลกตา มองคล้ายจานบินลำ�ใหญ่จอดสงบนิ่งอยู่ นี่คืออาคารเรียนที่เป็นศูนย์รวมใจ
ของชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“ตึกกลม” คือชื่อที่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เรียกขานแทนชื่อ อาคาร
เรียนรวม หรือ Lecture Center ซึ่งนอกจากจะใช้ ในการเรียนการสอนแล้ว ตึกกลมยังถูกปรับเปลี่ยน
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ จัดเสวนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นจุดนัดพบ เมื่อถึงยามเย็นก็จะกลายเป็นสถานที่ออกกำ�ลังกายและอื่น ๆ อีกมากมาย
เมื่อพูดถึงตึกกลม หลายคนอาจนึกไปว่าตึกนี้มีรูปทรง (Form) เป็นทรงกลม แท้จริงแล้ว
ที่เรียกเช่นนี้เพราะเมื่อมองจากด้านบน (Plan) จะเห็นเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เมื่ออยู่ท่ามกลาง
สวนป่าของคณะแล้ว มองไกล ๆ อาจนึกว่ามีจานบินมาลงจอด นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำ ให้หลาย
คนเรียกตึกนี้ว่า “ตึกจานบิน”
ตึกกลม อยู่คู่กับคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจาก
รัฐบาลไทยและมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาท ออกแบบโดย
อาจารย์อมร ศรีวงศ์ นอกจากตึกกลมแล้ว ท่านยังสร้างสรรค์ผลงานที่ โดดเด่นอีกหลายแห่ง อาทิ
“ตึกฟักทอง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารคณะสังคมศาสตร์ (หอดูดาว) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์
อมรเล่าให้ฟังว่าใช้เวลาเพียง 3 วัน ก็เขียนร่างต้นแบบตึกกลมเสร็จ
“อาจารย์สตางค์เดินมาบอกผมว่าจะมีประชุม ครม. อาทิตย์หน้า ให้ ไปเขียน Master
Plan มาให้เสร็จ มันกระชั้นมาก...”
แต่เดิมนัน้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนศรีอยุธยา โดยใช้ชอ่ื
เดิมว่า โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2508
ได้มี โครงการย้ายมายังบริเวณถนนพระรามที่ 6 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน โดยทำ�การก่อสร้าง
อาคารขึ้นพร้อมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นย่านชุมชนแออัด เรียกกันว่า
สลัมสะพานเสาวณี
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ภาพตึกกลม จากปฏิทินพก พ.ศ. 2518 มอบให้ โดย อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ

“พื้นที่แถวนี้มันเป็นสลัมเก่า สมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านให้เทศบาลเอาขยะมาถมแล้วก็เกลี่ย
ให้เรียบ ขยะที่ ไม่สลายตัวมันก็เยอะ แต่กว่ามันจะเซ็ตตัวก็คงนาน” อาจารย์อมรเล่าถึงที่มาของ
พื้นที่
หลังจากที่ ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณพร้อมทั้งสถานที่แห่งใหม่ โครงการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ก็เริ่มขึ้น สำ�หรับ “ตึกกลม” นั้น อาจารย์อมรเล่าถึงที่มาที่ ไปของการสร้างอาคารให้
ในรูปแบบ “กลม” ไว้อย่างน่าสนใจ
“เวลาเราออกแบบเราต้องการอะไรที่ ไม่ ไปซำ�้ กับของเดิม แต่ต้องแยกแยะให้ออกเท่านั้น
ว่าอะไรคืออะไร ทุกตารางนิ้วในห้องนั้นเสียงมันต้องเท่ากันหมด จะให้มุมโน้นด้อยกว่ามุมนี้ มุมนี้
ดีกว่ามุมโน้นมันก็ ไม่ถูกต้อง พยายามให้ทุกเก้าอี้ ได้มองเห็น ได้ฟังเสียงเท่ากันหมด เป็นอีกประเด็น
ที่เราตั้งไว้ คือถ้าเอาตัวเราไปขวางอยู่มันก็บังไปหมด ถ้าเราไปตั้งในจุดที่ถูก สิ่งที่ถูกมันก็เกิดขึ้น
มันจะเหมือนใครไม่เหมือนใครช่าง แต่ว่าเราทำ�สิ่งที่ถูก ให้แน่ ใจ มันก็จบ”
ความโดดเด่นของตึกกลมมิใช่เพียงรูปร่างที่แปลกตา แต่เรื่องของประโยชน์ ใช้สอยก็นับว่า
ดีเยี่ยมตามแนวคิด Follow to Function คือออกแบบมาเพื่อการใช้สอยอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
ห้องบรรยาย 5 ห้อง ขนาด 250 ที่นั่ง 4 ห้อง (L02-L05) และ หนึ่งห้องขนาดใหญ่
ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง (L01) สำ�หรับห้องใหญ่นี้นอกจากจะใช้บรรยายรวมแล้ว ยังถูกใช้เป็นสถานที่
ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ที่ต้องการจุคนจำ�นวนมาก อาทิ งานไหว้ครู งานปาฐกถาพิเศษ งาน
ประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น
จากแนวคิดที่ว่าห้องเหลี่ยมไม่เหมาะแก่การจัดบรรยาย เนื่องจากเสียงที่กระจายอย่าง
่
ไม่สมำ�เสมอ มีการสะท้อนของเสียงมากเกินไป รวมทั้งการมองเห็นผู้บรรยายที่ ไม่เท่ากัน จึงมีการ
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ออกแบบห้องบรรยายในลักษณะที่ป้านออก มีผู้บรรยายเป็นจุดศูนย์รวมสายตา เสียงบรรยาย
กระจายไปทั่วทุกจุดอย่างเท่าเทียม ส่วนด้านล่างของอาคารเป็นพื้นที่ โล่งสำ�หรับทำ�กิจกรรมของ
นักศึกษา เจาะหลังคาเป็นช่องเพื่ออาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติ บริเวณพื้นผิวอาคารส่วนที่เป็น
เพดานด้านนอกใช้แผ่นไม้กระดานกดทาบให้คอนกรีตเยิ้มออกมาเป็นทางเพื่อสร้าง Texture ให้ดู
น่าสนใจ ส่วนฐานของโครงสร้างใช้ก้อนหินคละขนาดก่อเป็นฐาน ขณะที่หลังคาที่เรียงตัวอย่างเป็น
ระเบียบดูสวยงามก็ ใช้กระเบื้องที่ทำ�ในประเทศ ราคาแผ่นละไม่ถึง 10 บาท ทำ�ให้ทุ่นค่าใช้จ่ายไป
ได้มาก จากงบประมาณในการสร้างตึกหลังนี้ที่ ได้มา 4 ล้านบาท
พ.ศ. 2553 ตึกกลม ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 ประเภทอาคารสถาบันและ
อาคารสาธารณะ
เป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษที่ตึกกลมได้อยู่เคียงคู่กับคณะวิทยาศาสตร์ จนกลาย
เป็น Landmark สำ�คัญ และเป็นดั่งสัญลักษณ์คู่กับคณะฯ จนแยกกันไม่ออก คงไม่เกินเลยไปหากจะ
กล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์คงจะคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงไป หากปราศจากอาคารรูปร่างสะดุดตา
หลังนี้ และเชื่อว่าชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกรุ่นคงให้ความรักและความสำ�คัญกับ “ตึกกลม” เสมือน
ครูผู้ประสาทวิชาจนเติบใหญ่ขึ้นเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศชาติมาอย่างยาวนาน

เรียบเรียงจาก
อมร ศรีวงศ์. (2550). สัมภาษณ์. 13 กรกฎาคม.
Form Follows Function. Wallpaper. 2 (2005), 60-64.
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2539 หน่วยงานต่าง ๆ ต่างพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำ�เสนอ โครงการก่อสร้าง
“อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ที่จะอำ�นวยประโยชน์
อย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
โครงการก่อสร้างอาคารนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานและประยุกต์ ใช้เป็นห้องปฏิบตั กิ ารรวมด้านวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสำ�หรับ
นักศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ลึกซึ้งและทันสมัย เป็นการเสริมสร้างความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์
ในการเพิ่มการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชหฤทัย
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงนำ�ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาประยุกต์และทดลองใช้ ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้เสนอ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชอ่ื
อาคารว่า “อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” โดยเริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538
สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 268 ล้านบาท (สองร้อยหก
สิบแปดล้านบาท)
ต่อมา สำ�นักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล 0003/3307 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้น�ำ ความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเชิญชื่อพระราชพิธี “กาญจนาภิเษก” เป็นชื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ สำ�นักราชเลขา
ธิการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตรา
สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่อาคารนี้ด้วย
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ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่ง
ศตวรรษที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นเสาหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�
ระดับนานาชาติ ได้สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศและมวลมนุษยชาติมากมาย
อันเป็นผลมาจากรากฐานที่มั่นคงมาตั้งแต่ต้น ซึ่งเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายและความทุ่มเทของ
“อาจารย์สตางค์” ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก
พ.ศ. 2556 ศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่ง โดย คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เป็นผู้ประสานงาน ได้ริเริ่มที่
จะสร้างอนุสาวรียข์ องอาจารย์สตางค์เป็นรูปหล่อโลหะขนาดเท่าตัวจริง เพือ่ รำ�ลึกถึงพระคุณของท่าน
โดยได้เสนอโครงการมายังคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมทั้งได้มอบเงินทุนเบื้องต้นจำ�นวนหนึ่งในการจัดสร้าง
คณะกรรมการประจำ�คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นสมควรรับดำ�เนินโครงการสร้างรูปหล่อ
พร้อมด้วยฐานตั้งขึ้นบริเวณพื้นที่ระหว่างตึกกลมและอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับภูมิทัศน์ ให้
งดงาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีกตเวทิตาและจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง ทั้งนี้ ได้ประมาณ
การค่าก่อสร้างไว้ทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท) ดำ�เนินการจัดสร้างขึ้นที่
โรงงานหุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีคณะกรรมการติดตามการดำ�เนินงานทุกขั้นตอน
อย่างใกล้ชิด
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 58 ปี
จึงได้ถือเอาฤกษ์มงคลนี้ประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.

สตางค์ มงคลสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอินทรีย์เคมีของไทย โดยเฉพาะ
การวิจัยสมุนไพรยุคบุกเบิกในประเทศไทย นอกจากผลงานวิจัยแล้ว ท่านยังมีผลงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่ประเทศชาติ โดย
วางรากฐานทางวิชาการ สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการทำ�วิจัย และบรรยากาศทางวิชาการที่
เอื้อให้เกิดผลงานวิจัยมากมาย
ศิษยานุศิษย์ของท่านทั้งที่อยู่ ในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ล้วนรำ�ลึก
ถึงพระคุณของท่านเสมอมา จึงได้ร่วมหารือเพื่อจัดกิจกรรมวิชาการที่จะช่วยให้ชนรุ่นหลังได้ทราบ
ถึงผลงานของท่าน จึงร่วมกันจัดงาน ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยกำ�หนดแนวทางเบื้องต้นที่จะให้ความสำ�คัญแก่สาขาวิชาที่ท่านอาจารย์สนใจ
เป็นพิเศษ คือการวิจัยและพัฒนางานด้านอินทรีย์เคมี ผลงานการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการนำ�เสนอเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวงการวิชาการและสังคม
การจัดงานครั้งปฐมฤกษ์ คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอำ�นวยการเห็นพ้อง
ให้กราบบังคมทูลเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เป็นองค์ปาฐกถาพระองค์แรก ทั้งนี้ โดยที่ ได้ทรงงานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ของไทยและระดับนานาชาติ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติ
คุณนานัปการ ทรงเป็นผู้นำ�ในการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทรงสถาปนา
และเป็นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดการประชุมวิชาการและการฝึกอบรมระดับ
นานาชาติอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง พระราชกรณียกิจมากมายล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ
สร้างขวัญกำ�ลังใจแก่นักวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างมาก
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งปฐมฤกษ์ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เป็นองค์ปาฐกถา ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน (Research
and Development for Sustainable Development) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซ่า นอกจากนี้ยังมีการจัดอภิปรายทางวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ ประเทศไทยจะเป็น
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อย่างไร ถ้าไร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ นายเขมทัต สุคนธสิงห์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และการอภิปราย
เรื่อง สนุนไพรไทย ใช้อย่างไรให้สมคุณค่า โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี, รองศาสตราจารย์นันทวัน บุณยะประภัศร หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสมุนไพรแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์
วิริยะจิตรา ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่การจัดงานครั้งปฐมฤกษ์ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ดำ�เนิน
การมาอย่างสม่ำ�เสมอ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหมุนเวียน
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์สมดังปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ทุกประการ
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พระดำ�รัส
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในพิธีเปิดปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งปฐมฤกษ์
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่คณะกรรมการจัดงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข เชิญให้ข้าพเจ้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้บรรยายครั้งปฐมฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าผูกพันอย่างลึกซึ้ง เพราะ
เป็นสถานศึกษาที่ ให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ของชีวิตที่มีคุณค่า ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ
เช่นเดียวกับท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ และ
รู้สึกยินดีที่ ได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
อดีตคณบดีคนแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์จนเป็นปึกแผ่นตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นที่น่าเสียดายที่
ข้าพเจ้าไม่มี โอกาสเป็นศิษย์ โดยตรงของท่าน แต่ขา้ พเจ้าก็สามารถสร้างจินตนาการได้ถงึ ความยาก
ลำ�บากของท่าน ในการที่จะก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เพราะการริเริ่มทำ�อะไรที่ต้องใช้งบประมาณ
เป็นจำ�นวนมากและเป็นสิ่งใหม่ ที่คนทั่วไปยังมองภาพได้ ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์มหาศาลได้
อย่างไร ย่อมจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การที่ท่านยึดมั่นในแนวความคิดของท่านและ
มานะพากเพียรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
เป็นสิ่งที่สมควรยกย่อง ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมในผลงานต่าง ๆ ของท่านในด้านการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติและพยายามให้แพร่กระจายครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ในด้านงานวิจัย ผลงานของท่านทางพฤกษเคมียังมีการอ้างถึงอยู่เสมอ ในด้านความ
เป็นครู ท่านไม่เพียงแต่สั่งสอนด้านวิชาการเท่านั้น ท่านดูแลศิษย์เสมือนลูก จัดสรรสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ เพื่อให้ศิษย์ของท่านและผู้ ใต้บังคับบัญชา สามารถทำ�งานได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
เสาะแสวงหาทุนจากต่างประเทศมาเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและสวัสดิการของคณาจารย์ แม้ว่าท่าน
จะละสังขารไปเป็นเวลามากกว่า 20 ปี แต่คุณงามความดีของท่านยังไม่สูญสลาย
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การที่คณะวิทยาศาสตร์จัดงานปาฐกถาในนามของท่านขึ้น นับเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะคน
ที่ทำ�ความดีสังคมควรชื่นชมและให้การยกย่อง การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เป็น
เครื่องหมายของคนดี ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสรรเสริญ การที่ท่านทั้ง
หลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าสถานศึกษาแห่งนี้มิได้เน้นเฉพาะความเป็น
เลิศทางวิชาการเท่านั้น ยังเน้นถึงคุณค่าของความเป็นคนดีอีกด้วย
ข้าพเจ้าตระหนักดีมาตลอดและเคยพูดอยู่เสมอว่า ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นสิ่ง
ที่มีค่า ความรู้จะต้องอยู่คู่ความดี สังคมและประเทศชาติจึงจะเจริญได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน
ข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีอาชีพเป็นครู เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติ ได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย์
ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคล
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข และขออวยพรให้งานปาฐกถานี้ประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลายสาขาวิชา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นองค์ปาฐก
ภาพบน: ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (พ.ศ. 2550 และ 2557)
ภาพล่างจากซ้ายไปขวา: ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (พ.ศ. 2542), Prof. Yuan T. Lee (พ.ศ. 2548),
Prof. Aaron Ciechanover (พ.ศ. 2549), Prof. Ram Sasisekharan (พ.ศ. 2551),
ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ (พ.ศ. 2552), คุณมีชัย วีระไวทยะ (พ.ศ. 2553),
Dr. Peter Small (พ.ศ. 2554), ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (พ.ศ. 2555), Prof. Jay S. Siegel (พ.ศ. 2556),
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (พ.ศ. 2558)
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
พ.ศ. 2536 - 2560

ครั้งปฐมฤกษ์
15 ก.ค. 2536

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาอันยั่งยืน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2
8 ก.ค. 2537

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3
21 ต.ค. 2538

การพัฒนาอุดมศึกษาไทยจากปี 2501 ถึงปัจจุบัน
โดย ศาสตราจารย์ นพ.บุญสม มาติน
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 4
21 ต.ค. 2539

การพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทย
และบทบาท ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 5
27 ต.ค. 2540

อาจารย์สตางค์ มงคลสุข
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 6
21 ต.ค. 2541

อาจารย์สตางค์ มงคลสุข
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 7
27 ต.ค. 2542

การปฏิรูปการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิทยาศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์
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ครั้งที่ 8
25 ต.ค. 2543

Continuing theVision: Natural Product Science
in 21st Century
โดย Professor Dr.Goeffrey A. Cordell
(Univ. Illinois at Chicago)
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 9
24 ต.ค. 2544

ประสบการณ์การเป็นนักบริหารในมหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 10
21 ต.ค. 2545

อาจารย์สตางค์ กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ไทย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 11
29 ต.ค. 2546

วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ สำ�หรับวันนี้และพรุ่งนี้
โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 12
21 ต.ค. 2547

ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์เมื่อโลกกำ�ลังแบน
โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 13
19 ต.ค. 2548

Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical
Processes
โดย Professor Yuan T. Lee
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำ�ปี 2529
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 14
20 ต.ค. 2549

Why our proteins have to die so we shall live:
Personal insights on the development of new
paradigms in medical sciences
โดย Professor Aaron Ciechanover
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำ�ปี 2547
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์
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ครั้งที่ 15
24 ต.ค. 2550

วิทยาศาสตร์พอเพียง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 16
21 ต.ค. 2551

แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์
สำ�หรับประเทศไทย
โดย คุณศิววงศ์ จังคศิริ
Life Sciences Translational Research:
Challenges and Opportunities
โดย Professor Ram Sasisekharan จาก MIT
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 17
20 ต.ค. 2552

สุนทรียภาพแห่งการวิจัย
ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 18
21 ต.ค. 2553

การขจัดความเหลื่อมลำ�้ ในสังคมไทย
โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 19
11 ต.ค. 2554

The tuberculosis problem where will the answer
come from?
โดย Dr. Peter Small
Global Health Program, Bill and Melinda Gates Foundation
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 20
24 ต.ค. 2555

ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์
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ครั้งที่ 21
21 ต.ค. 2556

Passion, pride and purpose in Molecular Science :
A personal perspective on science in liberal education
โดย Professor Jay S. Siegel
Dean, School of Pharmaceutical Science and Technology,
Tianjin University, China
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 22
21 ต.ค. 2557

นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร?
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 23
21 ต.ค. 2558

เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนาของไทย
ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 24
15 พ.ย. 2560

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอนาคต
ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์
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คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
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เหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
เหรียญดุษฎีมาลา เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างหนึ่ง เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า
เหรียญแพรแถบ เป็นเหรียญสำ�หรับพระราชทานเป็นบำ�เหน็จในราชการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2425 อันเป็นมหามงคลสมัย ซึ่งบรรจบครบรอบร้อยปีที่หนึ่ง นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเริ่มพระราชวงศ์จักรีสืบราช
สันตติวงศ์มาจนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชา
นุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรี
บรมราชวงศ์ สำ�หรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ ได้ดำ�รงรักษาความสามัคคี ในราช
ตระกูลรุ่งเรืองสืบมา ส่วนข้าราชการที่ ได้รับราชการมาด้วยดี มีความสามารถ ทำ�คุณประโยชน์
อันยิ่งใหญ่แก่บ้านเมือง ควรจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญดุษฎีมาลา เป็นเหรียญเครือ่ งประดับสำ�หรับพระราชทาน
เป็นบำ�เหน็จในราชการแก่ทหารและพลเรือนตามความดีความชอบ
เหรียญดุษฎีมาลาเมื่อแรกสร้างนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยยศ สำ�หรับความชอบ
เหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244 (พุทธศักราช 2425) กำ�หนดให้มีเข็ม
พระราชทานประกอบกับเหรียญเป็น 5 ชนิด คือ 1) เข็มราชการในพระองค์ 2) เข็มราชการ
แผ่นดิน 3) เข็มศิลปวิทยา 4) เข็มความกรุณา 5) เข็มกล้าหาญ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
สร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา
เพื่อพระราชทานแก่ผู้ ใช้ความกล้าหาญทางปัญญาความรู้ ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน นับเป็นครั้งแรกที่
ผู้มีความสามารถในศิลปวิทยา จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษเช่นนี้ ทั้งเป็นการสนอง
พระบรมราโชบายในการพัฒนาวิชาความรู้เพื่อปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยประเทศ และเมื่อพินิจถึงหลักเกณฑ์การพระราชทาน จะเห็นได้ว่ามีหลักอันเข้มงวดต่างจาก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ คือ จะพระราชทานเฉพาะผู้มีฝีมืออย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์
ต่อแผ่นดินที่ ไม่มีผู้ ใดทำ�ได้เสมอหรือดีกว่า ดังปรากฏในพระราชบัญญัติเครื่องอิสริยยศสำ�หรับ
ความดีความชอบ เหรียญดุษฎีมาลา จุลศักราช 1244 พุทธศักราช 2425 ว่า
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“เข็มที่จาฤกว่าศิลปวิทธยานั้น ไว้สำ�หรับพระราชทานนักปราชราชกระวี นายช่างแลฝีมือ
ช่างพิเศศต่าง ๆ ที่ ได้คิดอย่างสิ่งของที่จะเปนประโยชนทั่วกัน ครั้งแรกคราวแรกฤาชักนำ�สิ่งของใด ๆ
เข้ามาทำ�มาสร้างขึ้นในแผ่นดิน เปนผลประโยชนต่อบ้านเมืองแลราชการ ฤาผู้ที่แต่งหนังสือตำ�รา
วิทธยการต่าง ๆ ที่เปนของเก่าของใหม่ก็ดี ที่เปนคุณต่อแผ่นดิน เปนประโยชนแก่ราชการ เปนผล
แก่การค้าขาย ฤาผู้เปนช่างอย่างฝีมือเอก ที่ ได้คิดก็ดี ทำ�เองก็ดี ปรากฏว่าไม่มี ผู้ ใดผู้หนึ่งทำ�ได้
เสมอดีกว่า แล้วผู้ทำ�คุณประโยชนดังกล่าวมานี้ ก็จะทรงพระราชดำ�ริวินิจฉัย พระราชทานเข็ม
ชนิดนี้ ให้ตามฐานานุรูป”
พระบรมราโชบายในการพระราชทานบำ�เหน็จความชอบแก่ผู้มีความรู้ ในศิลปวิทยา แต่มี
พระราชดำ�ริว่าเหรียญดุษฎีมาลานั้นตัวเหรียญมีพระบรมรูปและพระบรมนามาภิไธยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่างพระองค์กัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สร้างตราวชิรมาลาขึ้นแทน ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญ
พระราชทานแทนเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์ เข็มราชการแผ่นดิน เข็มความกรุณา
และเข็มกล้าหาญ เหรียญและเข็มทั้ง 4 ชนิดจึงยกเลิกไป คงเหลือแต่เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลป
วิทยาเพียงอย่างเดียว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จึงได้
มีพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม พุทธศักราช
2425 เสีย พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ได้ก�ำ หนดเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ขึ้นใหม่ โดย
เฉพาะสำ�หรับพระราชทานแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้เห็นประจักษ์เป็นพิเศษ
แล้ว ซึ่งจะได้พระราชทานตามที่ทรงพระราชดำ�ริเห็นสมควร
ระเบียบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมแก่กาลสมัยหลายครั้ง ฉบับปัจจุบันคือ
“ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พุทธศักราช 2521” แก้ ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2532, 2543 และ 2547 สาระสำ�คัญแห่งระเบียบนี้มีว่า เหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติ

120

คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555
		
พ.ศ. 2557

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน สาขาวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน สาขาวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก
กรมศิลปากร. (2521). เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา. กรุงเทพ : ศิวพร.
ทรงสรรค์ นิลกำ�แหง. (กรกฎาคม-กันยายน 2551). “เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา บำ�เหน็จของ
ผู้กล้าหาญทางปัญญาความรู้ ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน” วารสารไทย. 29(107) : 46-51.
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ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข กำ�เนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อ พ.ศ. 2501 ในขณะนั้นยังคงเป็น ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใน
พ.ศ. 2503 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนฐานะเป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
ต่อมาเมื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2512 และได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ห้องสมุดจึงใช้ชื่อว่า
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จนเมือ่ พ.ศ. 2519 ทีป่ ระชุมคณบดี ได้อนุมตั ติ ามการเสนอของห้องสมุด
ให้ ใช้ชื่อห้องสมุดว่า “ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
ที่ตั้งของห้องสมุดนั้นเดิมอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์
เมื่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันคือถนนพระรามที่ 6 ห้องสมุดได้ย้ายมายัง
สถานที่ ใหม่ ที่ชั้น 2-3 ของตึกฟิสิกส์ และได้เริ่มเปิดดำ�เนินการเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ซึง่ เป็นวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารใหม่ของคณะฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของคณะฯ จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีห้องสมุด
ที่ ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้บริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางสาขาวิชาที่จะเปิดทำ�การ
สอน จึงได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในด้านนโยบายและการดำ�เนินการของ
ห้องสมุด ด้านทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และด้านบุคลากร โดยส่ง Visiting Librarian
มาวางนโยบายและดำ�เนินงานสองท่านคือ Dr.Carroll F. Reynolds และ Mr.James W. Barry
การดำ�เนินงานของห้องสมุดในช่วงแรก มีการประสานความร่วมมือกับห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบ Joint Library โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ. ดร.
สตางค์ มงคลสุข) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี)
ผู้แทนมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Prof. Dr. James S. Dinning) และ Dr. Carroll F. Reynolds ได้
ร่วมกันดำ�เนินการดังกล่าวซึ่งนับเป็นนโยบายที่ทันสมัยมากในสมัยนั้น
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การดำ�เนินงานแบบ Joint Library เริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2511 และสิ้นสุดใน พ.ศ. 2523
แต่ห้องสมุดทั้งสองแห่งยังคงร่วมมือประสานกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยกฐานะ กองห้องสมุด สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
ขึ้นเป็นสำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และมีค�ำ สั่งให้ โอนย้ายห้องสมุดคณะ/สถาบันต่าง ๆ มา
อยู่ภายใต้สังกัดสำ�นักหอสมุดฯ ดังนั้น จึงมีการโอนย้ายข้าราชการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ไปขึ้นกับสำ�นักหอสมุด รวมทั้งย้ายบุคลากรจำ�นวนหนึ่งไปปฏิบัติงาน ณ สำ�นักหอสมุดฯ ศาลายา
ตั้งแต่นั้นมา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงมีฐานะเป็นห้องสมุดสาขาของสำ�นักหอสมุดฯ แต่ยัง
ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
รวมทั้งวัสดุสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ สวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือบุคลากร อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17 ปี
เมือ่ เทคโนโลยีทางสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงก่อตั้ง
ระบบสารสนเทศขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นการนำ�เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์
ใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สนับสนุนนโยบาย
พัฒนาระบบการเรียน การสอน การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และนโยบายการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างภาควิชาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการอย่างสูงสุด การ
ดำ�เนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การ
บริหารของ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ คณบดี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ
ภูมิรัตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในสมัยนั้น โดยใช้เงินในโครงการต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุน การเรียน
การสอน การวิจัยของคณะฯ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โครงการผลิตแพทย์ กทม. และ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันฯ (Institutional Strengthening Program) ของ
สวทช. หรือ NSTDA ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area
Network) ที่ ใช้ Novell Netware เป็นโปรแกรมควบคุมระบบและ SCSI Express เป็นโปรแกรม
ควบคุมการทำ�งานของ เครือข่าย CD-ROM เพื่อบริการข้อมูลทางวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์
ภายในห้องสมุด บริการสืบค้นข้อมูลโดยบรรณารักษ์ บริการติดต่อออนไลน์ผ่านสายโทรศัพท์ และ
ติดต่อจากภาควิชาต่าง ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2546 ในสมัยที่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ดำ�รง
ตำ�แหน่งอธิการบดี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายของสำ�นักหอสมุด ได้มีมติให้คณะฯ สามารถดำ�เนินการบริหาร
งานห้องสมุดได้เอง ด้วยมติดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความพร้อม จึงขออนุมัติเข้าบริหาร
งานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และขอรับบุคลากรห้องสมุดบางส่วนที่มีความประสงค์จะปฏิบัติ
งานต่อ ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โอนย้ายมาสังกัดสำ�นักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้
ได้รับอนุมัติให้เริ่มดำ�เนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้ง งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ขึ้นอย่างเป็น
ทางการ มีฐานะเป็นงานหนึ่งในสังกัดสำ�นักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบ
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จาก คณะกรรมการปฏิรปู และพัฒนาระบบพัฒนาบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ผ่านที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2547 และผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 361 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ 1) ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 2) หน่วยสารสนเทศ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3) หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และโครงการพิเศษคือ
โครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 				
โครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2547 พร้อมกับการปรับปรุง
ห้องสมุดครั้งใหญ่ ในปีเดียวกัน หลังจากที่ห้องสมุดได้เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี จึงมี
สภาพที่ทรุดโทรม โดยจัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น 3 ของห้องสมุด มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ใช้
สำ�หรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านอาจารย์สตางค์และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บเอกสารสำ�คัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน
อาจารย์สตางค์และประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของ
นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อให้ประวัติศาสตร์
เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม
พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ก่อสร้างด้วยงบประมาณเริ่มต้น 310,000 บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เปิดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันทำ�บุญ
ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 86 ของท่านอาจารย์สตางค์
พ.ศ. 2548 ได้เริ่มดำ�เนินการก่อสร้าง หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น บริเวณชั้นสอง
ของห้องสมุด สำ�หรับจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่น จาก มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต่ อ มาเมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานด้ า นจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2558 ทำ�หน้าที่ด�ำ เนินงานด้านจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ และเป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับงานจดหมายเหตุฯ หอสมุดและคลังความ
รู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2553 งานสารสนเทศฯ ได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
ศึกษา เป็น หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำ�งานที่
เปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของผู้ ใช้บริการ และภารกิจ
หลักของงานสารสนเทศฯ โดยทำ�หนาที่ควบคุมดูแลเครื่องแม่ข่าย Web Server ให้บริการช่วย
เหลือและแก้ ไขปัญหาทางเทคนิค ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ด�ำ เนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานมาเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพันธกิจ ปัจจุบันประกอบด้วย 5 หน่วยงาน
คือ

125

1) หน่วยทรัพยากรห้องสมุด
2) หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3) หน่วยสารสนเทศงานวิจัย
4) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
5) หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ในยุคที่พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป สิ่งที่นักศึกษาต้องการจากห้องสมุด นอก
เหนือจากเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ นั่นคือการมีพื้นที่ส�ำ หรับค้นคว้าด้วยตนเอง การพบปะ
เสวนา หรือการประชุมกลุ่มย่อย ทำ�ให้เกิดการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข จึงริเริ่มโครงการจัดสร้าง Stang Co-Working Space เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักศึกษา โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงานเดิม ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และ
เพิ่มเติมสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการค้นคว้าและการใช้งานร่วมกัน อาทิ ชุดโต๊ะและ
เก้าอี้ที่ทันสมัย จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
การก่อสร้าง Stang Co-Working Space แล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยห้องสัมมนาความจุ 11 ที่นั่งจำ�นวน 1 ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อย ความจุ 6 ที่นั่ง
จำ�นวน 2 ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถรองรับได้ 20 ที่นั่ง
จากโครงการ Stang Co-Working Space กอปรกับผลการสำ�รวจความต้องการของ
นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการใช้พื้นที่สำ�หรับการอ่าน การประชุมกลุ่ม หรือการค้นคว้ามากขึ้น
สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงพื้นที่ ใช้สอยโดยห้องสมุดวางแผนการในการจำ�หน่ายทรัพยากร
บางส่วนออก ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบอกรับทรัพยากรเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น
อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดชั้นนำ�ของ
ประเทศต่อไป
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ ดร.กำ�แหง พลางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้ง
ยังเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 โดยในระยะต้นได้ทำ�การสอนวิชากายวิภาค
ศาสตร์ เ ปรี ยบเที ย บและกายวิภาคศาสตร์ข องมนุษย์ ให้ แ ก่ นักศึ กษาเตรี ย มแพทย์ แ ละเตรี ย ม
วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาอื่น ๆ ต่อมาได้มีการจัดการเรียนในระดับปริญญาโทด้วย เมื่อปี
พ.ศ. 2509 ได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งใหญ่ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์
และภาควิชาพรีคลินิคอื่น ๆ เนื่องจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก
มูลนิธิ Rockefeller ทั้งในด้านงบประมาณและกำ�ลังคน โดยเฉพาะได้มีศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน
3 ท่าน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่จะไปศึกษาต่อ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาถึงขั้นปริญญาเอก เพื่อผลิตอาจารย์พรีคลินิค
ในสาขากายวิภาคศาสตร์ซึ่งขาดแคลนอย่างมาก ศาสตราจารย์และอาจารย์ชาวอเมริกันที่เข้ามา
เป็นหลักในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยดังกล่าวในช่วงต้น คือ Professor
Dr. Robert C. Holland (หัวหน้าภาควิชาคนแรก), Dr. William P. Callahan และ Dr. Vernon
L. Yeager โดยแต่ละท่านมีความชำ�นาญเฉพาะทางคือ Dr. Holland เชี่ยวชาญทางด้านประสาท
ชีววิทยา Dr. Callahan ทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์และเซลล์ชีววิทยา Dr. Yeager ทางด้านมห
กายวิภาคศาสตร์
ช่วงต้น พ.ศ. 2500 จากการมองการณ์ไกลของอาจารย์สตางค์ ท่านได้คัดสรรนักเรียน
เตรียมแพทย์ฯ ที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศทางด้านกายวิภาคศาสตร์และ
สาขาพรีคลินิคอื่น ๆ เพื่อจะได้มาเป็นแกนในการพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและบัณฑิต
ศึกษา ท่านแรกคือ ศ. ดร.เรือน สมณะ ซึ่งได้ ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยทุน
ก.พ. ที่ University of California, Berkeley และเมื่อ พ.ศ. 2505 ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน ได้ ไป
ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทุน Colombo Plan ที่ ให้ โดยรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่ University
of Western Australia และทุน Rockefeller ในระดับปริญญาเอกที่ University of Wisconsin
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้มีอาจารย์ท่านอื่น ๆ ไปศึกษาที่ต่างประเทศในสาขากายวิภาค
ศาสตร์และสาขาใกล้เคียงด้วยการชักนำ�ของอาจารย์สตางค์ และ Dr. Holland อีกหลายท่าน
เช่น รศ. ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ที่ U.C. Berkeley, ศ. นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล ที่
University of Rochester ในขณะเดียวกันก็มีการชักชวนให้นักศึกษาแพทย์ฯ และนักศึกษาวิทยา
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ศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเด่น เข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของภาควิชาฯ
จำ�นวนมาก และที่ ได้บรรจุเป็นอาจารย์ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนางานวิชาการของภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น ศ. นพ. ดร.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ รศ. ดร.เสริมศรี วิเศษสุวรรณ ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง
รศ.ผดุง ว่องพยาบาล รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ และรุ่นต่อมาที่อาจจะนับได้ว่าเป็นคลื่นลูกที่ 2
ได้แก่ รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ รศ. ดร.จิตติพันธุ์ ชวเดช ศ. ดร.
สุขุมาล จงธรรมคุณ ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ และ ศ.ยินดี กิติยานันท์ จากนั้นมีการบรรจุ
อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาอีกเป็นระยะได้แก่ รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี รศ. ดร.เจริญศรี ธนบุญ
สมบัติ รศ. ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์
พัฒนา รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช รศ. ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ รศ. ดร.ไกร มีมล ผศ. ดร.
รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ นับได้ว่าเป็นคลื่นลูกที่สาม
จากนัน้ เริม่ บรรจุอาจารย์ ใหม่ทดแทนอาจารย์ผู้ ใหญ่ทเ่ี กษียณอายุราชการ ได้แก่ ดร.สมยศ
ศรีดุรงค์ฤทธิ์ ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ ผศ. ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
ดร.มนสิชา สมฤทธิ์ ได้รับการโอนย้ายอาจารย์เพิ่มเติมได้แก่ รศ. ดร.ยสวันต์ ตินิกุล ดร.มรกต
สร้อยระย้า ดร.ธันยาภรณ์ เสนารายณ์ และแพทย์ ใช้ทุน นพ.ปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์ พวกเราได้
ร่วมกันอุทิศทั้งกำ�ลังกายและกำ�ลังใจในการพัฒนางานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน
กายวิภาคศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่
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มีความรูค้ วามสามารถ ทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล เพือ่ ปฏิบตั งิ านเป็น
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเป็นนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐ และองค์กรเอกชน บัณฑิต
เหล่านี้ ได้นำ�ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้กับงานในหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงในวงการ
วิชาการ
ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2509
และได้มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่มีเนื้อหาที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยใช้ชื่อ
หลักสูตรเป็น “สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง” (Anatomy and Structural Biology)
ทั้งนี้เพื่อสื่อถึงงานวิจัยที่มีมุมมองที่กว้างและลึกลงถึงระดับของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับ
โครงสร้างชีววิทยาโมเลกุล นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังร่วมสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับ
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโครงการ
ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังสอนนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค
วิศวกรรมการแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นต้น อีกปีละกว่า
1,200 คน
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยอาจารย์
สายวิชาการ 18 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ 8 คน)
นักวิทยาศาสตร์ 4 คน สายสนับสนุนอีก 12 คน
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รายนามหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
1. Prof. Robert C. Holland		
2. ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน			
3. ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ			
4. ศ. ดร. นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ		
5. ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล
6. รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์		
7. รศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์		
8. รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล		
9. ศ.ยินดี กิติยานันท์			
10. รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
11. รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล		
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พ.ศ. 2510-2518
พ.ศ. 2518-2530
พ.ศ. 2530-2534
พ.ศ. 2534-2541
พ.ศ. 2541-2544
พ.ศ. 2544-2548
พ.ศ. 2548-2551
พ.ศ. 2551-2554
พ.ศ. 2554-2558
พ.ศ. 2558-2559
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

งานวิจัย
1. งานวิจัยของภาควิชาฯ แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ คือ
		
- Aquatic Bioscience
		
- Cell Structural Biology & Molecular Biology
		
- Neuroscience
		
- Stem Cell Biology
		
- Reproductive Biology
		
- Biomaterial Research
		
- Cancer Research
		
- Gross Anatomy
2. เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
แหล่งทุนในประเทศ ได้แก่ สำ�นักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว.) ทุนอุดหนุนจากงบ
ประมาณ ทุนจากสภาวิจัย ทุน TRF-MRC Newton Fund และทุน คปก.
3. ผลงานวิจัย ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเฉลี่ย
1.5-2 เรื่อง/คน/ปี มีผลงานตีพิมพ์ ในสาขากายวิภาคศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
การบริการวิชาการ
1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ก่อตั้ง Care lab ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดทำ�ศูนย์การฝึกผ่าตัดโดยใช้
Soft cadaver
2. บริการวิชาการการสอนกายวิภาคศาสตร์พิ้นฐานให้กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชน
3. ให้บริการวิชาการการ ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ ในด้านกายวิภาคศาสตร์ ให้กับ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ
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ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2559
ศ. ดร. นพ.บุญเสริม
วิทยชำ�นาญกุล

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำ�ปี 2559
ด้านวิชาการ ของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2557
ผศ. ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2557
พ.ศ. 2556
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน

พ.ศ. 2555
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน
พ.ศ. 2554
นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
และ ดร.ไกร มีมล

พ.ศ. 2553
ศ. ดร. นพ.บุญเสริม
วิทยชำ�นาญกุล
รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี
และคณะ

รางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ผลงานในกลุ่มงานวิจัยเชิง
วิชาการและมนุษยศาสตร์ เรื่องการศึกษาคุณลักษณะและความ
สัมพันธ์ของฮอร์ โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์ โมนที่กระตุ้น
ต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปูกับการประยุกต์ ใช้ ในระบบเพาะเลี้ยง

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2555

รางวัลผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ยอดเยีย่ ม จากการประชุม
วิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 34 เรือ่ ง
“Accessory Head of Biceps Brachii Muscle and Its
Relation of Musculocutaneous Nerve”
รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เรื่อง “สวนวิจัยสัตว์และพืชนำ�้ (Aquaculture
Research Park)”
รางวัล Best Poster Award จากการประชุม International
Anatomical Science and Cell Biology Conference
ณ ประเทศสิงคโปร์ เรื่อง “Anatomical study of skin
perforators of the leg : Preliminary results in Thai soft
cadavers”
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ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน

พ.ศ. 2551
ผศ. ดร.สมลักษณ์
อสุวพงษ์พัฒนา และคณะ
พ.ศ. 2550
รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์
พ.ศ. 2549
ศ. ดร. นพ.บุญเสริม
วิทยชำ�นาญกุล

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2553
(ตีพิมพ์ ในระหว่าง พ.ศ. 2551-2552)

รางวัลยอดเยี่ยมในการเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์
จาก การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31
รางวัลอาจารย์ตวั อย่าง (ระดับรองศาสตราจารย์)
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2550
ทุนส่งเสริมกลุม่ นักวิจยั อาชีพ ของศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ประจำ�ปี 2549

รศ. ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2549 ประเภทบริหาร
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 ประจำ�ปี 2547
(เซลล์ชีววิทยา)
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พ.ศ. 2546
ศ. ดร. นพ.บุญเสริม
วิทยชำ�นาญกุล
รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ

พ.ศ. 2544
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน
พ.ศ. 2543
ศ. ดร. นพ.บุญเสริม
วิทยชำ�นาญกุล และคณะ

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำ�ปี 2546
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู
ประจำ�ปีการศึกษา 2546
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2544
(สาขากายวิภาคศาสตร์)
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประจำ�ปี 2543
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ภาควิชาชีวเคมี

ภาควิชาชีวเคมี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 ภายใต้ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของมูลนิธิ
Rockefeller โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาคนสำ�คัญ คือ Prof. James S. Dinning และ Prof. James
A. Olson ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาท่านแรก และได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาเอกสาขาชีวเคมี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 และ 2513 ตามลำ�ดับ นับเป็นภาควิชาที่เปิดสอน
สาขาชีวเคมี ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 60 ปี ภาควิชาชีวเคมี ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำ�นวนมาก ปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับในความเป็นผู้นำ�ในสาขาวิชาชีวเคมี ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้รับ
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบัน ประจำ�ปี 2553 จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ คณาจารย์หลายท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอน
และการวิจัย เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดล และได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสมำ�่ เสมอ ภาควิชาฯ
เป็นแกนนำ�สำ�คัญในการผลิตบุคลากรสาขาชีวเคมีที่มีคุณภาพ มีความภูมิใจที่ ได้ร่วมผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกจำ�นวนมากกว่า 145 คน และบัณฑิตปริญญาโทจำ�นวนมากกว่า 430 คน ออกไป
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รับใช้สังคมไทยอยู่ทั่วทุกภาค ซึ่งบัณฑิตของภาควิชาฯ ได้สร้างชื่อเสียงอยู่ ในวงการต่าง ๆ มากมาย
ศิษย์เก่าหลายท่านประสบความสำ�เร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และมีบทบาทสำ�คัญในองค์กรที่เกี่ยว
ข้องกับนโยบายระดับชาติด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การวิจัยระดับชาติ หรือทำ�หน้าที่
ในตำ�แหน่งสำ�คัญในองค์กรระดับนานาชาติ
คณาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปข้างหน้า
เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป
งานวิจัย
ภาควิชาชีวเคมี มีงานวิจัยที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
งานวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดแบ่งเป็น 7 กลุ่มวิจัย ได้แก่
1. Aquatic Molecular Biology
2. Bionanotechnology
3. Cancer and Stem Cell Biology
4. Gene Regulation and Metabolic Science
5. Structural Biology and Enzyme Catalysis
6. Plant Molecular Biology
7. Systems Biology
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รายนามหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
1. Prof. James S. Dinning		
2. Prof. James A. Olson			
3. ศ. ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม			
4. ศ. ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล		
5. ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
6. ศ. ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม			
7. ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์			
8. ศ. ดร.วิชัย บุญแสง			
9. รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์		
10. รศ. ดร.ประหยัด โกมารทัต		
11. ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์		
12. ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล		
13. ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล		
14. ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น			
15. ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี		
16. รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม		
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พ.ศ. 2507–2511
พ.ศ. 2511–2515
พ.ศ. 2515–2519
พ.ศ. 2519–2523
พ.ศ. 2523–2527
พ.ศ. 2527–2531
พ.ศ. 2531–2535
พ.ศ. 2535–2539
พ.ศ. 2539–2541
พ.ศ. 2541–2545
พ.ศ. 2545–2547
พ.ศ. 2547–2551
พ.ศ. 2551–2552
พ.ศ. 2552–2554
พ.ศ. 2554–2559
พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2561
ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

รางวัล Federation of Asian and Oceanian Biochemists and
Molecular Biologists (FAOBMB) Young Scientist Award
2018
รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award
สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์ Elsevier

ผศ. ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล รางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize
Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพ
กุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)”
ที่ ได้ทำ�วิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant
Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and
Aquaculture Science
นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย

พ.ศ. 2560
ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำ�ปี 2560 (ประเภทบุคลากร)
จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2560
มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

รางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเชีย่ วชาญ
สำ�หรับนักวิจัยรุ่นกลาง กองทุนนิวตัน

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี
จุฬาวัฒนฑล

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเคมี
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2559

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำ�ปี 2560 ระดับดี ผลงานวิจัย
เรื่อง “องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน”
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2559 ระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง
“ซีรีนไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่ สำ�หรับโรค
มาลาเรีย” จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลชนะเลิศการนำ�เสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุน
โครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำ�ในการสร้างนวัตกรรม
Leaders in Innovation Fellowships (LIF)
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พ.ศ. 2559
ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award)
ประจำ�ปี 2559 สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ. ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชยั

ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำ�ปี 2558
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

รางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Award
(สาขา Life Science & Agricultural Science) จาก สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์ Elsevier

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2559

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

ได้รับมอบเข็มทองคำ�เชิดชูเกียรติฯ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
ประจำ�ปี 2558 จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
BioTalk Plenary Awardee from Biotechnology and Bichemical
Engineering Society of Taiwan (BEST)
โครงการ Bacterial luciferase ได้รับรางวัลที่ 3
โครงการ Tech Planter Thailand ในชื่อทีม Enzmart และรางวัล
พิเศษจาก Leave a Nest ให้ ไปร่วมงาน Final Grand Prix
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2559

พ.ศ. 2558
ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2558 สาขาชีวเคมี
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล

รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2557

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2557

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำ�ปี 2558
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ.ศ. 2557
ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ประจำ�ปี 2556

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2556
รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ประจำ�ปี 2556 Core Value L (Leadership)

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ประจำ�ปี 2556 Core Value I (Integrity)
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2556

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB
Award) ประจำ�ปี 2557 จาก สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.ดนยา ปโกฏิประภา

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำ�ปี 2556
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

คนไทยคนแรกที่ ได้รบั รางวัล 2013 Asian Award for
Distinguished Contribution to Chemical Education จาก
The Federation of Asian Chemical Societies (FACS)
รางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2556
ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รางวัลนักเคมีศึกษาดีเด่น (CST Award for Distinguished
Contribution to Chemical Education 2012)
จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเคมี
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2555

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจยั ประจำ�ปีการศึกษา 2555
รางวัลเกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำ�ปี 2556
จาก สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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พ.ศ. 2555
รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2012

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปีการศึกษา 2554

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รับโล่เกียรติคุณ ในการบรรยายพิเศษ จากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 4th Annual Conference of the AsiaPacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)

พ.ศ. 2554
ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม ประจำ�ปี 2554
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี

รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Award
ประจำ�ปี 2554 สาขา Life Sciences
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น ประจำ�ปี 2554
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำ�ปี 2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ. ดร.สุมาลี ตัง้ ประดับกุล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู
ประจำ�ปีการศึกษา 2553

ภาควิชาชีวเคมี

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบัน ประจำ�ปี 2553
จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

พ.ศ. 2553
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2553

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด อันดับ 2
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
จาก ฐานข้อมูล ISI Web of Science

ศ. ดร.สุมาลี ตัง้ ประดับกุล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2553
จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศ.เกียรติคุณสิรินทร์
พิบูลนิยม

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี โภชนาการ)
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2552

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัล Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement
in Biotechnology ประจำ�ปี 2553
รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award (Life Science)
ประจำ�ปี 2553 จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2552
จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย มหิดล

พ.ศ. 2552
ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2552
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2552
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำ�ปี 2551

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร
ประจำ�ปี 2552 จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.เกียรติคุณ ดร.
สกล พันธุ์ยิ้ม

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2551

พ.ศ. 2551
ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ได้รับเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2551–2552

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชยั บุญแสง ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2550
ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี
พ.ศ. 2550
ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำ�ปี 2551
มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำ�ปี 2550
มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนบดินทรเดชา
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พ.ศ. 2549
ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร
สวัสดิวัตน์

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2548

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี
จุฬาวัฒนฑล

รางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี 2549 จากสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล
พันธุ์ยิ้ม

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2549 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พ.ศ. 2548
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.วิชยั บุญแสง

รางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี 2548
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2548

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู
ประจำ�ปีการศึกษา 2547

รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจยั ประจำ�ปีการศึกษา 2547

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2548
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2548
รางวัล Ajinomoto Award ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อชุมชนจาก มูลนิธิ Ajinomoto
รางวัลดีเด่น (Best Practice) ประเภทที่ 3 ประจำ�ปี 2548
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

รางวัลดีเด่น (Best Practice) ประเภทที่ 3 ประจำ�ปี 2548
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2547

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รางวัลปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย ประจำ�ปี 2547
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

พ.ศ. 2547
ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำ�ปี 2547 จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
รางวัล Nikkei Asia Prize (Science, Technology and
Innovation) จาก Nikkei Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ชีวเคมี) ประจำ�ปี 2547 จาก สำ�นักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์
แห่งชาติ

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2547
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2547
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2547

ศ.เกียรติคุณ ดร.
สกล พันธุ์ยิ้ม

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2547

พ.ศ. 2546
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำ�ปี 2546 จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ประจำ�ปี 2546 จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลอาจารย์ดีเด่น จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2546

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2546
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2546
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น

รางวัล L’OREAL for Women in Science ประจำ�ปี 2546
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ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำ�ปี 2546
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2546
รางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี 2546 จาก สมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2546
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำ�ปี 2546
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

พ.ศ. 2545
ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2546
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2545 สาขาชีวเคมี
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award)
ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2545 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award)
ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2545 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2545
จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

พ.ศ. 2544
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

ผู้อ�ำ นวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำ�ปี 2544 (สาขาชีวเคมี)

ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม ประจำ�ปี 2544 เรื่อง “การ
ศึกษายีนและการควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ไพรูเวทคาร์
บอกซิเลซในหนู” สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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พ.ศ. 2543
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2543 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำ�ปี 2543
ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2543 (สาขาอณูชีววิทยา)
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2543 (สาขาชีวเคมี)

พ.ศ. 2542
ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในประเทศไทย
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2542
จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปี 2542
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำ�ปี 2542
รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำ�ปี 2542
รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

พ.ศ. 2541
ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์
พ.ศ. 2540
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2541
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2540 สาขาชีวเคมี
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำ�ปี 2540 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รางวัลบุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาการศึกษา
และวิชาการ สำ�นักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2540
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รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2540

ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นของทบวงมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2540
สาขาอาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัย
และพัฒนาที่มีผลในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา

ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

รางวัล Career Development Awards NSTDA 1997

พ.ศ. 2539
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รางวัลทุนนักวิจัยอาวุโส สวทช.
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2539
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2539
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำ�ปี 2539
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2539 สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พ.ศ. 2538
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำ�ปี 2538
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จาก สภาวิจัยแห่งชาติ

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2538

พ.ศ. 2535
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำ�ปี 2535

พ.ศ. 2534
ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2534
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ.ศ. 2531
ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ
พ.ศ. 2530
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
พ.ศ. 2528
ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม

พ.ศ. 2527
ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

รางวัลวิจัย L.W. Frohlich
จาก The New York Academy of Science, U.S.A.
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2530

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2528 สาขาชีวเคมี
(พันธุวิศวกรรม) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขาชีวเคมี
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2526

พ.ศ. 2526
ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2525

พ.ศ. 2520
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2520
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ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ กำ�เนิดมาพร้อมกับการจัดตัง้ โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เตรียมแพทย์เชียงใหม่) เมื่อปีการศึกษา 2501 เช่นเดียวกับภาควิชาเคมี และ ภาควิชา
ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ในปีแรกยังไม่มีสถานที่เป็นของตัวเอง ต้องไปอาศัยอยู่ที่ชั้น 3 ตึกเทคนิคการ
แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้เป็นสถานที่สอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
เตรียมแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 จำ�นวน 64 คน โดยมี ศ. ดร.คลุ้ม วัชโรบล เป็นอาจารย์พิเศษ
มาบรรยายวิชา General Zoology ส่วนปฏิบัติการนั้นมีอาจารย์พิเศษของภาควิชาเองรับผิดชอบ
เพียง 2 คน คืออาจารย์วารุณี เลิศศิริ (บุษปวนิช) และอาจารย์ผดุง ว่องพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็น
อาจารย์ประจำ�รุ่นแรกของภาควิชาด้วย
พ.ศ. 2502 โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ที่
ถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามโรงเรียนอำ�นวยศิลป์ ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ จึงย้ายเข้ามาอยู่ที่
ตึกด้านหน้า และรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สำ�หรับในชั้นปีที่
2 ภาควิชาต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก 3 วิชา คือ Comparative Anatomy, General Botany และ
Microbiology โดยมีอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนภาคบรรยาย ซึ่งผู้รับผิดชอบสอนวิชา Comparative
Anatomy ได้แก่ ศ. ดร.กำ�แหง พลางกูร วิชา General Botany ได้แก่ อาจารย์อาภรณ์รัตน์
รัตนทารส นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ท่านอื่นมาช่วยสอนด้วย อาทิ อาจารย์ ดร.พาณี เชี่ยววานิช
มาช่วยอาจารย์ ดร.คลุ้ม สอนวิชา General Zoology ส่วนในเรื่องการปฏิบัตินั้น ภาควิชาต้องรับ
ผิดชอบถึง 4 วิชาหลัก จึงจำ�เป็นต้องมีอาจารย์ประจำ�เพิ่มขึ้น ปรากฎว่าในปีนี้ ได้รับอาจารย์เพิ่ม
อีก 3 คน คือ อาจารย์วารี ประสมสุข (ศรีสุวรรณชัย) อาจารย์ทรรศนีย์ อัศเวศน์ (เจียรนัย)
อาจารย์วลัย กิติศรีวรพันธ์ (ประสาทกลพิทยา) ถึงแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ แต่ห้องเรียน
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อยดี ห้องบรรยายจึงใช้ห้องเล็ก ๆ ส่วนเวลาทำ�แล็บนั้น ต้องใช้ โรงอาหาร
นักศึกษาทุกคนจึงต้องช่วยอาจารย์ยกกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปเรียนและยกกลับเมื่อเรียนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
การสร้างห้องปฏิบัติการชีววิทยาเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2503 พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นแรก เพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ให้นักศึกษาที่จะข้ามไปเรียนแพทย์ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์
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เชียงใหม่ พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกสาขาเตรียมพยาบาลปริญญา เตรียมทันตแพทยศาสตร์
เตรียมเทคนิคการแพทย์ และเตรียมสาธารณสุขศาสตร์ เพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีจำ�นวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
และภาควิชาได้ห้องปฏิบัติการสำ�หรับวิชา Zoology, Botany และ Microbiology อยู่ที่ชั้น 3 ปีกซ้าย
ตึกหน้า ส่วนห้องปฏิบตั กิ ารวิชา Comparative Anatomy (Lab ฉลาม-กระต่าย) อยูช่ น้ั 1 ตึกวิจยั
ด้านหลัง ติดกับกองพันทหารสารวัตร และในปีเดียวกันนี้ก็รับอาจารย์เพิ่มอีก 2 คน คืออาจารย์
เฉลียง จุ้ยฉุน และ อาจารย์สุวรรณา เภกะสุต
พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ย้ายมาที่ถนนพระรามที่หก ตรงข้ามกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านซ้ายติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านขวาติดกับองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการต่างประเทศ) ภาควิชาได้เข้าอยู่ที่ชั้น 3, 4, 5
และ 6 ตึกชีววิทยา (ตึก B) ทั้ง 4 ชั้น จะมีห้องพักอาจารย์ ห้องวิจัย ห้องเตรียมแล็บ และแล็บใหญ่
นับว่ามี โครงสร้างที่ดีที่สุด ชั้น 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิชา Zoology ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการ
Botany ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการ Comparative Anatomy และชั้น 6 เป็นห้องปฏิบัติการวิชา
Microbiology (สำ�หรับวิชา Microbiology ระยะแรกที่ย้ายมาอยู่ตึกใหม่ อาจารย์ภาควิชารับ
ผิดชอบในการสอนปฏิบัติการและบรรยายบางส่วน ต่อมาได้ยกให้ ไปอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ภาควิชาจุลชีววิทยา)
ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสร้างตึกชีววิทยาหลังใหม่ (ตึก N) ติดกับกระทรวงการ
ต่างประเทศขึ้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มีการย้ายห้องเรียนและห้องพักอาจารย์มาที่ตึกใหม่ ในชั้นที่
3, 4 และ 5 ส่วนตึกชีววิทยาเก่านั้น ชั้น 3 ได้ ให้แก่ภาควิชาชีวเคมี ชั้น 5 ให้แก่ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 6 ให้แก่ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่วนชั้น 4 ยังคงเป็นของภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์
ต่อมาใช้เป็นศูนย์วิจัยสังขวิทยาและกีฏวิทยาประยุกต์ (Center for Applied Malacology and
Entomology)
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หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งวิทยาเขตศาลายาขึ้นใน พ.ศ. 2524 ทำ�ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดต้องไปเรียนที่ศาลายา การเรียนการสอนของวิชาต่าง ๆ ต้องไปจัดที่
ศาลายา การสอนภาคปฏิบัติของวิชาชีววิทยาทั่วไปจึงไปจัดสอนที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 และ
3 มีทั้งหมด 8 ห้อง ส่วนนักศึกษาปีที่ 2 บางประเภทวิชายังคงสอนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เดิม
นอกจากนั้น ภาควิชายังรับผิดชอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของ
ภาควิชาอีกด้วย

รายนามหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
1. ศ. ดร.กำ�แหง พลางกูร (รักษาการ)
2. ศ. ดร.จิต วรมนตรี			
3. Prof. Sara E. Huggins			
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้		
5. ศ. ดร.สุชาติ อุปถัมภ์			
6. รศ. ดร.รจนา แก้วแจ่ม			
7. ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
8. รศ. ดร.ปราณีต ดำ�รงผล		
9. รศ. ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์		
10. ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา			
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พ.ศ. 2512-2517
พ.ศ. 2512-2516
พ.ศ. 2516-2518
พ.ศ. 2518-2534
พ.ศ. 2535-2538
พ.ศ. 2539-2542
พ.ศ. 2543-2546
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2551-2558
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
พ.ศ. 2560
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

รางวัล “มหิดลทยากร” คณะโดยสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

รางวัล “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” สายวิชาการโดย
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางจิณณพัติ คงคาดิษฐ

รางวัล “ลูกจ้างประจำ�เงินงบประมาณดีเด่น”
โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559
ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา
เครือตราชู
รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

พ.ศ. 2558
ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
ดร.ระพี บุญเปลื้อง

พ.ศ. 2555
ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
พ.ศ. 2552
รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

ดร.ระพี บุญเปลื้อง

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล The Young Asian Biotechnologist Prize 2016
โดย The Society for Biotechnology, Japan
รางวัล “บุคคลต้นแบบ” มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” สายวิชาการโดย
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล “ข้าราชการดีเด่น”
โดย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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พ.ศ. 2551
ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

พ.ศ. 2550
ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
พ.ศ. 2549
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

พ.ศ. 2546
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
พ.ศ. 2543
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์
ไวยนันท์ และ
ศ. ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ. 2542
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
พ.ศ. 2538
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
พ.ศ. 2533
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

รางวัล “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” สายวิชาการ
โดย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล “อาจารย์ตวั อย่าง” ระดับศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลนักชีววิทยาอาวุโสดีเด่น
จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัย
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ โมโนโคลนัลแอนติบอดี
ในการวิเคราะห์แอนติเจนในเลือดเพื่อการวินิจฉัย
โรคพยาธิใบไม้ ในตับในสัตว์เลี้ยง”
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่น สาขาพันธุศาสตร์
โดย มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพครั้งแรก ภายใต้การดำ�เนินงานของภาควิชาจุลชีววิทยา มี ศ.เกียรติคุณ
ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นหัวหน้าคณะดำ�เนินการร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ 2 ในประเทศไทย ที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และเป็นหลักสูตรแรก
ในคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพิ่มเติมจากทักษะเดิม
ของคณะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ต่อมาใน พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นอย่างเป็นทางการ และเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาโทใน พ.ศ. 2535 และปริญญาเอกใน พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังมีการ
ริเริ่มหลักสูตรพิเศษอื่น เช่น โครงการหลักสูตรเร่งรัด ปริญญาตรี (เทคโนโลยีชีวภาพ) - ปริญญา
โท (การตลาด) (B.Sc.-M.M.) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรนี้
มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีแนวความคิดของผู้ประกอบการผสมผสานกับระบบความคิด และ
ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และมีการจัดทำ�หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ใน พ.ศ.
2552 มีการจัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาเอก Double Doctoral Degree (Biotechnology –
Horticulture) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งหลักสูตร
ระดับปริญญาโท Double Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และ
ปัจจุบันมีการประสานงานเพื่อจัดตั้งหลักสูตร Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัย
โอซาก้าเพื่อรองรับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนใน พ.ศ. 2562
อีกหน้าที่หลักที่ส�ำ คัญของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต คือ
การค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการทั้งด้านการสอน และการบริการทาง
วิชาการ โดยงานวิจัยหลักของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยี
ชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร (Food Biotechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรมชีวกระบวนการ (Industrial Biotechnology and
Bioprocess Engineering) และ เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและการแพทย์ (Molecular and
Medical Biotechnology) ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยที่สำ�คัญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ระดับ
ห้องปฏิบัติการจนถึงระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมของเชื้อ
จุลินทรีย์ เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมเคมีชีวภาพ ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติ ระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ เข้ามา
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ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้มีความสามารถสูงสุดในการแข่งขันเชิงธุรกิจ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และบาง
ส่วนที่วิทยาเขตศาลายา มีอาคารโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ติดตั้งครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมกระบวน
การและเทคโนโลยีอาหารสำ�หรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการของนักศึกษา และการวิจัยและพัฒนา
ระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกับภาคเอกชน
ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี (2525-2560) ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม
แล้วในระดับปริญญาตรี 1,245 คน ปริญญาโท 364 คน และปริญญาเอก 95 คน (ข้อมูล ณ วันที่
8 มกราคม 2561) ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในหน้าที่ต่าง ๆ อาทิ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา ผู้ควบคุม
การผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนา ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฯ ได้
ร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชนซึ่งมีถ่ายทอดผลงานวิจัยไปยังภาคการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้รับการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” ตามเกณฑ์คุณภาพงานวิจัยวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 รอบต่อเนื่องกัน ใน พ.ศ.
2552 2554 และ 2557 ตามลำ�ดับ รวมทั้งได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิ
โทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ได้ร่วมผลิตผลงานวิจัย ทรัพยากร
บุคคล และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ประเทศชาติมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สำ�คัญต่อการแพทย์ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ ในอนาคต
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รายนามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
					
2. รศ. ดร.ช่อฟ้า ทองไทย		
3. ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
4. รศ. ดร.อภิญญา อัศวนิก		
5. รศ. ดร.มานพ สุพรรณธริกา
6. รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด		
7. รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ		
8. ผศ. ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชา
พ.ศ.2531-2533
พ.ศ.2532-2536
พ.ศ.2537-2541
พ.ศ.2541-2545
พ.ศ.2545-2549
พ.ศ.2549-2557
พ.ศ.2557-2558
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
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ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2561
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พ.ศ. 2558
ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
พ.ศ. 2554
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พ.ศ. 2549
รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
พ.ศ. 2548
ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

รางวัล “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำ�ปี 2557
ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Searching and Development of
bacterial strains for industrial Commercial application
in Thailand
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป
ได้รบั การประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยีย่ ม)
ในสาขาวิชา Biotechnology
จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ปี 2554
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2549 ระดับอาจารย์
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ประจำ�ปี พ.ศ. 2548 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี พ.ศ. 2548
รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์
จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2548
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2548
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พ.ศ. 2545
ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
พ.ศ. 2544
ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

พ.ศ. 2541
ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
พ.ศ. 2540
ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
พ.ศ. 2535
ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
พ.ศ. 2534
ศ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
พ.ศ. 2533
ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2545 (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)
และทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ จากศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
ประจำ�ปีการศึกษา 2543 ผลงานเรื่อง
“การแยกและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง
ต่อสภาวะ Oxidative Stress ในแบคทีเรียก่อโรคพืช
Xanthomonas spp.”
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2544
ของ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลชมเชยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบของสารไธออล
และออกซิแดนท์ ในมลพิษต่อแบคทีเรียในดินระดับยีน”
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2541
ของ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำ�ปี 2540
กองทุนทะกูชิ มูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งประเทศไทย
รางวัลนักวิจัยสตรีรุ่นเยาว์ดีเด่นทางด้านข้าว
ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำ�ปี 2535
จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพันธุวิศวกรรม
ของ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
กองทุนทะกูชิ ประจำ�ปี พ.ศ. 2533
จาก มูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
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Department of Biotechnology
The Department of Biotechnology began in 1982 as the undergraduate degree
program in biotechnology under the administration of microbiology department. Led by
Emeritus Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut and Emeritus Prof. Dr. Amaret Bhumiratana,
our undergraduate program was the second biotechnology program in Thailand and was
the first applied science program in the faculty, designed to promote the application of
basic knowledge in science to serve the needs of industrial and agricultural sectors.
To encourage integration of knowledge from many relevant fields, the program was
organized in a multidisciplinary approach and taught by faculties from variety of
departments, including Department of Microbiology, Biochemistry, Biology, and Chemistry.
Later on, in 1988-1989, the undergraduate program in biotechnology was officially
expanded into the Department of Biotechnology, which subsequently began offering
the graduate degrees in Biotechnology, including M.Sc. in 1992 and Ph.D. in 1996. In
addition, our department has offered an additional curriculum for undergraduate study,
called Bachelor of Science (Biotechnology)-Master of Management (Marketing) with
collaboration from College of Management, Mahidol University. This study program
focuses on creating an entrepreneurial mindset together with the logical thinking and
scientific knowledge. To give our students the hands-on experience of international
collaboration, our department has organized the graduate programs with universities
in Japan. These include a double doctoral degree (Biotechnology- Horticulture) with
the University of Chiba, which began in 2009, and a double master degree with Osaka
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University which began in 2015. Currently, we are planning to offer a joint master
degree program with Osaka University to support ASEAN students in 2019.
Besides our major role in education, another important role is to conduct research
to produce new basic knowledge to support teaching and academic services. The main
research of our department is divided into 4 groups, including Agricultural Biotechnology,
Food Biotechnology, Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering, and Molecular
and Medical Biotechnology. These four modules cover the most significant biotechnological
fields to Thailand. Our department is home to a variety of research projects, ranging
from laboratory to industrial scale. For these works, our faculties, researchers, and
students combine skills from a large number of areas to accomplish their research,
including genetic engineering in microorganisms, animal cells, and plant tissues, food
science, biochemical engineering, automatic control systems, data storage system, and
computational analysis to enhance the production capability in business competition.
We also collaborate with government and private organizations such as industry,
research institutes, and universities in Thailand and other countries.
Today, the Department of Biotechnology is located at the Faculty of Science,
Phayathai Campus with additional research units and facilities located at the Salaya
Campus, Nakhon Pathom. We also have a pilot plant building, equipped with several
instruments for bioprocess engineering and food technology, serving as a platform for
students to practice large-scale operation and for our partners in the private sector to
conduct research and development on a semi-industrial scale.
Through the past 35 years, our department has produced 1,245 graduates,
364 masters, and 95 Ph.Ds, who have gone on to pursue successful careers in various
posts in biotechnology such as production control, quality control, research and development
in agro-industries, public, and private institutes. The department has been certified
with “excellent” quality of academic research in science and technology by the Thailand
Research Fund for 3 consecutive years, in 2009, 2011, and 2014, respectively. In
addition, Thailand Toray Science Foundation awarded our department for outstanding
contributions in Science and Technology in 2017.
It has been our immense pleasure to produce quality research and human
resources, to help drive Thailand towards sustainable development, self-reliance, and
global competitiveness in the future.
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ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี มีความเป็นมาอันยาวนานเทียบเท่ากับคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นภาควิชาแรก
ของคณะฯ ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เดิมสาขาเคมีเป็นสาขาหนึ่งที่ท�ำ การสอนให้กับนักศึกษา
เตรียมแพทย์ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นนักเคมีที่เข้าใจถึงความ
สำ�คัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้ จึงได้ชักชวนนักศึกษาแพทย์หลายคนมาเป็นบัณฑิต
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเป็นคณาจารย์ของภาควิชาเคมี ในที่สุด
ภาควิชาเคมี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเคมี ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิชาเคมีทั้งในพื้นฐานเชิงลึกและประยุกต์ ต่อมาได้เพิ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิสิฐวิธาน ที่เพิ่มทักษะการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้บัณฑิตสามารถต่อยอดในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาแรก คือ เคมีอินทรีย์
ในระดับปริญญาโทและเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
มาอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความสามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากรที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์
ทำ�งานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎี เคมีจลนศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ ต่อมาภาควิชาได้เล็งเห็นความ
จำ�เป็นในการผลิตนักเคมีเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งศึกษา
และวิจัยเพื่อการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ ที่ครอบคลุมทั้งพลาสติก อิลาสโตเมอร์ และยางธรรมชาติ
รวมถึงคอมพอสิทเชิงอุตสาหกรรม ตามด้วยสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ที่ทำ�การ
วิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสารต่าง ๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสาขาเคมีอนินทรีย์ ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม ตามลำ�ดับ ปัจจุบันได้ท�ำ การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ภาควิชาเคมี มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง คณาจารย์ ในภาควิชาได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากหลายหน่วยงานและองค์กร อาทิ
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัย
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณาจารย์ภาควิชา
เคมี ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสมำ�่ เสมอ ภาควิชาได้พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกและการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศ บัณฑิตจาก เคมี-มหิดล จึงเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการที่มีมาตรฐานสูงตลอดมา

รายนามหัวหน้าภาควิชาเคมี
1. ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข			
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.กำ�จร มนุญปิจุ		
3. รศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์		
4. รศ. ดร.ประพิณ วิไลรัตน์		
5. ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล			
6. รศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา			
7. ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร			
8. รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ		
9. รศ. ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ		
10. รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ		
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พ.ศ. 2503-2514
พ.ศ. 2514-2529
พ.ศ. 2529-2533
พ.ศ. 2533-2537
พ.ศ. 2537-2545
พ.ศ. 2545-2547
พ.ศ. 2547-2551
พ.ศ. 2551-2555
พ.ศ. 2555-2559
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2561
รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

รางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics
Research Excellence Award สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท Clarivate
Analytics
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2560
ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young
Researcher Award สาขา Chemical & Pharmaceutical
Sciences (Including Chemical Engineering)
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์ Elsevier

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี

เป็น 1 ใน 100 คนที่ ได้รับเลือกให้ลงหนังสือร้อยคนไทย
หัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation
Inspirers) เพื่อนำ�เสนอชีวิตและการเดินทางของความคิด
สร้างสรรค์ของ นวัตกรไทย จากหลากหลายอาชีพและ
ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย โดย
สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์
และ อ. ดร.พูนทวี แซ่เตีย

รางวัลสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อผลงาน “เครื่องสกัดพร้อม
ตรวจวัดปริมาณสารในทันทีแบบอัตโนมัติและกระบวนการดัง
กล่าว” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตแป้งเทอร์ โม
พลาสติกจากสัปปะรด” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรตั น์
รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมคาร์บอน
กัมมันต์จากเส้นใยใบสัปปะรด สำ�หรับใช้เป็นวัสดุในตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ายิ่งยวด” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2560
รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559
(ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
พ.ศ. 2557-2558 จากฐานข้อมูล WOS
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รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award
ประจําปี พ.ศ. 2559 สาขาเคมีอนินทรีย์
จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

รางวัล 2017 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher
Awards สาขา Chemical & Pharmaceutical
Sciences จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์

รางวัล FIA Award for Younger Researcher 2016 จาก
Japanese Association for Flow Injection Analysis
(JAFIA)

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2559
จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำ�ปี 2560
จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ

ได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017
จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรตั น์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�ปี 2560

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับรองศาสตราจารย์
ประจำ�ปี 2560
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
พ.ศ. 2557-2558 จากฐานข้อมูล SCOPUS
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
พ.ศ. 2557-2558 จากฐานข้อมูล SCOPUS

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
รศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์

พ.ศ. 2559
รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
รศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ

ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรี ในงานวิทยาศาสตร์”
(L’Oreal-UNESCO For Women
in Science Fellowships) ครั้งที่ 13 ประจำ�ปี 2558
2015 Wiley-CST Award for Contribution to Green
Chemistry from the Chemical Society of Thailand
jointly with John Wiley & Son Inc. จาก สมาคมเคมี
แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

รางวัล Pacifichem 2015 Early Career Chemist
จาก The 2015 International Chemical Congress
of Pacific Basin Societies (PAC CHEM™)

ผศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น

รางวัลการนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
การประชุม “นักวิจยั รุน่ ใหม่..พบ..เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.”
ครัง้ ที่ 15
รางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2559
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2559
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร

รางวัล CST High Impact Chemist Award 2015
จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำ�ปี 2558
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques
ชั้น Commander (The Commandeur dans I’Ordre
des Palmes Academiques) จาก สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พ.ศ. 2558
รศ. ดร.พลังพล คงเสรี

รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำ�ปี 2558 ประเภท
การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2558
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2558
(พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำ�แหน่งและลักษณะ
งานด้านวิชาการ)

รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์์

รางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising
Star 2015 จาก สมาคมพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย
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ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์

รางวัล Best Poster Award for Young Researcher
จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International
Conference on flow injection Analysis and Related
Techniques, Fukuoka, Japan

ผศ. ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2558
(ข้าราชการ ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ)

รศ. ดร.อทิตยา ศิรภิ ญ
ิ ญานนท์

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ในหัวข้อ M=Mastery

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ในหัวข้อ O=Originality

พ.ศ. 2557
รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
รศ. ดร.กัลยาณี สิริสิงห

รับโล่เกียรติคุณจากผลงานการประดิษฐ์คิดค้นและได้รับ
อนุสิทธิบัตร จาก สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ประจำ�ปี 2557
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลบุคคลต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำ�ปี 2556 (MU Brand Ambassador)
ด้าน D = Determination

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

รางวัลการนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์
ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
ครั้งที่ 14

ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา

รางวัลอาจารย์ตวั อย่าง ระดับสูง ประจำ�ปี 2557
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำ�ปี 2557
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2556
รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2556
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำ�ปี 2555
จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ศ. ดร.ประมวล ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำ�ปี 2555
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.อทิตยา ศิรภิ ญ
ิ ญานนท์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู
ประจำ�ปี 2555 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2556

พ.ศ. 2555
รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

ศ. ดร.ประมวล ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับกลาง ประจำ�ปี 2555
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.อทิตยา ศิรภิ ญ
ิ ญานนท์

รางวัลอาจารย์ตวั อย่าง ระดับกลาง ประจำ�ปี 2555
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลข้าราชการดีเด่น ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ
ประจำ�ปี 2555 จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลทุนวิจยั ลอรีอลั ประเทศไทย
“เพือ่ สตรี ในงานวิทยาศาสตร์” ประจำ�ปี 2555

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ตำ�แหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ ประจำ�ปี 2555
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

รางวัลการนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการ
Asian Core Program Lectureship Award ประเทศไต้หวัน

พ.ศ. 2554
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

ผศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเคมี จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
โล่เกียรติคณ
ุ ผูท้ �ำ คุณประโยชน์และสร้างชือ่ เสียงให้แก่
โครงการ พสวท. จาก สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช เรื่อง “การใช้ทองแดง (I) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มี
สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยาแบบเรจิโอ และสเตอริโอใน
ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประเภทแอลลิลและการประยุกต์ ใช้
ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ”
จาก สภาวิจัยแห่งชาติ
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รศ. ดร.อทิตยา ศิรภิ ญ
ิ ญานนท์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเคมี ประจำ�ปี 2554
(TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)
จาก สภาวิทยาศาสตร์สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา
(Academy of Sciences for the Developing World)

อ. ดร.วเรศ วีระสัย

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation)
สูงสุด จากฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2548-2552

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับต้นถึงกลาง
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.ประมวล ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2554
(TRF Senoir Research Scholar)
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2553
ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับสูง พ.ศ. 2553
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด พ.ศ. 2550
จาก ฐานข้อมูล ISI Web of Science

รศ. ดร.คัมภีร์ พรหมพราย

รางวัลนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ
ประจำ�ปีของ สกว. “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
ประจำ�ปี 2553

พ.ศ. 2552
รศ. ดร.คัมภีร์ พรหมพราย

รางวัลการนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเด่น Wiley-CST Award
for Outstanding Publication 2008 Global publisher
John Wiley & Sons, Inc. (จากการประชุม PACCON)

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2551
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ประมวล ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์

The Recipient of 2008 TRF Senior Research Scholar
(Polymer) จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

FIA Award for Science จาก The Japanese
Association for Flow Injection Analysis & The
Division of the Japan Society for Analytical Chemistry
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พ.ศ. 2551
ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2550
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

รางวัล Inventor Award ระดับดีเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
และคณะฯ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2551 ระดับชมเชย
เรื่อง “นวัตกรรมการตรวจวัดชนิดอ่านผลเร็วจากรั้วกันภัย:
ชุดทดสอบสารรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครื่องวัดคุณภาพแก๊ส
โซฮอล์” จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
และคณะฯ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2550
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2551 ระดับสูง
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2551 ระดับต้นถึงระดับกลาง
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ศิวพร มีจู

Australian Leadership Awards-Fellowship (ALAF)

นางผ่องศรี เกตุพงษ์ชัย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

รางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี พ.ศ. 2550 ระดับคณะฯ

พ.ศ. 2550
ศ. ดร.ประมวล ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์

รศ. ดร.อทิตยา ศิรภิ ญ
ิ ญานนท์

พ.ศ. 2549
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยเพื่อสตรี ใน
งานวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2550 บริษัท ลอรีอัล
ประเทศไทย จำ�กัด ร่วมกับ สำ�นักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2550 สาขาเคมี
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทบริการ
ประจำ�ปี 2549 จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศ. ดร.จิตต์ลัดดา
ศักดาภิพาณิชย์

พ.ศ. 2548
รศ. ดร.ยุทธนา
ตันติรุ่งโรจน์ชัย

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำ�ปี 2549
สาขาธุรกิจชีวภาพ จาก สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Young ASEAN Biotechnologist Award 2006
จาก The Society for Biotechnology, Osaka, Japan
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2548
สาขาเคมีเชิงฟิสกิ ส์ มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2548
จาก สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2548
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจำ�ปี 2548

ศ. ดร.จิตต์ลัดดา
ศักดาภิพาณิชย์

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2548
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.จิตต์ลัดดา
ศักดาภิพาณิชย์
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รางวัลเมธีนวัตกรรม ประจำ�ปี 2548
จาก สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2547
สาขาเคมีอินทรีย์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2546
รศ. ดร.พลังพล คงเสรี

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
อ. ดร.วเรศ วีระสัย
และคณะฯ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2546
สาขาเคมีอินทรีย์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2546 รางวัลชมเชย
เรื่อง “อุปกรณ์ดักจับก๊าซเพื่อการสังเคราะห์สารและ
ชุดทดสอบสารภาคสนามสำ�หรับสารหนูและแอมโมเนีย”
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

171

พ.ศ. 2545
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

พ.ศ. 2544
รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
ประจำ�ปี 2545 จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2544
สาขาพอลิเมอร์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.Yasuyuki Tanaka

Charles Goodyear Award ประจำ�ปี 2544

ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2544
นักวิจัยอาวุโส ประจำ�ปี 2544 จาก สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2544
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2529-2543
ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2543
จาก สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2543
สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2543
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รศ. ดร.ประพิณ วิไลรัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2541
สภาอาจารย์ และสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2540
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

นักวิจัยอาวุโส ประจำ�ปี 2540
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2540
สภาอาจารย์ และสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปี 2540
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2539
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศ. ดร.ประมวล ตัง้ บริบรู ณ์รตั น์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2539
สาขาเคมี (พอลิเมอร์) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

รางวัล ASEAN Outstanding Scientist and Technologist
Award ประจำ�ปี 2538
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.เสาวรภย์ ลิ้มเจริญ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2538
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.
ยอดหทัย เทพธรานนท์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2529
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ภาควิชาคณิตศาสตร์

ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้มีการประกาศให้ด�ำ เนินการ
จัดตั้ง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแยกตัวออกมาจากภาค
วิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ด้วยอาจารย์จำ�นวน 5 ท่าน โดยเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 ท่าน
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับโอนหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มาบริหารจัดการและบริการสอน
คณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเริ่มผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จากนั้น ได้ปรับหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรนานาชาติ
พร้อมกับเปิดสอนหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เมื่อ พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
(หลักสูตรนานาชาติ) และรับโอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) มาบริหารจัดการ เมื่อ พ.ศ. 2552 และ 2559 ตามลำ�ดับ
โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่ด�ำ เนินการภายใต้
บันทึกความเข้าใจร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย และ Nguyen Tat Thanh
University ประเทศเวียดนาม
พ.ศ. 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับมอบ
หมายให้เป็นแกนนำ�ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้ส�ำ นักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเครือข่ายของ 19 มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งร่วมมือกันผลักดันและพัฒนาการวิจัยและการศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์ ในประเทศ โดยการให้ทุนวิจัย สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตเป็นผู้ช่วยวิจัย และทุน
พัฒนาวิชาชีพครู เป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสำ�หรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจของชาติต่อไป
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รายนามหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
1. รศ. ดร.นารถธิดา ตุมราศวิน		
พ.ศ. 2532-2537
2. รศ.จินดา อาจริยะกุล			
พ.ศ. 2537-2541
3. ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี			
พ.ศ. 2541-2549
4. อ. ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป		
พ.ศ. 2549-2553
5. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง		
พ.ศ. 2553-2555
6. ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร			
พ.ศ. 2555-2557
(รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา)
7. ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล
(รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา)
8. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง
(รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา)
9. อ. ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป		
พ.ศ. 2557-2558
10. ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
พ.ศ. 2558-2560
11. รศ. ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล		
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำ� จำ�นวน 35 ท่าน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ 4 ท่าน)
ผู้ช่วยอาจารย์ จำ�นวน 2 ท่าน (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ) และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน จำ�นวน 11 ท่าน
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ด้านการศึกษา
นับถึงปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำ�นวน
ทั้งสิ้น 1,275 คน จาก 4 หลักสูตร (หลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ เริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อ
พ.ศ. 2558 จึงยังไม่มีบัณฑิตสำ�เร็จการศึกษา) จำ�แนกได้เป็น
- บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 รุ่น จำ�นวนบัณฑิต 712 คน
- บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 6 รุ่น จำ�นวนบัณฑิต 325 คน
- มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 รุ่น จำ�นวนมหาบัณฑิต 131 คน
- ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 รุ่น จำ�นวนดุษฎีบัณฑิต 107 คน
ภาควิชาฯ ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ ค่าย
พัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มี โอกาสดูงานนอก
สถานที่ และกิจกรรมตลาดงาน เป็นต้น
นอกจากการบริหารจัดการหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาฯ ทั้ง 5 หลักสูตร
แล้ว ภาควิชาฯ ยังบริการสอนคณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ด้านงานวิจัย
ศูนย์วิจัยทางคณิตศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ในระยะแรกเริ่มของการ
ก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ โดย รศ. ดร.นารถธิดา ตุมราศวิน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ใน
ขณะนั้น และ ศ.ไอ มิง ถัง ภาควิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในขณะนั้น ดำ�ริ
ให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมความพยายามผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
เป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ความสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่จำ�เป็นในการทำ�วิจัย ทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ไทยออยล์
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การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์ที่ ได้รับรางวัล Fields Medal

จำ�กัด และ บริษัท วิคตอรี่แกรนิต จำ�กัด อีกจำ�นวนหนึ่ง ทำ�ให้ศูนย์ฯ สามารถดำ�เนินงานวิจัยได้
อย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันอาจารย์ ในภาควิชาฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายแหล่ง อาทิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐบาล/ภาคเอกชน ทำ�ให้อาจารย์สามารถดำ�เนิน
การวิจัยด้านต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่อาจารย์ ในภาควิชาฯ สนใจ/
ดำ�เนินการวิจัย อาทิ
- Dynamical Modelling of Nonlinear Systems in Biology and Medicine
- Mathematical Modelling and Simulation in Agriculture
- Mathematical Modelling in Nanotechnology
- Logistics and Supply Chain Management
- High Performance Computing
- Partial Differential Equations and Distribution Theory
- Optimization 			
- Mathematical Finance
- Applied Operations Research - Statistical Modelling
- Coding Theory			
- Graph Theory
- Approximation Theory		
- Singular Geometry
- Algebra			
- Functional Analysis
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รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน รางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field)

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และจัดให้มีสัมมนาวิชาการเป็นประจำ�ทุกเดือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำ�วิจัย โดย
อาจารย์ของภาควิชาฯ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ อาจารย์ภาควิชาฯ ยังมีความร่วมมือกับคณาจารย์ของ University of Warwick แห่ง
สหราชอาณาจักร Vanderbilt University, University of Maryland Bultimore County, Old
Dominion University, Washington State University และ University of Rhode Island
ประเทศสหรัฐอเมริกา, CNR IASI Laboratorio di Biomatematica แห่งประเทศอิตาลี Curtin
University of Technology และ University of Wollongong แห่งประเทศออสเตรเลีย, Massey
University ประเทศนิวซีแลนด์ และ Universiti Montpellier II แห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ใน
ลักษณะของการร่วมวิจัย และการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิจัย ณ ต่างประเทศ
นอกจากนี้ อาจารย์ของภาควิชาฯ ยังช่วยกันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีอาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับ
รางวัลสำ�คัญ อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ TWAS Prize for Young Scientist in Thailand อีกด้วย

ด้านการบริการวิชาการ
ภาควิชาฯ จัดให้มี โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ได้แก่ สอนรายวิชา
วิทยากรบรรยาย จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ/วิจัย และสร้าง/กลั่นกรอง/
ที่ปรึกษาในการสร้างแบบทดสอบทางวิชาการ รวมถึงการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ดำ�เนินการ
ตามโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นอกจากนี้ อาจารย์ ในภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
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พิธี ไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ

- President of East Asia Section of the Society for Industrial and
Applied Mathematics (พ.ศ. 2558-2559)
- ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2551–ปัจจุบัน)
- ผู้แทนประเทศไทยนำ�ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม
แข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 58 ณ ประเทศบราซิล

ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการสนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านร่วมกิจกรรมทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม ทีจ่ ดั โดย
คณะฯ และมหาวิทยาลัยแล้ว ภาควิชาฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์
เป็นต้น
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ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2559
รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

พ.ศ. 2556
รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

พ.ศ. 2553
รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

พ.ศ. 2550
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ยงค์วิมล เลณบุรี

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม
ประจำ�ปี 2559 (สาขาคณิตศาสตร์)
รางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist
in Thailand (Mathematics Field) ภายใต้ความร่วมมือของ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ สภาวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา
(The Academy of Sciences for the Developing World :
TWAS)
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ ประจำ�ปี 2556
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2552 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์
ประจำ�ปี 2550 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ. ดร.เบญจวรรณ
วิวัฒนปฐพี

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำ�ปี พ.ศ. 2550
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2545
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ยงค์วิมล เลณบุรี

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2545 (สาขาคณิตศาสตร์)
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พ.ศ. 2543
ศ. ดร.เบญจวรรณ
วิวัฒนปฐพี
พ.ศ. 2542
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ยงค์วิมล เลณบุรี
พ.ศ. 2541
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ยงค์วิมล เลณบุรี

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม
ประจำ�ปี 2542 (สาขาคณิตศาสตร์) สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (1999 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2542 (สาขาคณิตศาสตร์)

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2541
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
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ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ให้การสนับสนุน
ด้านทุนทรัพย์จำ�นวนหนึ่ง และได้ส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยงานแผนงาน
การเรียนการสอนด้าน Pre-clinic เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีพื้นฐานงานวิจัย (BSc. MD.) และ
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่เน้นงานวิจัยค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ ใหม่ ต่อมาเมื่อความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ได้ลดลงและสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2516 รัฐบาลไทยจึงเป็นผู้ ให้
การสนับสนุนงบประมาณต่อทั้งหมด
ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (Ph.D.) โดยมีบัณฑิตที่จบปริญญาเอกคนแรกใน พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันได้ผลิต
บัณฑิตจำ�นวนไม่น้อยกว่า 400 คน เป็นบัณฑิตระดับปริญญาโท จำ�นวน 330 คน และปริญญาเอก
จำ�นวน 80 คน บัณฑิตเหล่านี้มีชาวต่างชาติเป็นจำ�นวนมาก ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ประเทศในเอเซีย เช่น จีน อินเดีย ภูฏาน
ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา และมัลดีฟส์ ประเทศจากตะวันออกลาง เช่น อิรัก อิหร่าน
และประเทศจากแอฟริกา เช่น เคนยา แทนซาเนีย ไนจีเรีย และบอตสวานา ภาควิชาจุลชีววิทยา
ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ผลิตบุคลากรนักจุลชีววิทยา ให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างผลงาน
วิจัยให้กับสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนทั่วไป
ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยร้อยละ 25 ของ
พื้นที่เป็นสำ�นักงาน ห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์และนักศึกษา ส่วนที่เหลือเป็นห้อง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการระดับ BSL level 2 จำ�นวน 10 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
ระดับ BSL Level 3 ห้อง Fluorescent Microscope Room ห้องล้างทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างละ 1 ห้อง
ภาควิชาจุลชีววิทยา มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจำ�นวน 34 คน แบ่งเป็นอาจารย์
21 คน นักวิทยาศาสตร์ 4 คน นักวิจัย 1 คน เจ้าหน้าที่บริหาร 2 คน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน
เจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาดเครื่องแก้ว 2 คน ลูกจ้างทำ�ความสะอาดจากบริษัท 4 คน มีนักศึกษาที่
กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท 29 คน ระดับปริญญาเอก 27 คน ในจำ�นวนนี้ชาวต่างชาติ 9 คน
(โท 5 คน และ เอก 4 คน)
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รายนามหัวหน้าภาคจุลชีววิทยา
1. Prof. William D. Sawyer		
2. ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห์		
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
5. ศ. ดร.กวี รัตนบรรณางกูร		
6. รศ. ดร.ช่อฟ้า ทองไทย			
7. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชโลบล อยู่สุข		
8. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิทยา มีวุฒิสม		
9. ผศ. ดร.สุเทพ ไวยครุฑา			
10. ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์		
11. ผศ. ดร.ผดุงศรี ดับส์			

พ.ศ. 2510-2516
พ.ศ. 2516-2530
พ.ศ. 2530-2534
พ.ศ. 2534-2538
พ.ศ. 2538-2541
พ.ศ. 2541-2544
พ.ศ. 2544-2548
พ.ศ. 2548-2554
พ.ศ. 2554-2557
พ.ศ. 2558-2559
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
ผลงานด้านวิจัย
ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติเกือบทั้งหมด มีผลงานตีพิมพ์เฉลี่ย 1.5 เรื่อง / คน / ปี
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ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2560
รศ. ดร.มาริสา พลพวก
ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล

ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรี ในงานวิทยาศาสตร์”
(For Women in Science) ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2560
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ/วิจัย
ประจำ�ปี 2560

พ.ศ. 2559
ศ. นพ. ดร.
บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำ�ปี 2559
ด้านวิชาการ

พ.ศ. 2558
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์

รางวัลสตรี ไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2558
จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

พ.ศ. 2556
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2553
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2552
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2551
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์

ได้รับคัดเลือกเป็น สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำ�ปี 2556

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำ�ปี 2553

รางวัลจากสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน
การอบรมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 65
ด้านโครงการบริหารงานภาครัฐ 2 รางวัล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำ�ปี 2551
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พ.ศ. 2550
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2549
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์

พ.ศ. 2547
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
และคณะ

พ.ศ. 2546
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2550
รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ประจำ�ปี พ.ศ. 2549 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากสำ�นักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
รางวัล The ROLEX Award for Enterprise 2006
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัล Chevron Conservation Award 2006
ในฐานะผู้อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์นกเงือก
ในประเทศไทย
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับศาสตราจารย์ จาก สภาอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2549
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2549

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำ�ปี 2547 จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง กลไกการปฏิสัมพันธ์ของ host กับปรสิตในหญิงมีครรภ์
ที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดฟัลซิพารั่ม
รางวัลทุนวิจัยสำ�หรับนักวิทยาศาสตร์สตรี
จาก บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำ�กัด
และสำ�นักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำ�ปี 2546

ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิทยา มีวุฒิสม

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภทบุคคล)
มูลนิธิโทเรประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำ�ปี 2546
จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์

รางวัลจาก “โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย
ครั้งที่ 4” เรื่อง “โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด”
จาก บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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พ.ศ. 2545
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
พ.ศ. 2544
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2540
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
พ.ศ. 2539
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิทยา มีวุฒิสม
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์

พ.ศ. 2538
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

รางวัลจาก “โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย
ครั้งที่ 3” เรื่อง “โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด”
จาก บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
ประจำ�ปี 2545
รางวัลจาก “โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย
ครั้งที่ 2” เรื่อง “โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด”
จาก บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
รางวัล TWAS Prize for Young Scientist in Thailand 2001
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำ�ปี 2539
รางวัลโล่เกียรติคุณ “นักอนุรักษ์ดีเด่น” สาขาการวิจัยสัตว์ป่า
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ�ปี 2539

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2538
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ.ศ. 2537
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
พ.ศ. 2531
ศ.เกียรติคุณ ทพ. ดร.
สถิตย์ สิริสิงห

ทุนเมธีวิจัย รุ่นที่ 1
โดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2531
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology หรือ Experimental Pathology) ก่อตั้งอย่าง
เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2512 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.ณัฐ ภมรประวัติ หัวหน้าภาควิชาคนแรก
(พ.ศ. 2512-2518) และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนการสอน
และงานวิจัยด้านพยาธิวิทยา ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจพยาธิกำ�เนิด
กลไกการเกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของโรค
จากรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งทั้งด้านการศึกษาและวิจัย เป็นส่วนสำ�คัญของการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ของคณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาพยาธิชีววิทยาจาก
รุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันภาควิชาฯ มีพันธกิจหลักมุ่งเน้นการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัยระดับสากล
นอกจากนี้ ยังให้ความสำ�คัญกับงานบริการวิชาการทางพยาธิวิทยาที่สนับสนุนการเรียนการสอน
และการผลิตผลงานนวัตกรรม ผ่านคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง และที่พึ่งทางวิชาการด้าน
พยาธิวิทยาในระดับสากล พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพยาธิชีววิทยาให้มี
ความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม

รายนามหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา
1. ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
2. รศ. นพ. ดร.สมพงศ์ สหพงศ์		
3. ศ. พญ.สมเนตร บุญพรรคนาวิก		
4. รศ. นพ. ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท์
5. รศ. นพ. ดร.สมพงศ์ สหพงศ์		
6. รศ. ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์		
7. รศ.กัลยาณี ดวงฉวี			
8. ผศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ		
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พ.ศ. 2512-2518
พ.ศ. 2518-2531
พ.ศ. 2531-2534
พ.ศ. 2534-2538
พ.ศ. 2538-2545
พ.ศ. 2545-2549
พ.ศ. 2549-2557
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ภารกิจหลัก
ด้านวิจัย
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำ�นักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ National Institutes of Health (NIH) เป็นต้น ปัจจุบันมุ่งเน้น
งานวิจัย และงานนวัตกรรมใน 4 กลุ่มงานวิจัยหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม Infectious Diseases 2) กลุ่ม
Cancer, Aging and Stem Cell 3) กลุ่ม Toxicological Pathology และ 4) กลุ่ม Genetic
Diseases
ด้านการศึกษา
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ทั้งใน
ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา (Master of Science Program in Pathobiology) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา (Doctor of Philosophy Program in Pathobiology) รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาพยาธิวทิ ยาให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
แพทยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ พระบรมราช
ชนก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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นอกจากรับผิดชอบการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาฯ ยังส่งเสริมการสร้างทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาบัณฑิตผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ สร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ และเรียนรู้นอกห้องเรียนกับคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้านบริการวิชาการ
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจยั สูผ่ ลงาน
นวัตกรรมผ่านคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยาฯ มีกิจกรรมหลัก เช่น การบริการวิชาการ
ทาง Histopathology การจัดฝึกอบรม Workshop ด้าน Histopathology ให้แก่ คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจด้านพยาธิวทิ ยาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
(4 สิงหาคม 2559)

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล (13 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ณ อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(3-4 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
(16-17 ธันวาคม 2560)
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1. การบริการวิชาการทาง Histopathology โดยมีผู้รับบริการจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 20 หน่วยงานต่อปี เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติและสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ของไทย ซึ่ง
มีงานบริการมากกว่า 7,500 ตัวอย่าง ใน พ.ศ. 2560
กราฟแสดงจำ�นวนตัวอย่างงานบริการวิชาการ
ในห้องปฏิบัติการจุลพยาธิชีววิทยา
จำ�นวนตัวอย่าง
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2. การจัดฝึกอบรม Workshop ด้าน Histopathology มีผู้สนใจอบรมจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีการออกร้านแสดงสินค้าด้านพยาธิวทิ ยาจากผูส้ นับสนุนในแต่ละปีมากกว่า 100 คน ต่อเนื่อง
6 ปี
3. การฝึกงานทางด้าน Histopathology แก่ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจในงาน
ด้านพยาธิวิทยาทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย Dankook ประเทศเกาหลี ใต้
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คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(14 กันยายน 2559)

นักศึกษาจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(21 พฤศจิกายน 2560)

นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย Dankook
ประเทศเกาหลี ใต้ (23 มกราคม 2561)

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยาได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) สาขาพรี
คลินิก จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 และปี 2559 ของสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
นอกจากนี้ ภาควิชาพยาธิชีววิทยายังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาโดยตลอด โดยศิษย์เก่า
ของภาควิชาฯ ที่ ได้สร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลเกียรติยศ อาทิ
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1) ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2519)
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สุธี ยกส้าน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2519)
อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล 		
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล
		
- APSMV Excellence Award จาก Executive Committee and
		
Members of the Asia Pacific Medical Virology (APSMV)
		
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2547
		
- รางวัลมหิดลทยากร จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี 2557
3) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปานเทพ รัตนากร
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2521) ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล
		
- สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2560 สายงานสัตวแพทย์รุ่นใหม่
		
จากการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4) ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 (พ.ศ. 2523)
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
ด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ ในตับ คณะแพทยศาสตร์ 			
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล
		
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพยาธิชีววิทยา ประจำ�ปี 2556
		
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
- รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี 2556
จากสำ�นักงานสนับสนุนการวิจัย
		
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำ�ปี 2556
		
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำ�ปี 2557
		
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชาเภสัชวิทยา

ภาควิชาเภสัชวิทยาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2511 มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนวิชา
เภสัชวิทยาให้แก่นกั ศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และผลิตนักศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา เพื่อผลิตอาจารย์ ในสาขาเภสัชวิทยาให้แก่สถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศ เริ่มต้นจาก พ.ศ. 2511 โดยการนำ�ของ Prof. Dr. Albert S. Kuperman
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาท่านแรกร่วมกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศอีก 6 ท่าน ที่ทางมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ได้ส่งมาร่วมบริหารงานและจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ Dr. John P. Bederka, Dr. Barbara Kennedy, Dr. John McMonagle, Dr. Lorne G.
Eltherington, Dr. Mohammed Saeed Dar และ Dr. Meng Kwoon Sim ร่วมกับอาจารย์ชาวไทย
อีกสองท่าน คือ รศ. ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์ และ ศ. ดร.อำ�นวย ถิฐาพันธ์
ต่อมาภาควิชาฯ มีอาจารย์ชาวไทยเพิ่มขึ้น โดยเป็นอาจารย์ที่ส�ำ เร็จการศึกษาจากต่าง
ประเทศด้วยทุนของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ อาทิ ศ. ดร.อำ�นวย ถิฐาพันธ์ รศ. ดร.ปกรณ์ จูฑะพงศ์
ศ. ดร.กวี รัตนบรรณากูร ศ. ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี และยังมี
อาจารย์ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาเภสัชวิทยามาร่วมเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
ภาควิชาฯ อีกด้วย ได้แก่ ศ. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง รองประธานสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และ รศ. ดร.
จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการ
วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สำ�นักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ รศ. ดร.
กรองทอง ยุวถาวร อดีตรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์สมทบให้กับหลักสูตรพิษวิทยา และมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา
ด้านการประเมินและประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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รายนามหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
1. Prof. Dr. Albert S. Kuperman		
2. รศ. ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์		
3. รศ. ดร.กำ�พล ศรีวัฒนกุล		
4. รศ. ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์		
5. ศ. ดร.อำ�นวย ถิฐาพันธ์			
6. ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี			
7. รศ. ดร.ยุพิน สังวรินทะ			
8. รศ. ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ			
9. รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง		

พ.ศ. 2511-2517
พ.ศ. 2517-2527
พ.ศ. 2527-2531
พ.ศ. 2531-2535
พ.ศ. 2535-2539
พ.ศ. 2539-2543
พ.ศ. 2543-2552
พ.ศ. 2552-2560
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

โครงการบัณฑิตศึกษา
ปัจจุบันภาควิชาเภสัชวิทยามีคณาจารย์ทั้งสิ้น 11 ท่าน มีอาจารย์ที่ส�ำ เร็จการศึกษาจาก
โครงการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ หลายท่าน และที่สำ�เร็จการศึกษาและมีประสบการณ์วิจัย
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ�จากต่างประเทศ ได้แก่ University of Madison-Wisconsin ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, The University of Nottingham สหราชอาณาจักร, Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น, University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา, The University of Texas
Medical Branch ประเทศสหรัฐอเมริกา, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
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ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้ผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวม
253 คน ซึ่งนักศึกษาไทยที่ส�ำ เร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ได้เป็นกำ�ลังสำ�คัญทางวิชาการในสาขา
วิชานี้ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขณะนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่กำ�ลัง
ศึกษาในภาควิชาฯ รวม 20 คน
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ปัจจุบนั ภาควิชาเภสัชวิทยา
รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และนครสวรรค์ อีกทั้งยังรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาเภสัช
วิทยาแก่นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร์ โรงยาบาลศิริราช และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) และ นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ
แพทย์) รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) อีกด้วย

ด้านงานวิจัย
สาขางานวิจัยที่ภาควิชาฯ ได้ด�ำ เนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ Pharmacokinetics & drug metabolism, Endocrine pharmacology, Antioxidants and platelet pharmacology, Advers drug reactions, Neuropharmacology, Neuropsychopharmacology, Chemical
carcinogenesis, Pharmacology of natural products, Autonomic pharmacology, Drug
receptor and signal transduction, Pharmacogenomics และ Emerging targeted therapy
for cancer สำ�หรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยนอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ภาควิชาฯ
ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม นอกจากนี้ภาควิชาเภสัชวิทยายังได้รับความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา, Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น Flinders University ประเทศออสเตรเลีย และ University of Edinburgh สหราช
อาณาจักร อีกทั้งยังได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิ Cooley’s Anemia Foundation และโครงการทุน
พัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสาขาวิชาพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยโครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์และ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้านทุนสำ�หรับนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับทุนจากหลายแหล่ง
เช่น ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนพัฒนาอาจารย์ ทุน สวทช. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และทุนอาจารย์ช่วยสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
ภาควิชาฯ ได้ประสานงานกับภาควิชาเภสัชวิทยาของสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผ่าน
กิจกรรมของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และจดทะเบียนสมาคม
ในปี 2524 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ International Union of Pharmacology (IUPHAR)
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ซึ่งภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยหลายครั้ง
อาทิ
พ.ศ. 2546: งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 25
		
ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย
พ.ศ. 2550: งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 29
		
ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในส่วนของจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน 3 ครั้ง
พ.ศ. 2528: 3rd Southeast Asia & Western Pacific Regional
		
Meeting of Pharmacology ณ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537: 7th Southeast Asia Drug Metabolism Workshops
		
ณ ศูนย์สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พ.ศ. 2549: ประชุม Collegium Internationale Neuropsycho		
pharmacologicum (CINP) ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
ภาควิชาเภสัชวิทยา ยังให้ความสำ�คัญกับการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ซึ่งคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภายใน
ภาควิชาฯ เช่น การทำ�บุญประจำ�ปีของภาควิชาฯ วันสำ�คัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและทัศนศึกษาร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งการ
ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามวงรอบ การรับการตรวจประเมิน AUN-QA เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ได้มาตรฐานสากล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัช
วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปี
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางวิชาการในการเฉลิมฉลอง
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และจัดงานครบรอบ 50 ปีภาควิชาฯ โดยจะขอความร่วมมือจากศิษย์เก่า
ในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำ�ไปพัฒนาภาควิชาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

197

ภาควิชาฟิสกิ ส์
ภาควิชาฟิสิกส์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ในนาม แผนกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมา เมื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นชื่อของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และมีการประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ทำ�ให้ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ แผนกฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ จนเมื่อ พ.ศ. 2532 ได้แยกภาค
วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ออกเป็นสองภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์ และ ภาควิชาคณิตศาสตร์

รายนามหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.กำ�จร มนูญปิจุ
2. ศ. ดร.วิทยา เพียรวิจิตร		
3. ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ		
4. ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ		์
5. ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
5. ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
6. ผศ. ดร.ปิยพงษ์ สิทธิคง		
7. ผศ.นคร เหมะ			
8. ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร		
9. ผศ. ดร.สันติ วัฒนายน		
10. ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
11. ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร		
12. รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
13. ผศ. ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์
14. ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

พ.ศ. 2510-2516 รักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ
พ.ศ. 2516		
พ.ศ. 2516-2518
พ.ศ. 2518-2529
พ.ศ. 2529-2533
พ.ศ. 2533-2537
พ.ศ. 2537-2541
พ.ศ. 2541-2543
พ.ศ. 2543-2547
พ.ศ. 2547-2549
พ.ศ. 2549-2551
พ.ศ. 2551-2555
พ.ศ. 2555-2556
พ.ศ. 2556-2560
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
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ภารกิจหลัก
นอกจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประเภทวิชาแล้ว ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน ในสาขาฟิสิกส์อีก 3 หลักสูตรคือ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธาน)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาฟิสิกส์ จำ�นวนรวม 117 คน (ระดับปริญญาตรี
47 คน ระดับมหาบัณฑิต 40 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต 30 คน)
ในส่วนของงานวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ได้ดำ�เนินงานวิจัยทั้งในด้านฟิสิกส์พื้นฐาน และด้าน
ฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน
วิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์มีกลุ่มวิจัย 9 กลุ่ม คือ
1) ทัศนศาสตร์ประยุกต์และการประยุกต์เลเซอร์
(Applied Optics & Lasers Applications)
2) ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา (Biological Physics)
3) ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)
4) ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น (Condensed Matter Physics)
5) ฟิสิกส์ ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Physics)
6) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
7) ทัศนศาสตร์และควอนตัมฟิสิกส์ (Optical & Quantum Physics)
8) ฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education)
9) ฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง
(Space Physics & Energetic Particles)
โดยภาควิชาฟิสิกส์มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ

ผลงานความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561)
ปี
จำ�นวนผลงานวิจัย

2001
4

2002
8

2003
16

2004
15

2005
21

2006
17

2007
24

2008
39

ปี
จำ�นวนผลงานวิจัย

2009
50

2010
48

2011
44

2012
35

2013
40

2014
32

2015
35

2016
53
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ผลงานด้านนวัตกรรม
1) เสื้อดมกลิ่นเพื่อการประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นตัว
2) ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำ�แสงอย่างง่าย
3) ชุดสาธิตประกอบการเรียนรู้เรื่องทิศแรงเสียดทาน
4) ฟิล์มใสเคลือบแข็งป้องกันรอยขูดขีดสำ�หรับแผ่นพลาสติกใสชนิดบ่มร้อน
5) เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้การตรวจจับเชิงแสงเชิงไฟฟ้าเคมีแบบพกพา
โดยอาศัยไดโอดเปล่งแสง
6) ชุดหัววัดไอระเหยสารประกอบแอมโมเนียและเอมีนประเภทวัสดุผสม
นาโนและอุปกรณ์ตรวจไอระเหยแบบมือถือ
7) เซนเซอร์ชิพเอสพีอาร์แบบอาร์เรย์สำ�หรับการจำ�แนกหมู่เลือดชนิดเอบี โอ
8) เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว
โครงการต่าง ๆ
1) โครงการฟิสิกส์เพื่อชุมชน: ค่ายวิทย์เพื่อน้อง
เป็นโครงการบริการวิชาการในการสร้างความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียน
ที่ขาดโอกาสให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยมิติ รูปแบบ และภารกิจที่มีการ
บูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำ ให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตร์
ด้าน Social Responsibility
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2) โครงการทำ�วิจัยภาคฤดูร้อนสำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรี
(Physics Summer Undergraduate Research Experience)
โครงการที่สร้างโอกาสการทำ�วิจัยและเครือข่ายบุคลากรด้านฟิสิกส์ ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งในระบบที่มีขนาดเล็กมากและระบบที่มีขนาดใหญ่
มาก และเป็นองค์ความรู้สำ�คัญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดรับนักศึกษาที่
สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหลังจบโครงการมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ภาควิชาทุกปี

รางวัลเกียรติยศ
1) การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาฟิสิกส์ จาก
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ประจำ�ปี 2552 และ 2554 โดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2) การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 4 (ระดับดีมาก) ในสาขาฟิสิกส์ จาก
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ประจำ�ปี 2557 โดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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อาจารย์ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำ�นาญกิจ อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟิสิกส์ และ
อาจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำ�หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ หน่วยสหสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ ได้รับรางวัล
โนเบล ประจำ�ปี 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบนั )

พ.ศ. 2560
ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคริ นิ ทร์
(ผู้ร่วมโครงการ)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2560 ระดับดีเด่น
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2560 ระดับดี
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2560 สาขาฟิสิกส์
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2559
ดร.ทวีนนั ท์ เชีย่ วชาญชำ�นาญกิจ
ดร.สุรพงษ์ อยู่มา

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม
ผู้ ได้รับรางวัลโนเบล ประจำ�ปี 2559
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
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รศ. ดร.วีระชัย สิรพิ นั ธ์วราภรณ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย
ประจำ�ปี 2558 (ระดับดีมาก)
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จากผลงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมอินเวอร์ชันสำ�หรับ
ข้อมูลแมกนี โตเทลลูริกซ์แบบสามมิติด้วยเทคนิค
ดาต้าสเปซ” (Three-dimensional magnetotelluric
inversion : data-space method)

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

รางวัลการนำ�เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง และได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งทออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ ได้
ณ ประเทศเบลเยียม
(ร่วมกับ น.ส.ธารา สีสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2558
สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
จากผลงานเรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว

พ.ศ. 2558
รศ. ดร.วีระชัย สิรพิ นั ธ์วราภรณ์

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

พ.ศ. 2557
ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคริ นิ ทร์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำ�ปี 2557
จากผลงาน “การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูล
แมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบสามมิติ” (Three-Dimensional
Magnetotelluric Inversion)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2558
ผลงานเรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้วที่ ใช้การ
ตรวจจับเชิงแสง” (Briefcase Electronic Nose Based on
Optical Sensing)
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุน
งานสืบสวนสอบสวน ประจำ�ปี 2557
(Innovation for Crime Combating Contest 2014 :
I4C-2014) โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ประจำ�ปี 2556 Core Value O (Originality)
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ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

พ.ศ. 2556
ผศ. ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

พ.ศ. 2555
ผศ. ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี

พ.ศ. 2554
ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของบัณฑิตสถานวิทยาศาสตร์แห่งโลก
จาก The World Academy of Sciences (TWAS)
ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียว ในรอบ 18 ปี
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2556
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาวิจัย
(ผลงานวิจัย เรื่อง อนุภาคโปรตรอนพลังงานสูง
จากดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989:
การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองทางของวงสนาม
แม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์)
รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)
ประจำ�ปี 2556 Core Value H (Harmony)
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำ�ปี 2557
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา ผลงานเรื่อง
“ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำ�แสงอย่าง
ง่าย” จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(ร่วมกับ ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำ�รัส, และ
ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำ�รัส)
รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำ�ปี 2556
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาการศึกษา ประจำ�ปี 2555
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2553
โดยได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล
Scopus ปี 2548-2552 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2553
โดยได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในปี 2551-2552
จากฐานข้อมูล Scopus
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พ.ศ. 2553
รศ. ดร.วีระชัย สิรพิ นั ธ์วราภรณ์

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation)
สูงสุด จากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี
(ค.ศ. 2004-2008) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
จากผลงานเรื่อง “Three-dimensional magnetotelluric
inversion: Data-space method”
จำ�นวนการอ้างอิง 19 ครั้ง

ศ. ดร.ไอ มิง ถัง

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation)
สูงสุด จากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี
(ค.ศ. 2004-2008) สาขาคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง
“Theoretical analysis of destabilization resonances
in time-delayed stochastic second-order dynamical
systems and some implications for human motor
control” จำ�นวนการอ้างอิง 10 ครั้ง

ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation)
สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี
(ค.ศ. 2004-2008) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Spectroscopic study
of photophysical change in collapsed coils of
conjugated polymers: Effects of solvent and
temperature” จำ�นวนการอ้างอิง 21 ครั้ง
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ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา ก่อกำ�เนิดมาพร้อมกับภาควิชาอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อ พ.ศ. 2508 ในสมัยที่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
Prof. Dr. James Dinning เป็นผู้แทนของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในระยะแรกมูลนิธิฯ ได้จัดส่ง
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาสรีรวิทยาแขนงต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกาผลัดเปลี่ยนมาประจำ�ที่
ภาควิชาฯ เพื่อทำ�หน้าที่ด้านการบริหาร การค้นคว้าวิจัย และการสอนสรีรวิทยาแก่นักศึกษาเตรียม
แพทยศาสตร์รามาธิบดี รวมถึงนักศึกษาบัณฑิตสาขาสรีรวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
หลายท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักสรีรวิทยาทั่วโลก อาทิ Prof. Ward W. Moore
ซึ่งมีส่วนร่วมในการเขียนตำ�รา “Physiology” ของ Selkurt อันเป็นตำ�ราทางสรีรวิทยาที่เป็นที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาท่านแรกคือ Dr. David E. Schafer ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งนี้เป็น
เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2509-2511) จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น Dr. Walter S. Root (2511) Dr. Ward W. Moore
(2511-2514) และ Dr. Russell A. Huggins (2514-2516) ตามลำ�ดับ ในปลาย พ.ศ. 2512
ถึงต้น พ.ศ. 2513 จึงได้เริ่มมีการบรรจุอาจารย์ชาวไทยซึ่งสำ�เร็จการศึกษาจากต่างประเทศกลับ
มาประจำ�อยู่ที่ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นรุ่นแรก จำ�นวน 3 ท่านคือ ดร.สุทธิวรรณ ขวัญบุญบำ�เพ็ญ
(สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) ดร.อมรา มลิลา และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ (สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ Dr. Russell A. Huggins ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านที่ 4 มีความ
จำ�เป็นต้องเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2516 ศ.เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์
ได้เข้ารับตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ สืบแทน นับเป็นหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาท่านแรกซึ่งเป็น
คนไทย ใน พ.ศ. 2523 ได้มีการเลือกตั้งหัวหน้าภาควิชาฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดย ศ. ดร.ธีระยุทธ
กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้ง และดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นเวลา 2 วาระติดต่อ
กันจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2531 ผู้ที่ ได้รับการเลือกตั้งท่านต่อมาคือ ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล (2531–
2535) และ รศ. ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์ (2535-2539) เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับเปลี่ยน
ข้อบังคับว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับมาเป็นวิธีการสรรหาใน พ.ศ. 2538
การได้มาซึง่ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาจึงต้องใช้วธิ กี ารสรรหาต่อมาจนถึงปัจจุบนั ผูท้ ่ี ได้รบั ตำ�แหน่ง
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา โดยผ่านกระบวนการสรรหาเป็นท่านแรกคือ ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล
(2539-2543) และต่อมาคือ ศ. ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว (2543–2545) รศ.พิพัฒน์ เจิดรังษี
(2545-2550) ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ (2550–2555) ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล (25552558) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (2559-ปัจจุบัน)
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โครงการบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2507 มีพระราชกฤษฎีกาให้ตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงและการวิจัยในมหาวิทยาลัย ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน) ได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
ในการเปิดโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาสรีรวิทยาโดยเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตรุ่นแรกเข้ามาเรียนใน
พ.ศ. 2509 จำ�นวน 6 คน ซึ่งล้วนเป็นชาวต่างชาติที่ ได้รับทุนการศึกษาบางส่วนจากมูลนิธิร็อคกี้
เฟลเลอร์ แต่นักศึกษารุ่นแรกทั้ง 6 คนนี้ต้องเดินทางกลับประเทศไปก่อน มิได้เรียนจนสำ�เร็จรับ
ปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2510 ภาควิชาฯ รับนักศึกษาไทยรุ่นแรกเข้ามาเรียนระดับปริญญาโท จำ�นวน 3 คน
โดยมี Dr. Nona Emery และ Dr. Gordon J. Leitch เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำ�
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาไทยรุ่นแรกที่เรียนในระดับปริญญาโทจำ�นวน 3 คน ได้แก่ ศ. ดร.ธีระยุทธ
กลิ่นสุคนธ์ รศ. ภญ.ปราณี ใจอาจ และ ผศ. ภญ.สำ�ลี ใจดี หลังจากนั้นโครงการบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชาฯ ก็ ได้เจริญพัฒนาต่อมาโดยมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสมัครเข้า
ศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ ต่อมา พ.ศ. 2528 ภาควิชาฯ โดย ศ. ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้า
ภาควิชาในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญและความต้องการนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาของประเทศ จึงได้ริเริ่มดำ�เนินการให้มี โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาสรีรวิทยาของการออก
กำ�ลังกาย (ระดับปริญญาโท) ขึ้นเป็นปีแรก และต่อมาภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำ�ลังกายขึ้นใน พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ ภาควิชายังมีส่วนร่วมในการ
ผลิตนักศึกษาบัณฑิตโครงการพิษวิทยามาตั้งแต่ต้นด้วย
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ภาควิชาสรีรวิทยาในปัจจุบัน
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ภาควิชาสรีรวิทยามีพื้นที่อยู่สามส่วนด้วยกันคือ ชั้น 2 และชั้น 4
ตึกพรีคลีนิค (ตึก PR) และชั้น 5 ตึกชีววิทยา (ตึก B) โดยมีสำ�นักงานภาควิชาฯ ห้องประชุม/
ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ และห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้น 4 รวมถึงห้องปฏิบัติการบางส่วน
ที่ชั้น 2 ของตึกพรีคลินิค และมีห้องบรรยาย ห้องพักอาจารย์ และห้องปฏิบัติการอีกบางส่วน รวม
ทั้งห้องพักนักศึกษาบัณฑิตอยู่ที่ชั้น 5 ตึกชีววิทยา สมาชิกของภาควิชาฯ ประกอบด้วย อาจารย์/
ผู้ช่วยอาจารย์/นักวิจัย 20 คน นักวิทยาศาสตร์ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน และลูกจ้าง 3 คน
การดำ�เนินการในพันธกิจด้านการศึกษาและด้านการวิจัยของภาควิชาสรีรวิทยาในปัจจุบัน
มีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้
พันธกิจด้านการศึกษา: คณาจารย์ ในภาควิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
2. และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
ทั้งสองหลักสูตรนี้ ได้เปิดทำ�การสอนมาเป็นเวลานาน ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปทำ�การ
สอนและวิจัยทางสรีรวิทยาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียงมาแล้วกว่า
สองร้อยคน โดยหลักสูตรที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกำ�ลังกาย
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกำ�ลังกาย
ทั้งสองหลังสูตรเริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สรีรวิทยาของการ
ออกกำ�ลังกายเป็นรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2528 เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ
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ต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของประชาชนชาวไทย อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยหลักสูตร
ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีผลการเรียนดีและผ่านการสอบคัดเลือก
ของบัณฑิตวิทยาลัยและของภาควิชาฯ โดยการเรียนการสอนและการทำ�วิทยานิพนธ์ ใช้ภาษา
อังกฤษทั้งหมด นอกเหนือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ทั้ง 4 หลักสูตรที่กล่าวมา
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสหสาขาวิชาอีก 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรพิษวิทยาและหลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมี
พันธกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยา สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาต่าง ๆ และหลักสูตรนานาชาติ
สาขาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย
พันธกิจด้านการวิจัย: งานวิจัยของภาควิชาฯ ที่ดำ�เนินการในปัจจุบันมีทั้งงานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ โดยดำ�เนินการศึกษาถึงการทำ�งานของอวัยวะระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ทดลอง ทั้งในระดับโมเลกุล เซลล์ จนถึงระดับร่างกาย ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
หรือการตอบสนองต่อยา สมุนไพร สารพิษ สารเคมี และความเครียดต่าง ๆ โครงการวิจัยใน
ภาควิชาฯ สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 7 กลุ่มวิจัย ดังนี้
1. Calcium and Bone Research
2. Cardiac Physiology
3. Drug Discovery and Membrane Physiology
209

4. Cancer and Degenerative Disease
5. Renal Physiology and Membrane Transport
6. Exercise Metabolism
7. Muscle and Exercise Physiology
ผลงานวิจยั ของภาควิชาฯ ได้น�ำ ไปสูก่ ารต่อยอดเชิงพาณิชย์ สิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร รวมทัง้
การเผยแพร่ ในวารสารวิชาการชั้นนำ�ระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่ม Health literacy ในสื่อต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
สุขภาพ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลงานวิจัย
กว่าร้อยละ 60 ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับ Quartile ที่ 1 เช่น American Journal of
Physiology, Journal of Applied Physiology, Pflugers Archiv : European Journal of
Physiology, Trends in Endocrinology and Metabolism, Journal of Endocrinology,
Pharmacology & Therapeutics, Hepatology, Biochimica et Biophysica Acta, Journal of
Biological Chemistry, Biochemical Pharmacology, Pharmaceutical Research, Gastroenterology เป็นต้น

บทบาทของภาควิชาฯ ในวงการสรีรวิทยา
ภาควิชาฯ ได้เป็นแกนกลางในการริเริ่มจัดการประชุม “The First Congress of The
Asian and Oceanian Physiological Societies” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสรีรวิทยาระดับ
นานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ พ.ศ. 2529 ผลของการจัดประชุมครั้งนั้น
ทำ�ให้มีการจัดตั้ง Federation of the Asian and Oceanian Physiology Society (FAOPS)
โดยมี ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล เป็นเลขาธิการตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2541 และดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
President ตั้งแต่ พ.ศ. 2545–2549 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการประจำ�ปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดย พ.ศ. 2553
ภาควิชาฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำ�ปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2556 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมพยาธิสรีรวิทยาประจำ�ปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ
พ.ศ. 2558 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ FAOPS ครั้งที่ 8 นอกจากนี้
คณาจารย์ ในกลุ่มสรีรวิทยาของการออกกำ�ลังกายยังมีบทบาทสำ�คัญในการก่อตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532) และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เป็นต้น
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ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำ�แหน่งวิชาการปัจจุบัน)
พ.ศ. 2560
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์
ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย
เหมือนประสาท

พ.ศ. 2557
ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์

ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาสรีรวิทยา
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF–OHEC–Scopus Researcher
Award สาขา Health Sciences ประจำ�ปี 2560
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีเภสัช ประจำ�ปี 2557
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาสรีรวิทยา
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2557
รางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
ประจำ�ปี 2557 จาก สำ�นักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
รางวัล DMSc Award เรื่อง “สูตรและวิธีการให้แคลเซียม
เสริมสำ�หรับผู้หญิงที่อยู่ ในระหว่างการให้นมบุตรเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพกระดูกของแม่และเด็ก” ผลงานดีเด่นประจำ�ปี 2557
จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ศ.เกียรติคุณ ดร.
นทีทิพย์ กฤษณามระ

พ.ศ. 2556
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์

โล่เกียรติยศ “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ประจำ�ปี 2557
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำ�ปี 2556
จาก สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) ประจำ�ประเทศไทย
รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประจำ�ปี 2556 จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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ศ.เกียรติคุณ ดร.
นทีทิพย์ กฤษณามระ

พ.ศ. 2554
ศ. ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์

พ.ศ. 2553
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์
พ.ศ. 2552
ศ.เกียรติคุณ ดร.
นทีทิพย์ กฤษณามระ
พ.ศ. 2551
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ครั้งที่ 20 ประจำ�ปี 2556 “ผลงานดีเด่นทางด้าน Calcium
และ Bone Metabolism” จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
รางวัล JSSX Fellow Award ประจำ�ปี 2554
จาก Japanese Society for the Study of Xenobiotics
รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF–CHE–Scopus Researcher Award
สาขา Health Sciences ประจำ�ปี 2554
จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์
(Young BMB Award) ประจำ�ปี 2554
จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย ประจำ�ปี 2553

การเชิดชูเกียรติในฐานะ “นักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ในวาระลอรีอัล ครบรอบ 100 ปี พ.ศ. 2552
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2551
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.–สกอ. ประจำ�ปี 2551

พ.ศ. 2550
ศ.เกียรติคุณ ดร.
นทีทิพย์ กฤษณามระ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาต่อมไร้ท่อ
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2547
ศ.เกียรติคุณ ดร.
นทีทิพย์ กฤษณามระ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาต่อมไร้ท่อ
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2547
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ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้มีการเรียนการสอนและการวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ให้กว้างขวาง ผลิตบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพืช ไปปฏิบัติหน้าที่ตามภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศ
เกษตรกรรมและมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช อาจารย์ที่สอนวิชาด้านพฤกษศาสตร์ ได้แก่
ผศ.วารุณี เลิศศิริ ผศ.วารี ประสมสุข ดร.ศิริพร นิตยางกูร และ อ.ประสิทธิ์ ศรีจำ�นงค์ ได้ร่วม
กันดำ�เนินการเพื่อจัดตั้งภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 18 กันยายน 2535 และมี ดร.ศิริพร นิตยางกูร
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรก หัวหน้าภาควิชาฯ ในลำ�ดับถัดมาคือ รศ. ดร.ครรชิต
ธรรมศิริ และในปัจจุบันมี รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการดำ�เนินการร่วมกันกับ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และใน พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาการพืชได้ลงนามภายใต้ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Chiba University
ประเทศญี่ปุ่น ใน Double degree program กับ Department of Horticulture, Graduate
School of Horticulture ปัจจุบันมีนักศึกษา 1 คนกำ�ลังศึกษาในโปรแกรมนี้ เมื่อสำ�เร็จการศึกษา
จะได้รับปริญญาจากแต่ละสถาบัน และภาควิชาได้รับอนุมัติให้ทำ�การสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) ใน พ.ศ. 2559
ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 25 รุ่น มหาบัณฑิต 13 รุ่น บัณฑิตที่จบการศึกษา
ส่วนใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เข้าศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ ส่วนหนึ่ง
ประกอบอาชีพ เช่น ผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้ และทำ�งานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สวทช.
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย โรงเรียน และองค์กรธุรกิจ
เอกชน
นอกจากการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคณาจารย์ ในภาควิชาฯ แล้ว คณาจารย์
ยังได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อาทิ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
สมุนไพร เช่น พืชวงศ์ขิง พืชอาหาร เช่น ข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ และพืชหายากใกล้
สูญพันธุ์ การผลิตไม้ผลของประเทศไทย เช่น กล้วย ทุเรียน ลำ�ไย กีวี และบ๊วย โครงการวิจัย
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อาจารย์และนักศึกษาร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และนำ�เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ Royal Botanic Gardens, Kew U.K.

ยางพาราและมันสำ�ปะหลัง เป็นต้น โดยทำ�งานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ นอกจากนั้นภาควิชาฯ ยังมีการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการค้นพบ
พืชใหม่ของโลกหลายชนิด เช่น พืชในวงศ์ขิงและผักบุ้ง จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
ที่มีมากของประเทศไทย และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ภาควิชาฯ จึงสนับสนุนการ
ทำ�งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน ทั้งพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์ พืชเศรษฐกิจ พืชพิษ
พืชเสพติด หรือพืชที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โดยอาจารย์ ในภาควิชาฯ ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์
ที่ ได้รับทั้งด้านการเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองหรือในสภาวะเย็นยวดยิ่ง งานวิจัยด้าน
สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และงานวิจัยด้านพันธุกรรมในระดับ
ต่าง ๆ เช่น การศึกษาด้านโครโมโซม การศึกษาด้านเครื่องหมายพันธุกรรม สามารถทำ�ให้ผลงาน
วิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านพืชเด่นชัดมากขึ้น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังสนับสนุน
ให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งทำ�ให้ ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยรับเชิญให้ ไปบรรยายในงานประชุมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักศึกษาของภาควิชามี โอกาส
เข้าร่วมประชุมและฝึกทักษะในการทำ�งานและนำ�เสนอผลงานทางวิชาการอยู่เนือง ๆ นักศึกษาใน
ทุกระดับได้รับโอกาสไปฝึกงาน Internship ด้าน Plant Factory ที่ Center of Environment,
Health and Field Sciences ของ Chiba University ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
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นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลจากการนำ�เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ
ทั้งแบบบรรยายและภาคนิทัศน์

นอกจากด้านวิชาการแล้ว ภาควิชาฯ ยังสนับสนุนการบริการวิชาการให้กับบุคคลต่าง ๆ
ผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ�กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสืบทอดและขยายองค์ความรู้ที่สามารถนำ�ไปต่อยอดซึ่งเป็นการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน สิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนาต่อเนื่องมาในระยะเวลา 25 ปีที่ภาควิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งของคณะ
วิทยาศาสตร์นี้ ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการก้าวเดินไปอย่าง
มั่นคงเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี้ต่อไป

รายนามหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
1. ดร.ศิริพร นิตยางกูร 			
2. รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ 		
3. รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ 		
4. รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ 		
5. รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร		
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พ.ศ. 2535-2540
พ.ศ. 2540-2548
พ.ศ. 2548-2551
พ.ศ. 2551-2554
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อไปเสนอผลงานและทำ�งานวิจัยระยะสั้น

เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาสอนและอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริการวิชาการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผักบุ้งชนิดใหม่ของโลก ถูกค้นพบและตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยอาจารย์ ในภาควิชาพฤกษศาสตร์ (เครือพูดอกหอม: Argyreia dokmaihom Traiperm & Staples)

เครือพูพวงผกา: Argyreia inaequisepala Traiperm & Staples
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เพลงประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
สมัยเมื่อกว่าห้าสิบปีก่อน วงดนตรีของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคงจะไม่พ้น วงดนตรี
สุนทราภรณ์ มี ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวงและยังเป็นหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
วงสุนทราภรณ์มักรับแสดงในงานสังสรรค์รื่นเริงตามสถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะงานเต้นรำ� ลีลาศ
หารายได้การกุศล งานฉลองวันรับปริญญา งานเหล่านี้เป็นที่นิยมและเฟื่องฟูมากในยุคนั้น เป็นงาน
ที่น่าตื่นเต้นสำ�หรับหนุ่มสาว เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะได้ ใกล้ชิดคนที่ตนชอบอย่างถูกต้องตาม
ประเพณี และยังเป็นความบันเทิงหลักของหนุ่มสาวในสังคมไทยก่อนเหตุการณ์ พ.ศ. 2516
แหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าในยุคนั้นคือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เมื่อถึงช่วงเวลา
การเฉลิมฉลองเมื่อจบการศึกษา ก็มักจะมีงานเต้นรำ�ที่เรียกว่า งานพรอม (Prom มาจากคำ�ว่า
Promenade หมายถึงงานเต้นรำ�ของนักเรียน) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก วงดนตรี
สุนทราภรณ์จึงแทบจะทำ�หน้าที่สร้างสรรค์เพลงของเกือบทุกสถาบัน สำ�หรับใช้ร้องเพื่อการเต้นรำ�
สังสรรค์หรือเป็นเพลงอำ�ลาอาลัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มีเพลงประจำ�คณะ 4 เพลง
ขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ได้แก่
1. มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขับร้องหมู่)
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ (ขับร้องโดย คุณวินัย จุลบุษปะ)
3. ศรีตรัง (ขับร้องโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์)
4. ลาแล้วสีน้ำ�เงิน (ขับร้องโดย คุณบุษยา รังสี)
สำ�หรับเพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องบางส่วน ภายหลังการเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้มกี ารประพันธ์เพลง
เพิ่มขึ้นอีก 3 เพลง ได้แก่ วิทยาศาสตร์สร้างชาติ วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ ลาคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2558 ได้ประพันธ์เพลงเพิ่มขึ้นใหม่คือ “พันธะสัญญา วิทยา มหิดล”
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เพลง 		

เนื้อร้อง 		
ทำ�นอง 		
ขับร้อง		
		
		
		
		
		
		
		
		

เพลง 		

เนื้อร้อง 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์
สมศักดิ์ เทพานนท์
เอื้อ สุนทรสนาน
ชาวคณะสุนทราภรณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง
รู้เรียนรู้เรื่องวิชา 		
สู่ทางของแพทย์วิไล
อีกเทคนิคค้นคว้า 		
ร่วมกายภาพพัฒนา

มะมาพวกเราพร้อมกัน
สามัคคีมั่นดำ�รง
ทุกคนต่างเสริมส่ง
ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป
ทันตแพทย์ ใจปรีดา
พยาบาลอนามัยปริญญา
และสาธารณสุขศาสตร์เอย

มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล

ปรับเนื้อร้องจาก มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหิดล
มะพวกเราพร้อมกัน
ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน
สามัคคีมั่นดำ�รง
วิทยาศาสตร์มหิดล
ทุกคนต่างเสริมส่ง
เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
รู้เรียนรู้เรื่องวิชา 		
ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป
สู่ทางวิทยาศาสตร์วิไล
พวกเราร่วมใจปรีดา
ศึกษาวิจัย ค้นคว้า
ใช่เพียงมุ่งหมายปริญญา
แต่เพื่อร่วมพัฒนา 		
วิทยาศาสตร์ของชาติเอย

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล
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เพลง 		

วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์

เพลง 		

วิทยาศาสตร์มหิดลสัมพันธ์

เนื้อร้อง 		
ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำ�นอง 		
เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง
วินัย จุลบุษปะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เรา		
ใครไหนเล่าเสาวภากว่าน้องพี่
พี่น้องเราเสาหลักชาติปราชญ์เมธี ศักดิ์ โสภี ศรี โสภา น่าทะนง
หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา
คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง
ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง
ด้วยวรรณวงศ์พงศ์แพทย์ดีมีศีลธรรม
โพ้นอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี
รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำ�
น�ำ้ พุพรายฟายหยาดฝอยพรอยพลิว้ พรำ� ชโลมฉ่ำ�อมฤตนิจนิรันดร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์พราว
พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น
มั่นขวัญเราเคล้าเคียงใกล้ ไม่ลืมกัน จวบชีวันอันตรธานลานลับไป

เนื้อร้อง		
ปรับเนื้องร้องจาก วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์
		
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหิดลเรา 		
ใครไหนเล่างามสง่ากว่าน้องพี่
พี่น้องเราเสาหลักชาติปราชญ์เมธี ศักดิ์ โสภี ศรี โสภาน่าทะนง
หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา
คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง
ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง
ด้วยวรรณวงศ์วิชาเลิศเทิดคุณธรรม
งามอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี
รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำ�
สวนป่าสักแสนร่มรื่นชื่นใจจำ�
ชโลมฉ่ำ�อมฤตนิจนิรันดร์
วิทยาศาสตร์มหิดลพราว 		
พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น
มั่นขวัญเราเคล้าเคียงใกล้ ไม่ลืมกัน จวบชีวันอันตรธานลานลับไป

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง วิทยาศาสตร์มหิดลสัมพันธ์
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เพลง 		

ศรีตรัง

เพลง 		

ลาแล้วสีน้ำ�เงิน

เนื้อร้อง 		
ธาตรี		
ทำ�นอง 		
เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง
วงดนตรีสุนทราภรณ์
ศรีตรัง ฝังใจ		
ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา
น้ำ�เงิน โสภา		
ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา
ศรีตรัง แสนงาม		
เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า
ศรีตรัง แดนเรา		
ยิ่งมองปองเร้าใจผองเราผูกพัน
ปลุกเรานี้ สามัคคีรวมกัน ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมั่นคง
ศรีตรัง สัญญา		
เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์
มิคลาย จำ�นง		
ที่เราประสงค์เราทะนงภาคภูมิ

เนื้อร้อง 		
ธาตรี
ทำ�นอง 		
เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง
บุษยา รังสี
ลาแล้วลาทีสีนำ�้ เงิน 		
เปรียบดังบันไดโสภา 		
ลาแล้วลาแดนแคว้นสำ�คัญ 		
แยกไปใจยังภักดี 			
จะไม่เลือน เพื่อนร่วมใจ		
เฝ้าอาลัยใฝ่พร่ำ�ร่ำ�หา 		
ลาแล้วลาแดนแคว้นศรีตรัง 		
ไม่ลืมไมตรีที่สัมพันธ์ 		

ขอลาแหล่งที่แสนเพลินใจข้า
ที่ข้าไต่เต้ามาสองปี
ขอลาเพื่อนร่วมสัมพันธ์ที่นี่
ในเพื่อนร่วมแหล่งสีน้ำ�เงินมา
ร่วมบันไดแห่งวิทยา
รักนี้มีค่านิรันดร์
ถึงกายจากจิตนี้ยังคงมั่น
จำ�มั่นมั่นจิตฝังศรีตรังเอย

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง ศรีตรัง

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง ลาแล้วสีน�้ำ เงิน
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เพลง 		

เนื้อร้อง 		
ทำ�นอง 		
ขับร้อง

พันธะสัญญา วิทยา มหิดล

จักราวุธ แสวงผล		
จักราวุธ แสวงผล
ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ภายใต้ร่มเงา ของสวนป่า และตึกกลม
สั่งสมส่งเสริม เติมพลังที่สร้างสรรค์
พันธะ สัญญา คือต้องทำ�ให้ โลกดีกว่าเมื่อวาน ให้ดีต่อไปนานนาน
เราภูมิใจที่เป็นคนหนึ่ง ซึ่งสืบสานพระราชปณิธาน พระราชบิดา
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
เทิดทูนไว้ ในจิตสำ�นึก อย่างลึกซึ้ง
เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล
นำ�หน้าวิจัย ให้วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ ความรู้ชูเชิด คุณธรรมต้องเทิดไว้
วันนี้มือเรา ทำ�เพื่ออนาคต เพื่อแผ่นดินไทย ให้ก้าวให้ ไกลทันการณ์
เรารวมใจ ให้เป็นพลัง ร่วมกันก้าวสู่สากลอย่างยืนนาน บนทางแห่งศรัทธา
เทิดทูนไว้ ในจิตสำ�นึก อย่างลึกซึ้ง
เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง
เพลง พันธะสัญญา วิทยา มหิดล
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เมื่อคณะวิทยาศาสตร์
ย่างก้าวขึ้นปีที่ 60

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. ดร.สถิตย์ สิริสิงห
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2531 (สาขาจุลชีววิทยา)
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หากเปรียบกับการเป็นข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของเราก็ก�ำ ลัง
จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่จากการที่ ได้เฝ้าสังเกตดูคณะวิทย์ฯ ของเราเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเกิด
และวัยเยาว์ (พ.ศ. 2501-2511 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คณะฯ ของเรากำ�ลังเปลี่ยนจาก คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เรื่อยมา
ประมาณ 50 ปี ก็เห็นว่า คณะฯ ของเรายังจะไม่แก่และเกษียณตัวเองอย่างง่าย ๆ ถึงแม้ ใน
ปัจจุบันจะมีอายุใกล้เป็น สว. แล้วแต่ก็ยังดู “สมาร์ต” พอตัว ในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษ บุคลากร
ของคณะเราได้สะสมประสบการณ์ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมามากพอควร ผมจะขอแบ่งบทความนี้ออกเป็น 3 ตอน
คืออดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวอาจารย์ ก็คงคล้าย ๆ กับ การเจริญเติบโต
ก้าวหน้าเมื่อเริ่มเข้ามาในวงการ ไปจนถึงระดับที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ในวงวิชาการ จนถึงเกษียณอายุ
และชีวิตหลังเกษียณซึ่งสำ�หรับบางคนอาจรุ่งโรจน์กว่าในช่วงก่อนเกษียณก็ ได้ และผมเชื่อว่าจะ
เป็นดังนั้นสำ�หรับคณะฯ ของเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ในอดีต (ตั้งแต่สถาปนา พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2541)
เมื่อได้ย้อนกลับไปอ่านบทความเรื่อง “ระลึกถึงอดีตที่คณะวิทยาศาสตร์” ที่ผมเขียนไว้ ใน
หนังสือ “40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ใกล้กับ
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ที่ตัวเองกำ�ลังเกษียณราชการอย่างเป็นทางการพอดี ก็รู้สึกว่าการเขียนบทความในครั้งนั้นไม่ยาก
เย็นนัก หากเปรียบเทียบการที่กำ�ลังต้องเขียนบทความลงในหนังสือที่ระลึกที่กำ�ลังจัดทำ�ขึ้น
เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์จะได้สถาปนามาครบ 60 ปี ในปีนี้ ซึ่งหากเป็นข้าราชการก็ก�ำ ลัง
จะเกษียณอายุราชการแล้ว และข้าราชการบางส่วนก็อาจกำ�ลังทำ�งานช้าลงบ้าง แต่ช้าก่อน คณะฯ
ของเราได้รับการดูแลและสั่งสอนอบรมมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่แรกเกิดโดยผู้ก่อตั้งคณะฯ ที่เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่อง มีความสามารถในการบริหาร และมีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมมาก คือ
ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข (ผู้ที่พวกเราเรียกท่านสั้น ๆ ว่า อาจารย์สตางค์) ท่านเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและ
เป็นคณบดีท่านแรก ในช่วงแรกของการสถาปนาคณะฯ ท่านอาจารย์ทำ�งานอย่างหามรุ่งหามค่ำ�
จนทำ�ให้คณะฯ ของเราเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในวงการอุดมศึกษาของประเทศ ท่านสามารถ
เจรจาขอความร่วมมือจากมูลนิธริ อ็ คกีเ้ ฟลเลอร์ เพือ่ ให้มาช่วยให้ขอ้ แนะนำ�และร่วมดำ�เนินการขยาย
การเรียนการสอนของคณะฯ โดยเฉพาะในการจัดตั้งกลุ่มภาควิชา “พรีคลินิก” และยังร่วมช่วย
ปรับปรุงภาควิชาชีววิทยาของคณะฯ ให้แข็งแรงและทันสมัยขึ้นอีกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเปิดรับนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่กำ�ลังเปิดขึ้นใหม่
ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ ให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การคัดเลือกอาจารย์ที่มีความชำ�นาญใน
สาขาเหล่านีม้ าร่วมจัดตัง้ วางแผนสอนนักศึกษา พร้อมทัง้ การจัดหาเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทท่ี นั สมัย
มาให้นักศึกษาได้ ใช้ศึกษาและวิจัย นอกจากนี้ยังจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่ ได้รับคัด
เลือกแล้วไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษาแล้วนักเรียน
ทุนเหล่านี้ก็ ได้ทยอยกันกลับมาเป็นอาจารย์ของคณะฯ และพร้อมที่จะเริ่มทำ�การวิจัยที่แต่ละคน
ถนัดได้ทันที จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ของเราในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อทางคณะฯ มี
อาจารย์ ไทยในจำ�นวนที่เพียงพอ ทางมูลนิธิฯ จึงค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงซึ่งรวมถึงจำ�นวน
คณาจารย์ทางฝ่ายสหรัฐด้วย จนในที่สุดภาควิชาเหล่านี้ก็สามารถทำ�การบริหาร สอน และทำ�วิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจารย์ ไทยทั้งหมด จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ�ำ นวนอาจารย์ที่มีปริญญาเอกมากที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่ทุกอย่าง
กำ�ลังดำ�เนินไปได้ด้วยดี ก็มีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น คือการที่ท่านอาจารย์สตางค์ของพวกเรา
ต้องจากไปในปี 2514 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเพียง 13-14 ปี ท่านอาจารย์สตางค์ก็สามารถ
ทำ�ให้คณะฯ ของเราเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ หรืออีกนัย
หนึ่งคือก่อนท่านจะจากไป ท่านได้มอบพินัยกรรมที่มีคุณค่ามหาศาลไว้ ให้พวกเราใช้และบริหารต่อ
นอกจากคณะฯ ของเราจะเปิดการเรียนการสอนวิชาพรีคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว เรายังให้ช่วยสอนวิชาเหล่านี้ ให้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ อีกหลายแห่ง รวมทั้งช่วยผลิตนักศึกษาแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย โครงการการศึกษาที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างสูงอีก
โครงการหนึ่ง คือโครงการการจัดตั้งการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในกลุ่มวิชาพรีคลินิก (ซึ่ง
ประกอบด้วยวิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา และสรีร
วิทยา) ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย หากจำ�ไม่ผิด โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสภา
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การศึกษาแห่งชาติให้เปิดดำ�เนินการได้ ในประมาณปี 2513 และภาควิชาเหล่านี้ก็ ได้ทยอยกันเปิด
รับนักศึกษาตั้งแต่ ในช่วงปีงบประมาณ 2514/2515 เป็นต้นมา หลังจากนั้นคณะฯ ก็ทยอยเปิด
โครงการระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และฟิสิกส์
ผมค่อนข้างจะแน่ ใจว่าในช่วงแรกของการดำ�เนินการ (พ.ศ. 2501- 2541) คณะฯ ของเราเป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” (Doctor of Philosophy)
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ได้ส�ำ เร็จและออกมาพัฒนาประเทศจำ�นวนที่มากที่สุด นักศึกษา
ที่อยู่ ในโครงการฯ ไม่ ได้มีเฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น แต่ยังมีนักศึกษาจากต่างประเทศอีกเป็น
จำ�นวนมากเช่นกัน นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาแล้วได้ออกไปเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษา และ
นักวิจัยในศูนย์วิจัยของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและในต่างประเทศเป็นจำ�นวนมากและนำ�ชื่อ
เสียงกลับมาสู่สถาบันของเรามาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการดำ�เนินงานต่าง ๆ เหล่านี้จะก้าวหน้าไปได้
ดีมาตลอด แต่ ในปลายช่วงแรกของการจัดตั้งคณะฯ (ประมาณ พ.ศ. 2530 ถึง 2541) เศรษฐกิจ
ของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด (โชติช่วงชัชวาล) ก็มาประสบวิกฤตการณ์ถดถอย
ที่รู้จักกันในนาม “ฟองสบู่แตก” มีผลกระทบไม่มากก็น้อยมาถึงงบประมาณการศึกษาของประเทศ
ในทุกระดับ รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ของเราด้วย ผมคิดว่าคณะฯ ของเราโชคดีที่มีผู้นำ�ที่ฉลาด
และมีวิสัยทัศน์สูง พร้อมทั้งเก่งในด้านการบริหารจัดการ เช่น ศ. นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
เป็นคณบดี ในช่วงเวลานั้นพอดี อาจารย์ท่านได้ช่วยพยุงและช่วยแก้ ไขสถานการณ์ของคณะเราให้
ยืนคงอยู่ ได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้แล้วในช่วงวาระการบริหารของท่าน ท่านยังได้ริเริ่มโครงการ
การเรียนการสอนใหม่ ๆ และกระตุ้นให้มี โครงการวิจัยอีกหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งมี momentum
ต่อมาให้จนถึงปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2561)
จากปี พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบัน (ช่วงที่สองของการดำ�เนินงานของคณะฯ จนกำ�ลัง
ย่างก้าวขึ้นปีที่ 60) ผมในฐานะอาจารย์พิเศษ กรรมการที่ปรึกษาอดีตคณบดีบางสมัย และของ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ได้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของคณะฯ และของภาค
วิชามาอย่างสมำ�่ เสมอ ตั้งแต่หลังแรกเกิดจนโตเป็นหนุ่ม และเป็นผู้ ใหญ่ที่สง่างาม (2501-2541)
มาจนกระทั่งช่วงใกล้เกษียณอายุ (2542-2561) จริงหรือที่ว่ากันว่าเมื่อก้าวขึ้นปีที่ 60 แล้วคณะฯ
ของเราจะต้องเกษียณตัวเองตามวัยชรา ผมคิดว่ายังหรอกเพราะภาพพจน์ โดยรวม คณะฯ ของ
เราน่าจะยังก้าวหน้าไปด้วยดี แต่การเจริญเติบโตอาจดูช้าลงและอืดอาดลงบ้างในช่วงหลัง (คล้าย
ผู้สูงวัยทั่ว ๆ ไปกระมัง) แต่ Momentum ที่สะสมไว้จากช่วงแรก ก็ช่วยผลักดันให้ยังสามารถ
ก้าวหน้าต่อไปจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจจาก “ฟองสบู่แตก”
ซึ่งมีผลในทางลบอยู่บ้างก็ตาม แต่ผมเห็นว่าคณบดีท่านต่อมาคือ ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน สามารถ
รับลูกที่ส่งต่อมาจากอาจารย์พรชัยได้เป็นอยางดี เพราะท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการ
และการประนีประนอม ทำ�ให้ผลกระทบของวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ตามมาเบาบางลงได้
นอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว สถาบันการศึกษาอีกหลายสิบแห่ง
มีการตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ให้สถาบันของเขาสามารถดำ�เนินการได้สอดคล้องกับ “แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ปี 2540-2549” ซึ่งระบุชัดเจนว่า ประเทศขาดกำ�ลังคนทางด้านนี้และควรที่จะมี R&D
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ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและให้ทันกับ “เสือ 4 ตัวของเอเชีย” ที่รุดหน้าไป
ไกลแล้ว นอกจากนี้เทคโนโลยีที่นำ�เข้ากันมาส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีง่าย ๆ และเน้นอุตสาหกรรม
ปลายนำ�้ โดยไม่มีการวิจัยประเภท basic core upstream technology มาสนับสนุน ดังนั้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าว สถาบันที่พอจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนและการวิจัยจึง
เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด มีคุณภาพบ้าง ไม่มีคุณภาพบ้าง ผู้บริหารสถาบันที่มีความสามารถในการเข้า
ถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่ ให้ผลได้ผลเสียกับการจัดสรรงบประมาณ ก็พยายามดึงงบประมาณที่มี
อยู่ค่อนข้างจำ�กัดในขณะนั้น จึงทำ�ให้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ไม่ ใช่เฉพาะทางด้านงบประมาณ
เท่านั้น แต่แข่งขันกันในการดึงบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ และนักศึกษาที่มีคุณภาพมาอยู่ ใน
โครงการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำ�ให้ดูคล้าย ๆ กับว่า คณะฯ ของเราซึ่งเป็นคณะฯ บุกเบิก ดูเหมือน
จะก้าวหน้าไปในอัตราที่ช้าลง เมื่อเทียบกับสถาบันเปิดใหม่อื่น ๆ ที่เริ่มต้นโครงการจากไม่มีอะไรเลย
นอกจากนี้ ในความเห็นส่วนตัว ผมเชื่อว่านโยบายของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในปัจจุบันในรูป
แบบของสหสาขาวิชา และร่วมสถาบันแบบที่รัฐบาลปัจจุบันต้องการ (เช่น ต้องมีนักวิจัยอย่างน้อย
จาก 3 สถาบัน) เพียงเพื่อเร่งให้ ได้ผลผลิตง่าย ๆ ที่ ไม่ซับซ้อน และไม่มี Value-added มากนัก และ
ขาดหรือไม่สนใจ “Core technology” หรือ “Basic science” เลย นอกจากจะทำ�ให้การ
ดำ�เนินการวิจยั ขาดความคล่องตัวแล้ว ก็ยงั ทำ�ให้ความสนใจในงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นและเป็นจุดเด่นของงานวิจัยของคณะฯ เราลดความเข้มข้นลงไปบ้าง นโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบันในการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งมุ่งที่จะให้ ได้ผลผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้ ไว ๆ แทนที่
จะให้มงี านวิจยั พืน้ ฐานซึง่ เป็นรากแก้วของงานทางเทคโนโลยี ซึง่ รัฐบาลเรียกว่าเป็นงานวิจยั “ขึน้ หิง้ ”
และเป็นงานวิจัยที่สูญเปล่า และไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดูเหมือนจะเป็นแนวความ
คิดที่ค่อนข้างจะโง่เขลาอยู่บ้าง เพราะหากเราไม่มีงานวิจัยพื้นฐาน เราก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศตลอดเวลา เพื่อที่จะได้งานวิจัยที่ทางรัฐบาลจะได้หน้าได้ตาว่ามีงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
ที่ “ขึ้นห้าง” ได้ ผมว่ากลุ่มนักวิชาการที่ ให้คำ�แนะนำ�ดังกล่าวกับรัฐบาลนี้ มองเกี่ยวกับงานวิจัยตื้น
เกินไป เพราะหากเรามองดูงานวิจัยของประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็จะเห็นว่าต้องมีความสมดุลของ
งานวิจัยทั้งสองรูปแบบ ก่อนที่จะมีผลิตผลออกมา “ขึ้นห้าง” และจับต้องได้
นอกเหนือจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เราควบคุมไม่ ได้ตามที่กล่าวมาแล้ว ในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมานี้ ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมนโยบายการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกดดันและ
ควบคุมการทำ�งานของอาจารย์และนักวิชาการและทำ�ให้ขาดความคล่องตัว มีส่วนที่ทำ�ให้มีผลงาน
วิชาการออกมาสู่สังคมน้อยลง นักวิชาการต้องเสียเวลาไปกับนโยบายที่ ไม่เป็นประโยชน์หลาย ๆ
อย่าง เสียเวลาไปกับการต้องกรอกข้อมูล “Non-sense” มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำ� ม.ค.อ.
ไม่รู้ว่ากี่อย่างต่อกี่อย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ “ไม่ควรเอา (ทำ�)” (แล้วเอาไป “ขึ้นหิ้ง”) แต่ก็ต้องถูกบังคับให้
ต้องทำ� การตั้งกฎระเบียบหยุมหยิมเกินไปในด้านการงบประมาณวิจัยและอื่น ๆ เป็นสิ่งที่เสียเวลา
และทำ�ให้มี Productivity ต่ำ�ลง ข้อเสียเหล่านี้ ไม่ ใช่มีเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย แต่เห็นมีกัน
ตั้งแต่การเรียนการสอนระดับต่ำ� ๆ ขึ้นมาเลย และทำ�ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ ได้รับการเอาใจใส่
เท่าที่ควร หากจะต้องเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคณะฯ ในสองช่วงเวลา ผมรู้สึกว่าช่วงแรกดู
เหมือนจะมีภาษีดีกว่าบ้าง แต่ผมคิดว่ามันไม่ ได้เป็นมาจากการบริหารจัดการของคณะฯ และของ
227

มหาวิทยาลัยแต่เพียงอย่างเดียว เพราะปัญหาหลาย ๆ อย่างมันถูกกำ�กับมาจากหน่วยงานใน
ระดับที่สูงกว่าที่เราจะจัดการกันเองได้ ปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจมาจากภายในของเราเองคือ ในช่วง 40
ปีแรก อาจารย์ที่ ได้รับการศึกษาสมบูรณ์แล้ว เมื่อกลับมาก็ดูเหมือนจะมีความคล่องตัวในการ
ทำ�งานมากกว่าในยุคปัจจุบัน เป็นต้นว่า มีอุปกรณ์การสอนและวิจัยครบถ้วน จะมีเงินทุนวิจัยหรือ
ยังไม่มี ก็สามารถเริ่มทำ�วิจัยได้เลย โดยการสนับสนุนบางส่วนมาจากงบประมาณของภาคฯ ที่ ได้
จากความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ซึ่งต่างจากปัจจุบัน ได้ทราบมาว่าอาจารย์บางท่าน
ได้รับอนุมัติให้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนบางแห่งในประเทศ แต่ยังไม่ทันจะได้รับเงิน
วิจัยงวดแรกเลย ก็ถึงเวลาที่ต้องรายงานความก้าวหน้าแล้ว (หมายความว่าต้องมีแหล่งเงินทุน
วิจัยอื่นหรือทุนส่วนตัวออกสำ�รองล่วงหน้าไปก่อนแล้ว!) ผมรู้สึกว่าในปัจจุบัน กฎระเบียบทางการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณดูไม่คอ่ ยจะเอือ้ ให้อาจารย์อยากทำ�งานวิจยั เท่าใดนัก นอกจากนโยบาย
ของการให้ทุนทำ�งานวิจัยก็ ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีค่อนข้างจำ�กัด
ซึ่งอาจมาจากการที่งบวิจัยไม่ ได้เพิ่มขึ้นเร็วพอที่จะรองรับจำ�นวนโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้น จากการที่
มีสถาบันใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมาก ได้รับทราบมาว่าการเอางบประมาณวิจัยบางส่วนกันไว้ ให้
ใช้เป็นงบประมาณการวิจัยของ “มหาวิทยาลัยวิจัย” ก็ ให้ผลไม่ดีเท่าที่คาดการณ์ ไว้ นอกจากนี้
นักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ดูเหมือนจะลดจำ�นวนลงและทำ�ให้
ต้องมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการแสวงหานักเรียนที่มีคุณภาพดี หรือ มีความกระตือรือร้น รักและ
สนใจในวิทยาศาสตร์จริง ๆ มาเข้าโครงการ สำ�หรับตัวอาจารย์/นักวิจัยเองที่อยู่กับคณะฯ ตั้งแต่
เริ่มจัดตั้ง หรือในช่วงแรก ๆ ของการจัดตั้ง ในปัจจุบันก็เป็น สว. และเกษียณแล้ว หรือใกล้เกษียณ
อยูห่ ลายคน (ทีอ่ ยู่ ในกลุม่ Pre- and Post-World War II และ Baby-boomers Generations!!)
ซึ่งเมื่อเกษียณไปก็ท�ำ ให้คณะฯขาดอาจารย์ที่มีประสบการณ์เหล่านี้ ไป เพราะกลุ่มอาจารย์รุ่นเยาว์
ที่เข้าร่วมโครงการภายหลังก็ยังมีจ�ำ นวนน้อย และยังสะสมประสบการณ์ ในการบริหารและการ
ทำ�วิจัยไม่เพียงพอ จึงทำ�ให้ดูเหมือนมีช่องว่างระหว่างอาจารย์สองกลุ่มนี้อยู่บ้างในบางช่วงเวลา
และอาจทำ�ให้มีปัญหาในการผลิตผลงานวิจัยอยู่พักหนึ่ง (ในช่วงที่สองของการจัดตั้งคณะฯ)
อย่างไรก็ตาม ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ผมสังเกตว่าปัญหาความขาดแคลนอาจารย์ที่
กล่าวถึงดูพอจะบรรเทาลงบ้างแล้ว และช่วยให้คณะฯ ค่อย ๆ เริ่มสามารถทยอยผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพออกมาได้ โดยสังเกตดูจากผลผลิตของงานวิจัยของนักศึกษาและของอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ที่
ทยอยออกมา และหลายผลงานวิจัยได้รางวัลดีเด่นจากองค์กรหลายแห่ง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ที่ค่อนข้างเด่นชัด คือผลงานจากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ผมแน่ ใจว่าอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ
จะสามารถนำ�พาให้คณะฯ ของเราก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ หากได้รับการสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัดของเขา
คุณภาพและความเข้มแข็งของงานวิจัย เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญอันหนึ่งที่นักวิชาการใช้ ใน
การจัดอันดับและประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา และองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของงานวิจัยคือ คุณภาพและศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ ได้กล่าวตอนต้น
แล้วว่า อาจารย์สตางค์ท่านเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดี ท่านจึงรีบพัฒนา human resource ของคณะฯ
โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพให้ ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยที่มี
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ชื่อเสียงในต่างประเทศ และผู้บริหารคณะฯ ท่านต่อมาในช่วงแรก ๆ ก็นำ�นโยบายนี้มาปฏิบัติ
ต่อเนื่อง ดังนั้น โดยรวมคณะฯ ของเราจึงเป็นคณะฯ ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและเป็นนักวิจัย
ที่มีความสามารถและศักยภาพที่ ไม่ด้อยไปกว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ การพัฒนาอาจารย์ ในช่วงแรก ๆ ของการจัดตั้งคณะฯ จะเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ โดยเฉพาะด้านพรีคลินิกที่พึ่งเกิดใหม่เพื่อให้สอดคล้องและทันกับการสอนนักศึกษาแพทย์
ที่สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างไรก็ตาม ในปลาย ช่วงแรกของการจัดตั้งคณะฯ (เช่น ในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2541) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ในเวลานั้น (ศ. นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) ได้มองย้อนกลับมาทางภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (physical science) เช่น ทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
ซึ่งในเวลานั้น ยังไม่ค่อยจะเข้มแข็ง ท่านจึงหันมาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสาขาวิชาเหล่านี้เป็น
พิเศษ เพราะเป็นพื้นฐานที่จะทำ�ให้เข้าใจวิชาทางด้านพรีคลินิกได้ดีขึ้น โดยในช่วงแรกเน้นไปที่การ
พัฒนากำ�ลังคน เพื่อที่จะให้ภาควิชาสามารถเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ แนวความคิดนี้และผลพวง
ที่ตามมา อาจมีส่วนที่ช่วยทำ�ให้คณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลสถาบันดีเด่น โดย “มูลนิธิ
โทเรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” ในปี 2537
เมื่อคณะฯ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง คุณภาพของงานวิจัยและวิชาการ
ที่มีคุณภาพก็ตามมา จะเห็นได้ว่าในช่วงแรก ๆ คณะฯ ของเรามีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เด่นมาก เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ มีการรวมกลุ่มของนักวิชาการจนสามารถจัดตั้งโครงการวิจัย และหรือศูนย์ความเป็น
เลิศขึ้นมาหลายกลุ่ม เช่น หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำ�งาน
ของโปรตีน และหน่วยวิจัยแคลเซียมและกระดูก เป็นต้น และกลุ่มวิจัยเหล่านี้ หรือที่จัดตั้งขึ้นมา
ใหม่ ในภายหลังอีกหลายกลุ่ม มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ และ momentum ที่มาจากกลุ่มวิจัย
ในโครงการเหล่านี้ ก็สามารถผลักดันให้สามารถผลิตผลงานออกมาจนในที่สุดก็ ได้รับรางวัล
มากมายตามมา และมีส่วนทำ�ให้มูลนิธิโทเรฯ มอบรางวัลดีเด่นระดับสถาบันให้กับภาควิชาเคมี ใน
พ.ศ. 2553 และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560 เกียรติต่าง ๆ ที่ ได้รับ ไม่ ได้เป็นผลพวงที่
มาจากการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ ในช่วงแรกของการสถาปนาคณะฯ เท่านั้น แต่มาจากการบริหารจัดการ
ต่อเนื่องในยุคถัดมาด้วยเหมือนกัน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงการตกต่ำ�ของคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย
จากการประเมินของสถาบันจัดอันดับ (University Rankings) หลายสถาบัน แต่ที่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย คือ ของสองสถาบันจากสหราชอาณาจักร (QS University Rankings และ Times
Higher Education Rankings: THE) และอีกหนึ่งสถาบันของสหรัฐอเมริกา (U.S. News
Report on Best Global University Rankings) แม้ว่าองค์ประกอบที่ ใช้ ในการคำ�นวณเพื่อจัด
อันดับจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ผลที่ทุกสถาบันสรุปได้คือ “มหาวิทยาลัยไทยร่วงยกแผงและดู
จะลดลงต่อเรื่อย ๆ” ซึ่งพวกเราในมหาวิทยาลัยอาจจะรู้สึกไม่ดีอยู่บ้าง แต่ก็ต้องยอมรับความจริง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้ ซึ่งผมแน่ ใจว่ามันเป็นปัญหาที่ผู้บริหารประเทศ และสถาบันการศึกษากำ�ลังนำ�ไป
หาทางแก้ ไข ความตกต�ำ่ ทีเ่ ห็นกันอยูน่ ้ี ไม่ ได้เกิดขึน้ เฉพาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกทัง้ กลุม่
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เพราะหลาย ๆ สถาบันในประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น มาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับให้สูงขึ้น
และในสิงคโปร์ซึ่งดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีก (เช่น เปรียบเทียบผลของ ค.ศ. 2016 และ 2018)
อยากจะเอาผลจากของสองมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับต้น ๆ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นตัวอย่าง เช่นในการจัดอันดับของ QS ในปี 2018 มหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ ในอันดับ 334 และของ จุฬาฯ อยู่ ในอันดับที่ 245 แต่ THE จัดให้มหิดลอยู่ที่ ในกลุ่มอันดับ
501-600 และของจุฬาฯ อยู่ ในกลุ่ม 601-800 ส่วนของ U.S. News ของสหรัฐอเมริกา จัดให้
มหิดลอยูท่ อ่ี นั ดับ 509 ในขณะทีจ่ ฬุ าฯ อยูท่ อ่ี นั ดับ 539 แต่ ไม่วา่ เราจะใช้การจัดอันดับของสถาบันใด
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยไทยก็ดูไม่ดีเลยสำ�หรับปี 2018 และเกือบจะพูดได้ว่าอันดับของทุก
มหาวิทยาลัยตกลงตำ�่ กว่าอันดับที่เคยได้รับในช่วงปี 2015/2016 ผมเองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่จะ
เอามหาวิทยาลัยไทยมาเปรียบเทียบกันเอง ผมสนใจแต่ว่าทำ�อย่างไรมหาวิทยาลัยไทยจะสามารถ
ไต่อันดับขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก หรืออย่างน้อยกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม หากเราไม่เปลี่ยน mindset ของเรา และเปลี่ยนการบริหารและกฎระเบียบที่ ใช้
อยู่กันในปัจจุบัน ผมว่าเราก็คงจะเป็นอยู่อย่างเดิม ผมจะไม่แปลกใจเลย ถ้าหากอีกสัก 5 ปีข้างหน้า
อันดับของเราจะเลวลงกว่าในปัจจุบัน เพราะดูแนวโน้มแล้วมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเฉพาะใน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีขึ้น
การออกจากระบบราชการ มาเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ ก็ ไม่ ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร ที่ดูแล้ว
การบริหารจัดการทุกอย่างมันดูจะแย่ลงกว่าที่เคยเป็นเสียอีก ปัญหามันน่าจะมาจากการบริหาร
จัดการขององค์กรที่สูงกว่าระดับสถาบัน และหากเมื่อถึงเวลาที่จะเอามหาวิทยาลัยออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเอามาจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระ
หากยังมีนักวิชาการกลุ่มเดิม ๆ ที่เกือบจะหมดสภาพแล้วจากกระทรวงเก่าย้ายตามมา และไม่มี
คนนอกที่มีความคิดนอกกรอบเข้าไปบ้าง ทุกอย่างก็คงจะเหมือนเดิม
คณะวิทยาศาสตร์ของเราค่อนข้างจะโชคดี ที่ ในอดีตเรามีผู้บริหารที่พอจะเข้าใจงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างดี เช่น การบริหารเงินทุนวิจัยและการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัย
แต่ ได้รับทราบมา (ซึ่งไม่ทราบว่า serious แค่ ไหน) ในปัจจุบัน บางทีดูเหมือนจะมีระเบียบหลาย
อย่างที่ดูหยุมหยิมมากจนเกินความจำ�เป็น และดูจะไม่ค่อยเอื้อในการทำ�วิจัย เช่น การจัดเก็บค่า
บริการในการใช้เครื่องมือบางอย่างที่ค่อนข้างสูง (ทำ�ให้บางครั้งต้องไปขอใช้บริการจากสถาบันอื่น
ที่คิดค่าใช้จ่ายตำ�่ กว่าและสะดวกกว่า) และขาดความสะดวกหากมีการต้องขอใช้บริการนอกเวลา
ราชการ นอกจากนี้พวกเราที่เคยทำ�วิจัยในสมัยแรก ๆ สังเกตว่าโดยรวม ๆ ความกระตือรือร้น
และบรรยากาศของการทำ�วิจัยของคณะฯ ดูเหมือนจะถดถอยลงบ้าง ในอดีตถ้าเราผ่านหรือเข้ามา
ในบริเวณคณะฯ ในเวลากลางคืน จะเห็นว่าห้องปฏิบัติการยังมี ไฟเปิดสว่างและมีการทำ�วิจัยกัน
อยู่จนดึก ๆ ซึ่งจะดูต่างจากในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี พวกเรายังโชคดีที่ผู้บริหารชุดเริ่มต้น มีวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการวิจัยที่กว้างขวาง มีการสร้างกฎระเบียบที่เอื้อให้สามารถทำ�งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ รวมทั้งมีการสร้างนักวิชาการที่มีความสามารถสูงไว้เป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้ ในอดีตความ
ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารฯ และคณาจารย์ดูจะมีมากกว่าในยุคปัจจุบัน เป็นต้นว่า ในอดีตหากใคร
มีปัญหาที่ต้องการการแก้ ไขเร่งด่วน ก็สามารถที่จะเดินเข้าไปขอพบผู้บริหารได้ง่าย ๆ และอธิบาย
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ปัญหาให้ ได้รับทราบโดยตรง เพื่อที่จะหาทางช่วยกันแก้ ไขโดยเร็ว หรือผู้บริหารบางท่านในอดีต
จะเดินเข้าไปรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็น
กันเองกับพวกอาจารย์ และในขณะเดียวกันก็ ได้รับทราบปัญหาที่อยากให้ฝ่ายบริหารฯ ช่วยแก้ ไข
ผมยังเคยเห็นท่านคณบดีท่านแรก อาจารย์สตางค์เดินเข้าห้องแล็บโน้นแล็บนี้ และพูดคุยกับ
อาจารย์อย่างเป็นกันเองแม้กระทั่งในวันหยุดราชการ
เนื่องจากในช่วงแรก ๆ เราได้รับความร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
อย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์ จึงช่วยทำ�ให้อาจารย์ทั้งหลายสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ ในการ
ทำ�วิจัย และทำ�ให้คณะของเรามีอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักในวงการได้ ในเวลาอันสั้น ได้รับรางวัลจาก
องค์กรในประเทศและต่างประเทศมากมาย รางวัลเกียรติยศอันหนึ่งที่พวกเราในคณะฯ ภูมิใจมาก
คือ รางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ” จาก “มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์” ที่จัดให้มีขึ้นในปี 2525 และจนถึงปัจจุบันมีคณาจารย์ของคณะฯ เราได้รับ
เกียรติคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลนี้ถึง 13 คน จากผู้ที่ ได้รับรางวัลทั่วประเทศทั้งหมด 53 คน (24.5%
ของทั้งประเทศ) มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งคือ ในช่วงแรกของการดำ�เนินการ (พ.ศ. 2501-2541)
มีอาจารย์ของเราที่ ได้รับรางวัลนี้ถึง 10 คน จากทั้งหมดที่ ได้ 22 คน (45% ของทั้งประเทศ)
แต่จำ�นวนอาจารย์ของเราที่ ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ลดน้อยลงค่อนข้างมากในช่วงหลังของการ
ดำ�เนินการ (พ.ศ. 2542-2560) คือจากจำ�นวนนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 31 คน มีอาจารย์คณะฯ
ของเราได้รับการคัดเลือกเพียง 5 คน (16% ของทั้งประเทศ เทียบกับ 45% ในช่วงแรก) หากดู
เผิน ๆ การลดลงอาจดูจะน่ากังวลอยู่บ้างสำ�หรับพวกเรา แต่ โดยความเป็นจริง มีความเป็นไปได้
สูงที่ ในบางช่วงเวลาที่อาจารย์รุ่นเยาว์ที่รับเข้ามา นอกจากจะมีจ�ำ นวนจำ�กัดแล้ว ยังอาจสะสม
ประสบการณ์ ในการทำ�งานวิจัยไม่เพียงพอ และไม่ทันที่จะมาทดแทนอาจารย์รุ่นแรก ๆ ที่ทยอยกัน
เกษียณอายุออกไป
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เพิ่ม พอจะสรุปได้ว่าวิกฤตการณ์นี้น่าจะเป็นเพียงระยะ
สั้นๆ เพราะหากมองไปที่รางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ที่จัด
เพิ่มให้มีขึ้นภายหลังคือในปี 2534 เราจะพบว่าตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จากจำ�นวนนักวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่ทั่วประเทศ 80 คน มีถึง 19 คน ที่มาจากคณะฯ ของเรา (23% ของทั้งประเทศ) และเมื่อ
เทียบกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติที่ ในช่วงเวลาเดียวกัน เรามีเพียง 5 คนเท่านั้นจากที่ ได้รับ
รางวัลทั้งหมด 31 คน (16%) ข้อมูลที่น่าสนใจอีกข้อ คือเกี่ยวกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญของอาจารย์
ในคณะฯของเราที่มีการกระจายความสนใจที่กว้างขวางออกไป เป็นต้นว่า อาจารย์ที่ ได้รับการคัด
เลือกให้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหญ่ ในคณะฯ ของเรา เป็นผู้ที่ส่วนใหญ่ท�ำ งานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ส่วนใหญ่ทำ�งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเฉพาะในช่วงหลัง ระหว่างปี 2541-2560
เป็นที่น่าดี ใจและภูมิใจที่ความพยายามในการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะฯ
โดยเฉพาะที่ริเริ่มตั้งแต่สมัยท่านคณบดีอาจารย์พรชัย เป็นต้นมา เริ่มออกดอกออกผลตามที่
วางแผนไว้ และที่น่าภูมิใจมากคือ ในปี 2560 อาจารย์ ในคณะฯ ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเภท ก็เป็นอาจารย์ที่ทำ�งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
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นอกจากนี้ ในระยะหลังคณะฯ ของเราก็มีสิ่งประดิษฐ์หลายชนิดที่ผลิตและพัฒนาโดยอาจารย์
ในกลุ่มดังกล่าวนี้ และสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ดูจะเป็นที่สนใจและต้องการของวงการอุตสาหกรรมและ
มีศักยภาพที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ ในวงกว้างอีกด้วย ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำ�ให้ผมเชื่อว่า
ภาควิชาเหล่านี้ โดยเฉพาะภาควิชาฟิสิกส์เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพสูง และมีอนาคตทีจ่ ะก้าวต่อไป
ได้อกี ไกล เป็นภาควิชาทีม่ อี าจารย์ทม่ี งี านวิจยั ทัง้ ทางพืน้ ฐานและประยุกต์ และมีสิ่งประดิษฐ์ที่
พัฒนาขึ้นมาที่จับต้องได้ และเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในระดับ commercial scale ได้อีกด้วย
คณาจารย์ของภาคฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่มีอาวุโสอยู่ ในระดับกลาง (Generation X) และยังมี
เวลาและพลังกายและใจที่จะพัฒนางานวิจัยต่อได้อีกหลายปี ซึ่งดูจะต่างจากคณาจารย์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยเฉพาะทางด้านพรีคลินิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่มีระยะเวลาทำ�งาน
วิจัยเหลืออยู่ค่อนข้างจะน้อย (Generation Baby Boomers!) อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้ ก็เห็น
มีดาวเด่นรุ่นเยาว์ทางด้านพรีคลีนิกฉายแสงออกมาเหมือนกัน และหากไม่มีอะไรมากดดันให้หมด
พลังเสียก่อนเวลาอันควร ผมแน่ ใจว่าคณะฯ เรายังจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้สวย อย่างมีเกียรติ
และสง่างามเหมือนในช่วงแรกของการสถาปนาคณะของเรา (พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2541)
ก่อนทีจ่ ะจบบทความนี้ ผมอยากจะกล่าวถึงการสร้างและพัฒนาภาควิชาจุลชีววิทยา (ซึง่ ใน
คณะฯ ของเราเป็นภาคที่รวมสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันไว้ด้วยกัน) ในฐานะที่อาวุโสที่สุด
ในภาค คืออยู่มาตั้งแต่ประมาณปี 2511 จนถึงปัจจุบัน รวม 50 ปีพอดี จึงได้มี โอกาสติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดเสมอมา โดยรวมแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ ได้เห็นภาควิชาเจริญเติบโตขึ้นมา
จนถึงระดับในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและในต่างประเทศ มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะดูหลักฐานได้จากการจัดอันดับของสาขาวิชา “Microbiology” และ “Immunology” โดยสถาบันจัดอันดับของต่างประเทศ สถาบันที่จะนำ�มากล่าวถึง
คือสถาบันของสหรัฐอเมริกา “U.S. News Report on Global University Rankings” ซึ่งเป็น
สถาบันจัดอันดับคล้ายกับ QS และ THE ของสหราชอาณาจักร กล่าวคือมีวิธีการประเมินที่ ใช้
ฐานข้อมูลคล้ายกัน สถาบันนี้ ในอดีตจะประเมินเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
แต่ ในระยะหลังได้นำ�เอามหาวิทยาลัยนอกสหรัฐฯ มาร่วมประเมินและจัดอันดับด้วย ผมเอาสถาบัน
นี้มาใช้อ้างอิงเพราะเป็นสถาบันที่มีข้อมูลการประเมินละเอียดลึกลงไปถึง subject-specific ranking
โดยนำ�เอา “microbiology” และ “immunology” มาประเมินแยกกัน เป็นที่ทราบกันนานแล้วว่า
การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย ไม่ว่าจะใช้ของสถาบันใด ทุก ๆ มหาวิทยาลัยยังอยู่ ในอันดับที่
ใช้ ไม่ ได้ ไม่เป็นที่น่าพอใจและดูจะเลวลงเรื่อย ๆ ในการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับ U.S. News
Report นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลแม้จะได้รับการประเมินในปี 2018 ว่าเป็นอันดับมหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของประเทศ แต่ ในระดับโลกเราอยู่ที่อันดับ 509 หากเปรียบกันในกลุ่ม Asian Universities
ด้วยกันมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอยู่ ในอันดับที่ 77 (ซึ่งตกลงไปจากที่เคยอยู่ที่อันดับ 74 ใน
ปี 2015) ท่านผู้อ่านจะแปลกใจ ถ้าผมจะให้ข้อมูลเพิ่มต่ออีกว่า ถึงแม้ตัวมหาวิทยาลัยเองจะอยู่
อันดับที่ 509 ของโลก แต่อันดับของ Microbiology อยู่ที่ 79 และของ Immunology อยู่ที่ 83
ของโลก สาขาทั้งสองยิ่งดูเด่นขึ้นอีกหากเทียบกับมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยกัน คือ Microbiology
ของเราได้รับการประเมินให้อยู่อันดับที่ 6 และ Immunology อยู่อันดับที่ 5 หากดูข้อมูลต่อไปอีก
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รูปที่ 1 ตัวอย่างของการจัดอันดับของสาขาวิชา “จุลชีววิทยา” (Microbiology) และ “วิทยาภูมิคุ้มกัน”
(Immunology) โดย U.S. News Report on Best Global Universities Rankings เปรียบเทียบผล
การประเมิน ปี 2015 กับ 2018 (ข้อมูลของปี 2015 ได้รับความอนุเคราะห์จาก กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล)

จะพบว่าในเอเชียด้วยกันนั้น ทาง Immunology เราเป็นรองแต่เพียง Osaka University, University
of Tokyo, National University of Singapore และ Kyoto University เท่านั้น และในสาขา
Microbiology จะมี Seoul National University และ University of Hong Kong แทรกเข้ามา
และเอา Kyoto University ออกไป (รูปที่ 1) จากข้อมูลเก่าของ 2015 Ranking เราพบว่า สาขา
Microbiology กระโดดขึ้นจากอันดับที่ 7 มาที่อันดับ 6 ในปี 2018 แต่ของ Immunology เราลดลง
ไปหนึ่งอันดับ จากอันดับที่ 4 ในปี 2015 มาเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2018 ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าทั้ง 2 สาขาวิชานี้นอกจากจะดูเด่นมากแล้ว ยังดูเหมือนจะ outperform ตัวมหาวิทยาลัยอยู่
มากทีเดียว แต่ผมก็ ไม่แปลกใจเพราะมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ที่ ในระยะแรกจะเน้นทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลัก ในส่วน
ของบทความนี้ผมใช้คำ�ว่า “ของเรา” เนื่องมาจากเวลาหาข้อมูลของสาขาวิชา มันเป็นข้อมูลของทั้ง
มหาวิทยาลัย (ไม่ ใช่ของคณะวิทยาศาสตร์คณะเดียว) เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเรียนการ
สอน และการวิจัยกระจายอยู่ ในคณะอื่น ๆ อีกหลายคณะ หากเข้าไปดูข้อมูลใน WOS และ
Scopus ก็จะพบว่าภาควิชาจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญอันหนึ่ง
ของความสำ�เร็จที่กล่าวมานี้ นอกจากนี้ ในระดับโลก ภาคฯ ของเรายังมีผลงานดีเด่นทางด้านอื่น
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เช่น ทางนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าที่เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือก (ไม่รวมเสือดำ�นะครับ!) จน
ทำ�ให้อาจารย์ที่ทำ�งานวิจัยเรื่องนี้ ได้รางวัลระดับโลก ROLEX Awards for Enterprises และ
Chevron Conservation Award ในปี 2006 ภาควิชาจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ยังเป็น
ภาควิชาแรกที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในประเทศไทย และมีนักศึกษาทั้งไทย
และต่างประเทศมากที่สุดที่ส�ำ เร็จไปจากภาควิชาของเรา (เป็นการคาดคะเนเท่านั้น)
คณะวิทยาศาสตร์ ในอนาคต
เป็นการยากที่จะคาดเดาว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า คณะฯ ของเราจะยังก้าวนำ�ไปข้างหน้า
อย่างที่เป็นอยู่นี้ ได้ต่อไปหรือไม่ แต่ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในคณาจารย์และบุคลากรของเราที่ ได้
ซึมซับวัฒธรรมด้านวิจยั กันมาจากในอดีตไว้เป็นอย่างดีอยูแ่ ล้ว ตัง้ แต่สมัยยุครุน่ ท่านอาจารย์สตางค์
และแน่ ใจว่าการบุกเบิกงานวิจัยใหม่ ๆ โดยบุคลากรรุ่นเยาว์ของเรา จะช่วยให้คณะฯ ก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างสง่างาม อย่างไรก็ตามผมยังอดรู้สึกกังวลไม่ ได้ หากเรายังต้องพึ่งทั้งงบประมาณ
และนโยบายการบริหารจัดการภายใต้หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อย
อย่างไร จะมีกระทรวงใหม่หรือไม่ นโยบายจะเป็นอย่างไรและจะบริหารจัดการกันอย่างไร เพราะ
ประเทศไทยเกือบจะไม่เคยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลย เราเปลี่ยนรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีกันบ่อยมากเกินความจำ�เป็น จึงยากจริง ๆ ที่จะคาดเดา ผลกระทบจากภายนอกดังที่ ได้
กล่าวมานี้เป็นส่วนที่เราในมหาวิทยาลัยคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ ส่วนภายในมหาวิทยาลัยเองนั้น
หากไม่มีปัญหาทางการเมือง การบริหารจัดการในคณะฯ จึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร
และโดยเฉพาะคณาจารย์ที่จะต้องร่วมมือกันผลักดันกันจริง ๆ จัง ๆ ให้เราสามารถก้าวต่อไปให้ ได้
หากจะมี โครงการอะไรใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบุคลากรของคณะฯ เราจำ�เป็นที่จะต้องเอามา
ถกเถียงกันเพื่อให้ตกผลึกและได้ข้อยุติก่อนลงมือทำ� ทุกคนควรได้มี โอกาสออกความเห็น และอาจ
ส่งความเห็นของท่านหรือกลุม่ ของท่านผ่านไปทางหัวหน้าภาควิชา เพือ่ จะได้น�ำ ไปเสนอต่อและถกเถียง
กันต่อในที่ประชุมกรรมการคณะฯ นี่คือหน้าที่ของท่านหัวหน้าภาคฯ โปรดอย่าไปแต่เพียงรับทราบ
และพยักหน้าอย่างเดียว (เดี๋ยวจะเหมือนที่ประชุม ครม. ... ผมเดาเอาเอง) ผมเห็นด้วยกับ อ. ดร.
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ที่กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ ในโลกยุคใหม่ (ทักษะแห่งโลกในอนาคต)
เป็นต้นว่า เพื่อการอยู่รอดในอนาคต เราจะต้องเตรียมนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้เพื่อทำ�งานที่
ยังไม่มี ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิด และเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร เราต้องเตรียมความพร้อม
ให้เขาสามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต
ผมยังกังวลอยู่บ้างเหมือนกันในด้านงบประมาณ เพราะที่แน่ ๆ รายได้ของคณะฯ ที่มา
จากการสอนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ซึ่งเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่เป็นกอบเป็นกำ�ของเราก็จะหายไป
เมือ่ ทางคณะแพทย์ยา้ ยไปสอนนักศึกษาของเขาเองทีบ่ างพลี นอกจากนีก้ ม็ คี วามเป็นไปได้เหมือนกัน
ที่ ในอนาคตทางโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทก็อาจดำ�เนินรอยตามและทยอยออกตามไปด้วย
รายได้จากโครงการปริญญาตรีนานาชาติคงชดเชยได้เล็กน้อยเท่านัน้ เราอาจจะต้องมี โครงการทีม่ ี
คุณภาพประเภทนี้เพิ่ม โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวกับสังคมในอนาคตคือสังคมของ
ผู้สูงอายุ เช่น โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการ Formulating สูตรอาหารสำ�หร้บผู้สูงอายุ
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เช่น Targeting disease-specific pre- and probiotics โดยใช้ Genetic engineering approach
ที่เรามีอาจารย์ที่มี skill ที่จะทำ�ได้อยู่หลายคน หรือศึกษาเกี่ยวกับ Microbiota profile ของโรค
ทางเขตร้อนซึ่งเป็น Niche area ของประเทศเราแล้วหาทางเปลี่ยน Modulating profile โดย
วิธี Microbiota-targeted therapeutic technics หรือร่วมกับคณะฯ อื่น ในโครงการวิจัยประเภท
Biomaterial science and engineering ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาอื่นที่สนับสนุน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ลักษณะของงานวิจัยของคณาจารย์คาดการณ์ค่อนข้างยาก แม้ว่าคณะฯ เรามีผลงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งที่อาจนำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สำ�หรับพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป แต่ผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยมากจะต้องใช้เวลา
ค่อนข้างนานกว่าจะเห็นผลหรือนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ได้ เราจะเห็นว่ากว่าที่ momentum ของงานวิจัย
ในช่วงแรกของการจัดตั้งคณะฯ จะมีออกมาให้จับต้องได้ก็ ในปลายช่วงแรกและต้นระยะที่สอง ซึ่ง
รวมแล้วใช้เวลาหลายสิบปี ในทำ�นองเดียวกันผลกระทบจากการบริหารจัดการและผลิตผลงานของ
ปลายช่วงที่สอง ก็น่าที่จะออกดอกออกผลให้เห็นอย่างเป็นกอบเป็นกำ�ในต้นทศวรรษหน้า สำ�หรับ
คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งอยู่ ในช่วงรอยต่อก็เช่นกัน ยังเพิ่งเริ่มปฎิบัติงานเพียงระยะสั้น ๆ จึงยัง
ไม่เห็น impact ของผลงานวิชาการ แต่ที่สังเกตดูทางด้านกายภาพของคณะฯ (เพราะเป็นสิ่งที่เห็น
และจับต้องได้ง่าย) ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบาง
อย่างที่ดูทรุดโทรมให้ดูใหม่ ปลอดภัย สบายตาและมีสิ่งก่อสร้างเสริมขึ้นบ้างที่ช่วยให้บุคลากร
ของคณะฯ ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบ (แม้ว่าหลักการของ
โครงการและวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างพอจะรับได้) คือการสร้างตึก “นวัตกร” (VentureClub)
ซึ่งโดยส่วนตัวรู้สึกว่าทั้งสถานที่ที่ ใช้ก่อสร้างและสไตล์ของตัวอาคารรวมถึงการให้สี ดูมันไม่ค่อย
จะเข้ากับอาคารชุดเดิม ผมเชื่อว่าหากท่านอาจารย์อมรซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบตึกของคณะเรา
มาเห็น ก็คงจะมีความเห็นไม่ต่างไปจากผม คือตึกใหม่มันดูจะดูทันสมัยเกินไปสำ�หรับผู้ที่เกิดมาใน
ยุคของ “Pre-World War II generation” อย่างท่านอาจารย์อมรและผมกระมัง!
ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์รุ่นเด็ก ๆ ก็ยิ่งคาดการณ์ยาก
เพราะในปัจจุบันมีศาสตร์ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก เทคโนโลยีทุกอย่างก็รุดหน้าไปเร็วมากเช่นกัน
ผมเดาเอาว่ามันคงยิ่งจะเร็วมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณในสิบปีข้างหน้า และจะเทียบไม่ ได้เลยกับสมัยที่
ผมยังทำ�วิจัยอยู่ เลยยิ่งทำ�ให้ ไม่กล้าฟันธงคาดเดาอะไรลงไป แต่อยากจะเอาตัวเองเป็นตัวอย่าง
คือเมื่อมองย้อนกลับไปในประมาณปี 1953 (คิดว่ากว่า 90% ของคณาจารย์ของคณะฯ ใน
ปัจจุบันคงยังไม่เกิด!) ที่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ทุกคนตื่นเต้นกับ
Watson-Crick model of DNA structure ซึ่งเราเองไม่เคยรู้จักเลยว่าคืออะไร แต่ผมมีเหตุผล
ของผมเองที่ ในปี 1958 ได้เริ่มสนใจงานด้าน “วิทยาภูมิคุ้มกัน” ซึ่งในขณะนั้นในวงการยังไม่รู้จัก
คำ�ว่า “immunoglobulins หรือ B and T lymphocytes” เลย เมื่อกลับมาทำ�งานในประเทศไทยใน
ปี 1965 ผมต้องกัดฟันติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางวิทยาภูมิคุ้มกันซึ่งรุดหน้าไปเร็วมาก
ในช่วง 1970s และหากผมยังต้องการอยู่ ในวงการต่อสัก 30 - 40 ปี มันจำ�เป็นที่ต้องติดตามและ
เรียนรู้ความก้าวหน้าเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำ�ด้วยตัวเองเกือบทั้งนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ “Molecular
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biology and genetic engineering” ยังไม่เกิด จนถึงยุคนี้ที่ ไม่รู้ว่ามีกี่ “-omics” กันแล้ว และยิ่ง
ในปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ ๆ เกิดเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น “Single-cell genomics”, “CRISPR/cas9
gene-editing” system และ “Next-generation sequencing” ที่จะมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อ
แนวคิดและการแก้ปัญหาโดยเฉพาะทาง Bio-medical science ความก้าวหน้าทาง information
technology ก็มาเร็วกว่าที่จะคาดเดาได้ และแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบอย่างสูงต่อวงการ
วิทยาศาสตร์ของพวกเราเหมือนกัน ผมยังจำ�ได้สมัยที่คณะฯ ต้องนำ�เอารถเครนเข้ามาในคณะฯ
เพื่อยกเครื่อง computer ขึ้นมาติดตั้งบนตึกฟิสิกส์ และใช้เนื้อที่ครึ่งหนึ่งของตึก ซึ่งในปัจจุบันถูก
แทนที่ด้วยโทรศัพท์มือถืออันเล็ก ๆ เพียงอันเดียว ความก้าวหน้าเหล่านี้รวมทั้งพวกปัญญาประดิษฐ์
(AI) ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบต่อแนวความคิดและวิธีการทำ�วิจัยของพวกเราในอนาคต ผม
คาดเดาว่ามันคงจะมีปัญหาหรือโจทย์ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกมากมายและอาจยากยิ่งขึ้นด้วย แต่ผม
เชื่อในศักยภาพของคณาจารย์รุ่นปัจจุบันของเราที่ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและหลายคนจาก
อาจารย์รางวัลโนเบล และอาจโชคดีมีความร่วมมือกับนักวิจัยระดับโลกทำ�งานวิจัยใน “World
Class Universities” ว่าจะสามารถปรับตัวเองให้ทำ�งานที่มีคุณภาพในบรรยากาศไทย ๆ ได้ ไม่ยาก
และไปได้อย่างงดงาม “with flying colors” ผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำ�เร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ และหวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นอาจารย์ของเราบินไปรับรางวัลที่กรุง Stockholm !!
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60 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2501-2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518-2534

ในที่สุดคณะวิทยาศาสตร์ของพวกเราก็ ได้เจริญเติบโตและเติบใหญ่ขึ้นมาจนมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ หากว่าคณะนี้เป็นบุคคลที่รับราชการอยู่ก็จะครบเกษียณอายุพอดี ต้องออกไปเป็น
ข้าราชการบำ�นาญ แต่ว่าความจริงแล้วมันมิได้เป็นเช่นนั้น คณะของเราจะยังคงเจริญเติบโตต่อไป
เรื่อย ๆ ไม่มีวันจะแก่ชราหรืออ่อนแอลง มีแต่จะแข็งแรงเจริญเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันที่
จะล่วงรู้ ได้เลยว่าจุดสุดยอดของมันจะอยู่ตรงที่ ใด
หากนึกย้อนหลังไป 60 ปี ผู้ที่อยู่ ในช่วงเวลานั้นต่างก็คิดกันไปว่าคณะที่ก่อตั้งขึ้นใหม่นี้คง
จะไปได้ ไม่ ไกลเท่าใดนัก คงจะเป็นแค่ทางผ่านให้กับนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อที่คณะสาขาวิชาชีพหลักที่พวกเขาเหล่านั้น
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา ความคิดอันนี้ก็น่าจะไม่ ใช่ความคิดที่จะห่างจากความจริงเท่าใดนัก
เพราะจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เมื่อ 60 ปีที่แล้ว คงจะไม่มี ใครคาดคิดว่ามันจะเติบโตเป็น
สถาบันอันแข็งแกร่งยืนหยัดสู้กับกาลเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไม่มีทางที่จะโค่นล้มลง
ได้เลย ถ้าจะสร้างภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันเปรียบเสมือนว่าได้เริ่มมา
จากคนคนหนึ่งที่ต้องการจะหลีกหนีจากสภาพที่เขาเผชิญอยู่ ในขณะนั้นออมาเพื่อค้นหาหรือสร้าง
สิ่งใหม่ขึ้นมาให้ดีกว่าที่ตนเป็นอยู่ สภาวะที่ว่านี้อาจเปรียบได้กับการอพยพของจีนโพ้นทะเลที่
ต้องการชีวิตใหม่ที่ดีกว่าด้วยการย้ายออกมา อย่างที่เรียกกันว่ามีแค่เสื่อผืนหมอนใบ เดินทางมา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย จากนั้นก็ตั้งหลักด้วยการค่อย ๆ สร้างตัวขึ้นมา จนสุดท้าย
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ก็ประสบผลสำ�เร็จกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่ โตอยู่ ในขณะนี้ พร้อมกับผลิตลูกหลานออกมามากมาย
คนคนหนึ่งที่ว่านี้ก็ทำ�เช่นเดียวกัน โดนเริ่มต้นจากการไปยืมสถานที่แห่งหนึ่งเริ่มทำ�กิจการ โดย
สถานที่ที่ ใช้คิดเป็นเนื้อที่แล้วก็ ไม่กี่ตารางเมตร พร้อมกับรวบรวมผู้คนจำ�นวนหนึ่งมาเริ่มกิจการ
จากนั้นก็ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ มีผู้เข้ามาร่วมกิจการมากขึ้นและเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยไม่มี
ใครคาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้ ได้
คนคนหนึ่งที่ว่านี้ ไม่ ใช่ ใครอื่นใด เขาคือ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งในปัจจุบันบรรดา
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ข้นึ มาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความสามารถของท่าน
อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของตึกกลม ซึ่งอาจถือได้ว่าตึกนี้คือสัญลักษณ์อันหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ หากคนคนนี้เป็นจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาเมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบ ป่านนี้ท่านคงจะ
เป็นนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งของประเทศนี้เป็นแน่แท้ และบรรดาลูกหลานของท่านก็จะมีความมั่นคง
มากทีเดียว ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น เพราะทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับท่านต่างประสบความสำ�เร็จ
อย่างดีและมีความมั่นคงในชีวิต
การก่อตัง้ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคเริม่ ต้นนัน้ ผูเ้ ขียนเองก็มสี ว่ นร่วมอยูด่ ว้ ย กล่าวคือ
เป็นคนหนึ่งในขบวนการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างที่เปรียบเทียบไว้ ในตอนต้น เรื่องเป็นอยู่ว่าวัน
หนึ่งขณะที่ผู้เขียนกำ�ลังเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ดี ๆ ก็มีผู้แทรกขึ้นมาเพื่อขอประกาศให้นักเรียนกวดวิชาทั้งหมดได้
รับรู้ว่า จะมี โรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 50 คน จากนั้นผู้เขียน
ก็เบนเข็มมาร่วมขบวนการอพยพหาที่ ใหม่ด้วย มีผู้ ไปสมัครสอบเข้าเกินกว่าพันคน ผู้เขียนเองก็ ไม่
คาดคิดเท่าใดนักว่าจะสอบคัดเลือกได้ โดยเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ ไม่ ได้ ใส่ ใจเท่าใดนัก ไม่ ได้ ไปฟังผล
การสอบคัดเลือก จนกระทั่งใกล้จะเปิดเรียนแล้ว จึงมีคนมาตามบอกให้ ไปทำ�การมอบตัวเข้าเป็น
นักศึกษารุ่นแรกรุ่นนี้ และผู้เขียนก็ ได้พบกับท่านอาจารย์สตางค์เป็นครั้งแรกในวันนั้นเอง
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การเริ่มต้นเรียนในปีแรก ท่านอาจารย์สตางค์ทำ�หน้าที่เสมือนเป็นครูใหญ่พร้อมกับ
อาจารย์รุ่นแรกอีกประมาณไม่เกิน 10 คน นอกนั้นเป็นอาจารย์รับเชิญมาสอนพิเศษทั้งนั้น ผู้เขียน
กับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่น ๆ รวมกันทั้งหมดประมาณ 64 คน เป็นศิษย์รุ่นแรก ทุกคนต่างก็ท�ำ หน้าที่
ตามบทบาทของคนเป็นอย่างดี เป็นทีน่ า่ พอใจ เพราะตลอดช่วงปีแรกของการก่อตัง้ นัน้ เป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
ในกลุ่มนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต่างก็เลือกจะเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็น
จำ�นวนมาก กลายเป็นสถานศึกษาที่ติดอันดับยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยทีเดียวในช่วงเวลาอันสั้น ๆ
จากนั้นสถานศึกษาแห่งนี้ก็ ได้เจริญเติบโตกลายเป็นคณะวิทยาศาสตร์อย่างที่พวกเราเห็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน
ท่านอาจารย์สตางค์เป็นชาวไทย ไม่ ใช่ชาวอพยพที่มาจากเมืองจีนอย่างที่ผู้เขียนเปรียบ
ไว้ ในตอนต้น เป็นบุคคลที่รูปร่างไม่ ใหญ่ โตเท่าใดนัก เป็นผู้มีสายตาสั้น สวมแว่นตาหนาเทอะ มี
ผู้ ใหญ่ของบ้านเมืองเราบางคนเคยปรารภให้ผู้เขียนได้ยินว่า ท่านมีสายตาสั้นแต่ท�ำ ไมถึงมองเห็น
ได้ ไกลมากถึงขนาดนี้ เห็นได้ ไกลกว่าคนที่มีสายตาดีทั่วไปเสียอีก
การฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์นี้ ส่วนสำ�คัญที่สุดคือการรำ�ลึกและเล่า
ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจุบัน บรรดาศิษย์เก่าต่างมาชุมนุม
ร่วมกันรำ�ลึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ ได้เป็นมาเป็นหลักใหญ่ ผู้เขียนซึ่งอยู่ ในยุคกำ�เนิดเริ่มต้นจึงอยาก
เล่าความหลังที่เกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีที่แล้ว เท่าที่จ�ำ ได้ ให้ทราบ ผู้อ่านคงจะพอบอกได้ว่าผู้เขียนคนนี้
ปัจจุบันควรจะมีอายุสักเท่าไหร่ หากว่ามีส่วนบกพร่อง ตก ๆ หล่น ๆ ขาดหายไป ผู้อ่านก็คงจะ
รู้ดีว่าข้อบกพร่องอันนี้จะต้องมาจากอายุขัยเป็นแน่แท้ ซึ่งผู้เขียนก็ ไม่ขอปฏิเสธ ยอมรับเป็นข้อมูล
เพื่อหาทางจัดการเพื่อไม่ ให้มันเสื่อมสลายไปเร็วนัก
เท่าที่เล่ามานี้ ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านทุกท่านโดยเฉพาะบุคคลรุ่นหลัง คงจะมองเห็นภาพที่
เป็นไปเมื่อ 60 ปี ที่แล้วได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของอนาคต ผู้เขียนมิได้มีความเป็นห่วงใย
เท่าใดนัก เพราะกลุ่มบุคคลที่เข้ามารับงานในช่วงต่อจากนี้ ไป ต่างก็มีความรู้ความสามารถ เป็นที่
ไว้วางใจได้ว่าจะสามารถนำ�พาคณะของเราให้เจริญต่อไปได้ตราบนานเท่านาน สามารถยืนหยัด
ก้าวทันไปได้กับความเจริญยุคใหม่ที่เรียกกันว่า ยุคดิจิทัล อย่างสบาย สืบสานทุกอย่างตาม
เจตนารมณ์ของผู้บุกเบิกก่อตั้งได้เป็นอย่างดี
ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
22 มีนาคม 2561

239

วัฒนธรรมองค์กร
ของคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2542-2546 และ 2547-2550
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2535
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสภา กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยคำ�ว่า
วัฒนธรรม กับคำ�ว่า องค์กร วัฒนธรรม ความหมายหนึ่งหมายถึง วิถีการดำ�เนินชีวิตของบุคคลที่
อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ หรือสิ่งที่หมู่คณะยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงถึงความเจริญของหมู่
คณะนั้น ๆ องค์กร หมายถึง คณะบุคคลหรือหน่วยงานย่อยที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่
ที่ท�ำ งานสัมพันธ์กัน เช่น คณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรในมหาวิทยาลัย ภาควิชาต่าง ๆ
เป็นองค์กรในคณะวิชา เป็นต้น วัฒนธรรมองค์กร จึงหมายถึง สิ่งที่คณะบุคคลหรือหน่วยงานยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น ความเคารพตามลำ�ดับอาวุโส ความรักใคร่กลมเกลียวกันฉันพี่น้อง ความ
เอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือกันฉันญาติ การเลือ่ นตำ�แหน่งงานโดยพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถประกอบ
กับความมีอาวุโส เป็นต้น นอกจากนี้สำ�หรับคนทั่ว ๆ ไปคำ�ว่า “วัฒนธรรมองค์กร” หมายถึง การ
กระทำ�ใด ๆ ก็ตามที่ถือปฏิบัติในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยไม่ ได้มีกฎข้อบังคับเขียนไว้ เป็นการ
ปฏิบัติ โดยความสมัครใจและเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ถือได้ว่าเป็นขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยไม่มีกฎข้อบังคับใด ๆ ระบุไว้ เป็นเรื่องที่ทำ�โดยความสมัครใจ
ของบุคลากรในองค์กร และมีความสุขกับการที่ ได้ถือปฏิบัตินี้ เป็นเสมือนหนึ่งช่วยส่งเสริมขนบ
ธรรมเนียมอันดีงามไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามต่อไปในอนาคต
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัฒนธรรมองค์กรที่งดงามอยู่หลาย
เรื่อง เช่น เรื่องการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย อาจารย์ ใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะวิทยาศาสตร์หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจมีประสบการณ์การวิจัยในระดับ
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หลังปริญญาเอก (Post-doctoral) ประมาณ 1 หรือ 2 ปี มักจะได้รับ “การกระตุ้น” ให้ด�ำ เนินการ
วิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหลาย ๆ ระดับ เช่น ในวงสนทนาต่าง ๆ ของบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์มักจะหนี ไม่พ้นการ “คุย” เกี่ยวกับงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ เช่น “ปีนี้ตีพิมพ์ ไปแล้ว
3 เรื่อง กว่าจะสิ้นปีอาจจะตีพิมพ์ได้สัก 5 เรื่อง” บางคนมักจะพูดว่า “วารสาร... เพิ่งตอบรับ
Manuscript ที่ส่งไป มีข้อแก้ ไขนิดหน่อยแต่น้อยมาก วารสารนี้เป็น “Top” จริง ๆ ในสาขาวิชานี้”
เรื่องที่คุยกันในวงสนทนาเหล่านี้ เมื่ออาจารย์ ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ยินเข้าบ่อยครั้งก็มักจะ
มองตัวเองและถามว่าปีนี้ฉันตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปแล้วกี่เรื่อง จะตีพิมพ์ได้อีกสักกี่เรื่องและคุณภาพ
ของวารสารที่ฉันส่งเรื่องไปตีพิมพ์นั้นดีมากขนาดไหน คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์เองก็
ตอกยำ�้ เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยกับบุคลากรอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ ในการประชุมหลาย ๆ ระดับมัก
จะมีการแสดงการเปรียบเทียบผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบจำ�นวนเรื่องที่ตีพิมพ์และจำ�นวนครั้งที่ถูก
อ้างอิง (Citation) และพยายามเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างในผลงานเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ คณะฯ เองก็มีแนวนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอยู่หลายด้าน
อาทิ มีเงินทุนวิจัยสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่จากเงินรายได้ของคณะฯ (เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่
สามารถแข่งขันได้ ในระดับการขอทุนที่ ใหญ่กว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ) การสนับสนุนทุน
อาจารย์ช่วยสอน (Teaching Assistant) เพื่อลดเวลาของอาจารย์ ใหม่ ในการควบคุมวิชาปฏิบัติ
การนักศึกษาและมีเวลาในการทำ�งานวิจัยมากขึ้น การให้ทุนสนับสนุนในลักษณะค่าตอบแทน (เพื่อ
ให้อาจารย์ ใหม่ ๆ ไม่ต้องกังวลมากนักในเรื่องการมีรายได้เพียงพอ) เป็นต้น คณะวิทยาศาสตร์มี
วัฒนธรรมที่ ให้ความสำ�คัญกับบุคลากรรุ่นใหม่เสมอ เพราะบุคลากรกลุ่มนี้จะเป็นอนาคตที่ส�ำ คัญ
ของคณะวิทยาศาสตร์
ดังนั้นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติท่มี ีคุณภาพสูงเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งบุคลากร
ที่อาจจะมีผลงาน “ตีพิมพ์” ไม่สูงมากนักทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อาจเริ่มถามตัวเองว่า
“ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่?” นับเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่สร้างและสะสมมาตั้งแต่สมัย “อาจารย์สตางค์” ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน
และในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์เฉลิมฉลองครบ 60 ปีแห่งการสถาปนา ในปี 2561 นี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องนี้จะอยู่คู่กับคณะวิทยาศาสตร์กันต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
ถึงแม้ว่าในสภาวะปัจจุบันซึ่งเริ่มมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งพยายามผลักดันให้ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และพยายามผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับในสังคมการศึกษาของประเทศไทยอย่าง
กว้างขวางเช่นกัน คือให้มีการส่งเสริมให้นำ�ผลงานวิจัยสู่การพาณิชย์ ในรูปแบบของความร่วมมือ
กับภาคเอกชนอย่างจริงจังและจริงใจ จัดให้มกี ระบวนการจดสิทธิบตั รและการก่อให้เกิดข้อตกลง
การใช้สิทธิ (Licensing Agreement) จากผลงานวิจัยและการก่อตั้งบริษัทเริ่มใหม่ (Start-up
company) โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ได้ถูกนำ�ไปลงทุนใน
เชิงพาณิชย์ร่วมกับ Entrepreneur กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยพยายามส่งเสริมจะ
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เป็นแรงผลักดันให้นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลได้รับการตอบสนองจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีการ
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะและในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อดำ�เนินการให้นโยบายนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อเป็นดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการตีพิมพ์ผล
งานวิจัย ยิ่งจะมีบทบาทสำ�คัญมากขึ้นในการสนับสนุนในเรื่องการนำ�ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
เพราะนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ความรู้ (ผลงานวิจัยตีพิมพ์) ที่มากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นวัตกรรมในรูปแบบที่เป็น Disruptive Innovation แล้ว ยิ่งต้องอาศัยองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นหลักในการพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะวิทยาศาสตร์ ในการก่อให้เกิดการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการเผยแพร่ผลงานด้วย
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ยังจำ�เป็นที่จะต้องเป็นเอกลักษณ์ที่สำ�คัญของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต ระบบ Ecosystem ที่กระตุ้นให้มีการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่เป็นอยู่ ในสังคมไทยปัจจุบันจึงจะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กรในการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยในวารสารนานาชาติในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมากอยู่แล้วและจะมี
ผลที่สำ�คัญต่อความเจริญทางด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
วัฒนธรรมองค์กรอีกเรื่องคือเรื่องการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล อาจารย์ ใหม่ทุกท่านมักจะได้รับการบอกเล่าจากอาจารย์ผู้ ใหญ่รุ่นพี่ว่าพยายามสอนให้น้อย
ชั่วโมง แต่ต้องสอนอย่างเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองว่า ครั้งหนึ่ง
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(นานหลายปีมาก ๆ แล้ว) ในการพูดคุยกับอาจารย์หลาย ๆ ท่านจากมหาวิทยาลัยอื่น ได้สนทนา
กันถึงภาระงานสอนว่ามีมากน้อยเพียงใด มีอาจารย์ท่านหนึ่ง (จากมหาวิทยาลัยอะไรจำ�ไม่ ได้แล้ว)
ถามว่าภาระงานสอนของผมเป็นอย่างไร ผมตอบว่าผมบรรยาย 10 ชั่วโมง เขาบอกว่า “10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ค่อนข้างเยอะนะ มหาวิทยาลัยเขาให้ภาระกับอาจารย์ ใหม่ค่อนข้างมากนะ” ผมอึ้งไปและ
บอกว่าบรรยาย 10 ชั่วโมงตลอดทั้งปีการศึกษาครับ อาจารย์ท่านนั้นเลยอึ้งไปเหมือนกันแล้วพูด
ว่า “โอ่” วัฒนธรรมองค์กรที่ ให้อาจารย์สอนน้อยแต่สอนอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องสำ�คัญ อาจารย์
ผู้ ใหญ่มักจะเตือนอาจารย์ ใหม่ ๆ อยู่เสมอว่า สอนให้นักศึกษา “คิดเป็น” และเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้
“ทำ�เป็น” อย่าใส่เนื้อหา (Content) เข้าไปในการบรรยายมาก เพราะเนื้อหาเหล่านี้อาจอยู่ ไม่ ได้นาน
พยายามสอนความรู้พื้นฐานให้มาก ๆ จะได้สามารถใช้พื้นฐานนี้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้อีกนาน
ซึ่งในยุคปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกมาก ไม่ว่าจะเป็นทาง Internet หรือรูปแบบอื่น ๆ
นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาจากหลายแหล่งและหาเองได้ แค่สอนความรู้พื้นฐานและวิธีการให้เขา
ได้เรียนรูแ้ ละสามารถคิดได้ดว้ ยตัวเองเป็นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ส่วนในเรือ่ ง “ทำ�เป็น” นัน้ การเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีตและยังคงถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เน้นภาคปฏิบัติ
และการสอดแทรกทัศนศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ “เห็นจริง” อย่างมาก ๆ โดยมี
แนวความคิดว่านักวิทยาศาสตร์ต้องทั้ง “คิดเป็น” และ “ทำ�เป็น” ผลจากงานวิจัยของอาจารย์จะ
ถูกถ่ายทอดเป็นบทเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งสำ�หรับการเรียนการสอนและการวิจัยต้องมีเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำ�หรับการทดลองต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เองได้
ลงทุนทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร (ทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ และระบบ Teaching
assistant) ให้แน่ ใจว่านักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติและสามารถ
“ทำ�เป็น” ได้อย่างชัดเจน
วัฒนธรรมองค์กรอีกเรื่องหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกสะสมมาเป็นเวลายาวนาน คือ
การที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บริหาร ทุกครั้งที่มีการสรรหา
ผู้บริหารในคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าภาควิชา หรือ
คณบดีก็ตามจะหาผู้สมัครด้วยความสมัครใจให้ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้ตำ�แหน่งบริหารยากมาก
บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์จะ “ปฏิเสธ” การเป็นผู้บริหารทุก ๆ ครั้งที่มีกระบวนการ
สรรหาผู้บริหารจะต้องมีขบวนการขอร้อง (แกมบังคับ) ให้มีการสมัคร บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะ
วิทยาศาสตร์จะมีความพึงพอใจสูงมากกับการเป็น “อาจารย์” หรือ “บุคลากรธรรมดา” มากกว่า
ที่จะเป็นผู้บริหาร ทุกคนคิดกันว่าในระบบมหาวิทยาลัยนั้นการเป็น “อาจารย์” นั้นดีที่สุดแล้ว
หากเป็นผู้บริหารแล้วผู้บริหารจะต้องทำ�ตามที่อาจารย์และบุคลากร “สั่ง” สำ�หรับชาวคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร “สั่ง” อาจารย์และบุคลากรไม่ ได้ (ต้องขอร้องแล้วขอร้องอีก) ในการที่จะให้
ดำ�เนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหล่านี้อาจเป็นที่มาของเหตุที่ ในคณะวิทยาศาสตร์จะไม่มีจดหมาย
ร้องเรียนหรือการประท้วงเมื่อได้ผู้บริหาร เพราะบุคลากรทุกคนมองว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารนั้น
ต้องเป็นผู้เสียสละอยู่แล้ว ไม่มี ใครสนใจหรืออยากเป็นผู้บริหาร ดังนั้นจะร้องเรียนหรือประท้วง
ไปด้วยเหตุผลใด ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรในการหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บริหารจึงนำ�มาสู่การร่วมมือ
ร่วมใจกันของบุคลากรทั้งหมด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคณะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าผู้บริหารนั้นจะ
เป็นใครและมาจากไหน ดูจะไม่มีความสำ�คัญเท่าไหร่ต่อชีวิตประจำ�วันของชาวคณะวิทยาศาสตร์
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มากนัก เพราะเป็นชีวิตประจำ�วันที่เน้นความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการเป็นหลัก ดังนั้นวัฒนธรรม
องค์กรในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการ จึงเป็นเรื่องที่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ช่วยกัน
สนับสนุนให้มีอยู่คู่กับสถาบันแห่งนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรที่กล่าวถึงข้างบนทั้ง 3 เรื่อง
หลัก ๆ นี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเน้นให้เห็นว่า การมีวัฒนธรรมองค์กรคือการมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ ไม่มีเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับว่าบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ต้องทำ�
อย่างนี้หรือต้องทำ�อย่างนั้น แต่เป็นวัฒนธรรมที่บุคลากรอยากทำ�เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร มีผู้กล่าวไว้นานแล้วว่าหากบุคลากรต้องดำ�เนินการและถือปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์หรือข้อบังคับแล้วอาจดำ�เนินการได้เพียง 90% ของความสามารถที่มีอยู่ แต่หากดำ�เนินการ
โดยมีความปรารถนาของตัวเองอย่างแรงกล้าแล้ว อาจจะดำ�เนินการได้ถึง 110% ของความสามารถ
ที่มีอยู่ และผลสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งตัวบุคคลและสถาบันได้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป
วัฒนธรรมองค์กรสร้าง “Culture” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาแล้ว
60 ปี ชาวคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมกันทำ�นุบำ�รุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้ ให้อยู่กับ
คณะวิทยาศาสตร์สืบต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตกันเถิด
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60 ปี คณะวิทยาศาสตร์
เดินตามรอยทางอาจารย์สตางค์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546-2547
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง สร้างผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยบทความตีพมิ พ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์
ที่มีผลกระทบสูง และหลายผลงานได้ถูกนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ เทคโนโลยี ใหม่ ตลอดจนนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ คณะของเรายังเป็นฐานผลิต
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ กระจายออกไปเป็นอาจารย์
นักวิจัย และผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็น
เช่นนี้เพราะเรามีรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะปรัชญาการสร้างคนและสร้างงานจาก “ท่าน
อาจารย์สตางค์” คณบดีท่านแรกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ท่านเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง
ที่มองการณ์ ไกลตั้งแต่ก่อตั้งคณะเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ท่านไม่ ได้มองแค่การเรียนการสอนและการ
สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงการผลิตแพทย์ การเปิดโรงเรียนแพทย์ ใน
สมัยก่อนทำ�ได้ยากมากเพราะขาดอาจารย์ดา้ นพรีคลินกิ เนือ่ งจากค่อนข้างยากทีจ่ ะชักชวนให้แพทย์
มาเป็นอาจารย์พรีคลินิก อาจารย์สตางค์ท่านแก้ปัญหาโดยใช้ โมเดลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ทำ�สำ�เร็จมาแล้ว คือการพัฒนาอาจารย์สาขาพรีคลินิกขึ้นมาโดยตรง ซึ่งนอกจากมีงานสอนแล้ว
ยังมีงานวิจัยเป็นหลักด้วย ท่านได้ชักชวนนักศึกษาเตรียมแพทย์ที่เรียนดี ให้รับทุนต่าง ๆ เช่น ทุน
Colombo Plan ทุน British Council และ ทุน Rockefeller ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์จนจบปริญญาเอกที่ต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นอาจารย์พรีคลินิกทำ�การ
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สอนและวิจัยร่วมกับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ Rockefeller โดยได้สอน
นักศึกษาแพทย์ และพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกขึ้นมาพร้อมกัน ทำ�ให้มีนักเรียนจำ�นวนมาก
หันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทัง้ มีนกั ศึกษาทีก่ �ำ ลังจะจบปริญญาตรี
สมัครเข้ามาเรียนหลักสูตรปริญญาโทและเอกจำ�นวนมาก ทำ�ให้ โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะ
เป็นปึกแผ่นและมีชื่อเสียงเรื่อยมา หากไล่เรียงดูจะพบว่าบุคลากรระดับชั้นนำ�ในด้านนี้ของประเทศ
ล้วนแต่จบมาจากคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น
นักศึกษาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ลว้ นแต่เป็นระดับหัวกะทิของประเทศ ผ่านการเรียน
การสอนและการวิจัยที่มีมาตรฐานสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก แม้กระทั่งในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ ในช่วงสิบปีแรกก็มีการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนการ Internationalization
สำ�หรับคณะวิทยาศาสตร์จึงเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี 2510 แล้ว อาจารย์สตางค์ท่านเป็นต้นแบบใน
การทำ�วิจัยควบคู่ ไปกับการเรียนการสอนโดยในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Rockefeller
และจากรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้เป็นวัฒนธรรมหลักของคณะวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุก
วันนี้ อาจารย์สตางค์ท่านยำ�้ ว่า
“การวิจัยต้องควบคู่ ไปกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนที่ ได้ผลดีที่สุดคือการให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โดยไม่จ�ำ เป็นต้องรอถึงระดับปริญญา
โทหรือเอก”
นอกจากการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยแล้ว อาจารย์สตางค์ได้เสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยให้แก่คณะวิทยาศาสตร์
โดยการช่วยเหลือในช่วงต้นมาจากมูลนิธิ Rockefeller รวมทั้งตั้งห้องสมุดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
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และในภูมิภาค จนกระทั่งกลายมาเป็น Online Library ณ วันนี้ ซึ่งช่วยอำ�นวยความสะดวกให้
อาจารย์และนักศึกษาอย่างที่สุดในการค้นหาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
การทำ�วิจัยก็เหมือนการวาดรูปหรือต่อจิ๊กซอว์ ต้องเห็นภาพรวมก่อน คือการทบทวนวรรณกรรม
ต้องอ่าน ต้องคิด สนทนา ให้เกิดปัญญา ขณะเดียวกันต้องหาว่าจุดไหนที่ยังขาดหรือยังไม่ชัดเจน
ซึ่งเป็นโจทย์วิจัย (Research Problem) หน้าที่ของเราในฐานะนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์คือมองหา
จุดบอดนั้นแล้วเติมเต็ม ซึ่งถ้าขาดห้องสมุดที่ดีแล้วจะกระทำ�ได้ยากมาก
ผมหวังว่าผู้บริหารและอาจารย์ของคณะจะดำ�เนินงานต่อไปโดยใช้ปรัชญาของท่าน
อาจารย์สตางค์นำ�ทาง ควรเน้นการเรียน การสอน การวิจัย และการพัฒนาการบุคลากรให้มี
ความสามารถถึงขีดสุดเป็นงานหลัก การต่อยอดงานวิจัยเพื่อหารายได้ก็ควรทำ� แต่ ไม่ควรเน้นเป็น
เรือ่ งหลัก หากเอาเงินเป็นทีต่ ง้ั ทุกอย่างจะออกนอกเป้าหมด ควรใช้เงินเป็นเครือ่ งมือนำ�ไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ไม่ ใช่ต้องการทำ�เพื่อให้รวย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด�ำ เนินงานมาถึงปีท่ี 60 นับว่าเป็นอานิสงส์จากวิสยั ทัศน์ ความรัก
ความทุม่ เท และความเสียสละของท่านอาจารย์สตางค์ทม่ี ตี อ่ ลูกศิษย์ ต่อสถาบัน และต่อประเทศชาติ
ผมขอให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ต่างอุทิศตนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านโดยมีปรัชญาของท่าน
เป็นดั่งเข็มทิศนำ�ทาง คณะวิทยาศาสตร์ ในวัย 60 ปี มีความรู้ ประสบการณ์ และหลักการอัน
มั่นคงซึ่งจะช่วยให้เราเป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นเสาหลัก
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ผมขออวยพรให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จงประสบความสำ�เร็จในอาชีพการงาน มีสุขภาพแข็งแรง มี
จิตใจสงบและเป็นสุขตลอดไป

247

วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง

ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 และ 2555-2558
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2541
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อย่าลืมหรือหลงว่า “วิทยาศาสตร์และการศึกษาที่แท้จริง คืออะไร”
พวกเรานักวิทย์ยุคไทยนิยม
ความสำ�เร็จและผลผลิตที่ผ่านมาในอดีตของคณะวิทยาศาสตร์ มิได้เป็นการรับประกันว่า
อนาคตจะมีความสำ�เร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นในยุคนี้ พวกเราคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ต้องมี “ใจเพชร” มิใช่ ไทยนิยม อย่างเดียว
เพื่อฟันฝ่ากับดักผลงานและการสร้างกำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์ สู่ความสำ�เร็จตามตัว
ชี้วัดที่ยอมรับของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้
พวกเราอย่าลืมหรือหลงว่า ผลผลิตของการสร้างคน และผลผลิตของงานวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง
คืออะไร
วัฒนธรรมของความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกส่งต่อมาจากคนรุ่น
ก่อน ๆ เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ควรจะมีงานวิจัยเข้มแข็งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
เป็นสถาบันการศึกษาที่นอกจากคนในประเทศจะยอมรับ ยังต้องให้นานาชาติยอมรับด้วย ไม่ ได้มี
ใครบอกเอาไว้ แต่มันคือความรู้สึกที่ส่งต่อกันมา
ในยุคที่ผมบริหารบังเอิญเป็นช่วงที่คณะวิทยาศาสตร์ออกนอกระบบ มีการเปลี่ยนแปลง
มากในมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่ ใหม่มากสำ�หรับทุกคน ทั้งเรื่องโครงสร้าง ระบบ PA ระบบประเมิน
ซึ่งเราใช้เวลาไปกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมาก ต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยนิยมการเปลี่ยนแปลงมากนัก
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ทุกอย่างยังไม่ชัดเจน มีข้อสงสัยเต็มไปหมด กว่าจะทำ�ให้ทุกคนเข้าใจในระบบการบริหารแบบใหม่
จึงต้องใช้เวลามาก และยังเป็นช่วงที่เรามีอาจารย์เกษียณหลายท่าน เป็นรอยต่อของอาจารย์รุ่น
เก่าและรุ่นใหม่ เราต้องดูแลอาจารย์ ใหม่มากขึ้นเพราะตั้งความหวังจากท่านเหล่านั้นไว้มาก เช่น
ต้องการให้เป็นอาจารย์ที่ดี ต้องทำ�งานวิจัย เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ค่อนข้างสูง จะทำ�อย่างไรที่จะมีทุน
มาสนับสนุน รวมถึงค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วย แต่คณะฯ ก็ช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
สมัยท่านอาจารย์พรชัย เป็นอธิการบดี (ศ. ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ) ท่านเข้าใจ
ถึงความสำ�คัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัย อยู่ที่ว่าผู้บริหารจะให้
ความสำ�คัญกับเรื่องใดมากกว่า ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านล้วนมองว่างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
นั้นสำ�คัญ แต่การบริหารจัดการก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงรายละเอียดมากแค่ ไหน เรื่องงบประมาณเป็น
สิ่งที่มีปัญหาค่อนข้างมากและส่งผลกระทบเรื่อยมา ในสมัยนี้ต้องลำ�บากมากขึ้นและในสมัยต่อ ๆ ไป
ก็จะยิ่งลำ�บากมากกว่านี้อีกหลายเท่า
การรักษามาตรฐานของคณะจะยากขึ้นในทุก ๆ ปี ทำ�อย่างไรในขณะที่ยังมีปัญหามากมาย
ภายใต้งบประมาณที่มีจ�ำ กัด เรามีบุคลากรจำ�นวนมากที่อาศัยรายได้ของคณะฯ หากรายได้ลดลง
บุคลากรเหล่านี้จะประสบปัญหาทันที แต่ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย คณะวิทยาศาสตร์กลัยังคง
ยืนหยัดอยู่ ได้ด้วยมาตรฐานที่คงที่ คณาจารย์ยังต้องสอนหนังสือและยังต้องทำ�งานวิจัย บุคลากร
ทุกคนทำ�งานกันอย่างหนัก นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจ เพราะถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แล้วเราจะต่างจากที่อื่นตรงไหน
ความโชคดีของคณะวิทยาศาสตร์ของเราคือเราได้บุคลากรที่ดี เราต้องเข้าใจสถานการณ์
ที่แท้จริง และต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ทิ้งสิ่งที่เราเป็น ในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ เรา
จะทำ�อย่างไรให้ยังมีผลงานยอดเยี่ยมเหมือนเดิม คณาจารย์่ ได้รางวัลมากมายซึ่งเราก็ต้องรักษา
ให้ ได้มาตรฐานแบบนี้ต่อไป มิเช่นนั้นอนาคตเราก็จะไม่มีเรื่องเล่าถึงความสำ�เร็จในอดีต ย้อนกลับ
ไปดูรุ่นต้น ๆ เรามีความสำ�เร็จมากมายและต่อเนื่อง ในยุคนี้เราก็มีบุคลากรมีความสามารถมาก แต่
ต้องรักษาไว้ ให้ ได้ หวังว่าเราจะโชคดี

เรียบเรียงจาก ศ. ดร.ศกรณ์์ มงคลสุข. (2561). สัมภาษณ์. 19 เมษายน.
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โต๊ะปากหมา
ที่คณะวิทย์ มหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2529
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คงจะเป็นเพราะบารมีและความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองของท่านอาจารย์สตางค์
มงคลสุข ที่ลูกศิษย์ที่ท่านส่งไปต่างประเทศ เมื่อเรียนจบก็ค่อย ๆ ทยอยกลับมาทำ�งานที่คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยไม่มี ใครเบี้ยวทุนเหมือนที่บางคนทำ�กันในปัจจุบัน แม้ท่านอาจารย์จะจากไปก่อน
เวลาอันควร แต่ท่านได้วางระบบการทำ�งานและโดยเฉพาะที่ท่านพร่ำ�สอนมาตลอดตอนที่ท่านยังมี
ชีวิตอยู่ว่า “เป็นอาจารย์ต้องทำ�วิจัย” ก็ยังก้องอยู่ ในหูของทุกคน ก็เลยตั้งใจทำ�วิจัยกันอย่างขะมัก
เขม้นหามรุ่งหามคำ�่ จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของอาจารย์ที่คณะวิทย์
เวลาเดียวที่จะได้ปลดปล่อยก็คือตอนพักทานอาหารกลางวัน แม้ว่าทางคณะฯ จะจัดห้อง
Common Room หรือสโมสร หรือห้องอะไรก็แล้วแต่จะเรียกให้ฟังดูดี แต่พวกเราก็พอใจที่จะมา
นั่งรวมกลุ่มกันที่ โต๊ะยาวตรงริมโรงอาหาร และภายในเวลาราวหนึ่งชั่วโมงตอนกลางวันก็ท�ำ ให้พวก
เราได้มี โอกาส “ปลดปล่อย” กันอย่างเต็มที่
ลองวาดภาพการรวมกลุ่มกันของคนเก่งสุดยอด ที่นอกจากจะสอบม.ปลายติดบอร์ดกัน
ทั้งนั้นแล้ว บางคนยัง (อ้างว่า) ท่องจำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมของ ม.ล.มานิต ชุมสาย ได้
ทั้งเล่ม หลายคนสอบคณิตศาสตร์ได้เป็นที่หนึ่งของประเทศ และหลายคนได้รับรางวัลผลการเรียน
ยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลผลการเรียนอะไรก็แล้วแต่ พวกสมาชิกที่นั่งที่ โต๊ะอาหาร
ตัวเก่งนี้กวาดมาหมดแล้ว
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การเรียนเก่ง มีสมองดี พูดจาแหลมคมปากไว เมื่อเอามาผนวกเข้ากับความ“ปากไม่ดีและ
การพูดที่ ไม่มีความเกรงใจ” แล้ว ก็ลองคิดกันเอาเองว่าบทสนทนาของสมาชิกที่ โต๊ะอาหารจะเป็น
เช่นใด
พวกเรามีการนำ�ปัญหาวิจัยที่น่าสนใจมาปรึกษาถกเถียงกัน หรือถ้าใครทำ�วิจัยได้ผลดี
ได้รบั การตอบรับลงตีพมิ พ์ ในวารสารชัน้ นำ�ก็จะเอามาคุยโขมงโฉงเฉงอวดเพือ่ น แต่ถา้ เพือ่ นฝูงแอบ
ไปรู้ว่าใครทำ�วิจัยหรือทำ�อะไรก็แล้วแต่อย่าง “ไม่ฉลาด” หรือใครส่งผลงานไปลงตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับล่าง ๆ เข้าละก็ จะถูกเป็นขี้ปากให้พวกสมาชิกปากจัดได้ซักซ้อมฝีปากไปอีกหลายวันทีเดียว
“กูไม่ ได้บอกว่ากูฉลาด แต่กูกำ�ลังบอกว่า มึงโง่!”
เป็นตัวอย่างของประโยคที่พวกเราใช้เหยียบยำ�่ ทับถมเพื่อนที่พลาด ไปทำ�อะไรที่ ไม่เข้าท่า
มาแล้ว ยังมีประโยคโหดเหี้ยมคลาสสิคอีกเยอะแยะที่พูดให้ฟังได้ แต่เขียนไม่ ได้เพราะหยาบเกิน
ที่น่าสนใจที่สุดก็คือพวกเราไม่เคยโกรธกันไม่ว่าจะถูกเหยียบยำ�่ สักแค่ ไหน ตรงกันข้าม
พอหมดเวลาทานอาหารทุกคนก็จะกลับไปทำ�งานอย่างขะมักเขม้นเพื่อเอาไว้อวดเบ่งกับเพื่อนฝูง
และจะต้องไม่ทำ�อะไรโง่ ๆ เพื่อจะได้ ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกโต๊ะอาหารได้หัวเราะเยาะเอาอีกได้
พูดง่าย ๆ ก็คือ อย่าทำ�อะไรที่ ไม่ฉลาดเพราะ
“ไอ้ยอดมันจะได้เบิ้ลกูตายห่า”
(ที่เขียนว่า “ไอ้ยอด” น่ะ เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น ความจริงอาจเป็น ยุทธ โญ จิรวัฒก์
หรือคนอื่น ๆ อีกก็ ได้)
สมาชิกของโต๊ะอาหารจึงผลิตผลงานระดับเลิศออกมามากมาย จนทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กลายมาเป็นสถาบันวิจัยระดับชั้นนำ�เทียบเท่าต่างประเทศมาจนปัจจุบัน
เมือ่ มองย้อนกลับไป การทีพ่ วกเราได้พบกันทุกเวลาอาหารกลางวัน ได้หยอกล้อ ล้อเลียน
พูดจาทับถมกันนั้น นอกจากจะได้รับความสนุกสนานสะใจแล้ว ยังเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้พวกเรา
ทุกคนขยันขันแข็งในการทำ�งาน และยังคอยฉุดไม่ ให้ท�ำ อะไรที่เพื่อนฝูงจะเยาะเย้ยถากถางเอาได้
ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือวิธีการตรวจสอบกันเองอย่างหนึ่ง
“โต๊ะปากหมา” ที่คณะวิทย์ มหิดล ก็คือเวทีของระบบ Peer Review ที่สุดยอดที่สุด
หรือใครว่าไม่จริง ?
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11 ปี ที่ผมรู้จัก

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2533
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สำ�นักวิทยาศาสตร์

ระยะ 11 ปี (2503-2514) ที่ผมได้รู้จักอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ในฐานะครูและผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง ตั้งแต่เมื่อผมเป็นนักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์ (2503-2504) และช่วงเวลาที่ผมไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
(2504-2512) โดยทุนตามแผนโคลัมโบจนกระทั่งผมสำ�เร็จการศึกษาปริญญาเอกกลับมาบรรจุรับ
ราชการเป็นอาจารย์ โทที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512
และได้ท�ำ งานสอนและวิจัยจนถึงวาระสุดท้ายของอาจารย์สตางค์ มงคลสุข (เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2514) ตลอดเวลาดังกล่าวผมได้เรียนรู้วิธีคิด การบริหารจัดการองค์กรและความมุ่งมั่นการ
ทำ�งานของอาจารย์สตางค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการพัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
การสร้างนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย ให้ก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้นำ�อย่างภาคภูมิใจในประเทศและในภูมิภาคตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 ตลอดเวลากว่า 11 ปี ที่ผม
รู้จักอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ผมได้พบกับนิสัยใจคอที่ โอบอ้อมอารี มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้ร่วม
งานและลูกศิษย์เสมอ ผมมีความทรงจำ�ที่ดี ๆ และมีความประทับใจในความเป็นผู้น�ำ ของอาจารย์
อีกทั้งประสบการณ์ที่ผมได้รับจากอาจารย์มีมากมายหลากหลายมิติที่พอสรุปได้ ดังนี้
ต้นปี 2503 เมื่อผมสอบไล่ผ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือ
และกวดวิชาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผมและเพื่อน ๆ 4 คน ก็สมัครสอบ
คัดเลือก 3 แห่ง คือ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คณะวิศวกรรมชลประทาน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งเพิ่ง
เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก (ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามโรงเรียนอำ�นวยศิลป์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ผมและเพื่อน ๆ สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 3 แห่ง แต่พวกเรา
ก็ตดั สินใจเลือกมาสอบสัมภาษณ์ทค่ี ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคาดหวังว่าจะได้เรียนแพทย์ตอ่
ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล วันสอบสัมภาษณ์นกั ศึกษารุน่ พีท่ ม่ี าคอยช่วยจัดการได้แนะนำ�
ว่าคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.กำ�แหง พลางกูร ศาสตราจารย์ ดร.
บัวเรศ คำ�ทอง และ นพ.ดุสิต สุนทราณู ซึ่งเป็นจิตแพทย์ ผมได้พบกับอาจารย์สตางค์เป็นครั้งแรก
ในห้องสอบสัมภาษณ์ ท่าทางท่านเข้มขึงน่าเกรงขาม ท่านเอ่ยถามผมประโยคแรกว่า “ชื่ออะไร”
ผมก็ตอบไปตามตรง “วิสุทธิ์ ใบไม้ ครับ” แล้วท่านก็ตรวจดูบนแผ่นกระดาษที่ท่านถืออยู่ ในมือ
โดยที่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรและสำ�คัญอย่างไร เมื่อพบสิ่งที่ท่านตรวจหาก็มีค�ำ ถามตามมาว่า “ถ้ามีทุน
ไปเรียนต่อต่างประเทศจะเอาไหม ?” ผมก็งง ๆ ว่า ทุนอะไร เรียนอะไร ต่างประเทศที่ ไหน เนื่อง
ด้วยผมเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีความคิดและไม่มีความรู้เกี่ยวกับคำ�ถามเหล่านี้เลย ทำ�ให้ผมหยุดนิ่ง
ตอบไม่ถูก แต่ท่านก็ ไม่ ได้ว่าอะไรและให้กรรมการท่านอื่นถามต่ออีก 2-3 คำ�ถาม พร้อมทั้งให้ผม
ยกมือยืดออกไปข้างหน้า (เข้าใจว่าเป็นการตรวจสภาพร่างกายแบบคร่าว ๆ) ในที่สุดทุกอย่างก็
เรียบร้อยดีและผมก็ออกจากห้องสอบทั้ง ๆ ที่ยังงง ๆ ว่าไม่เห็นสัมภาษณ์อะไรมากมายอย่างที่
คาดคิดไว้ ในที่สุดผมกับเพื่อนอีก 4 คน ก็ ได้เข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเป้าหมาย
ด้วยความดี ใจและภาคภูมิใจร่วมกับนักศึกษาอีกกว่า 60 คน
ผมเช่าห้องพักเล็ก ๆ อยู่ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บริเวณชุมชนแออัดสะพานเสาวนี1 ที่ ใช้
ข้ามคลองริมทางรถไฟสายเหนือเชื่อมถนนศรีอยุธยาให้ติดต่อกันตลอดสาย ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นที่
ตั้งกระทรวงการต่างประเทศและคณะวิทยาศาสตร์ บ้านที่ผมเช่าอยู่หลังร้านตุ๋มโภชนาซึ่งใกล้กับ
คณะฯ ใช้เวลาเดินไม่กี่นาทีก็ถึง การเรียนการสอนของคณะฯ ได้จัดให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเตรียมแพทย์เชียงใหม่เรียนร่วมกัน เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อาจารย์สตางค์สอนวิชา Organic Chemistry ท่านสอนดี
เข้าใจง่าย ทำ�ให้เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก
วันหนึง่ อาจารย์สตางค์เรียกประชุมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และเตรียมแพทย์
เชียงใหม่ ในห้อง Lecture ใหญ่ เพราะมีเหตุขัดแย้งกันระหว่างนักศึกษาบางคนของ 2 กลุ่มนี้
ผมไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ที่จำ�ได้คือ อาจารย์สตางค์ท่านสั่งสอนเสียยาวนานและพอจับใจ
ความตอนหนึ่งทำ�นองว่า
“ถ้าอยากทะเลาะกัน ตีกัน ให้มาบอกฉัน ฉันจะจัดเวที ให้ต่อยกัน...อย่าคิดว่าเป็นนักศึกษา
เตรียมแพทย์แล้วเก่งนะ คนเก่งจริง ๆ เขาไปเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ เมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้
เขาจึงเจริญ”
1 ตั้งชื่อตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
48 พรรษา พ.ศ. 2454 แต่สะกดว่า เสาวนี ซึ่งไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าเพราะเหตุใด
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อาจารย์สตางค์ เดินทาง
ไปส่งลูกศิษย์เพื่อไปศึกษาต่อ
ที่ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2504
(จากขวา)
ผศ. ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชยพฤทธิ์
รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
และ ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

หลังจากการอบรมสั่งสอนอย่างจริงจังครั้งนั้นแล้ว นักศึกษาที่ขัดแย้งกันทั้ง 2 กลุ่มก็
เข้าใจในเจตนาที่ดีของอาจารย์สตางค์ ทำ�ให้ความขัดแย้งยุติลงไปได้
การเรียนในเทอมแรกของผมผ่านไปได้ด้วยดี แต่ประมาณกลางเทอมสองผมล้มป่วยหนัก
ต้องนอนซมอยู่ที่ห้องเช่าหลายวัน สุพจน์ อิฐรัตน์ เพื่อนเก่าตั้งแต่เรียน ต.อ. สามพราน และเรียน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกัน ได้ ไปแจ้งให้อาจารย์สตางค์ทราบ ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยและ
ให้ความเมตตาแก่ผมอย่างมาก เพราะท่านทราบว่าผมไม่มีญาติอยู่ ในกรุงเทพฯ โดยฝากเงินสด
200 บาท มาให้ผมใช้ ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับช่วยประสานงานกับ ศ. นพ.กษาณ
จาติกวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้น ให้ช่วยรับผมเข้ารักษาที่ รพ.
ศิริราช เป็นคนไข้ห้องผู้ป่วยอนาถาโดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ผมรักษาตัวอยู่ประมาณหนึ่ง
อาทิตย์ แพทย์จึงให้กลับมาพักที่ห้องเช่าเดิมได้ อาจารย์สตางค์ก็กรุณากำ�ชับให้สุพจน์ช่วยดูแลจน
ผมหายเป็นปกติดีและกลับไปเรียนต่อได้จนจบเทอมสองและสอบไล่ผ่านได้
พ.ศ. 2504 เริ่มเรียนเทอมแรกของชั้นปีที่ 2 สุพจน์ ได้ช่วยหาห้องเช่าใหม่ ให้ผมอยู่ ใกล้
กับบ้านพักของสุพจน์เองที่อาคารสงเคราะห์พิบูลวัฒนา คลองประปา ถนนพระรามที่ 6 ห่างจาก
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พอสมควร ต้องเดินทางมาเรียนโดยรถเมล์ อยู่มาวันหนึ่ง ระหว่างที่
อาจารย์สตางค์บรรยายวิชาการอยู่ ในห้อง Lecture ใหญ่ ท่านก็ประกาศว่า “...ฉันมีทุนจะให้
นักศึกษาไปเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) ที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
ออสเตรเลีย ใครสนใจให้ ไปแจ้งสมัครลงชื่อที่ห้องทำ�งานของฉันด่วน...” นักศึกษาในห้องก็ดูเฉย ๆ
อีก 3-4 วันต่อมา ผมกับเพื่อนอีก 2-3 คนคุยกันเรื่องทุนไปเรียนต่อต่างประเทศที่อาจารย์
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สตางค์ประกาศไว้ ในห้องเรียนก็เลยชวนกันลองไปสมัครดูโดยไม่ ได้คิดจริงจังอะไรมากนัก จากนั้น
เรื่องก็เงียบหายไปพักใหญ่ วันหนึ่งผมเดินผ่านอาจารย์สตางค์ด้านข้างห้อง Lecture ใหญ่ ท่านก็
เรียกให้ผมหยุดแล้วบอกว่า “เรื่องทุนไปเรียนต่อของพวกเธอ ฉันกำ�ลังดำ�เนินการอยู่นะ คิดว่าน่าจะ
รู้ผลในเร็ว ๆ นี้ พวกเธอก็เตรียมตัวให้พร้อมไว้ก็แล้วกัน” อีกไม่นานอาจารย์สตางค์ก็เรียกผมไปพบ
และบอกว่า ท่านได้ทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลอมโบ ชุดแรกจำ�นวน 3 ทุน ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยให้ผมไปเรียนด้านชีววิทยา ภิญโญ พานิชพันธ์ ด้านเคมี
และวุทธิพันธ์ ปรัชญพฤทธิ์ ด้านฟิสิกส์ โดยท่านจัดการให้พวกเราไปสอบสัมภาษณ์ที่กองการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานขาว จนเป็นที่เรียบร้อยโดยมี ศ. ดร.กำ�จร มนุญปิจุ ช่วยประสานงานกับ
นายดนัย ดุละลัมพะ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์จากประเทศอังกฤษ และเพิ่งเข้ารับราชการในสถาน
ที่ดังกล่าว (ต่อมาใน พ.ศ. 2506 กองความร่วมมือฯ ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็น กรมวิเทศ
สหการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยมี นายบุญชนะ อัตถากร เป็นอธิบดีคนแรก เพราะ
เป็นผู้ดำ�เนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น) หลังจากนั้นอาจารย์สตางค์ก็ช่วยจัดการประสานงานเรื่อง
หนังสือเดินทาง กับสถานฑูตออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสีลม และตั๋วเครื่องบินสายการบิน Qantas
ที่ถนนพัฒน์พงศ์ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพวกเราทั้ง 3 คน ก็ ได้ก�ำ หนดออกเดินทางเมื่อวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2504 โดยอาจารย์สตางค์ได้กรุณาให้เกียรติไปส่งพวกเราที่สนามบินดอนเมืองด้วย
ขณะที่พวกเรา 3 คน เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ชั้นปีที่ 2 อาจารย์สตางค์ มี
โอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลียและท่านได้ ไปแวะเยี่ยมพวกเรา 3 คน ที่ Brisbane
ทำ�ให้พวกเราดี ใจและมีขวัญกำ�ลังใจดีขึ้นมาก พวกเราได้มี โอกาสหารือและรับฟังคำ�แนะนำ�ของ
อาจารย์สตางค์หลายเรื่อง ช่วงหนึ่งผมได้ถามอาจารย์ว่าผมอยากเน้นการเรียนวิชาพันธุศาสตร์
หรือ จุลชีววิทยา ซึ่งน่าสนใจมากกว่าวิชาสัตววิทยา หรือ พฤกษศาสตร์ (สมัยนั้นไม่มีวิชาชีววิทยา
โดยตรง) ท่านเปิดใจกว้างว่า “เธอชอบวิชาอะไรก็เรียนวิชานั้น ไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเดิม ๆ” ใน
ที่สุดผมก็เลือกเรียนด้านพันธุศาสตร์ที่กำ�ลังก้าวหน้าอย่างมากในยุคนั้น วันต่อมา วุทธิพันธ์ ก็รับ
อาสาขับรถโฟล์คสวาเก้นพาอาจารย์สตางค์และพวกเราไปเที่ยว Gold Coast ชายหาดด้าน
มหาสมุทรแปซิฟิกที่มีชื่อเสียงของรัฐควีนส์แลนด์ แต่พอไปได้ประมาณครึ่งทางอาจารย์สตางค์ก็
ฉุกคิดเรื่องในใจบางอย่างของท่านขึ้นมาได้และบอกให้พวกเราพาท่านกลับเมือง Brisbane โดยท่าน
บอกว่าจะรีบไปธุระต่อที่เมืองอื่น พวกเราก็เลยทำ�ตามความประสงค์ของอาจารย์
ปลาย พ.ศ. 2508 ผมเรียนจบชั้นปีที่ 4 โปรแกรมปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านพันธุศาสตร์
ในช่วงปิดเทอมก่อนจะเริ่มเรียนต่อปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ ในปีการศึกษาใหม่ ทางสำ�นักงาน
ทุนโคลอมโบก็อนุญาตให้ผมเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองไทยได้ ผมได้มาพักที่ โรงแรมเวียงเหนือแถว
และได้ถือโอกาสมาคารวะอาจารย์สตางค์ที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีตึก
ซอยรางนำ�้
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหลายตึก ทันทีที่ผมพบอาจารย์สตางค์ที่หน้าห้องธุรการของคณะ ท่านเอ่ยทักทาย
ผมด้วยความตกใจเล็กน้อย “เอ้ย! เธอรีบกลับมาทำ�ไม ทำ�ไมไม่เรียนให้จบก่อน” โดยผมไม่ทราบ
ว่าท่านกำ�ลังคิดอะไรอยู่ ในใจในเวลานั้น แต่ผมก็ตอบท่านว่า “ทางสำ�นักงานทุนโคลอมโบให้ผม
กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านช่วงปิดเทอมครับ” ท่านก็เลยรู้สึกเบาใจและพาผมไปพบ Dr. J. Dinning
เพื่อจะได้ขอทุน Rockefeller ไปต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผมก็เรียน
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(จากซ้าย) เทียนทอง คำ�พอ, วิสุทธิ์ ใบไม้ และ นิคม วรรณราชู
เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 3

ให้ท่านทราบว่าทางทุนโคลอมโบได้ ให้ทุนผมเรียนต่อปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด์ ซึ่งผมคุ้นเคยอยู่แล้ว ถ้าผมรับทุนจาก Rockefeller ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องใช้
เวลาปรับตัวใหม่อกี ซึง่ ท่านก็เข้าใจในเจตนาของผมและให้ก�ำ ลังใจในการกลับไปเรียนต่อทีอ่ อสเตรเลีย
เพื่อที่จะได้กลับมาช่วยกันทำ�งานตามที่ท่านตั้งใจไว้ พร้อมกันนั้นท่านก็หยิบกระเป๋าสตางค์พร้อม
หยิบยื่นเงินสดให้ผม 300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วงที่ผมพักอยู่ ในกรุงเทพซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นความมีเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายและพร้อมให้การสนับสนุนลูกศิษย์
และผู้ร่วมงานเสมอ
เมือ่ ผมเรียนจบปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ของแมลงหวี่ (Drosophila) และเขียนบทความ
วิจยั ส่งไปตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ 3 แห่ง คือ Chromosoma (Berl.), Journal of Heredity
และ Evolution ผมก็เดินทางกลับประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 และเข้ารายงาน
ตัวกับอาจารย์สตางค์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งใหม่ที่ถนนพระรามที่ 6 (ติดกับ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: Southeast
Asia Treaty Organization หรือ SEATO ซึ่งถูกยุบเลิกไปใน พ.ศ. 2520 และทำ�เป็นที่ตั้งของ
กระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบัน) อาจารย์สตางค์แสดงท่าทางดี ใจที่ ได้ทราบว่าผมเรียนจบ
เรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้ผมได้อยู่กับแม่และพี่น้องที่จังหวัดสุโขทัยหลายวันก่อนที่ผมจะทำ�
เรื่องบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ โท (รับเงินเดือน 2,450 บาท เท่ากับราคาทองคำ�หนัก
ประมาณ 7-8 บาท) ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.กำ�แหง พลางกูร รักษา
การหัวหน้าภาควิชา) เริ่มวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512 อาจารย์สตางค์ ได้พาผมไปพบกับ Dr. J.
Dinning และ Dr. R. Holland เพื่อขอการสนับสนุนการวิจัยจาก Rockefeller ซึ่งได้เสนอให้ทุน
ผมไปทำ�วิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research) ที่สหรัฐอเมริกา แต่ผมก็ขออนุญาตพัก
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นักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2503-2504) ถ่ายหน้าอาคารเก่าถนนศรีอยุธยา

ตั้งหลักก่อนหลังจากตรากตรำ�กับงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและงานเขียนบทความวิจัยดังกล่าว
ข้างบน ในขณะเดียวกัน Dr. Holland หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทางด้านพรีคลินกิ ได้กรุณา
ให้ยืมอุปกรณ์ที่จ�ำ เป็นสำ�หรับทำ�วิจัยพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์ของแมลงหวี่ เช่น กล้องจุลทรรศน์
ตูเ้ ย็นเก็บสารเคมี เครือ่ งปรับอากาศ เป็นต้น (ส่วนสารเคมีและอุปกรณ์ทจ่ี �ำ เป็นในการเลีย้ งแมลงหวี่
ในห้องปฏิบัติการ ผมก็ ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนเก่าที่เคยเล่าเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยกัน
คือ Dr. I. R. Bock ซึ่งได้รับทุนไปทำ�วิจัยหลังปริญญาเอกที่ University of Texas, Austin ใน
สหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลานั้น)
เนื่องจากผมไม่มีญาติและไม่มีบ้านพักอาศัยในกรุงเทพ อาจารย์สตางค์จึงอนุญาตให้ผม
พักอาศัยอยู่ที่ห้อง R202 ที่ซึ่งอาจารย์ภิญโญ พานิชพันธ์ และอาจารย์มานิต รุจิเมธามาส ได้
อาศัยอยู่ก่อนที่เขาจะลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และต่อมาอาจารย์วิชัย บุญแสง ได้มาพักอยู่
กับผมทีห่ อ้ งนีด้ ว้ ยก่อนทีจ่ ะลาไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนีอ้ าจารย์สตางค์ยงั อนุญาต
ให้ผมใช้ห้องนี้เป็นห้องหอเมื่อผมแต่งงาน โดยอาจารย์สตางค์ได้ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีมงคล
สมรสของผมด้วย จะเห็นว่าอาจารย์สตางค์ได้เอาใจใส่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องส่วนตัว
และเรื่องการงานทางราชการ
อาจารย์สตางค์ ให้ผมเลือกห้องทำ�งานทีภ่ าควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ (ตึก B) ตามที่
เห็นสมควร เพราะขณะนั้นตึก B มีห้องวิจัยขนาดใหญ่ด้านซ้ายมือว่างเปล่าเกือบทุกห้องทั้ง 3 ชั้น
(ชั้น 3, 4, 5) ส่วนด้านขวามือเป็นห้องพักของอาจารย์ภาควิชาอยู่เต็มทุกห้องแล้ว ส่วนห้องใหญ่
ท้ายตึกเป็นห้องเรียนปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทั้ง 3 ชั้น ผมจึงเลือกห้อง B405
เพราะเป็นห้องวิจัยใหญ่กว้างขวางดีสามารถใช้เป็นทั้งห้องเรียน ห้องทำ�งานและห้องปฏิบัติการ
วิจัยได้ด้วย อาจารย์สตางค์บอกให้ผมติดต่อกับนายสุเทพ ช่างไม้ของคณะ เพื่อจัดการเรื่องโต๊ะ
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และเก้าอี้ที่จ�ำ เป็นสำ�หรับการทำ�งานพร้อมทั้งชั้นวางหนังสือ ถ้าผมขาดสิ่งใดก็ ให้บอกท่าน ผมก็
เข้าใจเพราะว่าท่านมีภารกิจและสิ่งที่ต้องดูแลมากมาย
อาจารย์สตางค์ ได้เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาชีววิทยา พ.ศ. 2512 นอกเหนือจาก
สาขาเคมีและสาขากายวิภาคศาสตร์ที่มีมาก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักศึกษาปริญญาตรีชีววิทยารุ่นแรกมี 2 คน คือ น.ส.ปราณีต ดำ�รงผล (เดิม ชาญมานนท์) และ
น.ส.สุขุมาล จงธรรมคุณ (เดิม ฟุ้งเดช) โดยให้ผมรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ด้าน
ชีววิทยาในชั้นปีที่ 3 และ 4 ผมจึงจัดการสอนในห้อง B 405 โดยบรรยายบ้าง ให้นักศึกษาอ่าน
ตำ�ราภาษาอังกฤษบ้าง อ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษบ้าง ตามที่เห็นสมควร แล้วนำ�มาสรุป
ให้กลุ่มฟัง ส่วนการสอนปฏิบัติการก็ท�ำ ในห้องเดียวกันนี้
วันหนึ่งผมได้เข้าไปพบอาจารย์สตางค์ที่ห้องทำ�งาน (ตึก C) และแจ้งให้ท่านทราบว่า
บทความวิจัยที่ผมส่งไปตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติได้รับการตีพิมพ์ทั้ง 3 เรื่อง แต่วารสารที่สหรัฐ
อเมริกามีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ (page charge และ reprints คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 บาท)
แต่ขณะนั้นผมยังไม่มีเงินทุนวิจัยสำ�หรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านรู้สึกดี ใจที่เห็นผลงานวิจัยของผม
ได้รับตีพิมพ์ ในวารสารที่ดี ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหา ท่านยินดี ให้การสนับสนุนโดยพาผมไป
พบกับ ศ. ดร.กำ�จร มนุญปิจุ เลขานุการคณะฯ ที่ห้องธุรการ (ตึก C) ให้ช่วยดำ�เนินการเรื่องนี้ด้วย
อาจารย์ก�ำ จรก็ดูงง ๆ อยู่ แต่ก็รับดำ�เนินการให้ตามคำ�ขอของอาจารย์สตางค์ ผมเข้าใจว่าน่าจะ
ใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อการนี้ ทำ�ให้ผมรู้สึกดี ใจอย่างมากและประทับใจในความใส่ ใจในเรื่อง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของอาจารย์
อาจารย์สตางค์ ท่านมีส่วนร่วมที่สำ�คัญยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษาไทย
โดยเฉพาะการขยายโอกาสการอุ ด มศึ ก ษาสู่ ภู มิ ภ าคของประเทศไทยโดยเริ่ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่เป็นแห่งแรก อาจารย์สตางค์รับผิดชอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับ
เตรียมแพทย์ 2 ปีแรก ในนามโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2501 ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใน พ.ศ. 2503 จากจุดเริ่มต้นที่ดีและมีผลต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยังผลให้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝากนักศึกษารุ่นแรก ๆ ให้
เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ปีแรกที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาด้วยการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแนวทางเดียวกันภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้นยังไม่มีทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ)
อาจารย์สตางค์ มักให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดหาทุนของรัฐบาลไทยและทุนการศึกษาภายใต้ความช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศ โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของหน่วยงานสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทุน ก.พ.
(พ.อ.จินดา ณ สงขลา เลขาธิการ ก.พ.) ทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลอมโบ (นายบุญชนะ อัตถากร
อธิบดีกรมวิเทศสหการ) เพือ่ ให้นกั เรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี ได้มี โอกาสไปศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา
อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อกลับมาเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
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แผนที่แสดงที่ตั้งส่วนต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริเวณถนนศรีอยุธยา
ที่ ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ร่างขึ้นให้จากความทรงจำ�

ส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างบน นอกจากนี้อาจารย์สตางค์ ก็ยังมีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาอาจารย์ภายในประเทศ เช่น โครงการ UDC (University Development Commission)
วันหนึ่งอาจารย์สตางค์ ได้พาผมไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ UDC ซึ่งมี
ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธานการประชุมฯ ที่สำ�นักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
ถนนสุโขทัย (ศาสตราจารย์ ดร.กำ�แหง พลางกูร เป็นเลขาธิการ) เพื่อแนะนำ�ให้ผมได้เรียนรู้วิธีการ
บริหารและการจัดการองค์กร ผมสังเกตเห็นว่าอาจารย์สตางค์ไม่ค่อยพูดมาก ท่านจะพูดเฉพาะ
เรื่องสำ�คัญและอยู่ ในประเด็นการพิจารณาเท่านั้น ทุกคนในห้องประชุมจึงเกรงใจและให้ความ
เคารพอาจารย์สตางค์อย่างมาก
ผมกลับมาใหม่ ๆ ก็ ได้ทราบว่าอาจารย์สตางค์มี โครงการสร้างตึกชีววิทยาใหม่ (New
Biology Building หรือ ตึก N) เชื่อมต่อกับตึกวิจัย (R) และ ตึกเคมี (C) ท่านก็เปิดโอกาสให้ผม
เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยให้ความคิดเห็นด้วย ผมจึงได้มี โอกาสพูดคุยกับคุณอมร ศรีวงศ์ สถาปนิก
คนสนิทของอาจารย์สตางค์ ประจวบเหมาะกับเวลานั้นผมเพิ่งเขียนบทความวิชาการเรื่องวิวัฒนา
การของ gene concept ตีพิมพ์ ในวารสารแพทย์สัมพันธ์ (ประจำ�เดือนมกราคม 2513) ซึ่งเป็น
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เรื่องใหม่ที่น่าสนใจสำ�หรับสังคมไทย ผมจึงเสนอให้คุณอมร ช่วยจัดทำ�โครงสร้าง DNA ตาม
โมเดลของ Watson-Crick ที่ข้างกำ�แพงลิฟต์เพียงตัวเดียวซึ่งอยู่ติดกับบันไดขึ้นตึกนี้ (ต่างจากตึก
อื่น ๆ ที่มีลิฟต์ 2 ตัว แต่ขนาดเล็กกว่า) ลิฟต์ตัวนี้อยู่ด้านหน้าทางเข้าตึก ตรงข้ามห้องบรรยาย
พิเศษ (N101) ทำ�ให้บริเวณนั้นเป็นที่ โล่งจากชั้นล่างถึงชั้นบนสุดซึ่งน่าจะเหมาะสมที่จะทำ�ให้
โครงสร้าง DNA เป็นสัญลักษณ์ของตึกชีวะใหม่นี้และมีความทันสมัย เพราะยุคนั้นการค้นพบ
โครงสร้าง DNA เป็นเรื่องใหม่และได้รับความสนใจทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และสื่อสังคมทั่วโลก
หลังจากที่ J. D. Watson, F. H. C. Crick และ M. H. F. Wilkins ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สรีรวิทยาและการแพทย์ ใน พ.ศ. 2505 อาจารย์สตางค์และคุณอมรก็เห็นชอบด้วยอย่างยิ่งและ
ให้ช่างก่อสร้างจัดการทำ�โครงสร้าง DNA โดยใช้หินขัด 4 สีสดสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของ
หน่วยนิวคลี โอไทด์ A, T, C, G ที่ยึดโยงกันเป็นนิวคลี โอไทด์สายยาวเกลียวคู่ดูสวยงามสะดุดตา
ดีมากจากชั้น 1 ถึง ชั้น 6 แต่น่าเสียดายที่ โครงสร้าง DNA ข้างลิฟต์นี้ถูกปิดทับไปแล้วด้วยลิฟต์
ตัวใหม่ของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6
อาจารย์สตางค์ ให้ความสนใจในโครงสร้างของอาคารอย่างมาก ท่านเคยเล่าให้พวกเรา
ฟังว่าทุกครั้งที่ท่านเดินทางไปดูงานในต่างประเทศท่านจะดูอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ
เสียงและถ่ายรูปเก็บไว้เสมอและนำ�มาประยุกต์ ใช้ ในการสร้างอาคารใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
ท่านมีส่วนรับผิดชอบด้วยความร่วมมือกับคุณอมร ศรีวงศ์ สถาปนิกคนสนิทของอาจารย์ จะสังเกต
ได้จากอาคารเรียนรวม “ตึกกลม” หรือ “ตึกจานบิน” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง “ตึกฟักทอง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจาก
นั้นจะสังเกตว่าอาคารหลักต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะมี โครงสร้างพื้นฐานคล้ายกัน
จะต่างกันก็แค่รูปทรงภายนอกเท่านั้น และที่น่าสังเกต คือ อาคารทุกหลังจะมี “ห้องน้ำ�” อยู่ ใกล้
ลิฟต์หรือข้างบันไดที่จัดไว้ทางด้านหน้าทางเข้าอาคารทุกหลัง เพราะท่านต้องการสะท้อนให้เห็น
ว่าอาคารสถานที่ทำ�งานมีความสะอาดและถูกสุขอนามัยเสมอ ผมพบเห็นอาจารย์สตางค์เดินตรวจ
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อาคารทุกหลังเป็นประจำ�
อาจารย์สตางค์ ให้ความสำ�คัญกับพวกเรานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ไฟแรงและรับฟังความ
คิดเห็นใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่วแน่ ท่าน
ได้ จั ด เวที พู ด คุ ย อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการโดยการจั ด เลี้ ย งอาหารเย็ น ที่ บ้ า นท่ า นในซอยทองหล่ อ
ถนนสุขุมวิท หลายครั้ง และอาจารย์สตางค์ยินดีและเต็มใจไปร่วมงานสังสรรค์ของพวกเราที่จัด
ขึ้นเป็นระยะ ๆ ที่บ้านของอาจารย์ที่มีหลักแหล่งแล้ว เช่น บ้านของอาจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช
อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบ้านของอาจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ถนนพหลโยธิน
(บริเวณใกล้ โรงเรียนหอวัง ห้าแยกลาดพร้าวในปัจจุบัน) ส่วนผมและอาจารย์รุ่นใหม่อีกหลายคน
ที่ยังไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองก็ ได้ ไปร่วมงานด้วยทุกครั้ง อาจารย์สตางค์รับฟังความเห็น
และแนวคิดของพวกเราด้วยความใส่ ใจในเจตนาดีของพวกเราและนำ�มาปฏิบัติเท่าที่จะทำ�ได้ ใน
ระบบราชการ นอกจากนั้นอาจารย์สตางค์ยังให้ความใส่ ใจและห่วงใยอาจารย์รุ่นใหม่ที่ส�ำ เร็จการ
ศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศโดยจัดหาเงินงบประมาณมาจัดตั้งเป็นกองทุนหารายได้มา
สนับสนุนเงินค่าตอบแทนทีร่ จู้ กั กันในนาม “เงิน supplement” เพิม่ เติมให้แก่อาจารย์ ใหม่อกี เดือนละ
2,000 บาท นอกเหนือจากเงินเดือนราชการประจำ�เพื่อให้อาจารย์ ใหม่แต่ละคนสามารถทำ�งาน
สอนและวิจัยได้เต็มเวลาโดยไม่ต้องไปหารายได้จากภายนอก
สิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดีส�ำ หรับผมและอาจารย์หลายท่านรวมทั้งนักศึกษาจำ�นวนหนึ่ง คือ
ในเย็นวันศุกร์วันหนึ่งอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ได้พาพวกเราประมาณ 20 คน เข้าเฝ้าพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงดนตรีเป็นการ
ส่วนพระองค์ร่วมกับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ณ เวทีสวนอัมพร พระราชวังดุสิต พวกเรานั่งฟังดนตรี
อย่างมีความสุขยิ่ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงดนตรี โดยเฉพาะแซกโซโฟนได้อย่างยอดเยี่ยมและ
ยังทรงให้ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมฟัง อีกทั้งยังทรงหยอกเล่นกับอาจารย์สตางค์เป็นระยะ ๆ ยัง
ความปลาบปลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ผมให้ความเคารพรักและศรัทธา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในฐานะครู ผู้บังคับ
บัญชา นักวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นฐานรากสำ�คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ให้ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง 60 ปี ในปีนี้ ผมขอสดุดีความดีงามของ ศาสตราจารย์
ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่ ได้สร้างผลงานไว้เป็นตำ�นานในวงการวิทยาศาสตร์ไทย ดังวลีที่ผมเขียน
ไว้ ในตำ�ราพันธุศาสตร์ (พ.ศ. 2527, 2533, 2536)
ขอน้อมอุทิศแด่...ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
คุณครูและผู้เป็นกำ�ลังสำ�คัญช่วยผลักดัน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานในประเทศไทยให้ก้าวไกลมาถึงขณะนี้
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60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ย้อนอดีต มองปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเคมี
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสำ�คัญต่อชาวคณะวิทย์มากเพราะเราอยู่
กันเหมือนบ้าน เพียงแต่ ไม่ ได้ ใช้พักผ่อน กินอยู่ หลับนอน แต่ ใช้ทำ�อะไรหลายอย่างที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัน ยกเว้นกินข้าวที่ โรงอาหาร เรามีนักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาเรียนและจบออกไป มี
อาจารย์รุ่นใหม่มาทดแทนอาจารย์รุ่นเก่าอย่างต่อเนื่อง การผลัดเปลี่ยนนี้เองที่ท�ำ ให้คณะวิทย์ไม่
เคยหยุดนิ่ง
ผู้เขียนเข้ามาเรียนที่นี่ ในปี 2512 ซึ่งเป็นปีแรกที่ย้ายมาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ ในปัจจุบัน และเป็นการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มี
สัญลักษณ์เป็นงูพันคบเพลิง เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ใช้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระปรมา
ภิไธยย่อ “ม”
การเรียนปี 1-2 สมัยนั้นเรียนรวมกันหลายคณะคล้ายกับตอนนี้ เราสอนนักศึกษาหลาย
กลุ่มที่ศาลายา ห้องเรียนหลักเป็นห้อง L01-05 ของตึกกลม เรียนกัน 200-250-300 คน ส่วน
Lab ก็ทำ�กันที่ตึก C (เคมี) ตึก B (ชีววิทยา) และตึก P (ฟิสิกส์) สมัยก่อนอาจารย์ ไม่มี Sheet ให้
ต้องจดเล็คเชอร์ ให้เป็น ห้องสมุดจึงมีความจำ�เป็นมาก โดยอยู่ที่ตึกฟิสิกส์ชั้น 2 และ 3 (ปัจจุบัน
เป็นห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ที่ตั้งตามชื่อคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์) นับได้ว่าเป็น
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศเพราะมีทั้ง Texts และ Journals มากมาย เมื่อเรียน
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กันเสร็จเราก็ ไปดูหนังสือกันที่นี่ ต้องฝึกอ่าน Texts ภาษาอังกฤษให้เป็น นักศึกษาจึงใช้ห้องสมุด
ตลอดเวลาไม่เฉพาะใกล้สอบซึ่งต่างจากสมัยนี้ ห้องสมุดจึงต้องปรับให้มีทั้งบริเวณผ่อนคลายและ
อ่านหนังสือด้วยเพื่อดึงดูดนักศึกษา การเรียนที่นี่ดีที่ตรงถ้าสงสัยก็ ไปพบอาจารย์ที่ห้องทำ�งานได้
สะดวก ปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อยไปพบอาจารย์ สิ่งที่นักศึกษาต้องการมักเป็น Sheet, Slide
Presentation, เฉลยการบ้าน และข้อสอบเก่า แต่ข้อสอบ Multiple choice ที่ปกปิดก็ ได้จากรุ่นพี่
นับเป็นการเรียนวิถี ไทยอีกแบบหนึ่ง
การเรียนเคมีนั้นสนุกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการทำ� Lab ที่ตื่นเต้นดี มี
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย จำ�ได้ว่า ศ. ดร.ทองศุข พงศทัต อาจารย์สอนวิชาเคมี จากคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยบอกว่าคณะวิทย์รวย ประตูห้องเรียน ห้อง Lab และ
โต๊ะ Lab ทำ�ด้วยไม้สักทั้งหมด เครื่องมือก็ทันสมัยกว่า ก็รู้สึกภูมิใจที่ ได้เรียนที่คณะวิทย์ ตอนนี้
ถ้าไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ก็จะพบว่าเขามีเครื่องมือที่ ใหม่กว่าเราแล้ว เมื่อกลับมาเป็น
อาจารย์ ในภาควิชาเคมียิ่งเห็นว่าการออกแบบห้อง Lab นั้น Perfect มาก ไม่ต้องมีฝ้าปกปิด
ระบบท่อ (loft style) มีห้องผลิตแก๊สและส่งแก๊สตามท่อซึ่งสะดวกมาก (รื้อออกไปแล้ว) ระบบ
ท่อน้ำ�ทิ้งก็ทำ�จากท่อแก้วมี seal ที่ทนการสึกกร่อนจากสารเคมี ได้ดี กลุ่มอาคารในคณะวิทย์
ออกแบบให้เชื่อมกันตั้งแต่ตึก C (Chem) ตึก R (Research) ตึก B (Biology) ตึก P (Physics)
ตึก Pr (Preclinic) โดยใช้ทางเดินกึ่งระเบียงที่กว้างขวางไม่ต้องกลัวเปียกเมื่อฝนตก (บางที่กลาย
เป็นที่วางของอย่างถาวรแล้ว) ส่วนตึก N (New Biology) ที่สร้างภายหลังมีคานรับนำ�้ หนักอยู่
บนดาดฟ้าก็ดูแปลกดี ทางเดินเชื่อมตึกที่ โปร่งโล่งนี้ทำ�ให้เห็นทัศนียภาพของพื้นที่สีเขียวที่ตัดกับ
สิ่งก่อสร้างที่งอกขึ้นภายหลัง เช่น ตึกคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติหรือตึก K หรืออาคาร
VentureClub ที่ประชิดกับตึกฟิสิกส์ รวมทั้งอาคารสูงนอกคณะ ทำ�ให้รับรู้ถึงความเจริญเติบโต
และความแออัดที่คืบคลานเข้ามาในคณะ รวมทั้งภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครรอบคณะที่เปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างชัดเจน
การที่มหาวิทยาลัย ขยายพื้นที่ ไปยังวิทยาเขตศาลายา และคณะวิทย์มีอาคารที่ศาลายา
4 หลัง ทำ�ให้คณะวิทย์ทั้งพญาไทและศาลายามีพื้นที่ท�ำ วิจัยมากขึ้น Teaching Lab ที่พญาไท
ก็ถูกปรับเป็น Research Lab มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกมากขึ้น จำ�นวนนักศึกษา
บัณฑิตมีมากใกล้เคียงกับนักศึกษาปริญญาตรี ซึง่ คาดได้วา่ จะยังคงสร้างผลงานวิจยั ได้เป็นระดับต้น ๆ
ของประเทศต่อไป
ที่เล่าข้างต้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ด้านบริหารจัดการคณะนั้นผู้เขียนไม่ค่อยทราบมากนัก ยกเว้นในบางงานที่ ได้รับมอบหมายจากผู้
บริหาร เมื่อท่าน ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นคณบดี ในปี 2542 ท่านได้ ให้ โอกาส
ผู้เขียนทำ�งานบริหารด้านการศึกษา จึงทำ�ให้ ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำ�งานของคณะ
มากขึ้น ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การสร้าง
เครือข่ายกับต่างประเทศ และการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงนโยบายการศึกษาและ
วิจัยของประเทศ จึงขอเล่าในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาที่ท่านได้ ให้ทั้งแนวคิด
วิธีการทำ�งาน และการสนับสนุนการทำ�งานอย่างเต็มที่
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กิจกรรม Science Project Exhibition เปิดโอกาสให้นักศึกษานำ�เสนอผลงานวิจัย
ในแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ดำ�เนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2543

ในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ท่านได้ทำ�ให้หลักสูตรพิสิฐวิธานที่ท่าน
คณบดี ศ. ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ริเริ่มแนวคิดไว้ ให้ดำ�เนินการได้จริง โดยกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ภาควิชาที่พร้อมจัดหลักสูตรให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงเลือกศึกษา โดยเรียนราย
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนปริญญาเอกได้ โดยไม่ต้องเรียน
ปริญญาโท เรียกว่าเป็นโปรแกรม B.Sc-Ph.D. หลักการของหลักสูตรพิสิฐวิธานนี้เป็นต้นแบบ
ทำ�ให้คณะเทคนิคการแพทย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ�หลักสูตรใน
ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังให้ทุนแก่นักศึกษาที่สนใจทำ�วิจัยได้ ไปทำ�วิจัยในต่างประเทศช่วงปิด
เทอม 3 เดือน เป็นการสร้างประสบการณ์วิจัยและชีวิตที่ดียิ่ง ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนที่ ไปได้
ศึกษาต่อปริญญาเอกด้วย
สำ�หรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ท่านก็ ให้จัดหลักสูตร “B.Sc.-MM.” เพื่อให้
เรียนรู้วิธีบริหารจัดการ โดยร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายวิชาระดับ
ปริญญาโทให้เรียนในชั้นปี 4 และเมื่อจบปริญญาตรี (B.Sc.) แล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่วิทยาลัย
การจัดการอีกเพียง 1 ปี แทนที่จะเป็น 2 ปี ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดหลักสูตรที่เอื้อให้
สามารถเลือกเรียนในโปรแกรมนี้ ได้
การดูแลนักศึกษาใหม่กอ่ นเข้าเรียนเพือ่ ให้ผกู พันกับคณะวิทย์ ได้จดั ค่ายเสริมสร้างวิชาการ
โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ทั้งอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา
ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและรุ่นพี่-รุ่นน้อง ทำ�ให้นักศึกษาใหม่
มีความพร้อมและเชื่อมั่นในการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถปรับตัวในการเรียนแบบพึ่งพากันใน
มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้นมาก
การที่คณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรีเกือบ 1 ใน 4 ของนักศึกษาทั้งหมด
(ประมาณ 250 คนต่อรุน่ ) จึงต้องเสริมสร้างและสนับสนุนศักยภาพให้กบั นักศึกษาทุน แต่กเ็ ปิดกว้าง
ให้ผู้ที่ ไม่ ได้รับทุนเข้าร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น Junior Science Club ที่เชิญวิทยากรมา
เล่าเรื่องที่น่าสนใจและซักถามพูดคุยอย่างกันเองในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การพัฒนาทักษะ
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กิจกรรม Open House: เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากโรงเรียนต่างๆ

ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดค่ายวิชาการให้นักศึกษาทุน เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชา Senior Project ที่ผ่านมา
นักศึกษาจะส่งรายงานผลวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและให้เกรด ซึ่งท่านคณบดี ได้สนับสนุน
ให้จัด Science Project Exhibition ขึ้นในปี 2543 เพื่อให้นักศึกษาปีที่ 4 นำ�เสนอผลงานทั้งแบบ
บรรยายและโปสเตอร์เป็นประจำ�ทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 250 เรื่อง ซึ่งได้ขยายผลโดยไปร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ที่มีนิสิตนักศึกษาทุน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชนขึ้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทั้งที่ ได้รับทุนวิทยาศาสตร์และไม่ ได้
รับทุนได้มี โอกาสเสนอผลงานวิจัยของตนเองให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมนี้ ได้จัดมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
นักศึกษาทุนในโครงการ พสวท. และ ศรีตรังทอง ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความสามารถและ
สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคณะดำ�เนินการคัดเลือกเอง ท่านคณบดีเล็งเห็นว่าการรับตรงจะทำ�ให้
นักเรียนเลือกสมัครในคณะที่สนใจได้ และเพื่อให้ ได้ประโยชน์กับทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล
จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบรับตรงในการคัดเลือกนักศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์รับ
เป็นผูป้ ระสานงานด้านการจัดทำ�ข้อสอบและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่วนมหาวิทยาลัยดำ�เนินการ
รับสมัคร ผลการดำ�เนินการนี้ทำ�ให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาคงศึกษาต่อจนจบโดยไม่ลาออกมีจ�ำ นวน
มากขึ้น
ช่วงเริม่ ต้นของโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ใหม่ 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ทั้งการทำ�หลักสูตร
การรับอาจารย์ ใหม่ เตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสอนและภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
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กิจกรรม Science Show หรือ Science Lecture เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำ�คัญของวิชาวิทยาศาสตร์
สู่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ

อย่างดีจากอาจารย์ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาดังกล่าว และต่อมาได้เปิด
สาขาธรณีวิทยาเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร
การเปิดหลักสูตรใหม่ยงั ต้องประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผูเ้ รียนทีเ่ หมาะสมกับหลักสูตรด้วย
แต่จากการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่ ให้ โควตาแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้
เคียง ได้นักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรีจำ�นวนน้อยเพราะคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ คณะวิทย์จึงจัด
โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ไม่ ใช่การติวแต่ ให้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ กระตุ้นให้สนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้และตั้งใจเรียน โดยทั้งเรียนและ
ฝึกทำ� Lab จริง โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์จากภาควิชาเคมี ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีผลให้นักเรียนสอบเข้าเรียนใน
หลักสูตรของวิทยาเขตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าเรียนในสถาบันอื่นได้ด้วย พร้อมกันนั้นคณะวิทย์
ยังจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คุณครูที่ ใกล้ชิดกับ
นักเรียนได้สานต่อในการให้ความรู้กับนักเรียนได้ดีขึ้น ซึ่งคุณครูที่ร่วมโครงการท่านมีความสนใจใน
การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเพียงแต่ขาดโอกาสที่จะหาความรู้เพิ่มเติม โครงการเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนได้ขยายผลไปยังวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ โดยได้รับความร่วม
มือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำ�นาจเจริญ ที่ ให้การสนับสนุนสถานที่
และอาหารแก่นักเรียนที่เข้าร่วม โดยเริ่มในปี 2553 เพื่อเตรียมการก่อนรับนักศึกษาของวิทยาเขต
อำ�นาจเจริญ ในปี 2556 ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะวิทย์เป็นวิทยากรนำ�ใน
ช่วงแรก และมีนักศึกษาปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ ไปร่วมกันสอนน้องในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2 สัปดาห์
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โครงการได้ยุติลงเมื่อการเปิด-ปิดภาคตามประชาคมอาเซียนไม่ตรงกับการปิดภาคฤดูร้อนของ
โรงเรียน
คณะวิทย์ได้จัด Science Show เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ โดย
ท่านคณบดีอมเรศได้เชิญวิทยากรต่างประเทศมาจัด Science Show ที่พญาไท ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่สนุกและน่าสนใจมาก แต่หากจัดให้นักเรียนจะมีปัญหาการฟังภาษาอังกฤษ ท่านจึงให้อาจารย์
คณะวิทย์ทำ�กันเอง โดยช่วงต้นได้อาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นวิทยากรนำ� เช่น ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ (เคมี) ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ (ชีววิทยา) ศ. ดร.
ทิมโมธี เฟลเกล (เทคโนโลยีชีวภาพ) ฯลฯ และให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก เป็นทีมปฏิบัติ เริ่มจาก
งาน Open House คณะวิทย์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขต
อำ�นาจเจริญ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนและคุณครูจำ�นวนมาก คณะจึงทำ�โครงการสัญจร
ไปทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายแห่ง และมีทีมอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี โท
และเอก ออกแบบกิจกรรมที่ ไม่ซ้ำ�กัน สาขาเคมี ได้แก่ รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง สาขาฟิสิกส์
ได้แก่ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ผศ. ดร.นฤมล เอมมะรัตน์ และ ผศ.
ดร.รัชภาค จิตต์อารี สาขาชีววิทยา ดร.ระพี บุญเปลื้อง และสาขาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร.กรกนก
บุญวงศ์ ในช่วงเวลาไม่กี่ปีก็พบว่า Science Show เป็นกิจกรรมที่ “ติดตลาด” ที่นักเรียนทำ�ได้เอง
เราจึงลดการจัดลง
ปี 2542 ท่านคณบดีอมเรศ เป็นประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
หรือ ทวท. (ปัจจุบันเป็นสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สควทท.) ต่อเนื่องจาก
ศาสตราจารย์กิตติชัย วัฒนานิกร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท่านทั้งสอง
เห็นความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ ในการพัฒนาประเทศ จึงร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการ
พัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยขอ
งบประมาณจากรัฐบาลผ่านสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ให้ทนุ แก่นกั เรียนทีส่ นใจและ
เรียนดีเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกพัน รวม 4 รุ่น จำ�นวน 1,200 คน
ต่อมาในปี 2552 ได้ต่อโครงการระยะที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น 1,600 คน
โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปริญญาตรี-โท-เอก เมื่อสำ�เร็จแล้วมีข้อผูกพันให้ปฏิบัติงานในภาครัฐเป็น
เวลาเท่ากับที่รับทุนปริญญาโทและเอก (ไม่รวมเวลาที่รับทุนปริญญาตรี) ซึ่งคณะวิทย์รับหน้าที่
บริหารโครงการฯ โดยมีหน่วยประจำ�อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ปัจจุบันยังคงดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา
การทำ�วิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการสร้างงานวิจัยเป็นหัวใจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ท�ำ งานและสร้างผลงานวิจัยจะได้รับการสนับสนุนเพราะสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกได้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ประสบความสำ�เร็จที่สร้างผลงานวิจัยจำ�นวนมากให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามในด้านการจัดการศึกษา เพือ่ ดูแลและพัฒนานักศึกษาให้เรียนรูท้ ง้ั ด้านวิชาการ
และสังคมทีเ่ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกในขณะนี้ ผูเ้ ขียนรูส้ กึ ว่าถูกทิง้ ให้อยูเ่ บือ้ งหลัง อาจารย์
ของคณะวิทย์ที่สนใจในด้านการเรียนการสอนและได้พัฒนาการสอนมี ไม่น้อย แต่ยังไม่มีระบบที่
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สนับสนุนทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตอาจทำ�ให้ ไม่มีผู้สนใจพัฒนา
การสอนจนอาจถึงภาวะวิกฤตได้ ถ้าคณะต่าง ๆ ไม่เห็นความสำ�คัญที่ต้องให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่จ�ำ เป็นสำ�หรับวิชาชีพแล้ว จะทำ�ให้ลดรายวิชาพื้นฐานลง เมื่อผู้เรียนน้อยลงจะ
ส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาวิชาชีพมีพื้นฐานไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ ได้ ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็จะถดถอยลงในที่สุด
การส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการ จำ�เป็นต้องสมดุลจึง
จะสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อสังคม และ
ต่อประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนับเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้บริหารต้องสร้างความมั่นใจและทำ�ให้
ชาวคณะวิทย์มีกำ�ลังใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการสืบสานพันธกิจของการ “สร้างทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม” โดย
ทบทวนบทบาทของคณะ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เปิดโลกทัศน์ ใหม่เพื่อเรียนรู้และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ร่วมกัน
วางแผนปฏิบัติงานและร่วมมือปฏิบัติจริงในวัย 60 ปี ของคณะต่อจากนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของการ “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ในระดับสากล” ให้ ได้
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รัก...ผูกพัน...ภูมิ ใจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
อดีตหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ (พ.ศ. 2529-2537)
และอดีตคณบดีวิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2554-2555)

ปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอายุครบ 60 ปี ถ้าเป็นคนก็เริ่มเข้าสู่วัย
เกษียณ โดยที่ ได้สั่งสมประสบการณ์ตลอดมาในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมายาวนานถึง 60 ปี ต้องถือว่าเป็นคณะที่มีความขลังไปด้วยผลงาน ผลผลิต รวมถึง
ชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ดีเมื่อกล่าวถึงความสำ�เร็จของคณะ
วิทยาศาสตร์ เราย่อมหมายถึงความสำ�เร็จที่มาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บัณฑิตทุกรุ่นทุกสมัยที่ช่วยกันสร้างความเป็นปึกแผ่นสืบทอดกันมา นับแต่วันที่ ศ. ดร.สตางค์
มงคลสุข ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนกระทั่งมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ในวันนี้ นอกจาก
บุคคลทั้งหลายที่มีส่วนสำ�คัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่คณะฯ แล้ว องค์ประกอบอื่น ๆ
ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ก็คือ คุณภาพของหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ ผลผลิต
ทุนวิจัยจากแหล่งทุกต่าง ๆ การเป็นแหล่งเรียนรู้ การทำ�ประโยชน์ ให้แก่สังคม อาคารสถานที่ และ
ที่ส�ำ คัญไม่น้อยก็คือวัฒนธรรมองค์กร
ถ้าถามว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราแตกต่างจากที่อื่นตรงไหน คงต้องบอกว่าคณะฯ ของ
เรามีลักษณะพิเศษบางอย่าง ที่อาจเป็นต้นแบบให้แก่คณะอื่น ๆ ได้ นั่นคือบรรยากาศการวิจัยและ
ความมุง่ มัน่ ในงานวิจยั จนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร พวกเรามักได้พบเห็นอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต
อยู่ทำ�งานจนค่ำ�มืดหรือมาทำ�งานในวันหยุด ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของที่นี่ แม้แต่อาจารย์เกษียณ
แล้วยังเฝ้าวนเวียนมาทีค่ ณะฯ บางคนก็ยงั มาช่วยเป็นพีเ่ ลีย้ งให้อาจารย์ ใหม่ ๆ ทำ�งานวิจยั อาจารย์
หลายท่านบอกว่าคณะวิทยาศาสตร์คือบ้านหลังที่สอง ถึงแม้ ไม่ ได้ทำ�งานประจำ�แล้วด้วยความรัก
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และผูกพันก็ยังคงมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อยู่เสมอ จนกระทั่งรวมตัวกันตั้งชมรม
อาจารย์เกษียณคณะวิทยาศาสตร์หรือ SuperSc ที่นอกจากจะพบกันที่คณะฯ ทุก 3 เดือนแล้ว
ชมรมฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ อีกด้วย
ความผูกพันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ปรากฏให้เห็นในทุก
ภาควิชา สำ�หรับภาควิชาฟิสิกส์นั้น ดิฉันมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับนักศึกษาเมเจอร์ฟิสิกส์นับ
แต่รุ่นแรกที่จบปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2517 จำ�นวน 8 คน ซึ่งดิฉันสามารถจำ�ชื่อได้ทุกคนจน
ถึงบัดนี้ ถึงแม้จ�ำ นวนนักศึกษาฟิสิกส์จะเพิ่มขึ้นเป็นรุ่นละหลายสิบคนในปัจจุบัน แต่ความใกล้ชิด
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษายังคงเหมือนเดิม ยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาบัณฑิตที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้วยแล้ว จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยาวนาน หรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนคนใน
ครอบครัว
ในฐานะที่เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
ชีวิตตนเอง ดิฉันจึงรู้สึก “รัก ผูกพัน และภูมิใจ” ในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่นแห่งนี้ และ
เชื่อมั่นว่าคณะฯ จะมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อก้าวต่อไปถึงปีที่ 100, 200,... พร้อมกับการสร้าง
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ สังคม และมนุษยชาติสืบไป
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44 ปี ในคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสรีรวิทยา ผู้ก่อตั้งเครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
(Consortum for Calcium and Bone Research หรือ COCAB)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำ�ปี พ.ศ. 2547 สาขาต่อมไร้ท่อ

ผู้เขียนได้รับการทาบทามอีกครั้งจากหัวหน้าภาควิชาฯ ให้เขียนบทความสำ�หรับ “หนังสือ
60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์” หลังจากได้ปฏิเสธห้องสมุดสตางค์ฯ ไปหนึ่งรอบ
ตอนนี้ก็เลยต้องยอมรับสถานะอาจารย์สูงวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ความจริงการที่รับจะเขียน
บทความนี้ก็ดีเหมือนกัน เพราะทำ�ให้ ได้กรอเทป (โปรดสังเกตใช้เทคโนโลยีเก่ามาก) ย้อนกลับไป
เมื่อได้ก้าวเดินเข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรกตอนอายุ 23 ปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517
ผู้เขียนเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสรีรวิทยา หลังจากจบปริญญาตรีสาขา Biological
Science จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยยังรับสมัครอาจารย์ ใหม่ ในวุฒิ
ปริญญาตรีอยู่ อาจเป็นเพราะว่ามีคนจบบัณฑิตศึกษาน้อย หากเลือกรับแต่ที่จบ ป.โท–ป.เอก ก็คง
ไม่ค่อยมีคนมาสมัคร และตอนนั้นคณะฯ ก็คงยังมีความคิดว่า ถ้าดูแล้วถูกใจอยู่กันได้หรือถูกสเปก
ก็ ให้รับเข้ามาเพื่อมาปั้นต่อ (ซึ่งต่างจากในสมัยนี้ที่คณะฯ เลือกที่จะรับแบบจบเบ็ดเสร็จพร้อม
ประสบการณ์ เข้ามาแล้วผลิตผลงานได้เลยยิ่งดี ไม่ต้องลงทุนแพง) ตอนผู้เขียนเข้ามาใหม่ ๆ ได้รับ
เงินเดือนไม่ถึง 2,000 บาท! อย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวโรงอาหารแบบพิเศษชามละ 5 บาทเอง ปีต่อมา
ลาศึกษาต่อ ป.โท–ป.เอก ทีภ่ าควิชาฯ โดยมีหวั หน้าภาควิชาฯ คือ ศ.เกียรติคณ
ุ เลียงชัย ลิม้ ล้อมวงศ์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์เป็น Mentor ที่มีพระคุณยิ่ง เพราะให้ทั้งความรู้วิชาการ
เป็นตัวอย่างของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี อาจารย์สอนวิธีคิด การวางแผน และการตัดสินใจ
ซึ่งผู้เขียนได้น�ำ มาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จนถึงทุกวันนี้ ภาระงานของอาจารย์ ในสมัย 35 ปีก่อนนั้นก็
คล้าย ๆ กับในปัจจุบัน คือ มีหน้าที่สอน (เป็นห้องขนาดใหญ่ ไม่มีแบ่งกลุ่มเล็ก นอกจากชั่วโมง
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ปฏิบัติการ) ทำ�งานวิจัย และบริการวิชาการบ้าง (แต่ ไม่มีหมวดทำ�นุบ�ำ รุงฯ) ก็ ให้สงสัยอยู่เหมือน
กันว่าอาจารย์รุ่นเก่าท่านไม่ ได้ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ท�ำ ไมท่านจึงสอนเก่ง
ทำ�ให้เราเข้าใจได้ ทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (ที่ทำ�ให้ ไม่เข้าใจหรืองงกว่าเดิมก็มีบ้าง แต่น้อย)
ทำ�ให้ลูกศิษย์มากมายประสบความสำ�เร็จ ท่านผู้อ่านลองช่วยคิดวิเคราะห์ ให้ด้วย
เหตุผลหนึ่งที่ผู้เขียนคิดได้ก็คือ ท่านอาจารย์รุ่นบุกเบิกคณะวิทยาศาสตร์นั้น เป็นสมองชั้น
หัวกะทิของนักศึกษาแพทย์สมัยนั้น และท่านอาจารย์สตางค์ได้คัดเลือกและส่งไปเรียนต่อในต่าง
ประเทศ ดังนั้นท่านต้องมีคุณสมบัติเป็นเลิศอยู่แล้ว แต่ละท่านล้วนมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความเป็นครูสูง อีกอย่างที่สำ�คัญก็คือหลายท่านเป็นเพื่อนนักเรียนกันมาก่อน เมื่อจบกลับมาเป็น
อาจารย์คนไทยรุ่นแรก ๆ ของคณะฯ จึงมีความสนิทสนมกันมาก ถึงแม้จะมีความคิดเห็นต่างกัน
แต่ก็สามารถทำ�งานร่วมมือกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อภาควิชาฯ
จัดงานประชุมหรืองานรื่นเริง ก็จะมีหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ภาควิชาอื่น ๆ มาร่วมงานอย่าง
คึกคักบรรยากาศอบอุ่นมาก ตั้งแต่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาบัณฑิตจนเป็นอาจารย์รุ่นเด็ก ผู้เขียนและ
เพื่อน ๆ ได้ติดตามหัวหน้าภาคฯ ไปรู้จักสนิทสนมกับอาจารย์ผู้ ใหญ่ ในภาควิชาอื่น ๆ พลอยได้รับ
ความเมตตาและคำ�แนะนำ� ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้ ใหญ่ ไปด้วย ประสบการณ์
เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ท�ำ ให้เรามี ใจยินดีที่จะช่วยเหลืออาจารย์รุ่นเด็กกว่าเราต่อไป ในภาพรวม
แล้วคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เกิดจากความหลากหลาย หรือ
“Harmony in Unity”
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ผู้เขียนถามตัวเองว่า เมื่อ 20–30 ปีก่อน อาจารย์ท�ำ งานหนักเท่าในยุคนี้หรือไม่?...ตอบ
ยาก...เพราะถึงแม้เวลาจะคง 24 ชม. เหมือนเดิม แต่อะไรหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในทุกสังคมโลก เรามักจะพูดว่าโลกหมุนเร็วขึ้น มันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เมื่อก่อน
จะทำ�อะไรก็ ไม่ต้องรีบร้อนมาก ค่อยคิดค่อยทำ� รู้สึกว่าได้ท�ำ สิ่งที่ชอบหรืออยากทำ� การแข่งขันก็
ไม่ดุเดือดเท่าในยุคปัจจุบัน ใครเก่งน้อยก็ค่อย ๆ สะสมผลงานไป หรือทำ�งานด้านที่ตนเองถนัด
เท่านั้นก็พอได้ ใครเก่งอยู่แล้วก็ยิ่งโดดเด่นมากขึ้น การทำ�งานเป็นกลุ่มในสมัยนั้นมักเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ คือจากการเป็นเพื่อนนั่งคุยนั่งคิดด้วยกัน ไม่ ได้เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์บังคับ เช่น
เป็นนโยบายของประเทศหรือทุนวิจัยกำ�หนดมา นั่นไม่ ได้หมายความว่าอาจารย์รุ่นใหม่ต้องอยู่ ใน
สภาวะกดดันถูกบังคับไปเสียทุกเรื่อง ที่จริงอาจดีเสียอีกที่มีคนมาช่วยชี้แนะ มาช่วยพัฒนาเราและ
ยังมีเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ช่วยให้ทำ�งานได้เร็วขึ้น จากประสบการณ์ของการดูแลการขอตำ�แหน่ง
ทางวิชาการของคณะฯ และการเป็นกรรมการทุนวิจัยต่าง ๆ ผู้เขียนพบว่า คนที่เก่ง ขยัน และมี
ความมุ่งมั่นสูง ไม่ว่าจะอยู่ ในยุคใดก็สามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สมัยนี้มีระบบเกื้อหนุนที่ดี
มีทุนวิจัยมาก มี โอกาสร่วมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและมี Career path ที่ชัดเจน
อาจารย์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จึงสามารถวางแผนชีวิตการทำ�งานได้เป็นอย่างดี และได้ตำ�แหน่งทาง
วิชาการเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยุค 20 – 30 ปีที่แล้วมา น่าสนใจมากว่าอาจารย์รุ่นใหม่ที่ ได้
ตำ�แหน่งศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุสามสิบต้น ๆ จะทำ�อะไรต่อไปใน 30 ปีที่เหลือ สำ�หรับอาจารย์
รุ่นใหม่ส่วนใหญ่อุปสรรคก็ยังมี ให้สู้ต่อไป เช่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
ระดับท็อป ๆ ของแต่ละสาขาวิชา (ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนคณะวิทย์ฯ) มีความยากมาก
ขึ้นจากการแข่งขันที่สูงขึ้นทั่วโลก และความจำ�เป็นที่ต้องใช้เทคนิควิจัยจำ�เพาะต่าง ๆ ต้องใช้
เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทั้งแพงทั้งตกสมัยเร็ว อีกทั้งภารกิจมากมายที่มาพร้อมกับตำ�แหน่งอาจารย์
ดังนั้นอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่จึงต้องขยัน มุมานะอดทน และแบ่งเวลาเก่ง ต้องก้าวไปข้างหน้า
ตลอดเวลา ถ้าช้าลงหรือหยุดเมื่อไรก็จะถูกแซงทันที ผู้เขียนจึงเป็นห่วงกลุ่มคนที่ทำ�งานช้ากว่าคน
อื่น ไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตาม จะถูกกดดันมาก ดังนั้นผู้บริหารในทุกระดับคงต้องคอยติดตาม
ให้ความช่วยเหลือ อาจต้องสร้าง Career path ใหม่ ๆ ที่เอื้อให้เขาได้ ใช้ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ ไม่แน่ เราอาจได้คนเก่งในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นกำ�ลังเสริมให้คณะฯ ผู้เขียนเชื่อว่า
ทุกคนมีเอกลักษณ์เด่นของตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นเรื่องของการหาให้พบ และนำ�เอามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่ ผู้เขียนชอบ Quotation จาก Einstein ที่ว่า “Everybody is a
genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it’ll spend its whole life
believing that it is stupid.”
ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนเราถ้าคิดบวกก็จะมีความสุข มีก�ำ ลังใจทีจ่ ะสูก้ บั ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
แต่เนื่องจากผู้เขียนเคยโดน Mentor บ่นว่า ไม่ค่อยจะคิดด้านลบเสียเลย พอเกิดอะไรขึ้นก็จะแก้
ปัญหาไม่ทัน ดังนั้นผู้เขียนคาดหวังให้สมาชิกของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนทุกสายงาน ไม่เพียงแต่
ผู้บริหารเท่านั้น มองและวิเคราะห์สถานการณ์รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เขารู้เรา รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ อยากให้พวกเราแต่ละคนไม่เพียงแต่คิดว่า เราจะทำ�อย่างไรให้เราก้าวหน้า แต่ช่วย
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คิดด้วยว่าเราจะทำ�อย่างไรให้ภาควิชาหรือหน่วยงานของเรามีความก้าวหน้า มีผลงานมากขึ้น
หรือทำ�อย่างไรจะให้บริการได้ดีขึ้น ในระดับภาควิชา งาน หรือ ศูนย์ต่าง ๆ ก็ ให้คิดว่าทำ�อย่างไร
ให้คณะฯ มีชื่อเสียงมากขึ้น การรวมพลังและคิดเพื่อส่วนรวมเช่นนี้ก็จะช่วยผลักดันให้คณะฯ ซึ่งก็
คือพวกเราทุกคนประสบความสำ�เร็จ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ในระดับสากล (อันดับที่ 1 ใน 3
ของ ASEAN ในปี 2020) ตามวิสัยทัศน์ที่ ได้ตั้งไว้ และที่สำ�คัญกว่านั้นก็คือ สมาชิกของคณะ
วิทยาศาสตร์ก็จะทำ�งานอย่างมีความสุขด้วย
“The best way to predict your future is to create it.”
Abraham Lincoln
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ประวัติศาสตร์และความทรงจำ�

ในคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2516-2561)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
อดีตรองคณบดีฝ่ายการคลัง
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (คนที่ 7)

ข้าพเจ้าได้รับการทาบทามให้เขียนบทความเกี่ยวกับ “การบันทึกประวัติศาสตร์และถ่าย
ทอดเรื่องราวความทรงจำ�อันดี ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง” เนื่องในโอกาส 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์
โดยจะบันทึกประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งของคณะฯ มุ่งเน้นไปที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นส่วนใหญ่
จากข้อมูลในหนังสือ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2549) เมื่อ
ย้อนดูประวัติภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ ได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2501 โดย ศ. ดร.กำ�แหง พลางกูร
ตอนนั้นที่ทำ�การภาควิชาฯ อยู่ที่ถนนศรีอยุธยา (เป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์ ในปัจจุบัน) สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน ใน
พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำ�งานที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา 45 ปี ตอนนี้ก็ถูกจัดอยู่ ในกลุ่มอาจารย์อาวุโส ข้าพเจ้าขอเอ่ยนามอาจารย์ที่อาวุโสกว่าเป็น
ชาวอเมริกัน 3 ท่าน คือ Prof. Dr. Robert C. Holland (หัวหน้าภาคคนแรก) Dr. William
P. Callahan และ Dr. Vemon L. Yeager ที่เป็นคนไทย มีหลายท่านที่ ได้จากพวกเราไปก่อน คือ
รศ. ดร.เสริมศรี วิเศษสุวรรณ์ ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง รศ.ผดุง ว่องพยาบาล ศ. นพ. ดร.กนก
ภาวะสุทธิไพศิฐ (หัวหน้าภาคคนที่ 4) ศ. นพ. ดร.เรือน สมณะ (หัวหน้าภาคคนที่ 3) และ รศ.อยุธยา
สัมฤทธิ์ทอง ส่วนอาจารย์อาวุโสที่ยังอยู่คือ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน (หัวหน้าภาคคนที่ 2 และ
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คนที่ 7) ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์ ผศ.จันทนา ตรีวิทยรัตน์ รศ.วันทนีย์
ตระกูลรังสิ รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (หัวหน้าภาคคนที่ 6) รศ. ดร.จิตติพนั ธุ์ ชวเดช ผศ.วรรณา
จินดาดวงรัตน์ (ลาออกทำ�ธุรกิจส่วนตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ชื่อใหม่คือ ธารธนา) และยังมี
อาจารย์ที่อาวุโสรองมา คือ ศ. สพญ.ยินดี กิติยานันท์ (หัวหน้าภาคคนที่ 9) ศ. นพ. ดร.บุญเสริม
วิทยชำ�นาญกุล (หัวหน้าภาคคนที่ 5) ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ รศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
และ รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อาวุโสอีก 3 ท่านที่ย้ายไปทำ�งานที่อื่น
คือ รศ. ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ รศ. ดร.นที คัคนานตดิลก (2 ท่านนี้ ไปอยู่มหาวิทยาลัยรังสิต)
และ ดร.วัฒนา ศรีสุคนธ์ (ชื่อใหม่คือ สังศิต ไปอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) คณาจารย์
อาวุโสเหล่านี้ ได้ทำ�ให้ภาควิชามีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่งทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย
โดยเฉพาะในการผลิตบัณฑิตทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้าน Anatomy and Structural
Biology ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ บัณฑิตที่จบแล้ว ส่วนหนึ่งรับเข้ามาเป็นอาจารย์
ของภาควิชาเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นอาจารย์อยู่ตาม
คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ
สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ ได้รายงานตัวกับหัวหน้าภาคคนแรก Prof. Dr. Holland
ข้าพเจ้าทั้งตื่นเต้นและประหม่ามาก ๆ เพราะกลัวฟังไม่รู้เรื่อง แต่พอเข้าไปคุยก็รู้สึกค่อยสบายใจ
หายตื่นเต้น Prof. Dr. Holland ถามง่าย ๆ ว่าทำ�งานอะไรมาก่อน ได้เงินเดือนเท่าไร ข้าพเจ้าก็
บอกไปว่าได้เดือนละ 1,500 บาท (ก่อนมาอยู่ที่นี่ ได้สอนชีววิทยา ระดับมัธยมปลาย โรงเรียน
เอกชนอยู่ 2 ปี) รุ่นข้าพเจ้าจบปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการได้เดือนละ 1,250 บาท Prof. Dr.
Holland เพิ่มให้อีก 250 บาท (เป็นเงิน Supplement จากภาควิชา) เท่ากับที่เคยได้รับ ข้าพเจ้า
ดี ใจมากที่ ได้รับเงินเพิ่มอีกตั้ง 250 บาท ซึ่งไม่ ได้คาดคิดมาก่อน (สมัยนั้นราคาทองบาทละ 400
บาท) พอเข้ามาทำ�งานถึงได้ทราบว่าการให้เงิน Supplement นี้เป็นนโยบายของท่านคณบดีคนแรก
ท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข การให้เงิน Supplement นี้ เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจสำ�หรับอาจารย์ที่
เข้าใหม่ที่มีเงินเดือนน้อย และคณะฯ ก็ ใช้นโยบายนี้มาตลอด ในช่วงหลัง ๆ คณะฯ มีเกณฑ์ กล่าว
คือให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่ขอโดยใช้ โครงการวิจัย ถ้าเงินเดือนเพิ่ม เงิน Supplement ก็จะลดลง
ซึ่งก็ถือเป็นจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์สมัยโน้นด้วย เพราะที่อื่นไม่มี และยังเป็นขวัญกำ�ลังใจ
กระตุ้นให้อาจารย์ทำ�งานวิจัยมากขึ้น
สิ่งที่ประทับใจเรื่องที่ 2 อาจารย์รุ่นพี่ของภาควิชามีความน่ารัก มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูสูงมาก โดยเฉพาะอาจารย์สุเทพ จันทร์ผ่อง ท่านได้ทุ่มเทกับการเรียนการสอนมาก ๆ
ข้าพเจ้ารักและเคารพเสมือนเป็นครูของข้าพเจ้า กล่าวคือท่านเชี่ยวชาญทางด้านการสอน Gross
Anatomy รวมทั้งการ Dissection ร่างอาจารย์ ใหญ่ เพื่อสอนให้แก่ กลุ่มพยาบาล และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ท่านสอนให้พวกเราหลาย ๆ คน ที่ ไม่เคยเรียน Gross
Anatomy มาก่อน (สมัยก่อนบัณฑิตของภาควิชาไม่ค่อยมี ใครเรียน Gross Anatomy เพราะไม่
ได้เป็นวิชาบังคับ) ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุเทพมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทำ�ให้พวกเรามีความ
รู้และมีความสุขกับการเรียนการสอน ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ ไม่เคยพบที่ ใดมาก่อน
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เรื่องที่ 3 ต้องยอมรับว่าในแต่ละ Lab ของภาควิชาทำ�งานแบบไม่มีวันหยุด ไม่มีกลางวัน
กลางคืน ไฟจะเปิดตลอดเวลา สามารถทำ�งานวิจัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกภาควิชาก็เป็นแบบ
เดียวกัน (จากการบอกเล่าของลูกศิษย์ที่จบไปอยู่ที่อื่น บอกว่าพอหมดเวลาราชการเขาไม่อยากให้
อยู่แล้วเพราะเปลืองไฟ เป็นต้น) จนปัจจุบันบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิม การทำ�วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปแล้ว ซึ่งสืบสานต่อนโยบายของท่านอาจารย์สตางค์ ที่
สนับสนุนให้ทุกคนทำ�วิจัย
เมื่อนึกถีงอดีตสมัยที่ Prof. Dr. Holland ยังเป็นหัวหน้าภาค (ข้อมูลจาก อาจารย์จันทนา
เท่าที่จำ�ได้) มีชาวต่างชาติมาเรียน ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก มี ดร.แอสวิน และ คุณดายันโต
(ทั้งคู่เป็นชาวอินโดนีเชีย) ดร.ทรู (เป็นหมอชาวเวียดนาม) (ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยเนื่องจาก
ไม่สามารถเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง) นอกจากนี้ยังมี Dr. Myra O. Smith (ชาวอเมริกันญี่ปุ่น) และ Dr. Negoro (ชาวญี่ปุ่น) มาทำ�วิจัยกับ Prof. Dr. Holland ด้วย ซึ่งเป็นบรรยากาศ
นานาชาติที่แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น นศพ. รามาธิบดีส่วนหนึ่งก็มาทำ�วิจัยที่ภาควิชา รวมถึงภาควิชา
อื่น ๆ ที่สอนพรีคลินิคด้วย ทำ�ให้บรรยากาศการทำ�วิจัยคึกคักมาก ๆ กลางคืนก็พากันไปทานข้าว
และนอนค้างตามห้องแล็บต่าง ๆ
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เรือ่ งที่ 4 ในช่วงทีท่ �ำ งาน ข้าพเจ้ามีความผูกพันกับภาควิชามาก ๆ เปรียบเสมือนบ้านหลัง
ที่สอง มีความรู้สึกว่าใช้เวลาอยู่ภาควิชามากกว่าที่บ้านเราเสียอีก กอปรกับอาจารย์ของภาควิชา
ทุกรุ่นมีความน่ารัก ไม่มีปัญหาในการทำ�งาน ทุกคนจะช่วยกันเป็นอย่างดี เสมือนกับครอบครัวใหญ่
ในช่วงที่มีปัญหาจราจรติดขัด ข้าพเจ้าถือโอกาสทานอาหารเย็นจากภาควิชาก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
ประมาณทุ่มถึงสองทุ่มแทบทุกวัน มีการทานอาหารเย็นกับอาจารย์รุ่นน้อง ๆ และลูกศิษย์ (ประมาณ
5-6 คน) เหตุการณ์เหล่านี้ยังอยู่ ในความทรงจำ�ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี
นอกจากนี้อาจารย์ภาควิชาอื่น ๆ ก็น่ารัก ส่วนใหญ่จะรู้จักกันจากการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาของคณะหรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมของสโมสรอาจารย์ มีการจัดเที่ยว
แบบ One day trip ทำ�ให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้น
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นผู้ที่ โชคดีคนหนึ่งที่ ได้มี โอกาสทำ�งานที่ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
โดยชักชวนคนเก่ง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์อันดับต้น ๆ ของประเทศ มาเรียนวิทยาศาสตร์ ณ
ต่างประเทศ และกลับมาเป็นอาจารย์ ทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์ มีชื่อเสียงโด่งดังตราบจนทุกวันนี้
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ขออวยพรให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
รวมทั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ตลอดไป
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MUSC กับวัฒนธรรมแชมเปี้ยน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรองทอง ยุวถาวร
อดีตรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวาระพิเศษกับผูบ้ ริหารคณะวิทยาศาสตร์
จากหลายสถาบันในประเทศไทยเรื่องตัวชี้วัดประกันคุณภาพระดับประเทศ ที่ก่อให้เกิดปัญหากับ
สถานศึกษา ในช่วงที่อภิปราย ท่านคณบดีท่านหนึ่งกล่าวว่าวัฒนธรรมของ MUSC เป็นวัฒนธรรม
Champion ซึ่งหมายถึงเป็นทั้งผู้นำ�และผู้ชนะ หากนำ�มาวิเคราะห์ คำ�วิจารณ์นี้น่าจะไม่ผิดจาก
ความจริงเท่าไรนัก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพิเศษทีแ่ ตกต่างจากสถาบันอืน่ ในหลายด้าน
ตั้งแต่การเริ่มตั้งคณะฯ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนเกณฑ์และวิธีการได้อาจารย์สายวิชาการ
ชั้นเยี่ยมเข้ามาทำ�งาน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป วัฒนธรรมการวิจัยและการเรียนการสอนของคณะฯ
ยังคงความแข็งแกร่งต่อเนือ่ ง ถ่ายทอด บ่มเพาะต่อมา พร้อมกับการปรับตัวอย่างรวดเร็วตามความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกและวิทยาการสมัยใหม่ โดยสร้างและส่งเสริมอาจารย์เก่ง ๆ
รุ่นหลังเข้ามาทดแทน
ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มี โอกาสเข้ามาร่วมงานกับคณะฯ ในปี 2553
ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพระดับสากล Baldrige Criteria ในชื่อ Education
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) คณบดี ในขณะนั้นนำ�องค์กรโดยวิสัยทัศน์มุ่งสู่
ความเป็นสากล ได้เสนอนำ�คณะฯ เข้าเป็น 1 ใน 9 คณะนำ�ร่องมหาวิทยาลัย ร่วมใช้ EdPEx และ
เห็นชอบให้คณะฯ ร่วมสมัครโครงการ EdPEx Fast Track ของสำ�นักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา แม้คณะฯ จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์อยู่เลย ด้วยความทุ่มเทของบุคลากรและผลงาน
ทำ�ให้คณะฯสามารถผ่านเข้าเป็น 1 ใน 7 สถาบัน ในรุ่นที่ 1 จากผู้สมัครมากกว่า 200 กลุ่ม ขณะ
เดียวกันคณะฯ ต้องสื่อสารทำ�ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับภายในองค์กร ในกระบวนการที่ยาก
มากนี้ส่งผลให้คณะฯ เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว พัฒนาความเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และจาก
การมองอนาคต ผูบ้ ริหารคณะฯ ได้จดั สรรทรัพยากรเพือ่ สร้างผูส้ บื สานการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบัน
เมื่อระบบการประกันคุณภาพสากลระดับหลักสูตร ASEAN University Network
Quality Assurance (AUN-QA) เริ่มเข้ามาใช้ ในประเทศไทย คณะฯ เห็นชอบให้ดำ�เนินการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและ
กลยุทธ์ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มดำ�เนินการ คณะฯ จึงทราบสถานการณ์ และมีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่มีแนวคิดพร้อมนำ�ร่องและดำ�เนินการต่อเนื่องจนสามารถสมัครและรับการเยี่ยม
สำ�รวจเพื่อ Accreditation ได้สำ�เร็จเป็นบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของประเทศ
การเคลื่อนไหวระดับแนวหน้าทั้งหมดนี้ แม้จะมีช่วงชะลอหรือสะดุดบ้าง แต่ตามมาด้วย
ความสำ�เร็จที่น่าภาคภูมิ ใจ ทั้งหมดนี้เกิดได้ด้วยความสามารถและความผูกพันของผู้นำ�และ
บุคลากรในการสร้างแผน แนวทางปฏิบัติ ดำ�เนินการ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับค่านิยมที่
ทำ�ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เสียสละ ทุ่มเทในการทำ�งานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยเฉพาะด้านการวิจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน และการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในอนาคต
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คณะวิทยาศาสตร์

กับวิทยาเขตกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ�

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในอดีตจากความทรงจำ� ความเข้าใจ และความเห็นของ
ผมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจไม่ตรงกับความทรงจำ�และความเข้าใจของบุคคลอื่น และถ้าผิดไปจาก
ความจริงผมก็ขออภัย ส่วนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนั้นผมไม่ทราบชัดเพราะผมหลุดออกจากวงโคจร
ไปนานแล้ว
ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2514 แล้วมาเรียนต่อระดับปริญญาโทด้าน
เคมีเชิงฟิสิกส์ (สมัยนั้นเรียกว่าฟิสิกัลเคมี) ที่คณะวิทย์เป็นรุ่นที่ 3 ได้รับทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
เรียนได้ 1 ปีการศึกษา (แต่ ไม่มีชื่อเป็นศิษย์เก่าของบัณฑิตวิทยาลัย) ก็ ได้รับทุนไปเรียนต่อที่
ประเทศนิวซีแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายน 2514 เรียนจบปริญญาเอกและกลับมาบรรจุเป็นอาจารย์
ที่ภาควิชาเคมี ในเดือนมิถุนายน 2519 เกษียณอายุราชการจากคณะวิทย์ ในปี 2552 แล้วเป็นผู้
อำ�นวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ซึ่งก็อยู่ ในพื้นที่ของคณะวิทย์ จนหมดวาระเมื่อ
เดือนมกราคม 2557 ผมเป็นรองคณบดีคณะวิทย์ ในช่วงปี 2540–2545 และเป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตในช่วงปี 2546–2549 โดยประมาณ ดูแลวิทยาเขตกาญจนบุรีและนครสวรรค์
คณะวิทย์มีบทบาทสำ�คัญยิ่งในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ใน
ช่วงแรกที่ยังเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี (สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี) คณะวิทย์เสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร และ
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ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประมาณปี 2546 ต่อมาก็เพิ่มหลักสูตรธรณีศาสตร์อีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ละ
หลักสูตรรับนักศึกษาประมาณ 20 คน อาจารย์รุ่นแรกยังสังกัดคณะวิทย์อยู่และทุกหลักสูตรก็ ได้รับ
การสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลนจากภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการสอนและอุปกรณ์ส�ำ หรับ
ปฏิบัตกิ าร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ภาควิชาฟิสกิ ส์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ และภาควิชาเคมี
ในปี 2545 ทีผ่ มยังเป็นรองคณบดีฝา่ ยกาญจนบุรนี น้ั วิทยาเขตฯ รับนักศึกษาในหลักสูตร
การจัดการอยู่แล้วจำ�นวนหนึ่ง อาคารที่สร้างเสร็จแล้วคืออาคารอำ�นวยการซึ่งอยู่ห่างจากประตู
ทางเข้าประมาณ 300 เมตร มีอาคารเรียน 1 หลังอยู่ลึกเข้าไปอีก และหอพักนักศึกษา 2 หลัง
(รวมทั้งอาคารของคณะอื่นซึ่งผมจะไม่กล่าวถึง) เลยเข้าไปด้านใน
ผมไปรับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตที่กาญจนบุรีเมื่อปลายปี 2545 และเพิ่งทราบ
ว่ามีการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แล้วสำ�หรับปีการศึกษา 2546 แต่ยังไม่ ได้เตรียมสร้าง
หอพักไว้รองรับ เราจึงต้องเร่งของบประมาณจากมหาวิทยาลัยและขอให้กองแผนฯ ออกแบบ
หอพักชั้นเดียวให้ โดยด่วน แต่การสร้างหอพักชุดนี้ ใช้เวลาสร้างหลายเดือน เสร็จไม่ทันรองรับ
นักศึกษาเมื่อเปิดเรียน เราจึงต้องเช่าเหมาห้องพักของรีสอร์ตแห่งหนึ่งให้นักศึกษาพักจนสร้าง
หอพักเสร็จ นักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นแรก (รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรการจัดการจำ�นวนหนึ่ง)
จึงต้องนอนรวมกันในห้องโถงขนาดใหญ่และมีชีวิตที่ระหกระเหินอยู่ช่วงหนึ่ง โดยวิทยาเขตฯ จัดรถ
รับ-ส่งในช่วงที่มีการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อมีการสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม หอพักชั้นเดียว
ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นห้องพักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
การดำ�เนินงานช่วงแรก วิทยาเขตฯ ได้อาจารย์ดี ๆ มาหลายคนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
รวมทั้งอาจารย์จากโครงการ พสวท. 2 คนในสาขาธรณีศาสตร์ ซึ่งต่อมาย้ายไป ม.เกษตรศาสตร์
และจุฬาฯ นัยว่าเป็นเพราะอยากย้ายเข้า กทม. และวิทยาเขตฯ มีความไม่พร้อมทางด้านเครื่องมือ
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และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อมาอาจารย์อีกคนหนึ่งย้ายคณะไปอยู่ที่ศาลายา อีกคนหนึ่งไปเรียนต่อ
ปริญญาเอก (ด้วยทุนของคณะวิทย์ ในช่วงแรก) แต่พอจบกลับมาสักพักก็ย้ายหนีเข้าศาลายา
ไปอีก ผมจึงขอชืน่ ชมและขอบคุณอาจารย์รนุ่ แรกที่ ไปเรียนต่อแล้วยังกลับมาสอนทีว่ ทิ ยาเขตฯ อย่าง
เหนียวแน่นไม่หนี ไปอยู่ที่อื่น ในที่สุดอาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทุกคนก็ถูกโอนตำ�แหน่ง
ไปสังกัดวิทยาเขตฯ ทั้งหมด
คณะวิทย์ ในช่วงเวลาของคณบดีอมเรศ รับโอนข้าราชการจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 1 คน คือ อาจารย์ถาวร (หญิง) และจาก ม.ขอนแก่น คือ อาจารย์ถาวร (ชาย) ซึ่งร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกับวิทยาเขตฯ มาจนเกษียณฯ แล้วก็ยังไม่ทิ้งนักศึกษาและอาจารย์รุ่นหลัง ยังรับเป็น
อาจารย์พิเศษอย่างต่อเนื่อง จัดว่าเป็นกำ�ลังสำ�คัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
อีกคนหนึ่งที่คณะวิทย์รับโอนมาจากกรมทรัพยากรธรณี ในช่วงเดียวกัน คือ อาจารย์ปริญญา ซึ่ง
เป็นกำ�ลังสำ�คัญที่ท�ำ ให้หลักสูตรธรณีศาสตร์เกิดขึ้นได้และอยู่ยงคงกระพันมาจนถึงปัจจุบัน
อาจารย์อมเรศมีดำ�ริให้สร้าง Bio-Geo Path ที่วิทยาเขตกาญจนบุรีและสร้าง Bio-Geo
Path เล็ก ๆ ที่คณะวิทย์พญาไทโดยลงทุนไปหลายแสนบาท อาจารย์ปริญญาเสาะหาหินยุคต่าง ๆ
จากหลายจังหวัดมาจัดเรียงตามเส้นทางเดินเป็นช่วงธรณี และภาควิชาชีววิทยาก็น�ำ พืชพันธุ์ไม้ตา่ ง ๆ
มาปลูกคู่กันไปที่วิทยาเขตฯ จำ�ได้ว่าในปีแรก ๆ ใครไปเยี่ยมเยียนวิทยาเขตฯ ก็จะได้รับเชิญ
(แกมบังคับ) ให้ ไปเดินอาบแดดชื่นชมธรรมชาติตามเส้นทางนี้กันทุกคน รวมทั้งเด็กนักเรียนที่มา
ร่วมกิจกรรมที่วิทยาเขตฯ ด้วย จำ�ได้ว่าคณะฯ ลงทุนเหมารถบัสรับ-ส่งนักเรียนจากหลาย ๆ
โรงเรียนให้มาร่วมงานวัน Open House ครั้งหนึ่งที่วิทยาเขตฯ
ผมไม่ ได้ ไปเยี่ยมเยียนวิทยาเขตฯ นานมากแล้ว ได้ข่าวว่า Bio-Geo Path ยังใหญ่ โต
มโหฬารและอยู่ดีมีสุขเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทราบมาว่าในเดือนสิงหาคม 2561 นี้
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มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 12th International Earth Science Olympiad ที่
วิทยาเขตฯ นอกเหนือจากการดำ�เนินงานเพือ่ จัดการแข่งขันครัง้ นี้ Bio-Geo Path ก็พลอยได้รบั การ
ปรับปรุงและขัดสีฉวีวรรณให้เป็นพระเอก-นางเอกของงานไปด้วย
ส่วน Bio-Geo Path ของคณะวิทย์พญาไทนั้น น่าเสียดายที่ถูกทอดทิ้งไม่ ได้รับการดูแล
รวมทั้งป้ายชื่อหินและหินตัวอย่างที่หายากบางชิ้นก็สูญหายไปแล้ว บางส่วนก็แตกหักเสียหาย
เช่นเดียวกับหุ่นจำ�ลองช้างแมมมอธที่ขนร่วง งาหัก หัวเถิก และชำ�รุดทรุดโทรมไปมาก
อาจารย์สุนันทาเคยจัดให้มีกิจกรรมกวดวิชาเป็นบริการวิชาการให้แก่นักเรียน ม. ปลาย
หลาย ๆ โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์หลายคนจากคณะวิทย์ไปทำ�หน้าที่เป็น
ติวเตอร์ ได้รับความสนใจพอควร หลายโรงเรียนเหมารถบัสส่งนักเรียนมาเรียน กิจกรรมนี้ดู
เหมือนจะจัดเพียงปีเดียว
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของวิทยาเขตฯ เริ่มจากเรียนที่วิทยาเขตฯ ตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 การเรียนการสอนมีความขลุกขลักพอควรเพราะอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ต้องเดินทางจาก
คณะวิทย์ ใช้เวลาเดินทางมากกว่าเวลาสอน และเมื่อมีการสอบก็พบว่าเบิกค่าตรวจข้อสอบไม่ ได้
เพราะต้นสังกัดคือสำ�นักงานอธิการบดียังไม่เคยมีระเบียบ ต่อมาคณะวิทย์ก็ย้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มาเรียนรวมกับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ศาลายาเพื่อให้มี โอกาสรู้จักคุ้นเคยกัน แล้วจึงย้ายกลับไป
เรียนชั้นปีที่ 2 ในสาขาของตนเองที่วิทยาเขตฯ และเมื่อเรียนจนถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาก็ยังมี โอกาส
มาร่วมเสนอผลงานใน Science Exhibition ที่คณะวิทย์พญาไทด้วย ทราบว่าปัจจุบันกระบวนวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของวิทยาเขตฯ เปลีย่ นไปใช้รหัสกระบวนวิชาของวิทยาเขตฯ แล้ว
คณะวิทย์เคยส่งนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่นไปบรรยายพิเศษให้นกั ศึกษาทีว่ ทิ ยาเขตฯ ฟังในหลาย
โอกาส อาจารย์อมเรศเองเคยไปทัง้ สอนและบรรยายพิเศษหลายครัง้ อาจารย์ยอดหทัยไปบรรยาย
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พิเศษครั้งหนึ่ง นับว่าเป็นโชคดีของนักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นแรก ๆ ที่มี โอกาสได้ฟังการบรรยายของ
นักวิทยาศาสตร์ช้ันยอดของประเทศเป็นการกระตุ้นให้มีกำ�ลังใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป
ผมหวังว่าคณะวิทย์จะหาโอกาสส่งนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ดีเด่นไป
บรรยายที่วิทยาเขตฯ อีกในอนาคต
อาจารย์วีระชัยจากภาควิชาฟิสิกส์ทำ�งานวิจัยทางด้านธรณีฟิสิกส์ ได้รับเครื่องมือวัด
สนามแม่เหล็กโลกซึ่งติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวิทยาเขตฯ และยังคงดำ�เนินการวิจัยได้ผลสำ�เร็จ
อย่างดียิ่งต่อมาจนปัจจุบัน
ความจริงต้องยอมรับว่าเมื่อวิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีแรก ๆ เราได้
นักศึกษาที่คะแนนสอบเข้าไม่สูงนักเพราะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของเรายังเป็น “ทางเลือกใหม่” ที่
ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก ผู้ที่เคยไปเยี่ยมเยียนวิทยาเขตฯ คงจะทราบว่าวิทยาเขตฯ มีเนื้อที่กว้างใหญ่
ไพศาลมาก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีหลายสิบกิโลเมตร สมัยนั้นบริเวณรอบวิทยาเขตฯ
เป็นป่าเขา มีลิงและงูเพ่นพ่านมากมาย ไม่มีอาคารร้านค้าหรือสถานบันเทิงใด ๆ อาคารเรียนอยู่
ห่างจากถนนใหญ่มาก และหอพักนักศึกษาก็อยู่ลึกเข้าไปอีก พอค่ำ�ลงก็มีแต่ความมืด นักศึกษาที่
ใฝ่หาความสนุกสนานก็มักจะขับมอเตอร์ ไซค์หรือเหมารถเข้าเมืองกันเป็นกลุ่ม ๆ อย่างไรก็ตาม
จากที่ ได้สอนนักศึกษาของวิทยาเขตหลายรุ่น ผมพบว่านักศึกษาตั้งใจเรียนดีมาก ไม่เคยบ่นว่าผม
ใช้ Powerpoint เป็นภาษาอังกฤษ และทำ�สอบได้ดี นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ มามีคะแนนสอบเข้าที่สูง
ขึ้นและตั้งใจมาเรียนที่วิทยาเขตฯ อย่างจริงจัง บัณฑิตที่จบจากวิทยาเขตฯ ก็ ไม่ ได้ทำ�ให้เราผิดหวัง
เพราะต่างก็มีหน้าที่การงานดี บางคนก็เรียนต่อแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่วิทยาเขตฯ เองด้วย
การที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ต้องมีปฏิบัติการทำ�ให้มีความจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนอาคาร
อำ�นวยการให้เป็นห้องปฏิบัติการเกือบทั้งหมด และเมื่อมีนักศึกษาหลายชั้นปีขึ้น ก็มีความจำ�เป็น
ต้องสร้างอาคารสำ�หรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อาคารใหม่ 3 ชั้นนี้อยู่ถัดจาก
อาคารเดิมและได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกัน มีทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีห้องสมุด
อยู่ชั้นล่าง โต๊ะในห้องปฏิบัติการจำ�นวนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายมาจากวิทยาเขตนครสวรรค์
(ความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งของผมขณะนั้นคือดูแลวิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งกำ�ลังมีการ
ก่อสร้างอาคารอยู่เช่นกัน ก่อนหน้านั้นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทย์พญาไทมีการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิ
การและต้อง “ทิง้ ” โต๊ะปฏิบตั กิ ารขนาดใหญ่จ�ำ นวนมากทีท่ �ำ จากไม้สักอย่างหนา ผมได้รับคำ�สั่งให้
เคลื่อนย้ายโต๊ะปฏิบัติการทั้งหมดนี้ ไปไว้ที่วิทยาเขตนครสวรรค์เพื่อรอติดตั้งในห้องปฏิบัติการเมื่อ
สร้างอาคารเสร็จ แต่ตอ่ มาเมือ่ ไม่มกี ารนำ�ไปใช้เราก็เคลื่อนย้ายโต๊ะปฏิบัติการจำ�นวนหนึ่งไปติดตั้ง
ในห้องปฏิบัติการในอาคารใหม่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี และหลังจากนั้น ในปี 2553 เมื่อผมเป็น
ผู้อำ�นวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ก็ ได้ขอบริจาคโต๊ะปฏิบัติการอีกหลายตัว
เคลื่อนย้ายจากวิทยาเขตนครสวรรค์มาติดตั้งในห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ น่าเสียดายที่ยังมี โต๊ะ
ปฏิบัติการอีกหลายตัวถูกทิ้งไว้ที่วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อมาได้ข่าวว่ามีการย้ายวิทยาเขตนครสวรรค์ ไปยังพื้นที่ ใหม่และอาคารเดิมก็กลายไปเป็นของ
หน่วยราชการอืน่ ไม่ทราบว่าชะตากรรมของโต๊ะปฏิบตั กิ ารทัง้ หลายเป็นอย่างไรในที่สุด)
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เมื่อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรีกลายเป็นวิทยาเขตกาญจนบุรีอย่าง
เป็นทางการแล้ว คณะวิทย์ก็ยังคงสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจยั ของอาจารย์และ
นักศึกษาอยูบ่ า้ งตามที่ ได้รบั การร้องขอ รายละเอียดของเรือ่ งนี้ ในปัจจุบันผมไม่ทราบมากนัก
มีหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแวะไปใช้สถานที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี เช่น ในการ
รับน้องใหม่ที่จัดโดยรุ่นพี่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยพาสมาชิกไปปลูกต้นไม้ประจำ�ปีและ
จัดงานวิ่งแข่งขันมาราธอน
เมื่อผมพ้นจากการบริหารวิทยาเขตฯ ในปี 2549 เรามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 4 หลักสูตร
มีนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 100 คน ปัจจุบัน ปี 2561 จำ�นวนหลักสูตรวิทยาศาสตร์กับจำ�นวน
นักศึกษาก็ยงั ไม่แตกต่างจากเดิมนัก (ขอไม่กล่าวถึงหลักสูตรสาขาอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย) ผมคิด
อย่างมองโลกในแง่ร้ายว่าอีก 10 ปี จำ�นวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
มากนักถึงแม้จะมีการวาดหวังว่าวิทยาเขตฯ จะเป็น “ประตูสู่ตะวันตก” ในอนาคต
การเพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่วิทยาเขตฯ น่าจะทำ�ได้ยากด้วยสาเหตุหลายประการ
ประการแรก วิทยาเขตฯ อยู่บนที่สูง ต้องสูบน้ำ�จากแม่น้ำ�แควน้อยขึ้นมาทำ�น้ำ�ประปาใช้เอง (และ
มีชาวบ้านขอใช้ด้วย) ปีไหนน้ำ�ในแม่น้ำ�มีน้อยก็อาจมีน้ำ�ไม่พอทำ�น้ำ�ประปา ถือว่าเป็นความเสี่ยง
ประการหนึง่ สำ�หรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ซง่ึ จำ�เป็นต้องใช้น้ำ�ในการเตรียมและทำ�ปฏิบัติการ
ประการที่สอง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ต้องลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ มาก งบประมาณที่ ได้รับมักไม่ตรงและไม่ทันตามแผน นอกจากนี้ การดูแลซ่อมแซม
เครื่องมือเมื่อมีปัญหาก็ ไม่สะดวกเพราะไม่มีตัวแทนจำ�หน่ายอยู่ ในจังหวัด
ประการที่สาม ดูเหมือนว่าคณะวิทย์หรือมหาวิทยาลัยจะมีหลักการ (ที่คงไม่เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร) ว่าจะไม่เปิดหลักสูตรทีม่ ชี อ่ื ซ�ำ้ กับหลักสูตรทีม่ อี ยูแ่ ล้ว จึงมีขอ้ จำ�กัดในการสร้างหลักสูตร
ใหม่ ๆ จำ�ได้ว่าเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว อธิการบดีปิยะสกล เคยเชิญ ดร.วีระชัย ณ นคร ผู้บริหาร
วิทยาเขตพะเยาของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาบรรยายที่วิทยาเขตศาลายา ดร.วีระชัยกล่าวว่า
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การสร้างหลักสูตรใหม่ ไม่ควรจำ�กัดว่าซ้ำ�กับชื่อหลักสูตรที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ควรเปิดสอนหลักสูตร
ที่เป็นที่ต้องการและจะเติบโตได้ดี ดูเหมือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ก็รับฟังแต่ ไม่ ได้เปลี่ยนแปลง
อะไร (มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา เปิดรับนิสิตเมื่อปี 2538 ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
พะเยา มีนิสิตมากกว่า 9,000 คน เปิดทำ�การสอนมากกว่า 60 สาขาวิชา)
นอกจากนี้ ถ้าเพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขึ้นอีก ก็คงจะต้องรับอาจารย์ ในสาขาใหม่เพิ่ม
ขึ้นมาอีกมาก และมหาวิทยาลัยฯ คงต้องคิดหนักหน่อย
โดยรวมแล้ว ผมคิดว่าต่อให้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะต่าง ๆ อีกหลาย ๆ คณะใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตฯ ก็คงเติบโตได้อีกไม่มากและไม่เร็ว ความเห็นส่วนตัวของผมก็คือวิทยาเขต
กาญจนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่จริง แต่อยู่ ไกลจากตัวจังหวัดมากเกินไป ไกลกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีหลายสิบกิโลเมตร ความกว้างใหญ่กลับทำ�ให้เทอะทะ มีความยากลำ�บากในการดูแล
ให้ทั่วถึง มาสเตอร์แพลนที่เคยออกแบบกันไว้ว่าจะมีสนามกีฬา หอพัก ฯลฯ กระจายไปในพื้นที่
ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปให้มีอาคารอยู่ ใกล้กันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูแล
ความจริงอีกประการหนึง่ ที่ ไม่คอ่ ยมี ใครพูดถึง คือความสิน้ เปลืองในการเดินทาง ทัง้ ในด้าน
เวลาและค่าใช้จา่ ยเมือ่ คนจำ�นวนมากต้องเดินทางไป-กลับหลายร้อยกิโลเมตรทุกวัน ทุกสัปดาห์หรือ
ทุกเดือน ที่สำ�คัญกว่านั้นก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ผูท้ รี่ บั หน้าทีร่ องอธิการบดีฝา่ ยวิทยาเขตถัดจากผม คือ อาจารย์นคร และ อาจารย์เชิญโชค
ซึ่งมาจากคณะวิทย์ทั้งคู่ ปัจจุบัน วิทยาเขตฯ มีความก้าวหน้ามาก มีกิจกรรมและความร่วมมือ
กับต่างประเทศและหน่วยงานมากมาย ที่มีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดก็คอื การทำ�วิจยั และการผลิต
ผลงานวิจยั ร่วมกับอาจารย์ ในคณะวิทย์ ดูเหมือนว่าผลงานวิจยั จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทง้ั หมด
ในฐานะที่เคยดูแลวิทยาเขตฯ มาช่วงเวลาหนึ่ง ผมยังมีความเป็นห่วงเรื่อง “ความก้าวหน้า” ของ
วิทยาเขตฯ อยู่เล็กน้อย และหวังว่าวิทยาเขตฯ จะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผลิตบัณฑิต
ชั้นนำ�จำ�นวนมากได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ แต่
พิจารณาจากการที่ ในปัจจุบันที่วิทยาเขตฯ ไม่ ได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการเต็มที่จากคณะวิทย์
เหมือนเมื่อก่อน หลักสูตรใหม่ ๆ สาขาวิทยาศาสตร์คงเกิดได้ยากและทำ�ให้วิทยาเขตฯ เติบโตช้า
ผมไม่บังอาจจะมีข้อเสนอแนะใด ๆ แต่ผมอยากจะฝันว่า ผมมีอำ�นาจสั่งให้ยักษ์ ใน
ตะเกียงวิเศษย้ายวิทยาเขตฯ จากดินแดนอันกว้างใหญ่บนยอดเขาอันไกลโพ้นมาอยู่บนที่ราบเล็ก ๆ
สัก 1,000 ไร่แถว ๆ ใกล้ตัวจังหวัด คล้ายกับที่มหาวิทยาลัยเคยตัดสินใจย้ายวิทยาเขตนครสวรรค์
จากกลางบึงเสนาทมาอยู่ที่บริเวณเขาทองในปัจจุบัน มิฉะนั้นเราก็จะลงทุนอีกปีละหลายสิบล้าน
แล้วพบว่านำ�้ พริกละลายหายไปในแม่น้ำ�แควน้อยตลอดเวลา
แน่นอน สุดท้ายผมก็จะสะดุ้งตื่น!
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คณะวิทยาศาสตร์ ในวันวาน

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
ศิษย์เก่าเตรียมเภสัชวิทยา
อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา (พ.ศ. 2539-2543)

ผมเข้าเรียนที่นี่เมื่อ พ.ศ. 2509 สมัยแรกเราอยู่ตรงข้ามอำ�นวยศิลป์ พอขึ้นปีสามก็ย้าย
มาที่พระรามที่ 6 ตอนอยู่ปีสอง อาจารย์ไพโรจน์ (ผศ. ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์) กลับมาจากต่าง
ประเทศแล้ว จากนั้นก็มีอาจารย์สมศักดิ์ (ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์) อาจารย์ภิญโญ (รศ. ดร.
ภิญโญ พานิชพันธ์) และท่านอื่น ๆ ช่วงนั้นผมได้เป็นคณะกรรมการนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม
มากมาย ตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จมาทำ�พิธีเปิดตึก ผมก็มี โอกาส
เป็นช่างภาพ ผมมอบให้คณะทั้งหมด แต่ก็ ไม่รู้ ไปอยู่ ไหนหมดแล้ว เพลงประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มกรรมการนักศึกษารุ่นผมก็ยกพลกันไปพบ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ให้ท่านช่วยเขียนเพลงให้ ท่าน
ก็กรุณาเขียนให้หลายเพลง สมัยโน้นใต้ตึกกลมเราใช้จัดงานเต้นรำ�ตอนปี ใหม่หรือเทศกาลต่าง ๆ
คือจะดูเท่มากเพราะตึกกลมดูเหมือนจานบิน สวยและแปลกมาก
โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เกิดขึ้นมาใกล้ ๆ กับเรา นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนที่เราก่อนสองปี
ตอนที่ย้ายมาที่นี่ก็เป็นรามาธิบดี รุ่นที่สอง คือสี่ปีแรกเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์สองปี พรีคลินิกอีกสองปี แล้วจึงไปเรียนแพทย์อีกสองปี ถึงจะจบตรี
จะเห็นว่าเราใกล้ชิดกันมากมาตั้งแต่ก่อนแล้ว
ผมเรียนเคมีกับอาจารย์สตางค์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พวกนี้มีมาตั้งแต่เริ่มต้น แล้วจึงมี
พรีคลินิกต่อมาอีกไม่นาน ผมต่อโทเภสัชวิทยาที่เรา พอจบก็บรรจุเป็นอาจารย์ได้ทุนร็อคกี้เฟลเลอร์
ไปศึกษาต่อที่ Cornell University ภาควิชาเภสัชวิทยาเมื่อตอนเริ่มต้นมีอาจารย์อยู่ ไม่กี่ท่าน เช่น
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อาจารย์จิรวัฒก์ (รศ. ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์) อาจารย์อำ�นวย (ศ. ดร.อำ�นวย ถิฐานพันธ์)
อาจารย์กวี (ศ. ดร.กวี รัตนบรรณางกูร) แล้วก็อาจารย์ฝรั่ง Prof. Kuperman (Prof. Dr. Albert
S. Kuperman) ที่ชั้น 5 สมัยนั้นมี Prof. Kuperman อยู่คนเดียวเลย เพราะยังไม่มี ใครเลยในตอนนั้น
ในเวลาไม่กี่เดือนก็เริ่มมีนักศึกษาเข้ามา อาจารย์คนไทยก็เริ่มกลับมาจากต่างประเทศ บรรยากาศ
ช่วงแรก คึกคักมาก มีอาจารย์ฝรั่งหลายคน เราสอนกันเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว แทบทุก
วิชาเรียนกันด้วยภาษาอังกฤษ พอไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยไม่เป็นปัญหา เรามี Pharmacologist
ระดับโลกมาเป็นแขกของภาควิชาบ่อยมาก มาบรรยาย สัมมนา ประชุมวิชาการ บรรยากาศคึกคัก
มากทีเดียว
งานวิจัยของเราเข้มแข็งตั้งแต่ ในยุคนั้น เราได้รับทุนสนับสนุนจากร็อคกี้เฟลเลอร์เต็มที่
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ขาดเหลืออะไรทางนั้นจะช่วยจัดหาให้ ขณะเดียวกันอาจารย์
ของเราก็พยายามมองหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกด้วย ดังนั้นเมื่อร็อคกี้เฟลเลอร์จากไป เรา
จึงไม่ค่อยสะดุดมากนัก
คณะวิทยาศาสตร์ เติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะอาจารย์สตางค์ ท่านเป็นคนใจดี เข้าถึง
ได้ง่าย ที่ดุคืออาจารย์กำ�จร (ศ. ดร.กำ�จร มนุญปิจุ) นักศึกษาจะกลัวอาจารย์ก�ำ จรมากกว่า แต่
อาจารย์สตางค์นี่ถ้าใครดื้อหรือไม่ตั้งใจเรียน ท่านก็ดุเหมือนกัน เพื่อนผมยังเคยโดนปาชอล์คใน
ห้องเรียน ได้ขำ�กันไป หรือถ้าใครเผลอสัปหงกในห้องเรียนท่านก็เดินมาเขกกะโหลก พวกที่เรียน
เก่ง ๆ ท่านก็จะคัดไว้แล้วส่งไปเรียนต่างประเทศ ท่านอ่านคนเก่งมาก ทุกคนที่ท่านเลือกล้วนแต่ ได้
ดิบได้ดีทั้งนั้น และทุกคนก็เคยถูกท่านเขกกะโหลกมาแล้วทั้งสิ้น
มีอยู่ครั้งหนึ่ง พอถึงเวลาพักกลางวันพวกเราก็เฮโลกันไปกินข้าว ทิ้งแล็บไว้ ไม่ ได้ท�ำ ความ
สะอาดเครื่องแก้ว คิดว่าทิ้ง ๆ ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาล้างก็ ได้ พอกลับมาแอบเห็นอาจารย์สตางค์
ท่านกำ�ลังล้างเครื่องแก้วที่พวกเราทิ้งไว้เลอะ ๆ หน้าซีดกันทั้งหมดไม่กล้าเข้าไป หลังจากนั้นมา
พวกเราก็ ไม่เคยทิ้งแล็บให้เลอะเทอะอีกเลย
นักศึกษาเรานี่ท็อปมาตั้งแต่ยุคก่อน สมัยนี้ก็ยังท็อป คนเราสามารถพัฒนาได้ สอบเข้า
มาได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดี จัดระบบการเรียนรู้ที่ดี เด็กก็จะพัฒนาไปได้ ถ้า
เก่งเข้ามา แต่การเรียนการสอนไม่ดี มันก็ ไม่มีประโยชน์ ซึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์เราพร้อมทุกอย่าง
อยู่ ในวิสัยที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก เข้ามาในรั้วแห่งนี้ ได้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ในชีวิต
ผมเชื่อว่าทุกอย่างล้วนไม่ยั่งยืนมีขึ้นมีลง คณะวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ทุกอย่างเป็นไป
ตามยุคสมัย ยุคนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นผมคงจะเข้าไปยุ่งมากก็คงไม่เหมาะ อาจจะคอยให้
คำ�แนะนำ�เป็นที่ปรึกษา เพราะคนรุ่นใหม่มีมุมมองและวิธีการที่อาจจะต่างไปจากรุ่นผม แต่ล้วน
เป้าหมายเดียวกันคือนำ�พาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่ความสำ�เร็จ

เรียบเรียงจาก ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี. (2561). สัมภาษณ์. 19 เมษายน.
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เรื่องเล่า

จาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
อดีตประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตนายกสโมสร ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้าพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่จบปริญญาตรี
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2512 ขณะนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ย้ายมาอยู่ถนนพระรามที่ 6 แล้ว และคณะวิทยาศาสตร์ต้องรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
พรีคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย ซึ่งต่างจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พรีคลินิกจะขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ โดยตรง ระยะแรกนั้นอาจารย์
พรีคลินิกของคณะฯ จะเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้นำ� คือ Prof. Dr. Jame S. Dining
ข้าพเจ้าขอกล่าวในรายละเอียดเกีย่ วกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์อย่างเดียว อาจารย์ชาว
ต่างประเทศที่มาช่วยภาควิชาฯ ในช่วงแรก ๆ มี 3 ท่าน คือ Prof. Dr. Robert C. Holland เป็น
หัวหน้าภาควิชาฯ และรับผิดชอบวิชา Neurobiology และการวิจัยทาง Neuro, Dr. William P.
Callahan รับผิดชอบวิชา Histology และดูแลกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และการวิจัยที่ต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และ Dr. Vernon L. Yeager รับผิดชอบวิชา Gross Anatomy ซึ่งใน
ระยะแรกผนวกวิชา Embryology เข้าไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการเรียนการสอนทาง Preclinic ทุกวิชา
ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นแรก ๆ
จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นแรก ๆ ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
ว่ามาจากนักเรียนที่เก่งที่สุดของประเทศ
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คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตอาจารย์พรีคลินิกด้วย ฉะนั้น คณะฯ จึง
มี โครงการผลิตบัณฑิตทางพรีคลินิกควบคู่ ไปด้วย โดยรับนักศึกษาบัณฑิตมาเรียนร่วมกับนักศึกษา
แพทย์ และแยกไปทำ�วิจัยและวิทยานิพนธ์ ในแผนกต่าง ๆ ตามที่สมัครสอบ โดยได้รับเงินเดือน
ในช่วงที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตในอัตราเดียวกับผู้ที่จบปริญญาตรีด้วย นักศึกษาบัณฑิตของภาควิชา
ยุคใหม่นี้ รุ่นแรกเรียนพร้อมกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 1 เท่าที่จำ�ได้มี นสพ. ดร.พิสุทธิ์
มังกรกาญจน์ และ สพญ. ดร.อาภา ซึ่งทั้งสามคนกลับไปต้นสังกัดเดิม รุ่นที่สอง มีคนเดียว คือ
สพญ. ดร.มาลี ไปเป็นอาจารย์ทก่ี ายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุน่ ทีส่ ามสอบเข้ามา 3 คน
แต่สามารถผ่านไปทำ� Research และจบได้คนเดียว คือ รศ.วันทนีย์ (แก้วพันนา) ตระกูลรังสิ
เมื่อจบได้รับทาบทามให้เป็นอาจารย์ประจำ�ที่ภาควิชาฯ จนถึงเกษียณอายุราชการ
สำ�หรับอาจารย์คนไทยส่วนหนึง่ ได้รบั การชักชวนจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ให้เปลีย่ นใจ
มาเรียนวิทยาศาสตร์แทนที่จะเรียนแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจัดหาทุนให้ ไปศึกษาต่างประเทศ
และทยอยกลับมาสอนที่ภาควิชาฯ ได้แก่ ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน รศ. ดร.
ชาติชาย ตระกูลรังสิ และ ดร.วัฒนา ศรีสุคนธ์
ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ เคยเป็นนักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 มาก่อน หลังจากทำ�งานมานานพอสมควร อาจารย์ก็ลากลับไปเรียนแพทย์ต่อที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกลับมาทำ�งานที่ภาควิชาฯ ต่อจนเกษียณอายุราชการ
ในช่วงเวลาที่ภาควิชาฯ เปิดสอนแพทย์รามาฯ รุ่นแรกนั้น มีอาจารย์ที่ย้ายมาจากตึกเก่า
(ตึกวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรงข้ามโรงเรียนอำ�นวยศิลป์ ตอนนี้คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล) คือ รศ. ดร.เสริมศรี วิเศษสุวรรณ ผศ.พิมพ์ มีแก้ว ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง และ รศ. ดร.
นที คัคนานตดิลก ย้ายมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมา รศ.อยุธยา สัมฤทธิ์ทอง และ
ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ได้มาเรียนต่อปริญญาโททางกายวิภาคศาสตร์ และย้ายมาเป็นอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ต่อมาบัณฑิตที่จบปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทั้งจากภาควิชาฯ และที่จบต่างประเทศก็ ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นอาจารย์อีก
หลายท่าน อาทิ ผศ.จันทนา ตรีวิทยรัตน์ รศ. ดร.จิตติพันธุ์ ชวเดช รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์
ศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ ศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ศ. สพญ.
ยินดี กิติยานันท์ รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี ซึ่งทั้งหมดได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็ยัง
ช่วยสอนต่อในฐานะอาจารย์พเิ ศษ ส่วนรุน่ ทีจ่ บหลังจากนีก้ ย็ งั ทำ�หน้าทีอ่ าจารย์ประจำ�ของภาควิชาฯ
ช่วยสานต่องานด้านการสอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิตไปรับใช้ชาติต่อไป
เกีย่ วกับการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์นน้ั ห้องปฏิบตั กิ ารเดิมเป็นตึกชัน้ เดียว
หลังคาสูง สามารถรองรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ได้ทง้ั หมด แต่ตอ่ มาเมือ่ ภาควิชาฯ ต้องรับผิดชอบ
สอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และนักศึกษา
แพทย์บรมราชชนกจากศูนย์ต่าง ๆ จำ�นวนรวมแล้วประมาณ 370 คน ก็ท�ำ ให้ห้องคับแคบไป จึง
ได้รื้อสร้างใหม่ เป็นตึก AN 3 ชั้น โดยชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 เป็น
ห้องประชุม และ Museum ส่วนชั้น 1 ทำ�เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยให้นักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทำ�การวิจัย และได้สร้างตึก 3 ชั้น ขนาดเล็กติดรั้วด้านสถานีรถไฟจิตรลดา เพื่อใช้
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ชั้น 3 ของตึกใหม่เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ และห้องสอนแสดงการผ่าตัดโดยใช้
Soft Cadaver ส่วนชั้นล่างใช้เป็นสำ�นักงานและห้องดองอาจารย์ ใหญ่ ในปัจจุบัน โดยมีการสร้าง
ทางเชื่อมชั้น 3 ของห้องปฏิบัติการทั้งสองตึกเข้าด้วยกัน
การพัฒนาภาควิชาในด้านการผลิตบัณฑิตทางกายวิภาคศาสตร์นั้นได้เจริญพัฒนามา
เรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ นั้น ภาควิชาฯ ของเราเป็นสถานศึกษาเดียวที่ผลิต
บัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กระจายไปเป็นอาจารย์ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีคณะแพทยศาสตร์ ระยะหลังจึงมีการผลิตบัณฑิตโดยภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ที่อื่นเพิ่มขึ้นมา รายละเอียดในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่านสามารถ
อ่านได้จากข้อเขียนของอาจารย์ท่านอื่น ๆ ซึ่งทำ�หน้าที่ผู้บริหารภาควิชาฯ เมื่ออาจารย์ของมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์หมดสัญญาความช่วยเหลือและกลับประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว ผู้ที่ทำ�หน้าที่
หัวหน้าภาควิชาต่อจาก Prof. Dr. Robert C. Holland คือ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน ศ. ดร. นพ.
เรือน สมณะ ศ. ดร. นพ.กนก ภาวะสุทธิ ไพศิฐ ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล รศ. ดร.
ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ศ. สพญ.ยินดี
กิติยานันท์ รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา และปัจจุบัน รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล กลับมา
ทำ�หน้าที่หัวหน้าภาควิชาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดวาระจากตำ�แหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มาจนถึงปัจจุบัน
ข้าพเจ้ารับราชการตั้งแต่จบปริญญาโท พ.ศ. 2514 จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2549
ชีวิตการทำ�งานในคณะวิทยาศาสตร์ร่วม 35 ปี เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก มีความสุขที่ ได้สอน
เพราะข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก ชีวิตการทำ�งานส่วนใหญ่จึงทุ่มเทให้กับการเรียน
การสอนมากกว่าการทำ�วิจัย แต่ก็ ไม่ ได้ละทิ้งการวิจัยเสียทีเดียว และผลจากการทุ่มเทให้กับการ
เรียนการสอนทำ�ให้ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
ความเป็นครู ปีการศึกษา 2546 เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำ�ปีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจที่สุดในชีวิตการรับราชการของข้าพเจ้า
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ในคณะวิทยาศาสตร์มีสโมสรข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการทำ�งานร่วมกันของ
ข้าราชการทั้งอาจารย์และข้าราชการสายอื่น ๆ ของคณะฯ เป็นการทำ�ให้ ได้รู้จักกันมากขึ้น และช่วย
แบ่งเบางานของคณะฯ บางด้านมาบริหารจัดการ ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรฯ วาระหนึ่ง
และสโมสรข้าราชการซึง่ ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “สโมสรผูป้ ฏิบตั งิ านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล” ก็ทำ�เป็นกิจกรรมมาจนทุกวันนี้
นอกจากนี้เพื่อเป็นการคานอำ�นาจของผู้บริหาร มีการจัดให้มี “สภาอาจารย์” คณะต่าง ๆ
ข้าพเจ้าได้เป็นประธานสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อยู่วาระหนึ่ง การทำ�งานของกรรมการสภา
อาจารย์ ในสมัยทีข่ า้ พเจ้าเป็นประธานนัน้ เราจะเน้นทีก่ ารทำ�งานร่วมกันกับผูบ้ ริหารคณะฯ มากกว่า
การคานอำ�นาจของผู้บริหาร ทำ�ให้การบริหารงานของคณะเป็นไปโดยเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร
ประธานสภาอาจารย์ของแต่ละคณะยังต้องไปเป็นกรรมการของ “สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล” ด้วย เพื่อเสนอแนะ ร่วมมือ หรือคัดค้านในบางเรื่องที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย
กับผู้บริหาร ซึ่งการทำ�งานก็ผ่านไปได้ด้วยดี “สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” ก็ยังทำ�งานสืบ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
อาจารย์ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นอกจากการทำ�วิจัยและการเรียนการสอน ซึ่ง
รับผิดชอบวิชาทาง Preclinic หลายวิชา ทำ�ให้มีภาระการสอนมากและยังต้องรับภาระเป็นที่ปรึกษา
ชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษาด้วย อาทิ รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ เป็นที่ปรึกษาชมรมเปตอง รศ. ดร.
ชัยทิพย์ วนิชานนท์ เป็นที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ ศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ เป็นที่ปรึกษาชมรม
บำ�เพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
อาจารย์ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยังได้ทำ�งานร่วมกับอาจารย์กายวิภาคศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ และร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย” ซึ่งภายหลังมี
สมาชิกเป็นชาวกายวิภาคศาสตร์ทั่วประเทศ และจัดประชุมวิชาการร่วมกันทุกปีจนถึงปัจจุบัน และ
ขณะนี้ ได้เปลี่ยนเป็น “สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย” จนถึงปัจจุบัน มีอาจารย์จาก
ภาควิชาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้รับเลือกเป็นนายกชมรมและนายกสมาคมหลายท่าน
อาทิ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ ศ. ดร.บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล รศ.วันทนีย์
ตระกูลรังสิ ศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ เป็นต้น
นอกจากนี้มีการจัดตั้ง “สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย” และภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย” โดยอาจารย์จากภาควิชาฯ ก็ ไปร่วมเป็น
กรรมการตลอดมา และได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม อาทิ ศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ศ.ดร.
สุขุมาล จงธรมคุณ เป็นต้น ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการเป็นประจำ�ทุกปีจนถึงปัจจุบัน
ในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีอายุครบ 60 ปี ในปีนี้ ข้าพเจ้าขอ
ให้คณะวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ด้าน เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการผลิตบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านแพทยศาสตร์ ให้ประเทศต่อไป สมดังปณิธานของผู้ก่อตั้ง คือ ศ. ดร.
สตางค์ มงคลสุข
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ความสุขที่คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศิษย์เก่าเตรียมเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 13 (พ.ศ. 2513-2514)

อาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์มากกว่า 40 ปี ตั้งแต่เรียนที่นี่และเข้าทำ�งานที่นี่ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารต่าง ๆ จากต้นไม้ต้นเล็ก ๆ จนเดี๋ยวนี้
กลายเป็นป่ากลางเมือง ทางเดินภายในคณะฯ ก็สะดวกและปลอดภัยขึน้ ต่างจากสมัยก่อนทีย่ งั มีมมุ
อับอยู่หลายจุด คนสวน พนักงานทำ�ความสะอาด และเจ้าหน้าที่ รปภ. ก็จัดจ้างเป็นระบบระเบียบขึ้น
ทำ�ให้คณะดูสะอาดตาและอุ่นใจขึ้น
โรงอาหารนี่เห็นได้ชัด สมัยก่อนเป็นซุ้มหลังคาดูเหมือนดอกเห็ด แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตึก
แบบตอนนี้ คนที่มาอยู่ ใหม่ ๆ คงจะไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเยอะมาก นอกจากตัว
อาคารแล้วระบบดูแลความสะอาดก็ทำ�ได้ดีมาก มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารอย่าง
สม่ำ�เสมอ ร้านที่คุณภาพไม่ผ่านก็ต้องปรับปรุงหรือก็อาจจะไม่ ได้ขายต่อ ทำ�ให้เรารู้สึกปลอดภัย
ที่จะรับประทานอาหาร อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความสะอาด สมัยก่อนเขาจะรวมขยะไว้ที่หลังตึก
Anatomy ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ แต่ตอนนี้มีระบบการจัดการที่ดีมาก แยกขยะพิษ ขยะ
อันตราย ขยะรี ไซเคิล ดูเรียบร้อยและสะอาดขึ้นมาก
สำ�หรับนักศึกษา คณะฯ ก็เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้เป็นอย่างดี มีห้องทำ�กิจกรรม
ห้องคอมพิวเตอร์ ปัจจัยทั้งหลายทั้งกายภาพหรือวิชาการทำ�ให้ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้าเรื่องวิชาการ เราแข็งแกร่งกว่าที่อื่น เวลาสมัครงานถ้าบอกว่าจบจากคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
รู้เลยว่าวิชาการจะแน่นมาก เราจึงได้เปรียบมาก
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โดยส่วนตัวอาจารย์ผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์มาก ๆ เป็นลูกหม้อของที่นี่เลยก็ว่าได้
จบปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ก็ ได้เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์สองปี แล้วไปเรียนต่อปี 3-4 ที่
ศิริราช จากนั้นมาต่อโท-เอก ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา อาจารย์จบปริญญาเอกเมื่อปี 2525 แล้วก็
บรรจุเข้าทำ�งานที่ภาควิชา อาจารย์ห่างจากคณะฯ สองช่วง คือช่วงปี 3-4 ที่เรียนที่ศิริราช กับ
ช่วงหลังปริญญาเอกที่ ไปทำ�วิจัยที่นิวยอร์ค จากนั้นก็อยู่ที่คณะฯ มาโดยตลอด ถึงทุกวันนี้รวม ๆ
แล้วใช้ชีวิตผูกพันกับคณะฯ มากกว่าสี่สิบปี
อาจารย์เข้ามาทำ�งานทีภ่ าควิชาจุลชีววิทยาในสมัยที่ อาจารย์ไพโรจน์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์) เป็นคณบดี สมัยนั้นภาควิชาอยู่ที่ชั้น 6 ตึก Pr ที่เดียว ต่อมาจึงค่อยขยับ
ขยายเพิ่มมาที่ ตึก B ด้วยส่วนหนึ่ง เดิมชั้น 6 (ตึก B) มีภาควิชากายวิภาคศาสตร์อยู่ แต่ย้ายลง
ไปที่ชั้นหนึ่ง ภาคจุลชีววิทยาจึงได้พื้นที่ตรงนี้แทน
เรื่องเศร้าที่สุดคือตอนที่อาจารย์สตางค์เสีย ตอนนั้นอาจารย์อยู่ปีสอง อาจารย์สตางค์
จะชอบเดินตรวจตรารอบคณะฯ ตอนเช้า ๆ ท่านจะสูบไปป์ไปด้วย อาจารย์อ่านหนังสืออยู่แถว
ซุ้มเฟื่องฟ้า สมัยก่อนจะมี โต๊ะให้นั่งอยู่ ท่านก็เดินมาเคาะหัวชมว่าดีนะ ขยัน มาแต่เช้าเลย แล้วท่าน
ก็จะเดินตรวจตราตึกต่าง ๆ และทางเดินไปเรื่อย ๆ เป็นอย่างนี้ทุกวัน คณบดีท่านถัดมาต่างก็ ได้
ดูแลและพัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน
ตอนที่ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่อาจารย์ดี ใจมาก เพราะเป็นคนชอบสอน แต่ที่คณะวิทย์
ต้องทำ�งานวิจัยด้วย เป็นวัฒนธรรมของที่นี่ อาจารย์ไม่ค่อยชอบงานวิจัยนักแต่ก็ท�ำ ได้ ที่ ไม่ชอบ
เพราะมันค่อนข้างเครียดมาก อาจารย์มีความสุขกับงานสอนหนังสือมากกว่า งานวิจัยก็ทำ�เต็มที่
เท่าที่เราจะสามารถทำ�ได้ ไม่ทิ้ง อาจารย์พยายามสอนในห้องเรียนให้นักศึกษาเข้าใจเต็มที่ หยิบ
เรื่องราวกรณีศึกษาต่าง ๆ มาประกอบให้นักศึกษามองเห็นภาพ คืออาจารย์มาจากต่างจังหวัด
เราก็รู้จักอย่างพวกแมลงต่าง ๆ ที่เป็นพาหะโรคปรสิต อาจารย์ก็เล่าให้ แต่เด็กในเมืองบางทีเขา
ไม่รู้จัก เขาก็จะนึกภาพไม่ค่อยออก
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เดี๋ยวนี้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาต่างจากยุคก่อนมาก มีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น
นักศึกษาบางกลุ่มมีการใช้ Facebook Live สำ�หรับเรียนเลย สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะห้องเรียน
เราค่อนข้างคับแคบ มีนักศึกษาเรียน 300-400 คน เขาไม่อยากนั่งเบียดกัน อาจารย์เห็นเขา
นั่งเรียนจากคอมพิวเตอร์ที่ ใต้ตึก เพราะสบายกว่ากันมาก กินน้ำ�กินขนมด้วยก็ ได้ เด็กรุ่นใหม่เขาเก่ง
สามารถทำ�อย่างอื่นไปพร้อม ๆ กันได้ แต่สิ่งที่เขาจะขาดไปคือไม่ ได้ ใกล้ชิดกับอาจารย์หรือกระทั่ง
เพื่อน ๆ ในชั้น เขาอาจจะไม่ ได้เห็นบางอย่างในห้องเรียนที่อาจารย์อาจจะนำ�มาประกอบ อย่างเช่น
อาจารย์จะอธิบายการเคลื่อนที่ของพยาธิบางชนิดซึ่งมันอาจจะเขียนลงในสไลด์ไม่ ได้ อาจารย์อาจ
จะทำ�ไม้ท�ำ มือหรือมีอุปกรณ์มาใช้ประกอบ ถ้าเขาดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไม่ ได้เห็น อาจารย์
ถือว่าให้อิสระกับนักศึกษาเต็มที่ บางคนเขาก็อาจจะถนัดกับการเรียนแบบนี้ อาจารย์เป็นคนพูดไว
สอนเร็วมาก เขาก็สามารถกลับไปเทปหรือคลิปย้อนหลังได้ อันนี้ก็เป็นข้อดีของเทคโนโลยี เราก็ต้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เด็กเขาเก่งมาก หัวไว มันเป็นวิถีชีวิตของเขาแบบนี้ แต่เขาจะขาดเรื่อง
ความผูกพันใกล้ชิดกับอาจารย์ บางทีเดินสวนกันเขาก็ ไม่ทราบนะว่าอาจารย์เป็นใคร เวลาเขาถาม
ข้อสงสัยก็ถามผ่าน Facebook เดินสวนกันก็ ไม่ทัก เพราะไม่รู้จักว่าคนนี้คืออาจารย์พีรพรรณที่
เขาติดต่อผ่านออนไลน์อยู่ ซึ่งตรงจุดนี้อาจจะเป็นข้อเสียของเทคโนโลยีก็ ได้ที่ทำ�ให้ความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ห่างเหินกันไป
สมัยแรก ๆ ที่นักศึกษาไม่ค่อยเข้าชั้นเรียนอาจารย์ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลย อยากให้เข้าชั้นเรียน
มากกว่า เข้ามาฟุบที่ โต๊ะก็ยังดี อย่างน้อยก็อาจจะมีอะไรผ่านหูเขาบ้าง แต่พอผ่านไปสักระยะ
อาจารย์ก็เริ่มจะเข้าใจเขา ว่านี่คือวิธีการของเด็กรุ่นใหม่ เขาคิดว่า Contents ต่าง ๆ มันสามารถ
เข้าถึงได้ด้วยตัวเอง เขาศึกษาเองได้ บางที ได้ Sheet จากอาจารย์แล้วก็ ไปศึกษาเอง เขาไม่
จำ�เป็นต้องสนใจว่าคนสอนคือใคร ดังนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนไป อาจารย์จึงต้องยอมรับและปรับตัว
ให้เป็นไปตามโลกยุคใหม่ ให้ ได้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะหงุดหงิดและไม่มีความสุข ดังนั้นตัวอาจารย์เองก็
ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาการสอน เอกสารประกอบการสอนก็ย่อมไม่เหมือนแต่ก่อน อาจารย์
ต้องสรุปเป็นประเด็นและต้องมี References ให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเองด้วย
อาจารย์รสู้ กึ ว่าตัวเองโชคดีมากที่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ได้ท�ำ
ในสิ่งที่รัก ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำ�เร็จในชีวิตรุ่นแล้วรุ่นเล่า อยู่ ในภาควิชาที่อบอุ่น อยากจะ
ฝากให้อาจารย์รนุ่ ใหม่หมัน่ พัฒนาตนเองตลอดเวลา ทำ�ความเข้าใจกับการเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
และกฎกติกาต่าง ๆ เรามีอาจารย์ผู้ ใหญ่หลายท่านที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้ ต้องอัพเดต
สถานการณ์ งานวิจัยที่ท�ำ ต้องตอบโจทย์ประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย ที่ส�ำ คัญคือต้องปรับตัว
ให้ ได้และมีความสุขกับปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก ศ. ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์. (2561). สัมภาษณ์. 22 มีนาคม.

296

จากวันวาน สู่วันนี้

จากทุ่งพญาไท สู่ การพัฒนาโครงการย่านนวัตกรรม

Innovation district

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พุทธศักราช 2561 ในวาระครบรอบการก้าวสู่ปีที่ 61 ของคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าเปรียบ
เป็นคน เมื่อถึงอายุครบ 60 ปี ก็ถือว่าเป็นวาระมงคล ชาวจีนถือว่า 60 ปี เป็น 1 รอบ ผู้ที่เกิดมา
แล้วมีอายุยืนยาวถึง 60 ปี นับว่ามีบุญ น่ายินดี ควรแก่การเฉลิมฉลอง และควรใช้ โอกาสพิเศษนี้
ทำ�บุญเพือ่ ให้ตนเองและลูกหลานสุขใจมากยิง่ ขึน้ ทีเ่ คยได้ยนิ กันในคำ�ว่า แซยิด หรือสำ�เนียงจีนกลาง
ว่า เซิงรื่อ เป็นประเพณีจีนที่มีความหมายคือ การทำ�กิจการในวันคล้ายวันเกิดหรืองานเลี้ยงฉลอง
วันเกิด สำ�หรับคณะวิทยาศาสตร์นั้น นับตั้งแต่แรกเริ่มของการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะฯ ได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอุทิศตน อุทิศแรงกายแรงใจของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย
จึงเป็นภารกิจสำ�คัญที่บุคลากรรุ่นปัจจุบันทุกฝ่ายรวมทั้งนักศึกษา ต้องร่วมแรงร่วมใจในการ
สานต่อเจตนารมณ์และช่วยกันนำ�พาคณะฯ ให้ก้าวไปสู่ความเจริญมั่นคงยั่งยืน ในภาวะที่ปัจจัย
แวดล้อมและบริบทของสังคมทวีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการแบบพลิกโฉมครั้งใหญ่ (Technology disrupted) จึงจำ�เป็นต้องมีการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทและประเด็น
ท้าทาย ไม่ ใช่เฉพาะสําหรับประเทศไทยเท่านั้น หากยังต้องมีการวางเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ความเป็นสถาบันที่มีความสำ�คัญในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในบริบทของโลกเช่นกัน
ซึ่งต้องมีแผนและกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารอย่างเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องในพันธกิจต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน
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ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ ให้ความสำ�คัญในการวางแผนจัดการระบบและจัดหา
งบประมาณเงินรายได้ส่วนต่าง ๆ มีการจัดทำ�แผนงบประมาณเพื่อติดตามควบคุมสมดุลรายรับ
รายจ่ายตามรายไตรมาส เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน มีแผนการที่ชัดเจน
ในการจัดหางบประมาณเพื่อนำ�มาใช้ดำ�เนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (PA) ให้มีการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างมีวินัยและเป็นระบบมากขึ้น เพื่อใช้ ในการดำ�เนินงานตามภารกิจประจำ�ด้านการเรียน
การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ หรือใช้ ในโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน
ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย หรือนำ�มาสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร รวมทั้งการ
ซ่อมบำ�รุงและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งที่วิทยาเขตศาลายาและพื้นที่พญาไท ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณและการจัดหางบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ทั้งจากเงินรายได้ เงิน
อุดหนุน และเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ โดยหน่วยงานภายใต้สำ�นักงานคณบดี ได้
ประสานงานกับภาควิชา ศูนย์วิจัยฯ และหน่วยบริการของคณะฯ ในการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ
ด้านการเรียนการสอน ได้แก่
1) โครงการจัดทำ�ศูนย์ Teaching & Learning Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ E-learning ของคณะฯ ส่งเสริมการเรียน
การสอนแบบ MOOC และ STEM ทั้งที่วิทยาเขตพญาไทและศาลายา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดใจผู้เรียน อีกทั้งยังมีศักยภาพรองรับการศึกษาแบบ
Long distance learning ส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดน (Cross-border education) ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำ�หรับผู้เรียนระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ที่มีการปฏิรูประบบรูปแบบบทเรียนปฏิบัติการและการวัดผลให้เป็น
ดิจิทัล ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการศึกษาบันทึก และจัดเก็บตัวอย่าง Specimen สไลด์เซลล์
เนื้อเยื่อถาวร หุ่นและแบบจำ�ลองที่ทันสมัย
3) โครงการคลังข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ทางพยาธิชีววิทยา เพื่อจุดประสงค์ ในการเป็น
ศูนย์กลางที่ ใช้ ในการเรียนรู้และบริการวิชาการทางพยาธิวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
อย่างครบวงจรแก่นักศึกษาทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและ
ต่างประเทศ
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกายวิภาค และสื่อการสอน 3 มิติ ด้วย
เทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สนุกคิด
สัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม” สำ�หรับนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือในเครือข่ายกับคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 79 โรงเรียน มีการจัดหาทุนสำ�หรับ
นักศึกษาไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น สำ�หรับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร
ร่วมสถาบัน ทั้งจากเงินงบประมาณประจำ�ปี และจากองค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่ติดต่อประสานงาน
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ กับสถาบันชั้นนำ�ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ส่วนโครงการที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการนั้น โดยในปีงบประมาณ 2559 มีครุภัณฑ์
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วิทยาศาสตร์เฉพาะสำ�หรับหน่วยเครื่องมือกลาง หน่วย/ศูนย์วิจัยฯ และภาควิชา เพิ่มขึ้นจากปี
2558 ประมาณ 18.5 ล้านบาท มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ทั้งที่พญาไทและ
ศาลายา มูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนผ่าน BOI มากกว่า 300 ล้านบาท
นอกจากนี้ คณะฯ ได้ ให้ความสำ�คัญของการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐได้ จึงได้สนับสนุน infrastructure และสร้าง
หลักสูตรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างธุรกิจใหม่จากแนวคิดใหม่ โดยมีการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักของ
การขับเคลื่อน เพื่อให้มีบรรยายกาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม (Innovation
Ecosystem) คณะฯ ได้จัดพื้นที่สำ�หรับการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่ทำ�งานร่วมกันแบบ Co-working space และ Maker space ให้
เป็นแหล่งเชื่อมโยงพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ
และนักลงทุน ที่มีความต้องการนำ�ผลงานวิจัยของคณะฯ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้าง
กิจกรรมบ่มเพาะให้นักศึกษาสามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และมีทักษะที่
จำ�เป็นต่อการตอบสนองพลวัตรแห่งการพัฒนาโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง อีกทัง้ จัดให้มหี น่วยงานเชือ่ มโยง
กับภาคธุรกิจต่าง ๆ มีการให้บริการเรื่องการทำ�สัญญา การจดสิทธิบัตร และธุรกรรมที่จำ�เป็น
โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการนำ�ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ คณะฯ ต้องเตรียมพร้อมโดยภาพรวม
ยังมีงานอีกหลายด้านที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน
การครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันทบทวน หารือ
เสนอแนะ ช่วยกันวางแผนพัฒนา ช่วยกันคิด ร่วมด้วยช่วยกันทำ� ด้วยไมตรีจิตแบบกัลยาณมิตร
เพื่อที่จะร่วมกันนำ�พาคณะฯ ของเรา ให้ก้าวผ่านปีที่ 60 เข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างสง่างาม น่ายินดี
ควรแก่การเฉลิมฉลอง
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พัฒนาการของงานคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำ�ลังขึ้นปีที่ 60 นี้ งานคลังและพัสดุ
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในสำ�นักงานคณบดี ที่กำ�กับดูแลเกี่ยวกับการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน
ทัง้ ทีเ่ ป็นงบประมาณแผ่นดิน รายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจยั และทุนการศึกษา ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ
มีกรอบการดำ�เนินงานที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ประกาศออกมาตามความในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ดำ�เนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าต่อภารกิจของส่วนงาน ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนอกระบบ เปลี่ยนแปลงจากการเป็นหน่วยงานราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐในปี 2550 แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจะเอื้อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
ในการบริหารงานมากขึ้น แต่มหาวิทยาลัยได้รับเพียงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรร
ให้เป็นรายปีโดยตรง เพือ่ ใช้จา่ ยตามความจำ�เป็นในการดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ความจำ�กัดด้านงบประมาณประกอบกับสภาพการแข่งขันใน
ตลาดการศึกษาทีเ่ ปลีย่ นไป จึงทำ�ให้สว่ นงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ จำ�เป็น
ต้องมีการปรับตัวในการดำ�เนินการผลิตบัณฑิตระดับต่าง ๆ สร้างผลงานวิจยั และนวัตกรรม ตลอดจน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ได้รับ
เงินสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ สำ�หรับดำ�เนินกิจกรรมในคณะฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วย
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ศักยภาพและความทุ่มเทของบุคลากรในคณะฯ ที่สร้างและผลิตผลงานในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่
ยอมรับเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางมาแต่อดีต จึงทำ�ให้คณะฯ พอที่จะมีเงินสะสม
ไว้สำ�รองจ่ายตามความจำ�เป็นและสามารถที่จะนำ�มาใช้ลงทุนในการสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันสำ�หรับอนาคต การใช้จ่ายเม็ดเงินให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
โดยรักษาความสมดุลระหว่างรายจ่ายและรายรับนับเป็นความท้าทายของทีมบริหารงานคณะฯ
ในปี 2560 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคลังและพัสดุโดยตรง ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเรื่องการบริหาร
เงินอุดหนุนทุนวิจัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19
มกราคม 2560 และที่สำ�คัญคือราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐด้วยตามมาตรา 4 ของ
พ.ร.บ. ทำ�ให้งานคลังและพัสดุจำ�เป็นต้องปรับให้ขั้นตอนการดำ�เนินงานการเบิกจ่ายและจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งจากเงินงบประมาณและรายได้ ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสวัสดิการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ โดยได้พัฒนาทีมการทำ�งาน เตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลกรให้มี
ความรู้และเข้าใจในหลักการของกฎระเบียบใหม่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจน เสริมสร้างให้บุคลากรในงานมีทักษะความคิดและวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิดความคิดเชิงบวกในการทำ�งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการ
ดำ�เนินงาน งานคลังและพัสดุได้จัดเตรียมเอกสารและจัดการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้
กับภาควิชา/งาน/ศูนย์/หน่วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสริมทักษะแก่เจ้าหน้าที่ตามลักษณะหรือ
ชนิดงานที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มและรายบุคคล ก่อให้เกิดการทำ�งานและแก้ปัญหาร่วมกัน ทำ�ให้ลด
ปัญหาความขัดแย้งและสามารถดำ�เนินการตามกรอบมาตรฐานกลางของการปฏิบัติงาน
งานคลังและพัสดุได้ดำ�เนินงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายและได้พัฒนาการบริหาร
จัดการงานให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ในงานฯ และคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำ�งานของ
ตนเองส่งผลให้รูปแบบงานคลังและพัสดุมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ในการพัฒนาการบริหารงานด้านการคลังและพัสดุ โดยให้นโยบายในการพัฒนางาน สนับสนุน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จนได้มาซึ่งรูปแบบการให้บริการที่มีศักยภาพ และขอบพระคุณ
หัวหน้าภาควิชา/งาน/ศูนย์/หน่วย เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/งาน/ศูนย์/หน่วย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุทุกท่าน ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการช่วยกันดำ�เนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา
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ระบบและหน่วยส่งเสริมงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟิสิกส์

การลงมือทำ�วิจัยน่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่
เริ่มก่อตั้ง หากแต่บริบทและปัจจัยที่แปรผันตามกาลเวลาผลักดันให้คณะมีแนวทางในการสร้าง
ระบบและหน่วยงานที่ส่งเสริมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดผลงานวิจัยในแต่ละ
ช่วงจังหวะเวลา การส่งนักศึกษาแพทย์กลุ่มแรกไปศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ จน
สามารถลงมือทำ�วิจัยในสาขานั้นได้ด้วยตนเองเป็นระบบการสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานวิจัยขึ้นใน
คณะฯ พร้อมกับความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ที่ส่งอาจารย์นักวิจัยชาวต่างประเทศมา
ทำ�งานในคณะวิทยาศาสตร์ทำ�ให้คณะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้
ท่านอาจารย์อาวุโสเหล่านี้ ได้เคยกล่าวถึงบรรยากาศการพูดคุย ทบทวน ตรวจสอบ (Review)
งานวิจัยซึ่งกันและกัน ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ โต๊ะเฉพาะในโรงอาหารหรือระหว่าง
การเล่นกีฬายามเย็น บรรยากาศนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่ส่งเสริมกันในกลุ่มนักวิจัยก่อนที่ โลก
อินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้น คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริมงานวิจัยด้วยการส่งนักศึกษา
ในรุ่นถัดมาไปศึกษาทำ�วิจัยในต่างประเทศเป็นระยะ ๆ ทั้งกลุ่มนักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กลุ่มทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มาตรการเหล่านี้ส่งเสริมต้นทุนการ
เริ่มทำ�งานวิจัยแนวหน้าทางด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
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หน่วยสนับสนุนงานวิจัยที่เข้มแข็งของคณะฯ ในระยะแรก ต้องยกย่องให้แก่คณะฯ ที่เห็น
ความสำ�คัญของห้องสมุดและการบอกรับเล่มวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ จนทำ�ให้ห้องสมุดสตางค์ฯ เป็นที่ยอมรับแก่นักวิจัยทั่วประเทศ มีการจัดวางอย่างเป็นระบบ
ทัง้ ที่ ในขณะนัน้ ยังไม่มคี อมพิวเตอร์มาช่วยค้นหา บรรณารักษ์สามารถอธิบายการใช้เล่มดัชนีหวั เรือ่ ง
(Subject index) ของวารสารสาขาต่าง ๆ แก่นักศึกษาวิจัย บางครั้งประหลาดใจมากเมื่อพบ
บทความในวารสารที่บรรณารักษ์ ได้แนบการแก้ ไขที่เขียนขึ้นมาภายหลังไว้ ในบทความดั้งเดิมด้วย
สิ่งนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบสนับสนุนการวิจัยที่เข้มแข็ง เมื่อผ่านเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู
ห้องสมุดสตางค์ฯ ก็ ได้ปรับตัวสู่การบริการวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
สมบูรณ์แบบ พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับ
ในวงการวิชาการ
นักวิจัยนอกจากจะต้องเป็นคนฉลาดแล้วยังต้องทำ�งานหนักด้วย ระบบที่ส่งเสริมการ
คิดค้นดำ�เนินงานวิจัยที่สำ�คัญคือ นักศึกษาบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้ง
เพียงพอ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมีทัศนคติที่พร้อมทำ�งานหนักเพื่อก่อ
ให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ วัฒนธรรมของการทำ�งานเป็นเวลาที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่าสี่
ถึงห้าชั่วโมง จำ�เป็นมากในการตกผลึกความคิดให้เกิดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงลึกขึ้นมาได้ ใน
แต่ละชิ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นบุคลากรเดินกันขวักไขว่ ในคณะฯ หรือร้านขายอาหารนอก
เวลาราชการ พฤติกรรมเหล่านี้ ได้ถูกปลูกฝังต่อไปยังนักศึกษาอย่างไม่รู้ตัว โดยคณะฯ มีแนวโน้ม
ที่ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตนี้มีจ�ำ นวนมากพอ โดยรักษาให้มีจำ�นวนมากในระดับเดียวกันกับจำ�นวน
นักศึกษาของคณะฯ ในระดับปริญญาตรี ด้วยความเป็นสากลของการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดับบัณฑิตในคณะฯ จึงเป็นหลักสูตรนานาชาติจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่เริ่มแรกและพยายามเพิ่มจำ�นวนนักศึกษาบัณฑิตชาวต่างชาติให้มากขึ้นด้วย ชื่อเสียงและ
วัฒนธรรมการมุ่งเน้นงานวิจัยดึงดูดนักศึกษาบัณฑิตที่มี ใจรักในงานวิจัยให้เข้าศึกษาต่อในคณะฯ
และเป็นฟันเฟืองสำ�คัญที่ขับเคลื่อนงานวิจัย
สิ่งสำ�คัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นอกจากแนวความคิดที่เฉลียวฉลาดแล้ว เครื่องมือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าไปได้อย่าง
รวดเร็ว คณะฯ สามารถจัดให้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำ�เป็นและทันสมัยในแต่ละสาขา ที่ส�ำ คัญ
นักวิจัยมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลและเป็นที่เชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์
มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้เครื่องมือทางด้าน
การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุและสารเคมี การใช้เครื่องมือตรวจวัดทางฟิสิกส์ การเพาะเลี้ยง
เชื้อและการตรวจวัดทางชีวภาพ ในระดับโมเลกุล เซลล์ สัตว์ทดลอง และสุขภาพของคน คณะฯ
ได้จัดตั้งหน่วยเครื่องมือกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของคณะเพื่อสนับสนุนการใช้เครื่องมือในการ
ตรวจวัดทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพ มีเครื่องมืออุปกรณ์ตั้งแต่ระบบการเตรียมนำ�้ สะอาดใน
ระดับต่าง ๆ ระบบการตรวจวัดธาตุและสารประกอบในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในลักษณะต่าง ๆ ด้านการตรวจวิเคราะห์ลักษณะรูปร่างของวัสดุ
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และส่วนประกอบทางชีวภาพคณะได้จัดตั้ง หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน ที่มีศักยภาพในการ
ตรวจดูรูปร่างวัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในระบบแสงและใช้ล�ำ แสงอิเล็กตรอน อีกทั้งยังได้มีความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้ง ศูนย์ภาพถ่ายชีวภาพโอลิมปัส เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์กล้องของบริษัท
แก่บุคลากรทั้งในและนอกคณะฯ อีกด้วย หน่วยสนับสนุนเครื่องมือของคณะนี้ ได้รับความเชื่อถือทั้ง
จากในวงการการศึกษาภาครัฐและหน่วยงานวิจัยของเอกชน โดยเห็นได้จากสถิติการขอใช้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากความเข้มแข็งของการมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่ช่วย
สนับสนุนให้งานวิจัยในคณะฯ ดำ�เนินงานไปได้อย่างโดดเด่นแล้ว การพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์ทดลอง
แสดงให้เห็นความมุ่งเน้นในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะฯ ได้พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ทดลองมาเป็นลำ�ดับ จนได้มีการจัดตั้งให้มีหน่วยสัตว์ทดลองกลางเพื่อดูแลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหนูสปีชีส์ต่าง ๆ และกระต่าย โดยเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว์ทดลองจำ�เป็น
ต้องได้มาตรฐาน คำ�นึงถึงความเป็นอยู่ของสัตว์และการกระทำ�ต่อสัตว์ มีคณะกรรมการการใช้
สัตว์ทดลองของคณะฯ ที่พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ ให้มีความถูกต้อง ทั้งทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักสถิติ และมนุษยธรรมต่อการใช้ชีวิตสัตว์ หลังจากที่หน่วย
สัตว์ทดลองได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว ในขณะนี้หน่วยสัตว์ทดลองได้
ดำ�เนินการพัฒนาขั้นตอนการจัดการภายในหน่วยและได้ดำ�เนินการยื่นขอการรับรองจากสมาคม
การประเมินและการรับรองการดูแลสัตว์ทดลองนานาชาติ (AAALAC international) ทำ�ให้
หน่วยสัตว์ทดลองคณะได้ขยับมาตรฐานตนเองขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยทั้งในคณะฯ และแก่นักวิจัย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การเสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อมให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันในหมู่นักวิจัย
คงจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่คณะในแต่ละยุคสมัยพยายามจัดการให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ กัน รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จในงานวิจัยของคณะฯ ได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้
จากการจัดตั้งหน่วยวิจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิจัยจากหลากหลายภาควิชาหรือแม้แต่
จากหน่วยวิจัยภายนอกและจากต่างประเทศ มาร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศ เช่น การเลี้ยงกุ้ง การพัฒนางานวิจัยยางล้อ เป็นต้น มีหลายหน่วยวิจัยใหม่ที่ ได้มีการ
จัดตั้งเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการค้นหาตัวยา ซึ่งเป็นหน่วยจัดเก็บสารประกอบและ
วิเคราะห์ตรวจสอบการออกฤทธิ์เชิงยาต่อเซลล์ โมเดลต่าง ๆ ในลักษณะการคัดแยกเป็นจำ�นวน
มากหลายจุดในแต่ละครั้งของการตรวจวัด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ การจัดตั้ง
การรวมตัวเป็นลักษณะกลุ่มก้อนนักวิจัยได้พัฒนาขยายไปสู่ภาคเอกชนจนได้เกิดความร่วมมือกัน
มีการพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนาของ บริษัท ไทยยูเนียน ขึ้นในคณะฯ ด้วยความร่วมมือกับนักวิจัย
ในคณะฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยปฏิบัติการทางเคมีของ บริษัท เอสซีจี เคมิลคอลส์ ที่วิทยาเขต
พญาไท หน่วยพัฒนาทางผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ของ บริษัท ไทยโคโคกุ รับเบอร์ ที่วิทยา
เขตศาลายา เป็นต้น นอกจากนี้คณะยังได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการ
เป็นผู้ประกอบการของนักวิจัยในปัจจุบัน คณะจึงได้จัดตั้งโครงการเวนเจอร์คลับ ให้เป็นที่บ่มเพาะ
นักวิจัยหรือผลพวงของผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะให้สามารถพัฒนาระดับการนำ�ไปใช้งาน
ให้อยู่ ในระดับที่พร้อมใช้ต่อภาคการผลิตและการพาณิชย์ได้ตลอดสายโซ่ของการผลิตใช้งานจริง
ปัจจุบันคณะฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นให้
เหมาะกับงานวิจัยในหลากหลายสาขา เช่น ดำ�เนินการติดตั้งโรงเพาะชำ�เรือนกระจกที่ศาลายา
ปรับปรุงโรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพให้สามารถรองรับการผลิตในระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม จัดตัง้ หน่วยวิจยั และผลิตเพือ่ พัฒนาชุดตรวจโรคและตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
ที่ ได้มาตรฐาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์รุดหน้า
ไปทั้งทางด้านความลึกซึ้งในเนื้อหาเชิงวิชาการ และการประยุกต์ ให้ ได้ ใช้จริงเชิงอุตสาหกรรมและ
สังคม
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มองไปข้างหน้า

ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา

การได้มสี ว่ นร่วมกับการทำ�งานทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ�ให้รวู้ า่ ความสุข
หนึ่งของชีวิต คือการได้ท�ำ ในสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนอื่น ๆ ทั้งเมื่อยามที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับ
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาและทำ�งานวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ ให้กับสังคม เป็นวิทยากรช่วย
บริการวิชาการให้กับองค์กรอื่นที่เชื่อมั่นในความสามารถของเราและในฐานะที่เป็นอาจารย์ของ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะที่เป็นคณะกรรมการประจำ�
คณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ� พ.ศ. 2553-2555 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558
และในตำ�แหน่งปัจจุบันที่เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนั้น ผมเชื่อว่าการเป็นผู้
บริหาร คือผู้ที่น�ำ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ หากมองไปในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์ ผมอยาก
เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นที่คณะฯ ซึ่งก็คือค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
มุมมองเชิงระบบของคณะฯ ที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์กับระบบงาน กระบวนการ
ทำ�งาน เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดให้เหมาะสมที่สุด โดยใช้ปัจจัยนำ�เข้าจากการรับฟัง
ข้อมูลรอบด้าน
การนำ�องค์กรอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ ทีผ่ บู้ ริหารของคณะฯ ต้องแสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า
คณะฯ จะมุ่งไปในทางใด ชี้น�ำ ตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดี
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การมุ่งเน้นผู้เรียน (และลูกค้ากลุ่มอื่น) ที่คณะฯ ต้องมุ่งให้ความสำ�คัญกับลูกค้าของ
พันธกิจหลักด้านการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตที่จบไปบรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และการให้ความสำ�คัญกับลูกค้าพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ
การให้ความสำ�คัญกับบุคลากร คณะฯ ควรเห็นว่าความสำ�เร็จของคณะฯ ขึ้นอยู่กับ
บุคลากรซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ทุกคนควรได้ทำ�งานในสิ่งแวดล้อมที่ดี คณะฯ ควรสร้างความผูกพัน
เพื่อให้ทุกคนพร้อมใจทุ่มเททำ�งานเพื่อความสำ�เร็จ
การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว ที่คณะฯ ต้องหาทางใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุคคลและความรู้ระดับองค์กร เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
การมุ่งเน้นความสำ�เร็จ ที่คณะฯ ต้องสร้างให้เกิดความสำ�เร็จทั้งโดยเป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาว สร้างความสมดุล แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้คณะฯ ประสบความสำ�เร็จ
การจัดการเพื่อนวัตกรรม คณะฯ ต้องค้นหาและสร้างโอกาสในการทำ�ให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อนำ�ไปสู่หลักสูตรใหม่ การวิจัยใหม่ บริการวิชาการใหม่ สร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ที่คณะฯ ต้องนำ�ไปใช้เป็นปัจจัยนำ�เข้าในการวัด วิเคราะห์
ผลการดำ�เนินการในทุกด้านที่สำ�คัญ นำ�ไปสู่การปรับปรุงผลการดำ�เนินการและการดำ�เนินงาน
ของคณะฯ ได้
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่คณะฯ ต้องมีเพื่อแสดงให้เห็นว่าการบริหารและการดำ�เนิน
งานตามพันธกิจของคณะฯ นั้นได้คำ�นึงถึงและมุ่งมั่นให้เกิดความสุขและประโยชน์ของสังคมและ
ชุมชนที่ส�ำ คัญ
จริยธรรมและความโปร่งใส ที่คณะฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีการบริหารและการ
ดำ�เนินงานที่มีจริยธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ ในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความเชื่อใจกัน เสริมสร้าง
ความผูกพัน และเป็นที่ ไว้ ใจได้ของคนในสังคม
การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ ที่คณะฯ ควรตระหนักถึงการที่คณะฯ จะมีคุณค่าเท่าใด
นั้น ขึ้นอยู่กับการส่งมอบคุณค่าต่าง ๆ ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแค่ ไหน เพราะผลลัพธ์ที่
ดีของคณะฯ ย่อมหมายถึงการพัฒนาของประเทศชาติของเราโดยรวมเช่นกัน
สุดท้ายนี้ ผมอยากจะฝากเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นทำ�งานกับคณะต่อไป ไม่ว่าจะฐานะใด
เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จยั่งยืน เป็นที่ภาคภูมิใจทั้งในฐานะเป็นบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์
แห่งนี้ ทั้งในฐานะที่เป็นอาจารย์ ในที่แห่งนี้ ร่วมกับทุก ๆ คน สืบไป

307

คณะวิทยาศาสตร์ที่รัก

ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อันเนื่องมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการครู ผมจึงเติบโตมาในโรงเรียนและมีห้องสมุด
เป็นสนามเด็กเล่นมาตั้งแต่ยังจำ�ความได้ ซึ่งชีวิตก็มีเพียงบ้านและโรงเรียน และเมื่อเส้นทางอาชีพ
ได้ทอดมาในทิศทางเดียวกับบุพการี การได้มี โอกาสมาทำ�งานอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงทำ�ให้รู้สึกโชคดี ที่ ได้ ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองคุ้นเคยในสถานที่ที่ดี แน่นอนว่าการใช้ชีวิต
อยู่ ในมหานครแห่งนี้นั้นไม่ง่ายสำ�หรับผม ที่อาจไม่ ได้ชินนักกับเมืองใหญ่ที่นาฬิกาชีวิตหมุนเร็ว
เหลือเกิน แต่ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีความพิเศษ ที่ทุกครั้ง ทุกวัน ที่เข้ามาทำ�งาน มันเหมือนกับเป็น
อีกโลกหนึ่งที่บรรยากาศไม่วุ่นวาย มีต้นไม้ ใหญ่น้อยอยู่มากมายเป็นเอกลักษณ์และหาได้ยากใน
เมืองกรุง และรวมถึงอาคารต่าง ๆ ที่สวยงามด้วยเส้นสายสถาปัตยกรรม ที่ลำ�้ ยุคมากแม้กระทั่ง
ในปัจจุบัน การทำ�งานและใช้ชีวิตระหว่างวัน จึงเป็นสิ่งที่ ไม่ยากจนเกินไป ท่ามกลางความวุ่นวาย
ข้างนอกรั้วคณะฯ กับภาระงานที่ยากและท้าทาย
ผมมีความเชื่อว่า สถานที่มีผลกระทบต่อตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ท�ำ งาน และถึงแม้ว่า
จะผ่านมาเป็นเวลากว่า 60 ปี และความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นปกติตามพลวัติ
ของโลก แต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมีพลังที่จะส่งต่อให้นักศึกษาและบุคลากรซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญอย่าง
ยิ่งของคณะฯ ให้สามารถเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้สังคมประจักษ์ถึงความสำ�คัญของ
วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากให้พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยกันดูแลรักษา
สถานที่ทำ�งานของเรา ให้สวยงามและร่มรื่นเช่นนี้ตลอดไป เพื่อให้เป็นสิ่งช่วยเพิ่มพลังในวันที่ต้องสู้
ช่วยเยียวยาจิตใจวันที่อ่อนล้าหรือช่วยผ่อนคลายในทุกวันทำ�งาน
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บรรยากาศแห่งวิชาการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟิสิกส์
ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2560
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ ได้เพียงผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
แต่เราผลิตนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของประเทศ และที่เราทำ�สำ�เร็จได้ ใน 60 ปีที่ผ่านมา ไม่ ใช่ด้วย
วิธีกรอกแบบฟอร์มเป็นตันสำ�หรับกระบวนการ QA เพราะการพัฒนานักวิทยาศาสตร์หัวกะทิ
ไม่ ใช่กระบวนการอุตสาหกรรม แต่เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งพึง่ พาบรรยากาศแห่งวิชาการ บรรยากาศ
นี้มีหลายปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยอาจจะมีความสำ�คัญไม่เท่ากันสำ�หรับแต่ละคนที่ศึกษาหรือปฏิบัติ
งานภายในรั้วนี้ แต่เราต้องเข้าใจปัจจัยที่ส�ำ คัญสำ�หรับหลายคน เพื่อรักษาข้อดี ให้กับคณะของเรา
และเพื่อต่อต้านแนวโน้มที่จะเพิ่มภาระของทุกฝ่ายในการกรอกเอกสาร หรือภาวะคุกคามในรูปแบบ
อื่นต่อการปฏิบัติงานแบบสบาย ๆ ตามที่ผ่านมา
ผมเองทำ�งานที่นี่ ไม่ถึง 15 ปี แต่เคยฟังคำ�พูดของอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน โดยเขา
ทำ�งานในคณะนี้ตั้งแต่ช่วงที่สถาปนาขึ้นมา จึงเป็นวิธีที่พวกเราซึ่งทำ�งานไม่นานนัก สามารถเข้าใจ
ถึงความเป็นมาของคณะฯ ใน 60 ปีที่ผ่านมา ผมสังเกตว่าเกือบทุกท่านที่เกษียณอายุงาน จะชื่นชม
บรรยากาศในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การมีต้นไม้จำ�นวนมาก ผมสงสัยว่า ทำ�ไมหลายท่านที่ผม
เคารพถึงคิดว่าต้นไม้เป็นปัจจัยที่ส�ำ คัญ แต่ ในระยะต่อมาผมรู้สึกด้วยตนเอง ว่าการที่มีต้นไม้บริเวณ
ที่นั่งในที่ต่าง ๆ โรงอาหารแบบเปิดโล่งแต่คึกคัก ร้านกาแฟ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ท�ำ ให้พวกเราสบายใจ
ในการดำ�รงชีวิตภายในรั้วนี้ และทุกวันนี้พวกเรารักษาและส่งเสริมบรรยากาศทางกายภาพได้เป็น
อย่างดี
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นอกจากนี้บรรยากาศแห่งวิชาการจะต้องมีปัจจัยอื่นด้วย ที่เบื้องต้นที่สุดคือ ให้นักศึกษา
มีบรรยากาศที่อ�ำ นวยต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจัดบรรยากาศเช่นนั้นได้ดี
เรามีกิจกรรมเสริมที่ส�ำ คัญอย่างยิ่งสำ�หรับกระบวนการการศึกษา คืองานวิจัย ซึ่งหมายถึงการ
ค้นหาความรู้ ใหม่ของมนุษยชาติ และเป็นหน้าที่หลักของนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้น งานวิจัยเป็นเรื่อง
สำ�คัญที่นักศึกษาต้องสัมผัสด้วย แต่งานวิจัยต้องใช้ความสร้างสรรค์ ระดมสมาธิและเวลา อาจ
ต้องระดมคนให้คิดหรือทำ�งานพร้อมกัน และอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษในห้องปฏิบัติการ งานวิจัย
เป็นจุดเด่นของคณะเรา โดยมีหลายห้องปฏิบัติการที่ทำ�งานวิจัยระดับชั้นนำ�ของโลก และคณะ
วิทยาศาสตร์ของเรายืดหยุ่นเพื่ออำ�นวยความสะดวกต่องานวิจัย โดยอนุญาตให้นักศึกษาและผู้
ปฏิบัติงานเข้าได้ทุกเวลา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นประโยชน์มากและต้องรักษาไว้
ในขณะเดียวกัน ก็สำ�คัญมากที่จะให้นักวิจัยและนักศึกษามีเวลาเพื่อคิดและมีสมาธิในงาน
สร้างสรรค์นั้น ภาวะคุกคามที่สำ�คัญในอนาคตคือ แนวโน้มที่จะใช้เวลาในการประเมินและงาน
เอกสารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะดึงเวลาของอาจารย์จากการเตรียมสอน เพิ่มพูนความรู้ และงานวิจัย
ดังนั้นพวกเราต้องเฝ้าระวังและต่อต้านภาวะคุกคามจากการดึงเวลาเช่นนี้
ความยืดหยุ่นและบรรยากาศที่ดีที่มีอยู่แล้วในคณะวิทยาศาสตร์ ทำ�ให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ
ที่จะเข้ามาบ่อยและใช้เวลานานกับกิจกรรมการศึกษาและงานวิจัย จะสังเกตว่าหลายคนที่ศึกษา
และปฏิบัติงานกับคณะวิทยาศาสตร์จะใช้เวลาที่นี่มาก ทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่ ใช่ตามที่
จำ�เป็นเท่านั้น ส่วนในอนาคต นอกจากการรักษาข้อดีที่มีอยู่ คือ ภูมิลักษณ์ที่ทำ�ให้คนสบายใจ
ความยืดหยุ่น และห้องปฏิบัติงานชั้นนำ�ของโลก เราควรเพิ่มพูนบรรยากาศแห่งวิชาการให้ดียิ่งขึ้น
โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์ชนั้ นำ�มาให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ให้บอ่ ยมากขึน้ ให้อาจารย์
ร่วมฟังและออกความคิดเห็นมากขึ้น และต่อเมื่อระบบการศึกษาไทยในระดับประถมและมัธยม
ศึกษายังอยู่บนพื้นฐานที่นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ เราจึงต้องกระตุ้นนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้คิดมากกว่าท่องจำ�เนื้อหาและเรียนรู้แบบฝ่ายรุก โดยตั้งใจคิดและเข้าใจระหว่างการเรียน ตั้ง
คำ�ถามและแสดงความคิดเห็นด้วย
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ความเป็นเลิศ

ของคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

ความผูกพันของผมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ มีมาค่อนข้าง
ยาวนานตั้งแต่สมัยเรียน จบมหาวิทยาลัยมหิดลรวดทั้ง 3 ปริญญา เรียนกายภาพบำ�บัดที่ศิริราช
รุ่นปี 2531 แล้วต่อโท-เอก Anatomy ที่คณะวิทยาศาสตร์ ต้องถือเป็นลูกหม้อที่ผูกพันกับคณะฯ
มายาวนาน รู้กิตติศัพท์ของคณะฯ ดีว่าเป็นคณะเชิงวิจัยมานาน จนได้ย้ายเข้ามาทำ�งานที่นี่เมื่อปี
2538 ตอนนั้นผมเรียนปริญญาเอกควบคู่ ไปด้วย ประมาณ 5-6 ปี จึงกลับมาทำ�งานอย่างเต็มตัว
ได้เห็นบทบาทของคณะฯ ด้านวิจัยมาตลอด มีความผูกพันกับท่านอาจารย์อาวุโสหลายท่านที่ ได้
ทุนจากหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เรา เป็นแบบอย่างให้เดินตาม กระตุ้นให้ผมรู้สึกอยาก
จะทำ�ให้ ได้แบบนั้นบ้าง
ผมผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์มาสามสิบกว่าปีตั้งแต่เรียนจนทำ�งานได้ เห็นการเปลี่ยน
แปลงมากมาย ทั้งกายภาพและบุคลากร แต่ผมให้ความสำ�คัญกับ Functional มากกว่ารูปแบบ
ทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น การสร้างตึก K นี่ชัดเจนมาก สมัยผมเรียนยังไม่มี เราสร้างตึก K ขึ้น
มาเพราะอะไร ก็เพื่อให้เป็น Excellence ด้านการวิจัย สิ่งนี้ชัดเจนและจำ�เป็นมาก หรือ ตึกกลม
นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุด อยู่คณะวิทย์แล้วไม่มีตึกกลมคงจะแปลก ผมเคยได้ยินได้ฟังคนเก่ง ๆ ที่เคย
เรียนที่นี่พูดถึงว่า วันที่เขามานั่งเรียนที่ตึกกลมรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจ ในวันนี้หากไปถามนักศึกษาที่
เรียนในตึกกลมปัจจุบัน ผมเชื่อว่ายังมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่ ตึกกลมจึงเป็นสถานที่สร้างความทรงจำ�
ที่ดีสำ�หรับคณะของเราที่ควรอนุรักษ์ ไว้ ส่วนตึกอื่น ๆ หากจำ�เป็นก็ควรปรับเปลี่ยนกายภาพให้
ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการใช้งาน โครงสร้างเราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ ได้
อยู่แล้ว แต่ภายในตัวอาคารเราสามารถทำ�ให้มันดูทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานได้ตามสมควร
อย่างภาควิชากายวิภาคฯ ก็กำ�ลังจะปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
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การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร โดยเฉพาะในภาควิชากายวิภาคฯ ก็มีการเปลี่ยนถ่ายมา
รุ่นต่อรุ่น และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญอยู่ ในช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมานี้ ที่บุคลากรอาจารย์ที่ภาควิชาฯ
เกษียณอายุงานไปกว่าครึ่งหนึ่ง และถูกทดแทนด้วยอาจารย์รุ่นใหม่ ที่ก้าวขึ้นมาแทน จากรุ่นสู่รุ่น
อาจารย์ที่ภาควิชาฯ ยังคงมีบทบาทใหญ่อยู่สองประการคือ บทบาทด้านการเรียนการสอน
แพทยศาสตร์ที่เป็นส่วนของ Anatomy ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาควิชาที่มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักศึกษาแพทย์มากที่สุดก็ว่าได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้อาจารย์ ในภาควิชาฯ จะมีภารกิจการเรียน
การสอนมาก แต่ก็ ไม่ ได้ทิ้งงานวิจัย ซึ่งเป็นบทบาทที่สองที่ส�ำ คัญมาก สถิติผลงานวิจัยของภาควิชาฯ
ที่ผ่านมาค่อย ๆ เพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.5 รายการต่อคน และมีผลงานการตีพิมพ์สูงทัดเทียม
กับ National University of Singapore (NUS) ในสาขากายวิภาคศาสตร์ เป็นเวลาหลายปี
ติดต่อกัน บทบาทของอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งสำ�คัญต่อภาควิชาฯ ที่ท�ำ ให้เกิดความเข้มแข็ง
เข้มข้น และโดดเด่นด้านวิชาการมาโดยตลอด สิ่งเหล่านี้ ได้รับการส่งต่อมาจากรุ่นต่อรุ่นของ
Anatomy คณะวิทย์ที่อื่นจะรู้จัก Anatomy คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างดีว่า
“บ้างานวิจัย” แต่ก็ ไม่ทิ้งการเรียนการสอน สอนนักศึกษาแพทย์เกือบสี่ร้อยคนต่อปี แทบจะมาก
ที่สุดในประเทศ แต่งานวิจัยก็ยังมีความโดดเด่น “แบบทีม” หรือแบบ “ยกภาค”
บทบาทของ Anatomy ในวันนี้มีทั้งส่วนที่ล้อไปกับนโยบายของคณะฯ นั่นคือ Excellence
ด้านวิจัยและการเรียนการสอน แต่จะมีส่วนด้านที่สามที่ภาควิชาฯ อาจจะมีมากกว่าภาควิชาอื่นคือ
ด้านบริการวิชาการทีส่ ร้างรายได้ ให้กบั ภาควิชาฯ และคณะฯ ดังนัน้ การก้าวไปข้างหน้าของภาควิชาฯ
ก็จะต้องอิงอยู่กับสามประเด็นนี้ โดยไม่สามารถละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เลย
การเรียนการสอนในยุคนี้เรามักพูดถึงเรื่อง 21st Century skill ซึ่งก็ต้องตามมาด้วย
เรื่องของการปรับวิธีการสอนที่ต้องไปด้วยกัน ตัวอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวสู่วิธีการแบบใหม่ ๆ
เพื่อทำ�ให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น โครงการที่ภาควิชาฯ กำ�ลังดำ�เนินการคือ
Anatomy 3D เป็นมีเดียที่ค่อนข้างใหม่ ดึงความสนใจได้ดี ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ E-learning (ซึ่งเราทำ�มานานแล้ว ทุกรายวิชาเป็น E-Learning หมด มี Interactive กับ
นักศึกษาค่อนข้างมาก) สิ่งที่เราอยากปรับเพื่ออนาคตคือการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งต่างประเทศ
มีมาก่อนเราพอสมควรแล้วคือด้าน 3D ในเรื่องของ VR (Virtual reality) และ AR (Augmented
reality) สองสิ่งนี้น่าจะเข้ามาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงผลักดัน
โครงการนี้อย่างมาก เนื่องจาก Anatomy เป็นเรื่องของโครงสร้าง เราเคยเห็นภาพสามมิติบน
จอมอนิเตอร์กันอยู่บ่อย ๆ แต่ผมอยากเห็นภาพสามมิติที่ว่านี้ออกมาอยู่นอกจอได้ หรือให้ผู้เรียน
Interactive กับภาพสามมิตินั้นได้ด้วย และถ้าไปให้ ไกลกว่านั้นคือการทำ�ให้ภาพเหล่านั้นจับต้องได้
จริง คือทำ� 3D Printing เรื่องนี้ ไม่ ใช่เรื่องใหม่ ต่างประเทศมีมากว่าสิบปีแล้ว แต่เราเองยังไม่เคย
ดึงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน จึงเป็นเป้าหมายที่ภาควิชาฯ อยากจะทำ�ให้ส�ำ เร็จ
เราอยากเป็นคลังความรู้ด้าน Anatomy และ Pathology จึงจับมือกับภาควิชาพยาธิชีววิทยา สร้างโครงการ Digital library คือในอนาคตไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด
หรือแพทย์เฉพาะทาง ก็จะสามารถเข้าถึงคลังความรู้นี้ ได้เพื่อการเรียนรู้ โดยเราเป็นผู้เก็บฐาน
ข้อมูล ทำ�ภาพสามมิติผู้ ใช้ข้อมูล ปลายทางจากสถาบันอื่น ๆ ก็เข้ามาใช้คลังข้อมูลนี้ร่วมกันได้
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โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ต้องการการสาธารณสุขเข้าถึงมากขึ้น เป็นโครงการที่พยายาม
จะทำ�ให้ ได้ภายในปี 2562-2563 คณะวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้าน
Anatomy และ Pathology
อีกเรือ่ งหนึง่ ของการศึกษาทีส่ �ำ คัญคือ การเชือ่ มโยงกับมาตรฐานสากลของหลักสูตรทีม่ อี ยู่
อาทิ AUN-QA หลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ มีความพร้อมในระดับสากลเกือบทุกด้าน น่าจะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานในเร็ว ๆ นี้ นานาชาติก็จะยอมรับและคิดว่าจะมีผลที่จะดึงนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเรียนต่อที่ภาควิชาฯ มากขึ้น
ด้านงานวิจัย ภาควิชาฯ มีค่าเฉลี่ยของการได้รับทุนวิจัยและการผลิตผลงานเรามีอย่าง
ต่อเนื่อง อาจารย์ ใหม่ ได้รับทุนวิจัยและมีความก้าวหน้าทางวิชาการค่อนข้างเร็ว ความเข้มแข็งใน
สาขาวิจัยของภาควิชาฯ คืองานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านการเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งนำ�ไปใช้ ได้จริง
ดูได้จากแหล่งทุน เช่น ทุนจากสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ซึ่งได้รับหลายทุน
ถือว่าตอบโจทย์ว่าเป็นงานวิจัยที่ ใช้ ได้ ในเชิงอุตสาหกรรม แต่ก็ยังต้องรอว่าในอนาคตงานวิจัยของ
ภาควิชาฯ จะต่อยอดเป็นสิทธิบัตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่าง ๆ หรือ
เกษตรกร ในสมัยก่อนเรามี อาจารย์บุญเสริม (ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำ�นาญกุล ผู้บุกเบิก
งานวิจยั เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการเลีย้ งกุง้ กุลาดำ�ในประเทศไทย) ซึง่ ทำ�เป็นตัวอย่างให้เห็นไว้แล้ว
ผมเชื่อว่าอาจารย์รุ่นใหม่น่าจะได้ ใช้เป็นแบบอย่างได้
สิ่งที่อยากจะทำ�ให้งานวิจัยเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต คือการสร้าง Collaboration ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ แบบ Bilateral collaboration สำ�หรับภายในประเทศผมเชื่อว่าค่อน
ข้างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในระดับต่าง
ประเทศเราก็มีเครือข่ายผ่านทุนทั้งหลาย แต่สิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาคือการจับมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ตอนนี้เรากำ�ลังจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับ NUS ภาควิชาฯ ของเรามี
ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ Anatomy ของ NUS ค่อนข้างดี โดย อาจารย์สุขุมาล (ศ. ดร.สุขุมาล
จงธรรมคุณ) ท่านได้สร้าง Linkage ไว้ ให้แล้วอย่างดี โดยเฉพาะบางสาขาของงานวิจัย เช่น
Health Science คนของเราที่ท�ำ ด้านนี้ก็น่าจะได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน อาจจะร่วมใช้เครื่องมือหรือ
มี โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งภาควิชาฯ กำ�ลังพยายามพัฒนา
ตรงจุดนี้ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่จะทำ�ให้งานวิจัยเข้มแข็งคือ Teamwork ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าเราจะต้องพัฒนา
งานวิจัยเป็น Research application ต้องช่วยกันจาก Basic research ที่เข้มแข็งสู่การเป็น
Research application ให้ ได้ ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต้องหันมาร่วมมือกัน
เราจะแข่งกันไปทำ�ไม ใช้ฝีมือร่วมกันดีกว่า คนทำ�วิจัยในประเทศไทยไม่ ได้มีมาก เราควรร่วมมือ
กันเพื่อให้ทัดเทียมหรือดีกว่าต่างประเทศ หรือไม่ก็จับมือกับเขาเพื่อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ส่วน Excellence ด้านบริการวิชาการ ผมค่อนข้างเชื่อว่าเราเข้มแข็งมาก เพราะเรา
สามารถสร้างรายได้จากการบริการทางวิชาการได้ค่อนข้างสูงในแต่ละปี สิ่งที่เราสามารถทำ�ได้ดี
ยิ่งขึ้นอีก เมื่อพิจารณาจากความพร้อมของห้อง Gross Anatomy และระบบรับร่างอาจารย์ ใหญ่
คือ ภาควิชาฯ จะดำ�เนินการเจรจากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการอาจารย์ ใหญ่ ให้
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เข้ามาใช้ Facilities ของเรา ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างชื่อเสียง
ด้านการให้บริการเชิงวิชาการแก่สถาบันการศึกษาทีย่ งั มีความไม่พร้อมในด้านนี้ และยังมีผลทางอ้อม
อีกด้านหนึ่งคือ การนำ�รายได้เข้าสู่ส่วนงาน ดีกว่าปล่อยให้อาจารย์ของเราออกไปสอนข้างนอก
แล้วคณะฯ ก็ ไม่ ได้อะไรเลย บริการวิชาการรูปแบบนี้ ได้รับการตอบรับจากสถาบันต่าง ๆ ค่อนข้าง
ดีมาก
สิง่ ทีเ่ ราสามารถทำ�ให้ดขี น้ึ ด้านบริการวิชาการอีกประเด็นหนึง่ คือ การจัด Soft Cadaveric
Workshop โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นชัดที่สุดคือการร่วมมือ
กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนบ้านของเราเองที่มีความต้องการสูงมากในการฝึกหัดแพทย์
ประจำ�บ้าน ซึ่งต้องมีฝีมือในการผ่าตัด เขาต้องการสถานที่และร่างอาจารย์ ใหญ่ที่เตรียมแบบ
พิเศษ คือร่างเสมือนจริงเพื่อใช้ฝึกหัดการผ่าตัดจริง ปัจจุบันโครงการนี้ ได้ขยายออกไปถึงโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ ได้ร่วมกันจัดการฝึกหัดการผ่าตัดแบบส่องกล้อง
โดยเทคนิคเดียวกันนี้ ความต้องการแบบนี้เป็นแนวโน้มของการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน
ที่หน่วยงานของเราสามารถนำ�มาประยุกต์เข้ากับความต้องการของสังคมได้ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น
เราวางแผนว่าโครงการนี้จะไปได้ ไกลถึงในระดับนานาชาติ ขยายขนาดของโครงการ ใช้ Facilities
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้น เพราะประเทศไทยถือ
เป็น Hub สำ�หรับ Health Science ที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง เราจึงหวังจะสร้างให้เป็น International
workshop ในอนาคต ซึ่งผมคิดว่าเราสามารถทำ�ได้
โครงการด้านการศึกษาและบริการวิชาการต่าง ๆ ที่ว่านี้ค่อนข้างจะเป็น High Technology
ซึ่งต้องใช้ทุนสูง แน่นอนว่าคงยากที่จะมี ใครยอมเสี่ยงลงทุนโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร
เราจึงของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการแบบต่อเนื่อง ทางคณะฯ ก็กรุณาเจรจากับทาง
มหาวิทยาลัยจนสามารถดำ�เนินการโครงการ Anatomy 3D ได้ เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่จึง
ต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย หากทำ�สำ�เร็จ คณะวิทยาศาสตร์ของเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนการสอนด้าน Anatomy และ Pathology
สำ�หรับภาพใหญ่ของคณะฯ ผมกำ�ลังเป็นกังวลเรื่องการเรียนการสอนซึ่งผมคิดว่าคณะฯ
ยังให้ความสำ�คัญน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่า Core strategy ของเราตั้งไว้ว่าเราจะยืนอยู่
ระดับหัวแถวของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
การสอนที่ทันสมัยทั้งหลายที่หลายแห่งมีการพัฒนาจนเป็น Smart Classroom ไปแล้ว ขณะที่
เรายังคงใช้รูปแบบเดิมในการสอน เราน่าจะจัดคณะกรรมการมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังและต้อง
กล้าลงทุน โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาว่าอะไรที่เราควรลงทุนให้เขา เราพูดกันมาก
เรื่อง 21st Century Skill แต่เราพร้อมหรือยัง คณะฯ ยังไม่ ได้ขยับตัวเกี่ยวกับกิจกรรม Training
ด้านการเรียนการสอน ลองเทียบกับคณะแพทย์ ศิริราชที่มีจัดแทบทุกเดือน มีทีม Research and
development สำ�หรับ Education โดยเฉพาะ พวกเรามักจะพูดถึงสื่อการสอน MOOC ของ
Harvard University หรือ Stanford University มาก และเชื่อถือเขามากด้วย ขณะที่เราคือ
คณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ แต่ท�ำ ไมเราไม่ผลิตของเราเอง นี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันอยาก
จะเห็น เราอยากจะเป็น Excellence in Teaching เราก็ต้องทำ�ให้ Excellence จริงทั้งคนและ
งบประมาณ
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ในการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ มักจะพุ่งเป้าไปที่งานวิจัย สนใจว่าจำ�นวน
งานวิจัยเรามีมากน้อยเท่าไร อาจเพราะงานวิจัยสามารถวัดได้เป็นรูปธรรม ซึ่งก็ ไม่ ใช่เรื่องผิด
เพราะเป็นชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของส่วนงานในด้านหนึ่ง สำ�หรับการศึกษาแม้ว่าจะเป็นนามธรรม
แต่ก็วัดได้จากความรู้สึกของนักศึกษา อย่าให้นักศึกษาที่เรียนกับเราพูดได้ว่าเราไม่เห็นมีอะไรเลย
ที่ โน่นเขามีอันนั้น เขามีอันนี้ แต่คณะเรากลับไม่มี ด้วยความเป็นครูของเรายิ่งต้องชัดเจนในเรื่องนี้
เราต้องเข้มแข็งเรื่องการเรียนการสอนให้มากกว่านี้และเป็นผู้น�ำ จริง ๆ คณะเรามีคนเก่งมากมาย
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจทำ�จริง ๆ ทำ�ไมเราจะทำ�ไม่ ได้
ในวาระครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์นี้ ผมมีความมั่นใจว่าคณะฯ จะมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยไม่ ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันสามด้าน
ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ เมื่อเราเข้มแข็ง เราจะไม่ต้องกังวลว่าเมื่อ
วันใดวันหนึ่งส่วนใดเกิดขาดหายไป เราจะยังคงเข้มแข็ง เราจะไม่สั่นคลอน แต่หากวันใดเราเกิด
ซวนเซ แสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะก้าวต่อไป คณะฯ ต้องเตรียมตัวว่าอะไรคือสิ่งทดแทน อะไร
คือสิ่งที่คณะฯ ทำ�ไปแล้ว ผมคิดว่าเราไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยเพราะเรามีก�ำ ลังคนที่แข็งแกร่งเป็น
จุดเด่นอยู่แล้ว
เราสามารถทำ�ในสิ่งที่ทำ�อยู่ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป แม้จะดีอยู่แล้วก็ตาม
“The Best” never exists,
only people who know how to improve will survive and sustain.
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ความภาคภูมิ ใจของ

ภาควิชาชีววิทยา

ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ภาควิชาชีววิทยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำ�งานรับใช้ประเทศชาติ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ และดำ�เนินการ
จัดการเรียนการสอนชีววิทยาพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่า 3,000 คน จาก 29 หลักสูตร 7 กลุ่มสาขา
ประกอบด้วย
(1) กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ ได้แก่ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
(2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด
สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชปฏิบัติฉุกเฉิน
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย กายอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
(3) กลุ่มสาขาพยาบาล ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
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(4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(5) กลุ่มหลักสูตรจากวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
		
วิทยาศาสตร์การอาหาร และวิทยาศาสตร์การเกษตร
(6) กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมชีวการแพทย์
(7) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญและนครสวรรค์
นอกจากนีย้ งั ดำ�เนินการสอนให้กบั สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งภาควิชาฯ มาจนถึง
ปัจจุบันการดำ�เนินการตามพันธกิจของภาควิชาฯ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทยและก้าวทันนานาอารยประเทศอยู่ตลอดเวลา
ปัจจุบันคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้ด�ำ เนินงานตามนโยบายและแบบแผนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในด้านการศึกษา ด้านวิจัย
และบริการวิชาการ ในด้านการศึกษา ภาควิชาฯ ให้ความสำ�คัญและดำ�เนินการปรับปรุงหลักสูตร
ในทุกหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย และได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยภาควิชาฯ อยู่ระหว่าง
การดำ�เนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำ�หรับเป็นพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงด้านกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการให้มีความคล่องตัว กระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการคิด พัฒนาระบบปฏิบัติการ
ชีววิทยาระบบดิจิทัล ที่ประกอบบทเรียนปฏิบัติการและการวัดผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นการขยายโอกาส
ในการส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้
ดำ�เนินการปรับเนื้อหารายวิชาที่ ได้จัดการเรียนการสอนชีววิทยาพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคณะปลายทาง ด้านการวิจัย ภาควิชาฯ มีงานวิจัยที่
รองรับนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา โดยกลุม่ งานวิจยั ของภาควิชาฯ มีความหลากหลายทัง้ งานวิจยั พืน้ ฐานและงานวิจยั ประยุกต์
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ พลังงานชีวภาพ การบำ�บัดทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ โมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล์
ภาพในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ภูมิคุ้มกันวิทยาและปรสิตวิทยา สรีรวิทยาของสัตว์ ชีววิทยา
ของจุลชีพ ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ มีทั้งผลงานที่เพิ่มและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ผลงานวิจัย
พัฒนาต่อยอดเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่รัฐบาลได้ก�ำ หนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
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ไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดสำ�คัญคือ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะฯ ได้มีการสร้าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานวิจัยในเชิงพัฒนาต่อยอดนี้ ในด้านบริการวิชาการ คณาจารย์ ใน
ภาควิชาฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรภายนอก นักเรียน นักศึกษา ผ่านการบรรยาย
อบรม สัมมนา รวมถึงมีการกระจายความรู้สู่ชุมชนและร่วมพัฒนาต่อยอดความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
หากเรามองย้อนไปในอดีตตั้งแต่มีการก่อตั้งภาควิชาฯ เป็นลำ�ดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เราจะเห็นได้วา่ ความสำ�เร็จและความภาคภูมิใจของภาควิชาฯ ในทุกวันนี้ เกิดมาจากความมีวสิ ยั ทัศน์
และการวางรากฐานที่ดีของปูชนียาจารย์ ในอดีต ซึ่งทำ�ให้ภาควิชาฯ สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยความสำ�เร็จทั้งหมดนี้เกิดมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความ
เสียสละ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้ถูกปลูกฝังและถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา
ผมในนามคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ความเชื่อมั่นว่าคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของภาควิชาของเรา มี
ความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะร่วมเป็นกำ�ลังสำ�คัญของคณะฯ ในการสืบสานพันธกิจตามบริบททาง
ชีววิทยาให้บรรลุผลตามที่คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้
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อดีต ปัจจุบัน อนาคต

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

อดีตต้นฤดูร้อน พ.ศ. 2534 เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ทำ�ความรู้จักกับภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 10
ซึ่งภาพลักษณ์ของ “ความทันสมัย” นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาควิชาฯ ที่ท�ำ ให้เพื่อนนักศึกษา
หลายคนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับภาควิชาฯ นี้ หลายคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีจาก
จุดนี้ แม้จะไม่มีแผนในใจว่าจะไปต่ออย่างไรที่ชัดเจนนัก ตลอด 4 ปีของการเป็นนักศึกษา สิ่งสำ�คัญ
ใกล้ตัวและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของนักศึกษาคือตัวของ “ครู” ข้าพเจ้ารู้สึกว่าครูเป็นแรงบันดาลใจ
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคตของเราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัว ภาควิชาฯ แห่งนี้นับเป็นสถานที่
บ่มเพาะ “ปุถุชน” ที่ปรมาจารย์ขงจื้อเปรียบ “ปุถุชน” เหมือนจอกแหนที่มักจะไหลคล้อยไปตาม
กระแสอย่างไร้หลักการ ไปสู่ความเป็น “บัณฑิตชน” คือบุคคลที่มีเป้าหมายชีวิต มีการศึกษาเฉพาะ
ด้านอย่างเจาะลึก มีความจริงใจในการสมาคมและมีความยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อรับใช้สังคม
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ข้าพเจ้าก็ ได้
รับโอกาสไปศึกษาและวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลา 16 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับภาควิชาฯ อีกครั้ง
หนึ่งในฐานะ “ครู”
ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความ
ชำ�นาญด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาชาติ ภาควิชาฯ
มีอิสระในการสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านพื้นฐานและเพื่อการนำ�ไปประยุกต์ ใช้ พร้อม ๆ กับการผลิต
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นักศึกษาภายใต้กรอบการวิจัย 4 ประเภท ได้แก่ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ ตลอด
36 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากิจกรรมการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ ได้ดำ�เนินมาภายใต้ข้อจำ�กัดของแหล่ง
เงินทุน อุปกรณ์การวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม ก็เป็นที่น่าดี ใจว่าภาควิชาฯ ยังคงสามารถ
รักษามาตรฐาน และผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรภายในภาควิชาฯ
ร่วมกับ การสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลให้ภาควิชาฯ ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ เช่น ได้รับผลประเมินระดับดีเยี่ยมในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ด้านคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน พ.ศ. 2552 2554 และ 2557
ตามลำ�ดับ รางวัลการพัฒนางานด้านวัคซีน ประเภทองค์กร ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำ�ปี 2560 รางวัลเหล่านี้ นับเป็นความภูมิใจและสร้างขวัญกำ�ลังใจ
ให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและสานต่อพันธกิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อนาคตการก้าวต่อไปของภาควิชาฯ ในทิศทางใดนั้นยากเกินจะคาดเดา เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายมิติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับตัวบุคคลไปจนถึงระดับนโยบายชาติ ซึ่งก็
จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่น�ำ ไปสู่การปฏิรูปและความสะดวกต่อการทำ�งาน ในขณะเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนำ�ไปสู่การเกิด “วิกฤตทางศักยภาพ”ซึ่งเปรียบได้กับการทำ�ให้ “บัณฑิตชน”
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้บรรลุผลเพียงแค่ระดับของ “ปุถุชน” การแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้
บุคลากรทางการศึกษาได้กลับมาปฏิบัติงานได้ตรงและเต็มศักยภาพนั้น เป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่ง
ของระบบการศึกษาของไทย
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60 ปี ภาควิชาเคมี กับ

คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
หัวหน้าภาควิชาเคมี (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

ภาควิชาเคมี มีความเป็นมาอันยาวนานเทียบเท่ากับคณะวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็น
ภาควิชาแรกของคณะฯ ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนั้นในวาระครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีจึงมีความเก่าแก่และความเก๋าตามไปด้วยเช่นกัน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาเคมีคนแรก ท่านเป็นนักเคมีที่เข้าใจถึง
ความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้ ดังนั้นอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ ได้ ใช้
ชีวิตอยู่ ในภาควิชาเคมี ล้วนได้รับการปลูกฝังทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการเป็นนักวิจัยที่มี
คุณภาพมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนิ้ ถ้าพูดถึงคนที่มีอายุ 60 ปี นั่นหมายถึงวัยเกษียณอายุ
งานแล้ว หยุดพักผ่อนได้แล้ว แต่ ไม่ ใช่ที่คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ไม่ ใช่ที่ภาควิชาเคมีหรือภาควิชา
ใด ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เพราะชีวิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ไม่มีวันหยุด ยิ่งคิดค้นยิ่งพบสิ่ง
ใหม่ ๆ ยิ่งอยากรู้ อยากพัฒนา อยากให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีก�ำ ลังทรัพยากรบุคคลที่จะทำ�ให้ประชาชนมีความสุข กินดี อยู่ดี ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ�ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”
ภาควิชาเคมีจึงได้มีส่วนร่วมไปกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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เมื่อย่างเข้าวัย 60 ปี ภาควิชาเคมี ก็มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่ ไปกับคณะ
วิทยาศาสตร์ ภายใต้การนำ�ของ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ หัวหน้าภาควิชา ในแต่ละยุคสมัย
ที่ผ่านมาซึ่งล้วนตระหนักถึงความสำ�คัญของการศึกษาและวิจัย เมื่อไม่มีทุน ก็จำ�เป็นต้องหาแหล่ง
ทุนจากภายนอกมาสนับสนุนให้งานวิจัยดำ�เนินไปได้ ด้วยชื่อเสียงที่สะสมต่อเนื่องมาจากความ
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชื่อของท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คงไม่มี ใคร
ปฏิเสธที่จะให้ทุนสนับสนุนกับพวกเรา บุคลากรของภาควิชาเคมีจึงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภาครัฐ และอุตสาหกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นจำ�นวนกว่าหลายร้อยล้านบาทตลอด
ระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งทำ�ให้บุคลากรของภาควิชาฯ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
และได้รับรางวัลจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน มูลนิธิ จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่าง
ประเทศ มากกว่าร้อยรางวัล ซึ่งยากที่จะกล่าวไว้ ได้ทั้งหมด มีศิษย์เก่าที่ ได้มีส่วนร่วมในองค์กรที่มี
ความสำ�คัญระดับประเทศมากมาย ทั้งนี้ด้วยความเป็นศิษย์ของท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
ศิษย์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์ของภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง
ภาควิชาเคมี มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเคมี ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิชาเคมีทั้งในพื้นฐานเชิงลึกและประยุกต์ ต่อมาได้เพิ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พิสิฐวิธาน ที่เพิ่มทักษะการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้บัณฑิตสามารถต่อยอดใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ได้เปิดการเรียน
การสอนสาขาแรก คือ เคมีอินทรีย์ ในระดับปริญญาโทและเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและอินทรีย์เคมีสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความ
สามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด
สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์ ทำ�งานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎี เคมีจลนศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ ต่อมาภาควิชาได้เล็งเห็นความจำ�เป็นในการผลิตนักเคมีเชิงประยุกต์ เพือ่ ตอบสนองความ
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ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาวัสดุพอลิมอร์ที่
ครอบคลุมทั้งพลาสติก อิลาสโตเมอร์ และยางธรรมชาติ รวมถึงคอมพอสิทเชิงอุตสาหกรรม ตาม
ด้วยสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ที่ทำ�การวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสาร
ต่าง ๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสาขาเคมีอนินทรีย์ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม ตามลำ�ดับ ปัจจุบันได้ทำ�การ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ปัจจุบันภาควิชาเคมี มีอาจารย์ประจำ� จำ�นวน 44 คน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การเรียนการสอนและการวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งนัก
วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ และช่างเทคนิค ประจำ�ภาควิชาอีก 21 คน เพื่อช่วยให้งานด้าน
ต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ได้ด�ำ เนินการไปด้วยความสำ�เร็จ ในแต่ละปีภาควิชาเคมีต้องรับผิดชอบ
นักศึกษาของภาควิชาเอง มีหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเคมี มีจำ�นวนนักศึกษา (ปี 2, 3 และ 4)
รวมประมาณ 200 คน ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตร
แบบนานาชาติ มี 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรสาขาเคมีและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีจำ�นวนนักศึกษารวมประมาณ 200 คน นอกจากนี้ภาควิชายังรับผิดชอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาเคมีทั่วไปให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 อีกประมาณ 4,000 คน
ในโอกาสวาระครบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ในนามของ
ภาควิชาเคมีจึงขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณบดีทุกท่านที่ ให้การปลูกฝังสิ่งดี ๆ และสนับสนุนภาควิชาเคมีด้วยดีเสมอมา
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ภาควิชาคณิตศาสตร์
อดีต..ปัจจุบัน..อนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)

กว่า 20 ปีที่ก้าวเข้ามาอยู่ ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีของ
คณะวิทยาศาสตร์นั้น สิ่งที่ประทับใจและจดจำ�ได้ชัดเจนนอกเหนือจากความรู้ความสามารถของ
อาจารย์แต่ละท่าน คือ ลักษณะเฉพาะบุคคลของอาจารย์ทุกท่านที่ โดดเด่นมาก การเลือกสาขา
วิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างยาก ระหว่างสาขาวิชาที่ชอบและสาขาวิชาที่
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดงานในขณะนัน้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ก็เลือกสาขาวิชาทีช่ อบคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นอันดับหนึ่ง ด้วยความเชื่อส่วนตัวที่ว่า หากเลือกทำ�ในสิ่งที่ชอบ เราจะมีความสุขกับสิ่งที่ท�ำ
และจะอยากทำ�ให้ดีที่สุด และก็ ไม่เคยเสียใจเลยนับตั้งแต่เข้ามาศึกษาต่อที่ภาควิชาคณิตศาสตร์
จนเป็นบุคลากรคนหนึ่งของภาควิชาฯ
จากคำ�บอกเล่าของอาจารย์อาวุโสซึ่งร่วมกันก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
โดยมี รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรกนั้น ทำ�ให้รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมาก
ที่อาจารย์เพียง 5 ท่าน สามารถเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มาบริหารจัดการและ
บริการสอนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นอย่างดี
รวมถึงเริ่มต้นผลิตผลงานวิจัยซึ่งไม่ ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อคำ�นึงถึงความไม่พร้อมทั้งในด้านเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และความยากลำ�บากในการสืบค้นเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูล/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจและดำ�เนินการวิจัยอยู่ หากแต่อาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่น
ทุ่มเท เสียสละ และสามัคคีกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ทำ�ให้ภาควิชาฯ ค่อย ๆ เติบโตขึ้นจนเป็นที่
รู้จักเช่นในปัจจุบัน
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ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ทั้งหมด 37 ท่าน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร) และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 หลักสูตร) อีกทั้งยังรับผิดชอบ
สอนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นของ
มหาวิทยาลัยมหิดลอีกเป็นจำ�นวนมาก รวมถึงได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำ�ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์แห่งชาติภายใต้การดูแลของสำ�นักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี เป็นผู้อ�ำ นวยการศูนย์
แม้กาลเวลาจะผ่านไป จากกระดานดำ�เปลี่ยนเป็นกระดานขาว เครื่องฉายภาพโปร่งใส
(overhead projector) เปลี่ยนเป็นเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer) แต่สิ่งที่ยังเห็นได้เด่นชัดก็
ยังคงเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ โดดเด่นและความสามารถที่หลากหลายของอาจารย์แต่ละท่าน
ในภาควิชาฯ ซึ่งเมื่อรวมกับความพร้อมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งทุนภายนอกต่าง ๆ
รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ขณะที่เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ นั้น ทำ�ให้
มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากอาจารย์ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำ�งานที่แต่ละท่านถนัด
และสามัคคีกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ภาควิชาคณิตศาสตร์จะสามารถเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต
ความโชคดีของภาควิชาฯ อีกประการหนึ่ง คือ อาจารย์อาวุโสของภาควิชาฯ ซึ่งแม้จะ
เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้ว ก็ยังคงช่วยทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับภาควิชาฯ เมื่อต้องการคำ�
แนะนำ�หรือความช่วยเหลือก็จะรู้สึกอุ่นใจว่า ยังมีผู้ที่มีประสบการณ์สูงและปรารถนาดีกับภาควิชาฯ
อย่างแท้จริงคอยให้การสนับสนุนอยู่ ไม่ห่าง
ท้ายนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์จะพัฒนาต่อไปไม่ ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนจาก
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ดังเช่นที่เคยได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
...เราจะก้าวไปพร้อมกัน...
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คณะวิทยาศาสตร์วันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)

ตัวผมเองเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแท้เลย
ก็ว่าได้ เนื่องด้วยผมเป็นนักเรียนในโครงการ “ทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์ ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)” มาเรียนปริญญาเอกที่หลักสูตรพยาธิชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 3 ปี โดยมี รศ. ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
หลังจากจบการศึกษาก็ท�ำ งานใช้ทุนบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ�ที่ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ทำ�งานได้
2 ปี ได้รับตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ทุนไปศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น และ
ในปีที่ 4 ของการทำ�งาน มี โอกาสทำ�งานบริหารในตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา เรียก
ได้ว่าตลอดเวลา 10 ปีเศษ ถ้านับย้อนตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้
มีทั้งครู-อาจารย์ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่-รุ่นน้อง ที่คอยเกื้อกูล สนับสนุน และให้ โอกาส
ต่อผมเสมอมา ดังนั้นผมเองจึงมีความผูกพัน รัก และยินดีที่จะทำ�ประโยชน์เพื่อคณะวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างยิ่ง
จากวิสัยทัศน์ของท่าน ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.ณัฐ ภมรประวัติ หัวหน้าภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยาท่านแรก และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
วิจัยทางด้านพยาธิวิทยา จึงก่อตั้งภาควิชาพยาธิชีววิทยาเพื่อเน้นการเรียนรู้ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พยาธิก�ำ เนิด กลไกการเกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของโรคเป็นสำ�คัญ จากดำ�ริ
ของท่านอาจารย์ณัฐ (ชื่อที่พวกเราเรียกขานกัน) เมื่อเกือบ 50 ปี ที่แล้ว เป็นพื้นฐานมั่นคงที่วาง
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ไว้ ให้กับภาควิชาพยาธิชีววิทยาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และผลิตผลงานวิจัยด้านพยาธิวิทยาระดับ
สากล ภาควิชาแห่งนี้ ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงในระดับชาติ-นานาชาติได้
อย่างเป็นที่ประจักษ์ ปัจจุบันภาควิชาพยาธิชีววิทยาได้เน้นพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และ
งานบริการวิชาการ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม และประเทศ
ชาติต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันตามมุมมองของผมนั้นได้ถูกวางราก
ฐานจากรุ่นสู่รุ่นให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำ�งานวิชาการและงานวิจัยเป็นอย่างดี ผมเองคิดว่า
ทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกตำ�แหน่งก็ล้วนมีความหวังดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้
สำ�หรับคณะวิทยาศาสตร์ ในอนาคตผมมองว่า ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เองก็มีความ
พร้อมในการพัฒนาตามยุคสมัยอยู่พอสมควร ส่วนปัจจัยที่ต้องเน้นเพื่อการพัฒนาในอนาคต ผม
คิดว่าเราต้องกล้าที่จะทำ�อะไรนำ�หน้าคนอื่น มุ่งชูจุดเด่นขององค์กรผ่านการสนับสนุนบุคลากรที่
เชี่ยวชาญ เพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน-การลงทุนขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
และสร้างสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะส่งเสริมให้
คณะวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
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รำ�ลึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)

รู้จักคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่และพี่ ๆ
มาดูผลสอบเอนทรานซ์ของพี่คนโต พวกเราน้อง ๆ ตื่นเต้นกันมาก ไม่ ใช่เพราะพี่สอบติด แต่เพราะ
เราพบว่าจานบินที่เราเฝ้ามองหาที่สนามหน้าบ้านทุกเช้าว่าจะมาลงจอดไหม ที่แท้ก็มาจอดอยู่ที่นี่
เองมีบันไดขึ้นไปด้วย ช่วงนั้นหนังทีวีและภาพยนตร์ Sci-Fi เกี่ยวกับยานอวกาศ จานบิน มนุษย์
ต่างดาวกำ�ลังฮิตมาก เราก็จินตนาการกันไปสนุกสนาน ในขณะที่พี่คนโตและกลุ่มเพื่อนของเขาซึ่ง
มีทง้ั ทีเ่ รียนแพทย์และเรียนวิทยาศาสตร์ทน่ี ่ี ก็จะเล่าถึงการเรียนการสอนทีเ่ ข้มข้น ลึกซึง้ และทันสมัย
ของที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรอกหูให้ฟังมาตลอด พอโตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยก็
แวะเข้าเรียนปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามคำ�แนะนำ�ของคุณแม่ พอถึงช่วงปีสุดท้าย
ใกล้เรียนจบกำ�ลังตัดสินใจเรื่องเรียนต่ออยู่ ก็พบโปสเตอร์ ใบหนึ่งติดอยู่ที่ตรงทางออกภาควิชา เป็น
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชวิทยา ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เท่านั้นแหละ คำ�บอกเล่าของพี่ก็ดังก้องกลับเข้ามาในความทรงจำ�อีกครั้ง จึงสมัครเข้าศึกษา
ต่อปริญญาโทที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และอยู่ที่นี่มาจนถึงปัจจุบันจากกิตติศัพท์
ที่ ได้ยินมาสู่การเรียนที่ตึกกลม
พอเข้าเรียนก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่พี่เล่า การเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์เข้มข้น
ลึกซึง้ และทันสมัยท้าทายต่อการเรียนมาก มีคณาจารย์ทท่ี รงภูมิในทุกสาขาวิชาทีเ่ ข้าเรียนมีอาจารย์
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ที่เป็นแบบอย่างหลายท่าน คณะวิทยาศาสตร์มีห้องสมุดสตางค์ซึ่งเป็นที่สุดแล้วสำ�หรับการค้นคว้า
ข้อมูลงานวิจัย เป็นศูนย์กลางความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีสื่อ
การเรียนการสอน วีดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ก็มีทันสมัยในขณะนั้น ถึงแม้จะรู้สึกว่าเรียนยากแต่
บรรยากาศในการเรียน ความผูกพันกับคณาจารย์และเพื่อนๆทั้งในและนอกภาควิชาที่เรียนด้วยกัน
ช่วยส่งเสริมให้ผ่านไปได้ด้วยดี เมื่อเรียนจบแล้วก็ ได้บรรจุในตำ�แหน่งอาจารย์ตามความใฝ่ฝันและ
ไปศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาเภสัชวิทยาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งการไปศีกษาต่อคราวนั้น ทำ�ให้พบว่า
การฝ่าฟันไม่ ได้ยากลำ�บากมากจนเกินไป เพราะเหมือนเราเข้าใจวิธีการเรียนรู้ ในระดับบัณฑิต
ศึกษามากขึ้น มีความแข็งแรงจากการบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อสำ�เร็จแล้วก็กลับมาสู่บทบาทอาจารย์อย่างเต็มตัวในภาควิชาเภสัชวิทยา
ช่วงที่เริ่มเข้ามาที่ภาควิชาเภสัชวิทยา น่าเสียดายที่อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาพร้อมกับ
การสนับสนุนจากมูลนิธริ อ็ คกีเ้ ฟลเลอร์ชว่ งก่อตัง้ ภาควิชาและคณะฯ กลับไปหมดแล้วหลายปีกอ่ นหน้า
จึงไม่มี โอกาสได้เจอท่านเหล่านั้น การเรียนการสอนหลักคือสำ�หรับนักศึกษาปริญญาโท-เอกและ
นักศึกษาแพทย์ที่ตึกกลม ทำ�ให้รู้สึกถึงความขลังของบรรยากาศที่ตึกกลมขึ้นมาอีกครั้ง ตลอด
60 ปีที่ผ่านมาคณะฯ ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำ�นวนมากจากหลายสาขาเพื่อรับใช้สังคม
บัณฑิตฯ เป็นที่ต้องการในตลาดงาน และรองรับความต้องการในทุกภาคส่วน มีงานวิจัยและนำ�
ผลงานวิจยั มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ การพัฒนาประเทศซึง่ เป็นหนึง่ ในภาระสำ�คัญของคณะฯ
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เห็นอาจารย์ ในภาควิชาและในคณะรวมทั้งสายสนับสนุนช่วยกัน
สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อผลักดันให้คณะมีผลงานที่ดีเด่นในระดับชาติ
และนานาชาติตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในช่วงเวลานั้น ๆ
ก้าวต่อไปข้างหน้าจาก 60 ปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์จะก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสังคมโลกได้แก่ การลดจำ�นวนลงของนักศึกษา การเข้าสู่การเรียนในระบบโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยลดลง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข้อมูล ทำ�ให้ระบบการเรียนการสอนกำ�ลังมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งชาวคณะวิทยาศาสตร์
จะต้องช่วยกันตอบสนองเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้สำ�เร็จตามเป้าหมายซึ่งเป็น
ความท้าทายในการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของอาเชียน สำ�หรับคณะวิทยาศาสตร์
และการมุ่งสู่ world class university ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

ผมใช้เวลาคิดอยู่พักใหญ่ ว่าจะเขียนบทความเรื่องอะไรในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้ง
ครบ 60 ปี หลังจากได้ทบทวนไปมา กลับเกิดคำ�ถามขึ้น 2 ข้อ คือ (1) ปัจจัยอะไรที่ท�ำ ให้คณะ
วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (2) คณะวิทยาศาสตร์และ
หน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์จะยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร ผมจึงขออนุญาต
แสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านบทความนี้
การที่คณะวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลา 60 ปี คงไม่ ได้เกิด
ขึ้นเพราะความบังเอิญหรือโชคช่วย ผมเชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของภาควิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ ท่านอาจารย์สตางค์ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่เห็น
ถึงความสำ�คัญของบุคลากรและได้ส่งเสริมและรวบรวมคนเก่งในยุคนั้นมาทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้
คณะวิทยาศาสตร์ ในระยะแรกเป็นแหล่งรวมบุคลากรคุณภาพที่มีลักษณะสำ�คัญ คือ มีความ
อดทนและให้ความสำ�คัญกับผลงาน ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำ�เร็จ ให้
คุณค่าและความทุ่มเทกับการทำ�งาน เคารพกฎเกณฑ์ มีวินัยในการทำ�งานสูง ยึดถือวัฒนธรรม
องค์กร มีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กรสูง จึงไม่แปลกใจว่าภาควิชาและหน่วยงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนำ�ของประเทศ น่าเสียดายว่าในปัจจุบันบุคลากรในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้เกษียณ
อายุงานไปแล้ว ท่านที่ยังปฏิบัติงานอยู่ก็ทำ�หน้าที่ช่วยให้คำ�ปรึกษา หรือเป็นอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่อยู่
ในวัยใกล้เกษียณ
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คนรุ่นถัดมานับว่ามีความสำ�คัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของหน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ รวมถึงภาควิชาสรีรวิทยาเอง อาจแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มตามอายุและ
ประสบการณ์การทำ�งาน กลุ่มที่หนึ่งเป็นคนทำ�งานที่มีประสบการณ์การทำ�งานมาแล้วระยะหนึ่ง
อายุตั้งแต่สามสิบปลาย ๆ ขึ้นไป คนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทำ�ให้มีทักษะในการสื่อสารและมีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มี โอกาส
ทำ�งานและได้เห็นแบบอย่างความทุ่มเทจากอาจารย์รุ่นก่อนอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้ ได้เรียนรู้ทัศนคติ
ที่ดีต่อการทำ�งานจากอาจารย์อาวุโส แต่อาจให้ความสำ�คัญของความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัวมากขึ้น กลุ่มที่สองเป็นบุคลากรใหม่ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการทำ�งานหลาย ๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบตั้ง
และพิสูจน์สมมติฐานหรือข้อสงสัยของตน มีความกระตือรือร้น ชอบความยืดหยุ่นคล่องตัว
บุคลากรรุ่นนี้ก�ำ ลังจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในหลาย ๆ หน่วยงานในอนาคตอันใกล้
ประเด็นที่น่าชวนให้คิดต่อจากนี้ คือ (1) หน่วยงานจะมีวิธีการอย่างไรในการจะผสาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีแนวคิดต่างกันให้รวมแรงร่วมใจทำ�งานเข้ากันได้
อย่างกลมกลืน และมีความรักความผูกพันต่อหน่วยงาน (2) คณะวิทยาศาสตร์จะมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับมีระบบบริหารจัดการที่ดี
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการทำ�งาน
หากประเด็นข้างต้นถูกจัดการอย่างเหมาะสม ผมเชื่อมั่นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราจะ
สามารถรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและประสบความสำ�เร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง
ยังเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณภาพ และมีความสำ�คัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป
สุดท้ายนี้ผมขอเป็นตัวแทนภาควิชาสรีรวิทยา แสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ ได้ก่อตั้งมาครบ 60 ปี และขอขอบพระคุณบุคลากรในอดีตทุกท่าน
อีกครั้ง ที่ ได้ท�ำ งานทุ่มเทและทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ รวมทั้งเป็น
กำ�ลังใจให้บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ในปัจจุบันร่วมกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ให้เติบโตและ
ประสบความสำ�เร็จสืบไป
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คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)

มีความภาคภูมิใจมากที่ ได้มาทำ�งานที่นี่ ซึ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน
มีตราสัญญลักษณ์เป็นพระมหามงกุฎและพระปรมาภิไธยย่อ “ม” ที่ดูงดงาม นอกจากความภาค
ภูมิ ใจที่คณะฯ มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เห็นอยู่ทุกวันก็
คือ อตฺตานํ อุปมํ กเร “ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง” ถ้าทุกคนเข้าใจ
ไปในทางเดียวกันเช่นนี้ องค์กรคงมีแต่การพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีความสุข พยายามให้
นักศึกษาได้รู้จักและจดจำ�เช่นเดียวกัน
ในวันที่ครบรอบ 60 ปี ได้ท�ำ หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งนี้เป็นเวลามากกว่า 23 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งภาควิชาพฤกษศาสตร์
เพิ่งจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการมาได้เพียง 3 ปี และอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่เป็นผู้ที่ก่อตั้ง
ภาควิชาฯ กำ�ลังจะเกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี ในภาควิชาฯได้พบอาจารย์ผู้ ใหญ่ท่านแรกคือ
ท่านอาจารย์วารุณี เลิศศิริ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาฯ และเป็นรองคณบดีฯ ในขณะนั้น และได้
ร่วมงานกับอาจารย์ผู้ ใหญ่อีกหลายท่านหลายภาควิชา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ ทั้งประสบการณ์
ในการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ และคณะฯเป็นอย่างดียิ่ง
เมือ่ อาจารย์ผู้ ใหญ่เกษียณราชการ แม้นกั ศึกษาและอาจารย์ของภาควิชาฯ จะมีจ�ำ นวนน้อย
แต่ก็ต้องมีการเรียนการสอนให้ครบรายวิชาตามที่หลักสูตรกำ�หนดเท่า กับหลักสูตรอื่น ๆ ด้วย
ความรับผิดชอบ ความพยายามและมุ่งมั่น เพื่อภาควิชาฯ จะได้ดำ�เนินต่อไปและพัฒนายิ่งขึ้น
อาจารย์ที่มีอยู่จึงต้องสอนในวิชาต่าง ๆ จำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดบูรณาการความรู้หลายด้านได้ ใน
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ตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้น เป็นประสบการณ์ที่นำ�มาดูแลอาจารย์รุ่นน้อง โดยเลือกให้ ได้แต่
ประสบการณ์ที่ดี ภาควิชาเล็ก ๆ ที่มีบุคลากรจำ�นวนน้อย ความสามัคคีจึงสำ�คัญที่สุดที่จะนำ�พา
องค์กรพัฒนาไปได้
ได้ช่วยงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของคณะฯ และภาควิชาฯ หลากหลายกิจกรรมเป็นเวลา
ยาวนาน ก่อนที่จะมีอาจารย์รุ่นน้องมารับช่วงต่อ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ และงานประกันคุณภาพที่เริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจ ไม่ ใช่ทางที่มีความชำ�นาญ ใช้เวลามาก
แต่ ไม่เห็นประโยชน์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ท�ำ ด้วยความรับผิดชอบให้สำ�เร็จไป
เป็นระยะ จนกระทั่งเกือบจะอยู่ตัวและเห็นประโยชน์ ทำ�ให้มีวิสัยทัศน์กว้างขวางมากขึ้น เข้าใจ
ระบบการบริหารงานมากขึ้น และได้สื่อสารต่อให้อาจารย์รุ่นหลังเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมประกันคุณภาพ แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบ EdPEx และ AUNQA ซึ่งยัง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ในปัจจุบันมีอาจารย์รุ่นหลังมาเข้าร่วมกิจกรรมและรับช่วงต่อ
ซึ่งน้อง ๆ คงได้เห็นประโยชน์ชัดเจนในไม่ช้า การที่ ได้มี โอกาสในการช่วยกิจกรรมของคณะฯ ทำ�ให้
ได้รู้จักพี่ ๆ น้องๆ และเพื่อนอาจารย์จากหลายภาควิชา ทำ�ให้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดเครือข่าย
และรู้จักบุคลากรของคณะในวงกว้าง อบอุ่น และมีความสุขที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ
มีการประชาสัมพันธ์การให้ทุนทำ�วิจัย อีกทั้งมีการเชิดชูเกียรติ อาจารย์และนักศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น ทั้งผลงานวิจัยและการเรียนการสอนให้เห็นอยู่เสมอตลอดมา ทำ�ให้เกิดความรู้สึกร่วม
ในการที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของคณะฯ และพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีจิตสำ�นึกในการ
ทำ�วิจัย พร้อมกับความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
อัตโนมัติ ทุกคนในคณะฯ คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีน่ า่ ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การรักษาไว้ตลอดไป แต่งานวิจยั ทางพฤกษศาสตร์
ดำ�เนินการได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากธรรรมชาติของต้นไม้ บางชนิดออกดอกปีละครั้ง บางชนิดเติบโต
ได้เฉพาะในถิ่นอาศัย ไม่สามารถนำ�มาปลูกเพื่อทำ�การศึกษาได้ทันที ผลการวิจัยบางครั้งต้องการ
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การศึกษาต่อยอดเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ บางงานสามารถตีพิมพ์ถึงระดับนานาชาติได้ บางงานนำ�
เสนอได้เพียงระดับชาติ บางงานเขียนได้เป็นหนังสือ หรือบางงานวิจัยได้ผลงานเพื่อบริการวิชาการ
สู่ชุมชน
พ.ศ. 2547 ภาควิชาฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการพืช
ร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทำ�ให้เป็นจุดแข็งที่นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนและทำ�วิจัยได้อย่างกว้างขวางกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ หลักสูตรนี้มีนักศึกษาปีละ 6-10 คน ภาควิชาฯ
สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาทุกคนให้มี โอกาสไปทำ�วิจัยระยะสั้น และแสดงผลงานทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอยู่เสมอ
ในขณะที่ภาควิชาฯยังเปิดหลักสูตรปริญญาเอกไม่ ได้ เนื่องจากมีอาจารย์จ�ำ นวนน้อยและ
อาจารย์ส่วนหนึ่งอยู่ ในช่วงลาศึกษาต่อ แต่อาจารย์จำ�นวนน้อย ๆ ของภาควิชาฯ ได้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาในหลักสูตรอื่น และมีบัญฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาไปเป็นอาจารย์ตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปี 2559 ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์
ขณะนี้มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 15 คน ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า นักศึกษาปริญญาเอกจะสำ�เร็จการศึกษา
และเป็นอีกความหวังหนึ่งในการแสดงถึงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของภาควิชาฯ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ภาควิชาฯ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าครั้งล่าสุดครบรอบ 25 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2561
ซึ่งเลื่อนจาก วันที่ 19 กันยายน 2560 เรามีความชื่นชมยินดีที่เห็นศิษย์เก่าที่สำ�เร็จการศึกษาจาก
ภาควิชาฯ กลับมาชุมนุมกันพร้อมหน้า ศิษย์เก่าทุกคนมีหน้าที่การที่ดี อาทิ ทำ�ธุรกิจส่วนตัว เปิด
โรงเรียนสอนพิเศษ เป็นเจ้าของกิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายต้นไม้ เปิดบริษัทส่งออก
ผักอินทรีย์ซึ่งได้รับรางวัลการันตีคุณภาพผักปลอดสาร บางคนเรียนเพิ่มเติมในสาขาอื่นเพื่อเปิด
ร้านขายยา เป็นกัปตันขับเครือ่ งบิน ทำ�งานในบริษทั ต่าง ๆ เช่น บริษทั ขายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
บริษัทเมล็ดพันธุ์ ทำ�งานในส่วนราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร สถานีวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ กองบริหารงานวิจัย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ ในระดับโรงเรียน
มัธยมและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยอีกส่วนหนึ่งกำ�ลังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และที่สำ�คัญคือ
มีอาจารย์ผู้ ใหญ่สองท่านมาร่วมงานคือท่านอาจารย์ ดร.ศิริพร นิตยางกูร หัวหน้าภาควิชา
พฤกษศาสตร์ท่านแรก และท่านอาจารย์ประสิทธิ์ ศรีจำ�นงค์ ซี่งภาควิชาฯ มีความยินดีและ
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ทำ�ให้ระลึกถึงอาจารย์ผู้ ใหญ่ทุกท่านที่ร่วมกันดำ�เนินการเพื่อก่อตั้งภาควิชาฯ
ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน ด้วยหวังว่าจะเพิ่มหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งมี ไม่
เพียงพอในประเทศไทย เพื่อที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำ�ให้ดำ�เนินการเพื่อพัฒนาภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่องให้เป็นแหล่งผลิต
บุคลากรทางพฤกษศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และผลิตผลงานวิจัยที่ ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์
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เมื่อมองภาพกว้าง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะฯ ในแนวทางที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ตามเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี เพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นและมีความทันสมัย จนถึงวันนี้ประเทศไทย
กำ�ลังก้าวสู่ยุค 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 60 ปี ได้แสดงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม
จากงานวิจัยพื้นฐานหลายเรื่อง สามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อมี ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ปลาทูน่าบรรจุ
กระป๋องอันดับหนึ่งของโลก สร้างอาคาร VentureClub@MUSC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะ
ของนักวิจัยกับภาคเอกชนในการต่อยอดนวัตกรรม
ในวันนี้ภาควิชาฯ มีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่ภาควิชาฯ ได้ ให้แนวคิด ให้มี
ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกด้าน เราอบอุ่น และสบายใจ ช่วยกันทุ่มเทในการพัฒนา
ภาควิชาฯ ให้พัฒนายิ่งขึ้นไป ภายใต้นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาควิชาฯ จะเติมเต็มให้มีการเรียนการสอนและการวิจัยครบถ้วนทุกด้าน มีการ
พัฒนาต่อไป และหาแนวทางการใช้ประโยชน์และดำ�เนินการร่วมกันเพื่อให้องค์กรในภาพใหญ่ ได้
สร้างประโยชน์ ให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชสูงเป็นอันดับต้นของโลก ได้อย่างชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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คณะวิทยาศาสตร์ ในความทรงจำ�

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
อาจารย์ประจำ�ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศิษย์เก่าเตรียมแพทยศาสตร์รามาธิบดี รุ่นที่ 31 (พ.ศ. 2531-2532)

ครั้งแรกที่ ได้เข้ามาสู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของข้าพเจ้าคือ พ.ศ. 2532 เมื่อยังเป็น
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ท่านคณบดี ในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ (ซึ่ง
ต่อมาได้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล) จำ�ได้ว่าสมัยนั้นเป็นยุคคอมพิวเตอร์
ในระยะแรก ๆ ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ DOS หรือ Disk Operating System และกล่าวได้ว่า
คณะวิทยาศาสตร์เป็นสถานที่แรกที่ ได้มอบความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้าพเจ้า ชั้น 1
ตึกฟิสิกส์ ตอนนั้นคือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาของคณะสามารถสมัครเข้ารับการ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ และในปีต่อมาได้ย้ายมาที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ ใกล้ ๆ กัน
ซึ่งช่วงเย็นหลังเลิกเรียนข้าพเจ้าก็ ได้มาใช้บริการอบรมอยู่เป็นระยะ สนามวอลเลย์บอลในปัจจุบัน
ในครั้งนั้นยังใช้เป็นสนามตะกร้อของนักศึกษาชาย ถัดไปอีกนิดเป็นตึกกายวิภาคศาสตร์ เรียกกัน
ติดปากว่า “ตึกกรอส” เป็นอาคารชั้นเดียวที่นักศึกษาแพทย์ ใช้เรียนร่างอาจารย์ ใหญ่ซึ่งบางวันอยู่
เรียนกันจนหลังพระอาทิตย์ตก
ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แต่ละครั้งที่ ได้เดินเข้ามา
ในคณะทุก ๆ 3-4 ปี จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ก็ยังรักษาไว้ซึ่ง “บรรยากาศแห่ง
ความทรงจำ�” จวบจนเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ ในภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ตึกกรอสได้กลายมาเป็นอาคาร 3 ชั้นโดยใช้ชั้น 3 สำ�หรับ
การเรียนร่างอาจารย์ ใหญ่ จำ�นวนนักศึกษาแพทย์จาก 120 คนในสมัยข้าพเจ้าเพิ่มเป็น 300 กว่า
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คนในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาจึงได้สร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์เพิ่มอีก 1 อาคารบริเวณรั้วด้านหลังของ
คณะ ทำ�ให้สามารถให้บริการด้านการศึกษาแก่สถาบันภายนอกได้มากขึ้นกว่าในอดีต
นอกจากนี้เมื่อเข้ามาเป็นอาจารย์ ใหม่ ๆ ระบบการยืมหนังสือของห้องสมุดยังเป็นแบบ
เดิมคล้ายตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ คือต้องใช้บัตรสีฟ้าติดรูป ต้องเขียนเลขหมู่หนังสือเวลายืมเอง
และใช้ตรายางปั๊มวันที่ยืมและคืน แต่ระบบนี้ ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันข้าพเจ้า
แทบไม่ต้องเข้าห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือหรือวารสาร ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ โดดเด่นมากของคณะ
วิทยาศาสตร์
ณ ปัจจุบันใน พ.ศ. 2561 ซึ่งกำ�ลังเป็นยุคประเทศไทย 4.0 ข้าพเจ้ามีความคาดหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ระบบงานและการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ระบบ
digital administration และ digital education โดยเร็วและทำ�ให้เป็นระบบที่สร้างความสุขให้
กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า HAPPY ENVIRONMENT FOR ALL
ACTIVITIES
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ความท้าทายของคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเคมี
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จาก สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผมได้รบั เกียรติและโอกาสให้เข้ามาทำ�งานทีภ่ าควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ในช่วงที่ถือได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อสำ�คัญของคณะฯ เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมหิดล
กำ�ลังเปลี่ยนผ่านจากหน่วยงานราชการ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ การเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยคนแรกของภาควิชาและกลุ่มแรกของคณะฯ มีความสับสนอยู่ ไม่น้อย ไม่ว่าจะเรื่อง
แนวทางการเติบโตในสายอาชีพ การดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ทุกอย่างอยู่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่
ไม่มี ใครแน่ ใจว่า ควรจะจัดการกับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้อย่างไรดี
ในความสับสนเหล่านั้น สิ่งที่ชัดเจนมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนสำ�หรับการทำ�งานเป็นอาจารย์
ที่คณะฯ คือ ความเข้มข้นในการเรียนการสอนและการทำ�วิจัย ผมโชคดีและเป็นมงคลชีวิตที่ ได้มี
โอกาสทำ�งานใกล้ชิดกับอาจารย์ยอดหทัย (ศ.เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์) และในขณะ
เดียวกัน ก็ ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ผู้ ใหญ่ ในสาขา คือ อาจารย์วิชัย (ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย
ริ้วตระกูล) อาจารย์สมศักดิ์ (ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์) อาจารย์มนัส (ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร)
อาจารย์สุนันทา (ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์) อาจารย์ชุลีวัลย์ (รศ. ดร. ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ)
ตลอดจนจากอาจารย์ผู้ ใหญ่หลายท่านในคณะฯ และเพื่อนร่วมงานที่ดีทั้งในและนอกภาควิชา ที่
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผมได้สอนหนังสือและทำ�วิจัยในสิ่งที่สนใจ ให้คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ
ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งในการทำ�งานและการทำ�วิจัยด้วยแนวทางที่ดี ที่ถูกต้อง สิ่งสำ�คัญ
ที่ผมได้รับจากการทำ�งานที่คณะฯ คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
ที่มุ่งมั่นทำ�วิจัยอย่างเต็มที่และช่วยกันสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำ�วิจัยให้มากที่สุด
ปัจจุบัน ถือเป็นช่วงเวลาของรอยต่อที่สำ�คัญระหว่างยุคเริ่มต้นที่เกรียงไกรของคณะฯ
ซึ่งบุกเบิกและสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ ร่วมใจ จากอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่เป็นรุ่นลูกศิษย์อาจารย์
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เป็นวิทยากรร่วมกับ ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ในกิจกรรม Science Show

สตางค์ ผนึกกำ�ลังกันสร้างและสั่งสมชื่อเสียงให้กับคณะฯ กับยุคของความท้าทายจากการแข่งขัน
อันเข้มข้นยิ่งของวงการการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ การศึกษาและการทำ�วิจัยต้องเผชิญกับแนวคิดหรือกระแสสังคมที่มีมุมมองที่เปลี่ยนไป
การวิจัยแบบเร่งด่วนที่ ไม่จ�ำ เป็นต้องรู้ลึกรู้จริง เน้นตลาด เห็นผลไว ได้ผลทางธุรกิจ เข้ามาแทนที่
การทำ�วิจัยเพื่อหาแก่นแท้ขององค์ความรู้อันเป็นหลักคิดเดิมของการเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง
และมีอิทธิพลต่อการวางนโยบายการทำ�วิจัย ทั้งในระดับประเทศหรือกระทั่งระดับมหาวิทยาลัย
โดยตรงและต่อเนื่องถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ความท้าทายเหล่านี้เป็นโจทย์ ใหญ่ที่ท�ำ ให้
สมาชิกของคณะฯ ต้องใช้พละกำ�ลังทางสติปัญญาและความเข้มแข็งของจิตใจปรับตัวให้สามารถ
ยืนหยัดทำ�วิจัยแบบเข้มข้นในท่ามกลางกระแสเหล่านี้ต่อไปให้ ได้
60 ปี ของการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาหลักที่สร้างองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้ประเทศ ถือเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำ�เร็จด้วยดียิ่ง แต่การก้าวต่อ
ไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยความเร็วในระดับที่สามารถแข่งขันกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคใหม่ คงต้องใช้มากกว่าความสามารถของแต่ละบุคคล การ
วางแผนด้วยวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกล การจัดวางกำ�ลังคนอย่างเหมาะสมและถึงพร้อมด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกส่วน การตระหนักถึงจุดแข็งของคณะฯ โดยเฉพาะในด้านการสอนที่เข้มข้นและการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน หากสามารถรักษาจุดเด่นเหล่านี้ ไว้แล้วนำ�ไปต่อยอดเพื่อเป็น
หลักนำ�ความคิดที่ถูกต้อง เป็นที่พึ่งของสังคม โดยไม่ โอนเอนไปตามกระแสที่ ไม่ถูกต้องที่พร้อมจะ
แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ให้คู่ควรกับสมญา Wisdom of the land คงจะช่วยให้คณะฯ เจริญ
ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง
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คณะวิทยาศาสตร์ ในความคิดคำ�นึง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
อาจารย์ประจำ�ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รองประธานสภาอาจารย์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ (พ.ศ. 2550-2558)

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 ที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อสำ�เร็จ
การศึกษาก็เรียนต่อในระดับปริญญาเอกในปีพุทธศักราช 2537 โดยมี ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างที่เรียนปริญญเอกอยู่นั้น ภาควิชาฯ ได้เปิดรับตำ�แหน่ง
อาจารย์ ดิฉันจึงสมัครและได้คัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ ในปีพุทธศักราช 2538 ในสมัย ศ. ดร. นพ.
พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ศ. นพ. ดร.กนก ภาวศุภธิไพสิฐ เป็น
หัวหน้าภาควิชาฯ
ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลของ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่ส่งนักศึกษาแพทย์ที่ฉายแววไป
เรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์จำ�นวนมาก และท่านเหล่านั้นได้กลับมาพัฒนาคณะฯ ให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน การที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์ ในคณะฯ นับว่าเป็น
ความภาคภูมิใจที่สุดที่ ได้ท�ำ งานในคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่มรื่น และมีผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ
ในสมัยของ ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีท่านที่ 8 ของคณะฯ ดิฉันได้รับโอกาสให้
ช่วยงานท่านโดยรับตำ�แหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 2 สมัย ตามวาระ
ของท่านคณบดีศกรณ์ โดยทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิ การนำ�เสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ ในคณะฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดกิจกรรมถนนสาย
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Cafe วิทยาศาสตร์มีค�ำ ตอบ
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สำ�หรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น ๆ อาทิ ไฟไหม้ โรงกลั่นน้ำ�มัน ไวรัสเมอร์ระบาด เป็นต้น
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่น ๆ อีกมาก เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์เป็น “Faculty of Choice”
นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ จวบวันปีผ่านมาครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ยังคงเป็น
คณะวิทยาศาสตร์อันดับต้นของประเทศเสมอมา แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและนโยบาย
Thailand 4.0 ของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบริบทของยุคเทคโนโลยี
และดิจิทัล และในขณะเดียวกันศาสตร์ที่เปรียบเสมือนรากหรือแก่นที่คณะฯ ของเราเชี่ยวชาญนั้น
ก็ต้องดำ�รงอยู่ เคียงคู่กับการปรับตัวเพื่อสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง คณะฯ ภายใต้การบริหารของ
คณบดีท่านปัจจุบัน (รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ) จึงได้ปรับตัวทั้งในด้านการร่วมมือกับอุตสาหกรรม
ปรับงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น จัดตั้ง VentureClub@MUSC และสานต่อการเปิดหลักสูตร
ปริญญาตรีนานาชาติในหลายสาขาและเปิดหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งานฯ
ในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์จะครบรอบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2561 นี้ ดิฉันขออารธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นแรงส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติงาน ทำ�หน้าที่และนำ�พาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเจริญยั่งยืนต่อไป
และในฐานะที่ดิฉันเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ก็จะปฏิบัติงานและทำ�หน้าที่
อย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาตร์มหิดลของพวกเราทุกคน ให้ขึ้นเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ในระดับสากลต่อไป
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ใต้ร่มเงาคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพฤกษศาสตร์
หนึ่งในคณะผู้ค้นพบพืชวงศ์ผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก

ย้อนไปเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภายใต้การดูแลของท่าน รศ. ดร.
พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ เล็งเห็นว่าทางภาควิชาฯ ควรรับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่ขาดแคลน (กายวิภาคศาสตร์ของพืช) เพื่อดูแลการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาตรี โท และ เอก (ในขณะนั้นมี โครงการจะเปิดในอนาคต) ดิฉันจึงโชคดี ได้รับโอกาสเป็น
สมาชิกในรั้วของคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาพฤกษศาสตร์
การเริ่มทำ�งานครั้งแรกแบบจริงจังหลังจากจบการศึกษาในฐานะอาจารย์ ใหม่ จำ�เป็น
ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก และยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เน้นการวิจัยควบคู่ ไปกับการเรียนการสอน สถานที่ที่บุคลากรหลายท่าน มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าของประเทศ รวมถึงนักศึกษาที่เลือกเข้ามา
เรียนที่นี่ ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนสูง แต่เมื่อทำ�งานไปสักระยะหนึ่งกลับรู้สึกผ่อนคลายขึ้น
เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนในภาควิชาฯ อย่างอบอุ่น รวมถึงการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
ทั้งการเรียนการสอน และการทำ�วิจัยจากคณะฯ จึงคิดว่าตนเองโชคดีที่ ได้ท�ำ งานในหน่วยงานนี้
ได้สอนในสาขาที่ตนเองรักและมีประสบการณ์ แม้จะต้องทำ�งานด้านอื่น เช่น บริการวิชาการ ทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ ไปด้วย แต่ก็ยังได้มี โอกาสทำ�งานวิจัยอย่างเต็มที่ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
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การพัฒนากำ�ลังคนเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเชิงปริมาณ
หรือคุณภาพก็ล้วนมีความจำ�เป็นทั้งสิ้น กล้าไม้จะเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับสิ่งแวดล้อม
ทุกรูปแบบได้นั้นจะต้องมาจากการดูแลฟูมฟัก รดนำ�้ เอาใจใส่ตั้งแต่เล็กเพื่อเจริญเติบโตเป็นต้นไม้
ที่แข็งแรงและให้ร่มเงาแก่สถานที่ ได้ ในอนาคต การเจริญเติบโตในแบบที่เป็นอย่างช้า ๆ แต่ยั่งยืน
ค่อย ๆ ตัดแต่งรูปทรง พรวนดิน ให้ปุ๋ยทีละน้อย ไม่เร่งรัด ท้ายสุดแล้วร่มเงาของคณะวิทยาศาสตร์
ก็จะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อหาอาหาร และสร้างความอุดม
ความสมบูรณ์ ให้กับผืนแผ่นดิน เพราะต้นไม้ทุกชนิดทุกต้นต่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นในแบบ
เฉพาะของตัวเอง
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บ้านหลังที่สอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2556
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าหากเปรียบโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็คง
เปรียบเป็นบ้านหลังที่ 1.5 (เกือบจะเป็นบ้านจริง ๆ แล้ว) เพราะตั้งแต่เรียนมัธยมปลายก็ ได้มาฝึก
ทำ�วิจัยที่นี่ ตอนปริญญาตรีก็เรียนที่นี่ และตอนนี้ก็ทำ�งานที่นี่ด้วยเหมือนกัน รวมเวลาก็ประมาณ
20 ปี (เกินครึ่งหนึ่งของอายุปัจจุบันแล้ว) ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความ
สัมพันธ์และผูกพันกับดิฉันมาก
ภาพจำ�เกี่ยวกับคณะวิทย์ฯ ของดิฉันคือทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า แต่ตอนนี้กลายเป็นร้าน
สะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ไปแล้ว ถึงแม้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่กลิ่นอายของ
ความขลังในด้านวิชาการของคณะฯ ยังไม่เปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนของคณะฯ ยังคงเข้มข้น
มีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ระดับโลกและความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษายังคงอยู่
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดิฉนั ก็อยากเห็นคณะฯ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชน้ั นำ�ของประเทศ
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่ ทุกคนที่ทำ�งานในคณะฯ มีความสุขและอยาก
มาทำ�งานทุกวัน และรู้สึกว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนกับบ้านของเรา
จริง ๆ
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เรื่องเล่าจากความทรงจำ� 30 ปี ที่

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
นักเอกสารสนเทศ (ระดับเชี่ยวชาญ)
ผู้อำ�นวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

มาทำ�งานที่นี่วันแรก จำ�ได้เลยว่าเป็นวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 ก่อนหน้านั้น หลังจาก
เรียนจบปริญญาโททีค่ ณะเวชศาสตร์เขตร้อนแล้ว เลือกทีจ่ ะทำ�งานเป็นลูกจ้างโครงการ SEAMEOTROPMED อยู่ที่ศูนย์เอกสาร Mosquito-borne Diseases ของคณะฯ ด้วยเหตุผลส่วนตัวคือ
ชอบทำ�งานด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ มากกว่าการทำ�แล็บและการฆ่าสัตว์ทดลอง อยู่มาวันหนึ่ง
ท่านอาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ในสมัยนั้น) ประกาศหาคน
ไปทำ�งานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ท่านต้องการบรรจุข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์
สนเทศวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำ�นวน 1 ตำ�แหน่ง หัวหน้าของดิฉันรีบมาแจ้งข่าว
และยุให้ ไปสมัครงาน ด้วยเห็นว่าอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่มีอัตราข้าราชการให้บรรจุ ซึ่งในสมัยนั้นหา
ได้ยาก แถมยังเล่าให้ฟังว่า ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย อีกทั้งคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ล้วนมีแต่คนเก่งและมีชื่อเสียง อาทิ อาจารย์
สถิตย์ (ศ. ดร.สถิตย์ สิริสิงห) อาจารย์ยงยุทธ (ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) อาจารย์วิสุทธิ์ (ศ. ดร.
วิสุทธิ์ ใบไม้) เป็นต้น ถ้าไปทำ�งานที่นั่นแล้วน่าจะมี โอกาสเจริญก้าวหน้า ดิฉันไปสอบบรรจุเข้า
ทำ�งานเป็นข้าราชการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้วุฒิปริญญาตรี
บรรจุในตำ�แหน่งนักเอกสารสนเทศ ระดับ 3 ที่อดขำ�ไม่ ได้คือตอนที่ท่านอาจารย์พาดิฉันนั่งรถตุ๊ก ๆ
ไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ. ในปัจจุบัน) เพื่อไปสอบถามปลัดทบวงฯ ให้แน่ ใจว่า หลังจาก
ทดลองงานครบ 6 เดือนแล้ว จะขอปรับตำ�แหน่งเป็นนักเอกสารสนเทศระดับ 4 วุฒิปริญญาโท
ได้หรือไม่ แถมยังบอกดิฉันว่า ถ้าปรับไม่ ได้ ขอให้ลาออกไปเสีย ซึ่งตอนนั้น ดิฉันก็ ไม่ ได้คิดอะไร
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มากไปกว่าการได้ท�ำ งานที่นี่ก็ดีแล้ว ที่จริงก่อนหน้านั้น สมัยที่ยังทำ�งานที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ทราบข่าวว่า ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดบริการ DIALOG เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาโดยใช้
โมเด็มและสายโทรศัพท์ คิดค่าใช้จ่ายเป็นนาทีและจำ�นวนระเบียนบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ
ดิฉันนำ�เงินมาหนึ่งพันบาทเพื่อขอใช้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย จากฐานข้อมูล
MEDLINE โดยมีพี่จิฤดี (คุณจิฤดี ปึงตระกูล) เป็นผู้ ให้บริการ ตอนนั้นรู้สึกว่าห้องสมุดแห่งนี้สุด
ยอดมาก มีบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ตัดสินใจมาทำ�งานที่นี่
งานแรกที่ทำ�คือ ให้หัวเรื่อง (Subject Heading) หนังสือตำ�ราตามหลักการจัดหมวดหมู่
ระบบ LC และ NLM จัดทำ�ฐานข้อมูลในโครงการศูนย์สนเทศวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สมัยนั้นยังใช้ตัวเล่ม Indexes
& Abstracts อาจารย์วิภาวรรณมอบหมายให้สอนวิธีการสืบค้น Physics Abstracts, Chemical
Abstracts, Biological Abstracts, Index Medicus และ Science Citation Index แก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ซึ่งดิฉันต้องพยายามศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เรียนรู้จากคู่มือที่ท่านเคยทำ�ไว้ ในยุคนั้นห้องสมุดยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากนัก มีคอมพิวเตอร์
ระบบ DOS และ UNIX ไม่กี่เครื่อง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สำ�นักหอสมุด”
ให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีการโอนห้องสมุดของคณะต่าง ๆ รวมทั้งห้องสมุด
คณะวิทยาศาสตร์ ไปสังกัดสำ�นักหอสมุด และเริ่มทยอยโอนบุคลากรไปสังกัดสำ�นักหอสมุดด้วย
ในช่วงนั้น บุคลากรของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำ�นวนมากขอย้ายไปทำ�งานที่หอสมุดกลาง
ศาลายา ในแผนกเหลือดิฉันเพียงคนเดียว ประจวบกับท่านอาจารย์วิภาวรรณเกษียณพอดี ทำ�ให้
ช่วงนั้นค่อนข้างลำ�บากพอสมควร ต่อมาพี่จิฤดี (คุณจิฤดี ปึงตระกูล) ซึ่งได้ โอนย้ายไปดูแลฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำ�นักหอสมุด ได้ขอตัวให้ ไปช่วยราชการ เพื่อติดตั้งเครื่องแม่ข่ายห้อง
สมุดอัตโนมัติ INNOPAC ตามโครงการ Thailinet สัปดาห์ละ 2-3 วัน เป็นเวลาปีกว่า (ในสมัย
ที่อาจาย์วิภา โกยสุโข ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ) จึงทำ�ให้ ได้มี โอกาสไปทำ�งานที่สำ�นักหอสมุด
ศาลายา เป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2536 เข้าสู่ยุค CD-ROM ในสมัยนั้น ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งศิริราช
รามาฯ และจุฬาฯ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE ด้วยระบบ CD-ROM Network
กันแล้ว แต่ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ยังไม่มี จึงใช้วิธีรับคำ�ขอจากผู้ ใช้บริการแล้วเดินทางไป
ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ เพื่อไปค้นข้อมูลให้ผู้ ใช้ ใส่แผ่นดิสเก็ตต์กลับมา ตอนนั้นคิดว่ามันสะดวก
มากจริง ๆ เพราะไม่ต้องเปิดเล่มหนา ๆ หลายเล่ม แต่ก็เดินทางเหนื่อยเหมือนกัน ต่อมาได้อาศัย
ความช่วยเหลือจากนักศึกษาแพทย์ศิริราช (ซึ่งปัจจุบันท่านเหล่านั้นได้กลายเป็นอาจารย์และผู้
บริหารแล้ว) ใช้ระบบ Remote access สืบค้น MEDLINE ทางออนไลน์ผ่านโมเด็มและสาย
โทรศัพท์ จนในที่สุดคิดว่าคงต้องมีระบบแบบนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์บ้าง เพื่ออำ�นวยความสะดวก
แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จะได้สืบค้นด้วยตนเองจากห้องทำ�งานที่ภาควิชา ไม่ต้องเดิน
มาขอใช้บริการ ติดขัดแต่เงินงบประมาณซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักหลายล้านบาท เลยตัดสินใจเดิน
เข้าไปขอพบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในขณะนั้นคือท่านอาจารย์อมเรศ (ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ
ภูมิรัตน) และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ท่านอาจารย์อุดม (ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี) ทั้งสองท่านก็
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รับฟังด้วยความสนใจ และกรุณาเดินทางไปศึกษาดูงานที่ห้องสมุดคณะแพทย์รามาฯ และศิริราช
และในที่สุด ท่านคณบดี (ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ) ได้อนุมัติงบประมาณมา
ดำ�เนินการสร้างระบบเครือข่ายในวงเงินซึง่ ถือว่ามากในขณะนัน้ มาติดตัง้ ทีห่ อ้ งสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำ�ได้ว่า ได้รับความนิยมจากอาจารย์และนักวิจัยมาก และดิฉันมีหน้าที่คล้าย ๆ เป็นเจ้าหน้าที่
ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องเดินไปยังห้องทำ�งานของอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ ทั่วทั้งคณะ เพื่อช่วยติดตั้ง
และแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบค้นฐานข้อมูล ถ้าเป็นสมัยนี้คงเรียกว่าเป็นบริการเยี่ยมเยียน
ลูกค้า แบบ On-site service
ในยุคต่อมา Chemical Abstract Service (CAS) เปิดบริการสืบค้นฐานข้อมูล Chemical
Abstracts แบบออนไลน์ที่ชื่อว่า STN (ปัจจุบันกลายมาเป็นฐานข้อมูล SciFinder) ลูกค้าคนสำ�คัญ
และเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฐานข้อมูลนี้ คือ อาจารย์วิชัย (ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล) และ อาจารย์
เทียนทอง (รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง) ท่านอาจารย์วิชัยมานั่งดูขั้นตอนการสืบค้นและช่วย
วาดโครงสร้างเคมีด้วย ท่านเป็นคนมีมิตรสหายมาก เพื่อนของท่านคนหนึ่ง คือ Dr. Damon Ridley
มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นฐานข้อมูล STN เราจึงเชิญมาบรรยายและสาธิตที่ห้องประชุม N101
ของคณะวิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจากการสืบค้นโครงสร้างทางเคมีด้วยระบบออนไลน์ผ่านโมเด็มและ
สายโทรศัพท์ ในสมัยนั้น เป็นเรื่องยาก ระบบไม่ค่อยเสถียร แต่น่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย ใกล้จะถึงวันงานแล้ว ทีมงานยังไม่สามารถติดตั้งระบบได้ส�ำ เร็จ ไม่รู้จะหาทางออก
อย่างไร จนกระทั่งใกล้ถึงเวลาจัดงาน ดิฉันบังเอิญผ่านทางพระบรมรูปทรงม้า ยกมือไหว้อธิษฐาน
ขอบารมีพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ช่วย ไม่เช่นนั้นดิฉันต้องแย่แน่ ปรากฏว่าช่วงบ่ายวันนั้น
Dr. Damon Ridley สามารถสาธิตวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล STN ได้สำ�เร็จ กิจกรรมประสบความ
สำ�เร็จเป็นอย่างดี ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน
347

ประมาณปี 2537 เทคโนโลยีห้องสมุดเกิดการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่อีก เมื่อเข้าสู่ยุค
อินเทอร์เน็ต สมัยก่อนการส่งอีเมล เป็นการส่งข้อความโดยใช้ Telnet และ Pine เท่านั้น ต่อมา
พัฒนาจนสามารถแสดงผลเป็นกราฟิก เว็บไซต์เป็นสิ่งแปลกประหลาดมากในสมัยนั้น เทคโนโลยี
ใหม่ทำ�ให้การบริการแบบเดิมเริ่มล้าสมัย ทุกช่วงเวลาของการทำ�งานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นรวดเร็วมาก การทำ�งานจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
และท้าทาย ทำ�ให้เราเพลิดเพลินไปกับการทำ�งานจนลืมเวลา เราเริ่มสร้างเว็บไซต์ของห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข ซึ่งเปิดดูด้วยโปรแกรม Netscape Navigator ได้เป็นครั้งแรก มีอาจารย์หลาย
ท่านเข้ามาช่วยแนะนำ�ติชม แสดงความคิดเห็น ที่จำ�ได้ เช่น อาจารย์ยุทธนา (รศ. ดร.ยุทธนา ตันติ
รุ่งโรจน์ชัย) อาจารย์ทวีธรรม ซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ (ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ) บางท่าน
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุด ที่สำ�คัญคือ เมื่อ พ.ศ. 2540 อาจารย์รัชนี (ศ. ดร.รัชนีย์
อุดมแสงเพ็ชร) ได้แจ้งข่าวดี ให้ห้องสมุดทราบว่า ท่านได้รับอีเมลจาก NIH ประกาศให้บริการ
ฐานข้อมูล MEDLINE ฟรีผ่านระบบ World Wide Web และเป็นที่มาของฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า
PubMed ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในปัจจุบัน อาจารย์ปรีดา (นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์) เป็นท่านแรกที่แนะนำ�
ให้รู้จัก E-journals ท่านขอให้ทดลอง Activate โดยใช้รหัสสมาชิกที่ปรากฎบนหน้าซองบรรจุเล่ม
วารสาร Journal of Immunology เพื่อเข้าไปดาวน์ โหลดบทความฉบับเต็มจากเว็บไซต์วารสาร
นั่นถือว่าเป็นวารสาร E-journal ฉบับแรกที่เคยเห็น ใครจะไปคิดว่าจากคำ�ถามเล่น ๆ ที่ดิฉันชอบ
ถามอาจารย์ ในคณะฯ คือ “อาจารย์จะว่าอย่างไร ถ้าห้องสมุดไม่มีตัวเล่มวารสารอีกต่อไป” บัดนี้
จะกลายเป็นความจริง		
ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดิฉันได้มี โอกาสทำ�งานบริการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์
ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสามารถสูงจำ�นวนมากมาย ทุกท่านล้วนเป็นยอดฝีมือด้านการ
วิจัยและเป็นผู้ ใช้บริการระดับ super users คอยให้ โจทย์ยาก ๆ ทำ�ให้เราต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัว
เองอยู่ตลอดเวลา ดิฉันได้รับโอกาสที่ดีมากมายจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้มี โอกาสทำ�งานให้คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ถึง 5 ท่าน ซึ่งให้การสนับสนุนห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มาโดยตลอด อาจารย์
พรชัย (ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก อาจารย์อมเรศ (ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน) ให้การสนับ
สนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่และครั้งแรกในรอบ 36 ปี เมื่อ
พ.ศ. 2547 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข หอเกียรติยศนัก
วิทยาศาสตร์ดีเด่นรวมทั้งการจัดตั้งหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่มีภารกิจหลักใน
การติดตามผลงานการตีพิมพ์ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ. 2544
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อาจารย์ประเสริฐ (ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน) ท่านเป็นนักวิจัยมือ
อาชีพ เป็นลูกค้าคนสำ�คัญของฐานข้อมูลทางวิชาการและชอบพาอาคันตุกะต่างชาติมาชมห้องสมุด
อาจารย์ศกรณ์ (ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข) เป็นเจ้านายที่ ใจดีมีเมตตาต่อผู้น้อย ดิฉันมี โอกาส
ทำ�งานเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เลื่อนเป็นนักเอกสารสนเทศระดับเชี่ยวชาญ ไปพร้อม ๆ กับ
ศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกสาขาสารสนเทศศาสตร์ ก็เพราะมีท่านเป็นผู้บังคับบัญชา อีกทั้งยังได้
รับคำ�แนะนำ�ทางวิชาการและช่วยเหลือด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากศาสตราจารย์ประจำ�คณะ
หลายท่าน อาทิ อาจารย์สถิตย์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห) อาจารย์ JS (ศ.เกียรติคุณ ดร.
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ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์) และอาจารย์พิมพ์ ใจ (ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น) เป็นต้น จนถึงสมัยของ
อาจารย์สิทธิวัฒน์ (รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ) ท่านอนุญาตให้ดิฉันลาออกไปเป็นผู้อำ�นวยการ
หอสมุดฯ ทั้ง ๆ ที่ท�ำ งานรับใช้ท่านในฐานะรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กรได้เพียง
ไม่กี่เดือน ด้วยท่านเห็นภารกิจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยมากกว่า จะมีสถานที่
ทำ�งานใดที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ได้ถงึ เพียงนี้ นอกจากทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ของผู้หญิง 5 แผ่นดิน (5 คณบดี) ได้มี โอกาสพบเห็น
อาจารย์และนักศึกษามากมายหลายรุ่น ที่เติบโตมาเป็นกำ�ลังสำ�คัญของคณะ มหาวิทยาลัย และ
ประเทศชาติ หลายท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับสากล มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะฯ มา
หลายยุคหลายสมัย รู้สึกดี ใจที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรตินี้ ในยามที่ออกจาก
คณะฯ มาปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น มองย้อนกลับไปที่คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยความชื่นชมและภาค
ภูมิใจเป็นที่สุด ได้เห็นบทบาทของท่านคณบดีสิทธิวัฒน์ นำ�พาคณะฯ ก้าวไปสู่ยุคใหม่ ยิ่งมั่นใจว่า
คณะฯ ได้เดินมาถูกทางแล้ว ล่าสุดได้รับทราบข่าวดีว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองจาก AUN-QA ด้วยคะแนน
ประเมินที่สูงมาก ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทุกคนรู้สึกดี ใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ทางคณะฯ และช่วยกันทำ�งานอย่างแข็งขัน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมมาอย่างยาวนาน
เช่นนี้ และด้วยบารมีของท่านอาจารย์สตางค์ ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ยำ�้ เตือนให้พวกเราชาว
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทุกคน ทุกรุ่น ทุกยุค ทุกสมัย ระลึกถึงหน้าที่ของตนเองที่มีต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ ว่าต้องทำ�อย่างดีที่สุด
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ช่วงหนึ่งของชีวิต
ที่คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้าพเจ้าเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2516 จริง ๆ แล้วเรียน
เทคนิคการแพทย์ แต่สองปีแรกจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่คณะวิทยาศาสตร์ก่อน ในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมาแยกสาขาเฉพาะทางตอนปีสอง จากนั้นจึงข้ามไปเรียนที่ศิริราช แต่พอ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ยังกลับมาอ่านหนังสือที่นี่ เพราะมีความคุ้นเคยบรรยากาศก็ดี มีพื้นที่ โล่ง
ที่มานั่งอ่านหนังสือประจำ�คือตรงต้นหูกวางที่สวนนกเงือกในตอนนี้ บรรยากาศร่มรื่นมาก ๆ
ภูมิใจมากที่ ได้เข้ามาเรียนที่นี่ เพราะตอนนั้นทราบว่าอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ
ทุกคน ช่วงนั้นอาจารย์ที่ ไปเรียนที่ต่างประเทศทยอยกลับมา สำ�เนียงภาษาอังกฤษเยี่ยมทุกท่าน
ช่วงที่อยู่ทีนี่ทำ�กิจกรรมมาก สนว. (สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) เข้มแข็งมาก ช่วงนั้น
มีเหตุการณ์ 14 ตุลา ก็ ไปร่วมเดินขบวนกับเขาด้วย ไม่แน่ ใจว่า สนว. นำ�ไปหรือเปล่า แต่ ใน
ยุคนั้นพลังนักศึกษาเข้มแข็งมาก นักศึกษามีบทบาทอย่างมากต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม
กิจกรรมในคณะก็มีส่วนร่วมตลอด แข่งขันกีฬาภายในก็สนุก ทั้ง ๆ ที่เล่นไม่เป็น แต่ก็ร่วมกับเขา
สนุกสนาน แต่การเรียนก็เต็มที่ เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ๆ
การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์มีระบบ TA มาตั้งแต่สมัยนั้น แต่ยังไม่มีค่า
ตอบแทนให้ นักศึกษาปริญญาโทและเอกต้องมาคุมแล็บระดับปริญญาตรี เป็นเหมือนระบบพี่น้อง
ก็รู้สึกประทับใจ และอีกประเด็นที่กล่าวถึงไปแล้วคืออาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านล้วนแต่
เป็นคนเก่ง ส่วนตัวเองก็อยากสอนหนังสือด้วย จึงเป็นแรงส่งทางหนึ่งที่ท�ำ ให้เรียนต่อปริญญาโท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยได้รับทุนจากโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (UDC: University
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Development Commission) ได้ท�ำ วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับยีสต์กับ ศ. ดร.ทิม เฟลเกล ซึ่งท่านเพิ่ง
เข้ามาทำ�งานที่ภาควิชาฯ และได้เป็นลูกศิษย์คนแรก จึงได้สัมผัสถึงความเป็นนานาชาติของคณะฯ
ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนด้วย
ตอนนั้นท่านอาจารย์พรชัย (ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ) เป็นหัวหน้า
ภาควิชาจุลชีววิทยา มีความร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่น Professor จากญี่ปุ่นมาสอนที่ภาควิ
ชาฯ ข้าพเจ้าก็ ได้เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วย อาจารย์ที่เราก็ ได้ ไปเรียนที่ญี่ปุ่น คือ อาจารย์
วัฒนาลัย (ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด) และยังมี โครงการ International Training Program
in Postgraduate Student in Microbiology ซึ่งอาจารย์ก็ ได้รับโอกาสไปทำ�วิจัยด้านยีสต์ที่ โน่น
พอเรียนจบเมื่อ พ.ศ. 2524 ก็ ได้กลับมาทำ�งานที่นี่ ตอนนั้นท่านอาจารย์ไพโรจน์ (ผศ. ดร.ไพโรจน์
เปรมปรีดิ์) เป็นคณบดี
พอมาอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาก็ ได้พบ Role Model หลายท่านมาก เช่น อาจารย์ช่อฟ้า
(รศ.ช่อฟ้า ทองไทย) อาจารย์สถิตย์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห) อาจารย์อมเรศ (ศ.
เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน) อาจารย์วิทยา (ศ. ดร.วิทยา มีวุฒิสม) ยุคนั้นเส้นทางของการ
เป็นอาจารย์ไม่ ได้ถูกขีดเส้นไว้เหมือนยุคนี้ ว่ากี่ปีจะต้องขอตำ�แหน่ง จะต้องมีผลงานเท่าไหร่ ซึ่งใช่
ว่าจะไม่มีเสียเลยทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่จะช่วยแนะนำ� ทีแรกมี
ความคิดว่าจะไม่เรียนต่อแล้ว แต่พอมาทำ�งานที่นี่ก็ต้องเรียนต่อปริญญาเอก เพราะต้องสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ก็ โชคดีที่ ได้รับโอกาสอีกครั้ง ได้รับทุนของประเทศเบลเยียมไปเรียนต่อปริญญาเอก
ทางด้าน Molecular Biology ของยีสต์
ช่วงที่เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา นักศึกษาที่สอนเป็นนักศึกษาพรีคลินิกของ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่สาม จากการที่ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีนโยบายด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเริ่มมีการสร้างหลักสูตรปริญญา
ตรีดา้ นเทคโนโลยีชวี ภาพ อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาส่วนหนึง่ จึงต้องเข้ามาช่วยสอนหลักสูตร
ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย ข้าพเจ้าจึงเริ่มได้ ใกล้ชิดกับนักศึกษาปริญญาตรีมากขึ้นจากที่เคยสอนแต่
นักศึกษาแพทย์ปีสาม ซึ่งหลักสูตรนี้ก็ ได้อาจารย์จากหลาย ๆ ภาควิชามาช่วยกันสอน ส่วนตัวของ
ข้าพเจ้าเองก็เข้ามาดูแลหลักสูตรนีค้ อ่ นข้างมากร่วมกับอาจารย์อกี หลาย ๆ ท่าน หลักสูตรเทคโนโลยี
ชีวภาพตอนที่เปิดใหม่ ๆ ต้องพยายามผลักดันให้มีการรับรองปริญญาโดย ก.พ. เพราะยังเป็น
หลักสูตรใหม่ นักศึกษาหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าหลักสูตรที่เรียนจบแล้วจะไปทำ�งานอะไร โรงงานต่าง ๆ
ก็ยังไม่รู้จักสาขาวิชานี้ แต่อาจารย์ทุกท่านต่างก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์จนในที่สุดก็เริ่มเป็นที่รู้จัก
สองรุ่นแรกจะรับนักศึกษาประมาณ 15-16 คน พอรุ่นที่ 3 กลับมีนักศึกษาต้องการเรียนเกือบ
30 คน ซึ่งเกินกว่าที่จะรองรับได้ เพราะยังขาดทั้งอาจารย์และห้องปฏิบัติการ แต่สุดท้ายทางผู้
บริหารก็ยินยอมให้รับนักศึกษาเข้าเรียนได้ถึง 29 คน แต่ก็ต้องแลกกับการแบ่งทำ�แล็บเป็นสองรอบ
นักศึกษาก็ยินดีรับข้อเสนอ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าหลักสูตรนี้เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น
พ.ศ. 2532 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ก็ ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ พอกลับมา
ปี 2534 หลังจบปริญญาเอก ภาควิชาฯ ก็เพิ่มหลักสูตรปริญญาโท ข้าพเจ้าก็เข้ามาดูแลอีกครั้ง
เปิดรับนักศึกษาในปี 2535 มีคนสนใจมาสมัครเป็นร้อย จากนั้นอีกประมาณ 5 ปี ก็เปิดหลักสูตร
ปริญญาเอก ซึ่งข้าพเจ้าก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอีกเหมือนกัน ช่วงที่เริ่มจัดตั้งภาควิชาฯ
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ก็มีการจัดตั้ง ชมรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โดยท่านอาจารย์อมเรศ ต่อมาจึงเปลี่ยน
เป็น สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งภาควิชาฯ ก็เข้ามาบทบาทพอสมควร โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ขณะที่ภาควิชาฯ เองเพิ่ง
จะตั้งได้ ไม่นาน บุคลากรก็มีจำ�นวนไม่มากนัก แต่ก็ร่วมใจกันดำ�เนินการจนประสบความสำ�เร็จได้
ในที่สุด
จากนั้นได้เริ่มเข้ามาบริหารภาควิชาฯ ในบทบาทรองหัวหน้าภาควิชาฯ สมัยอาจารย์
วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ เมื่อ พ.ศ. 2537 ต่อมาจึงเข้ามาทำ�งานเป็น รอง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2545 ทำ�งานร่วมกับอาจารย์รัศมีดารา (ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา
หุ่นสวัสดิ์) ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยร่วมกันทำ�งานเพื่อคิดค่าหน่วยกิตของระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อนำ�มา
พิจารณาดูแล้วพบว่าหลายหลักสูตรมีวิชาเรียนมากเกินมาตรฐาน 24 หน่วยกิต แต่บางหลักสูตร
ต้องเรียนถึง 40 หน่วยกิต พอมาคิดคำ�นวณค่าหน่วยกิตก็พบว่ามันกระโดดไปมาก จึงมีการ
ปรับปรุงกันใหม่ ในหลายหลักสูตร พอหมดวาระก็มารับตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึง 2557 ตอนนั้นเริ่มมีระบบประกันคุณภาพเข้ามา ก็เข้าไปเป็นคณะ
กรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในยุคแรก ๆ
สมัยเมื่อเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งเป็นกรรมการประจำ�คณะฯ โดยตำ�แหน่งด้วยนั้น ก็เริ่ม
มองเห็นภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์มากขึ้น มองเห็นบทบาทของสภาอาจารย์มากขึ้น จากเดิมที่
ไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยเข้าใจการทำ�งานของสภาอาจารย์ อาจเป็นเพราะไม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าสภาอาจารย์ได้ท�ำ อะไรบ้าง แต่เมื่อรับทราบและเข้าใจบทบาทของสภาอาจารย์
มากขึ้นก็พบว่าสภาอาจารย์ มีความสำ�คัญมากเพียงใดต่อคณะฯ ในการรับฟังความคิดเห็นของ
บรรดาอาจารย์เพื่อนำ�ไปเสนอต่อผู้บริหารในการพัฒนาคณะฯ จนเมื่อได้เข้ามาทำ�งานในคณะ
กรรมการสภาอาจารย์ฯ จึงพยายามสร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสภาอาจารย์ ให้
อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องการจ้าง การประเมิน และสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ ในคณะฯ อย่างทั่วถึง โดยสภาอาจารย์ เข้ามาเสริมสร้างความเข้าใจและให้
ข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นแก่อาจารย์ทกุ ท่านผ่านผูแ้ ทนภาควิชาฯ แม้กระทัง่ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ทางสภาอาจารย์ ก็ยินดีเป็นสื่อกลางรับฟัง และส่งต่อถึงผู้บริหาร
หน้าที่ตรงนี้มีความสำ�คัญมาก บางท่านอาจจะมองว่าสภาอาจารย์ เป็นเสมือนฝ่ายค้าน
จริง ๆ แล้วไม่ ใช่เลย สภาอาจารย์ ทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางนำ�เสนอข้อมูลจากบุคลากรไปสู่ผู้บริหาร
ทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ของเราซึ่งทุก ๆ คนต่างมองไปที่จุดเดียวกัน
ในบางครั้งข้อเสนอบางอย่างก็อาจจะไม่สามารถดำ�เนินการได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กันไป นอกจากนี้
สภาอาจารย์ ยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น กรรมการสวัสดิการ
สวัสดิการร้านค้า สิ่งแวดล้อม คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ฯลฯ คือคณะฯ ได้ ให้สภาอาจารย์ เข้าไป
มีส่วนร่วมเพื่อเป็นตัวแทนนำ�เรื่องราวมาสื่อสารต่อถึงภาควิชาและอาจารย์ทุก ๆ ท่านนั่นเอง
ข้าพเจ้าผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียน เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้ว
เห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะของเราในหลายแง่มุม ทุกวันนี้มีอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารคณะมากขึ้น งานวิจัยที่เป็นจุดเด่นของคณะฯ ก็ยังคงเข้มแข็งเช่นเดิม แต่สำ�หรับ
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บทบาทของการเรียนการสอน ข้าพเจ้ามองว่าเราควรนำ�เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
ให้มากขึ้น ให้เท่าทันกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ๆ เราต้องพยายามนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสม
ผสานกับการเรียนการสอน แน่นอนว่าอาจารย์ทุกท่านเก่งในด้านงานวิจัย แต่จะทำ�อย่างไรที่จะ
ถ่ายทอดความเก่งนั้นไปสู่นักศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยได้ เดี๋ยวนี้
บางรายวิชาก็อาจจะไม่ต้องเข้าห้องเรียนทุกครั้งก็ ได้ บางวิชาก็ท�ำ เป็น MOOCs ซึ่งก็ ได้ผลดี และ
ยังเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วย
ในฐานะของสภาอาจารย์ อยากจะฝากไว้คอื การสร้างความสัมพันธ์ของอาจารย์ ในคณะฯ
อาจารย์แต่ละภาควิชามักจะรวมกลุม่ กันเฉพาะทีร่ จู้ กั กัน แต่เดีย๋ วนีง้ านวิจยั ก็ ใช่วา่ จะทำ�กันอยูเ่ ฉพาะ
วงจำ�กัด มีการทำ�วิจัยข้ามสาขากันมากขึ้น ความสัมพันธ์ ในมวลหมู่อาจารย์ก็น่าจะขยายวงกว้าง
ออกไป คณะฯ จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ ได้หรือไม่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ของคณะในวันข้างหน้า ทุกปีคณะฯ ก็จะจัดการสัมมนาเป็นการทำ�กิจกรรมร่วมกัน แต่ก็อยากให้
คณะฯ เน้นการละลายพฤติกรรมของสายวิชาการบ้าง ที่ข้าพเจ้าพอจะทำ�ได้คือเริ่มจากสภา
อาจารย์ฯ ก่อน แต่ ในภาพรวมก็อยากให้คณะฯ เป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างสำ�หรับ
สายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ของเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 60 ปี ก็หวังว่าทุก ๆ คนจะยังคง
ไม่ลืมเลือนความผูกพันที่มีต่อคณะฯ ไม่แค่เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุก ๆ คน ทั้ง
อาจารย์ บุคลากร ทุกคนต่างมีห่วงโซ่ความสัมพันธ์เชื่อมถึงกัน คณะฯ จะทำ�อย่างไรให้ทุก ๆ คน
ยังสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ ในวาระพิเศษแบบนี้ข้าพเจ้าอยากให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง
รุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันมองว่าทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้ อาจจะเป็นการบ้านที่คณะฯ
ต้องหาวิธีการว่าจะทำ�อย่างไรให้ทุกคนมีความรู้สึกนี้ร่วมกัน

เรียบเรียงจาก รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด. (2561). สัมภาษณ์. 13 มิถุนายน.
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ทางเดินที่เลือกได้

ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2560
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

ดิฉันจำ�ได้ว่าตอนเอ็นทรานซ์ได้เลือกคณะแพทย์ฯ เป็นอันดับหนึ่งตามความคาดหวังของ
บิดามารดา เลือกวิทยาศาสตร์เป็นอันดับสองตามความสนใจของตนเอง แต่ ไม่ ได้รู้เลยว่าความ
เป็นนักวิทยาศาสตร์นั้น โดยแท้คือความเป็นนักสร้างสรรค์ และอาจจะเพ้อฝัน ในกระดานชีวิต
นักวิทยาศาสตร์นั้นกว้างใหญ่มาก วิชา Philosophy of Science ที่คณะวิทย์ฯ ให้เป็นวิชาแรก
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคชีวเคมี ทำ�ให้ดิฉันได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาสนใจผลงานของผู้บุกเบิก
ในประวัติศาสตร์ของโลก คณาจารย์ที่ช่วยผลัดกันมา inspire พวกเรา ท่านหลายท่านคือผู้น�ำ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มสำ�คัญของประเทศไทย โดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ ได้รับ “ทุนคิงส์” (King
Scholars) ท่านมีบทบาทในการส่องแสงให้เห็นทิศทางได้อย่างมากมาย หลังจากได้ ไปเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐ (University of Massachusetts) และหลังจากได้เป็นประธานประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารทั่วประเทศ ได้มี โอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยทั้งในยุโรป สหรัฐฯ
เอเซีย ดิฉันก็ยังไม่เห็นหลักสูตรใดที่น�ำ เสนอ Philosophy of Science ให้เป็นวิชาบังคับเช่นนี้เลย
นับว่าเป็นความโชคดีที่ ได้เกิดมาเป็นศิษย์ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางเดินของนักวิชาการในชั่วชีวิตของคน ๆ หนึ่ง มี ได้หลากหลายแล้วแต่แรงจูงใจ โอกาส
และปัจจัยรอบตัวเรา ถึงแม้เราจะมีความทะเยอทะยาน แต่หากไม่รู้วิธีเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้าว
ออกไปสู่ประสบการณ์ ใหม่ ๆ ชั่วชีวิตอาจจะกลายเป็นสร้างผลงานแบบพื้นฐาน หากแต่ขาดการ
ปรับมาสร้างสรรค์สู่การนำ�ไปใช้ ผลงานทางวิชาการจะดีเด่นได้ด้วยทฤษฎีที่เข้มข้น และตามมา
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ด้วยการนำ�ไปใช้ชว่ ยเติมเต็มในทางสร้างสรรค์ จะทำ�ให้นกั วิทยาศาสตร์สามารถขับเคลือ่ นสิง่ ใหญ่ ๆ
ในสังคมได้ งานสร้างสรรค์ ในด้านการนำ�ไปใช้อาจจะมองว่าเสียเวลา ทำ�ให้เราตีพิมพ์ได้น้อยลง
แต่ ในทางกลับกันพอถึงวันสุดท้ายของชีวิต เราจะเห็นว่าจะตีพิมพ์ ไปมากขนาดไหนมันก็ ไม่ ได้ ให้
เกิดความอิ่มใจเท่ากับการนำ�ผลงานไปให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างกว้างใหญ่
มนุษย์ที่สร้างสรรค์ นอกจากจินตนาการแล้ว ควรจะมีสัญชาติญานในการรู้จักมองสิ่ง
รอบตัวที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ ได้ การรู้จักตัวเองและเข้าถึงมุมมองของผู้อื่น ความกล้าที่จะ
วิเคราะห์ตัดสินได้เอง การสังเคราะห์จากข้อมูลเพื่อการเกิดนวัตกรรม รวมถึงการรู้จักจังหวะชีวิต
ว่าเวลาใด สถานที่ ใด และสถานการณ์ ใดจึงจะเหมาะสม ก็คือการมีสัญชาติญาณในการกระทำ�
สิ่งต่าง ๆ ที่ล้วนมีผลกระทบคนใกล้เคียง เพื่อนร่วมงานและครอบครัวได้ทั้งสิ้น การที่คนเรา
สามารถหลอมรวมชีวิตและงานเข้าด้วยกันเป็นศิลปะการดำ�เนินชิวิตอย่างหนึ่ง เพราะการเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ ยังมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่เป็นศิลปะ ศิลปะในความคิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
จากการตั้งคำ�ถาม ไม่ ใช่ว่า “ทำ�ไม” เท่านั้น แต่ตั้งคำ�ถามว่า “ทำ�ไม่จึงจะไม่ล่ะ” อาจจะสำ�คัญกว่า
ดังนั้น การเปิดใจให้มีการเปลี่ยนแปลงในงานวิจัย การเรียนการสอน มองในอีกแง่หนึ่งก็คือการ
เอาประสบการณ์จากความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นบทเรียนที่ส�ำ คัญและสามารถหลอม (Transform)
ตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ (Life-long learning)
ความอยากเป็นเอกด้านความคิดเป็นดาบสองคม ส่วนหนึ่งเชือดเฉือนการเเข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งขับเคลื่อนส่วนหนึ่งโดยความหลงรักและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง (Passion)
อีกส่วนหนึ่งการมีจิตสำ�นึกของการทำ�งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มนุษยชาติและการเป็นหนึ่ง
เดียวกันในโลกใบนี้ (Compassion) กลับมีความสำ�คัญยิ่งกว่า เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ
สู่ความสำ�เร็จ แต่หากไร้จิตสำ�นึกเพื่อมนุษยชาติแล้ว วิทยาศาสตร์ที่เราลงแรงสร้างก็สามารถ
นำ�ตัวเรา ครอบครัวเรา และสังคมของเราสู่หายนะได้เช่นกัน
เพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องสัมผัสโลกของความเป็นจริง
นำ�สิ่งที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่
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ความภาคภูมิ ใจใน
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2558

ผมมีความภาคภูมิ ใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้เป็นศิษย์เก่าของ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทำ�ให้ผมได้นำ�ความรู้ความสามารถมา
ช่วยสร้างประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติ อีกทัง้ ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ ได้กลับมาทำ�งาน
ในรั้วของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้ง
ปัจุบันนี้ผมดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำ�กัด (มหาชน)
โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่อการดำ�รงชีพในยุคนี้
ทั้งในชีวิตประจำ�วัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ มากมาย ทางบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ
ศูนย์นวัตกรรม หรือ Global Innovation Incubator (GII) โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในประเทศไทย ทั้งเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
ทั้งนี้ศูนย์นวัตกรรม ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เพื่อสร้าง
ประโยชน์ ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้สถาบันการศึกษาที่
มีงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมและองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพ ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ
ผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงนวัตกรรมมากขึ้น อีกทั้งหันมาพัฒนาเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความแตกต่างกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งหากประสบความสำ�เร็จแล้ว จะสามารถช่วยให้ประเทศมี
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ความก้าวหน้าทางการค้ามากยิ่งขึ้น เหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ที่ ให้ความสำ�คัญ
กับการสร้างนวัตกรรมออกสู่ตลาดโลก
ผมขอขอบคุณบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน
ทั้งคณบดี ทีมนักวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสร้างและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมของไทย อีกทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคตให้มีความแข็งแกร่งและสามารถต่อสู้ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างภาคภูมิ
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เล่าด้วยภาพ

60 ปี แห่งความทรงจำ�
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชปฏิสันถารกับ
ศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ภาพจาก สำ�นักราชเลขาธิการ
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การแข่งขันเคมี โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเป็นประธานในพิธีเปิด
และเยี่ยมชมนิทรรศการ การแข่งขันเคมี โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
(The 49th International Chemistry Olympiad) ในวันที่ 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 76 ประเทศ จำ�นวนมากกว่า 500 คน
นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

361

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์)
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับเอเชีย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 4
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2546
ภาพจาก หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธาน
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539
สิ้นสุดโครงการเมื่อ พ.ศ. 2540 ใช้เป็นสำ�นักงานและห้องปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์
สำ�หรับนักศึกษา และเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสำ�หรับค้นคว้าวิจัยที่ลึกซึ้ง
นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539
เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์
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Bike for Dad - Bike for Mom
ชาวคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ: Bike for Dad” และ
“ปั่นเพื่อแม่: Bike for Mom” ตามจุดต่าง ๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยรัฐบาลพร้อมหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 25 สิงหาคม 2558
365

MUSC Bogie99 5K Running Challenge
ชาวคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา ร่วมใจเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC Bogie
99 5K Running Challenge เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 แบ่ง
เป็นกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์และสวน
จิตรลดา และกิจกรรมเดิน 2.5 กิโลเมตร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้
กับชาวคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
อันดี เพิ่มพูนความรักสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร และยังเปิดรับ
บริจาคเพื่อมอบให้กับกลุ่มเยาวชนและชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
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อาคารสตางค์ มงคลสุข
เริ่มดำ�เนินแผนงานก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 สำ�หรับใช้เป็นพื้นที่ส�ำ หรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ภายในประกอบไปด้วยพื้นที่ ใช้สอย
อเนกประสงค์ สนามกีฬาในร่ม สระว่ายนำ�้ ห้องออกกำ�ลังกาย
เป็นการสนับสนุนและปลูกฝังความสนใจในการออกกำ�ลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ นอกจากนี้บริเวณชั้นหนึ่ง ยังมีห้องประชุม
ขนาด 300 ที่นั่ง เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ
มีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ
โดย Professors Françoise Barré-Sinoussi นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ประจำ�ปี 2008 ในหัวข้อ
Future challenges in HIV/AIDS prevention and therapy.
ซึ่งการบรรยายพิเศษครั้งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มูลนิธิสันติภาพนานาชาติ
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เปิดบ้านนวัตกรรม
อาคาร VentureClub@MUSC เริ่มการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างบริษัท Start Up
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการนำ�ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วหลายแห่ง อาทิ บริษัท เซโนสติกส์ จำ�กัด ผู้พัฒนา
เทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตร, บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด พัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์, บริษัท เคิร์ลอี ธรณี
ฟิสิกส์ จำ�กัด ให้บริการด้านการสำ�รวจแมกนี โตเทลลูริก (Magnetotelluric Survey) และการสำ�รวจ
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Resistivity Survey) และ บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด เป็นต้น
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ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือผู้น�ำ ในการมุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการจับมือกับ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้ง ศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) โดยมี
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และยังเป็นแกนนำ�ในข้อตกลงความร่วมมือผลิตบัณฑิตศึกษา
กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธลี งนาม นอกจากนี้
คณะวิทยาศาสตร์ ยังมี โครงการความร่วมือภันภาคธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนางานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพือ่ ประโยชน์ดา้ นการศึกษาวิจยั และต่อประเทศชาติ
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กิจกรรมเสวนา Science Cafe
เวทีเสวนาแบบกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
โดยหยิบยกประเด็นที่เป็นที่สนใจหรือส่งผลกระทบต่อสังคม
มาวิเคราะห์และให้ความรู้ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
เผยแพร่ความรู้และแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์
ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน กิจกรรม Science Cafe
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเหตุการณ์ส�ำ คัญในขณะนั้น อาทิ
มองรอบด้านกับ Trans Fat, ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์
ของ ไข้เลือดออก, Avermectin และ Artemisinin สำ�คัญ
อย่างไรจึงได้ โนเบล, A Brief History of the Greatness:
Stephen Hawking เป็นต้น ทุกหัวข้อจะได้รับความสนใจจากชาว
คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำ�นวนมาก ซึ่งหลายหัวข้อได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ตื่นตัว
และมีส่งผลต่อการรับรู้ของสังคมต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น
คลื่นความโน้มถ่วง, ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถำ�้ หลวง-ขุนน้ำ�
นางนอน เป็นต้น
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Science Exhibition
เป็นเวทีสำ�หรับการนำ�เสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและ
โปสเตอร์ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา
ทุนโครงการพิเศษ เป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะ
การนำ�เสนอผลงาน เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ในวิทยาการสาขาอื่น นอกเหนือจากสาขาของตน
เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 200 เรื่องในแต่ละปี เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์
จากต่างสถาบัน รวมถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นการถ่ายทอดความรู้และแสดงให้สังคมได้ประจักษ์
ถึงความสำ�คัญของวิชาวิทยาศาสตร์
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ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
กำ�เนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2501
มุ่งมั่นสู่การเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ�แห่งหนึ่งของ
อาเซียน สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการ
ศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี ปัจจุบันได้เพิ่มสัดส่วนพื้นที่
บริการสำ�หรับการสัมมนากลุ่มย่อยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเปิดให้บริการ Stang Co-Working Space เมื่อ พ.ศ. 2560
และมีแผนพัฒนาการให้บริการรวมถึงการนำ�เทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น
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Green Campus
ท่ามกลางมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงและการจราจรที่คับคั่ง
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลับร่มรื่น
ไปด้วยพรรณไม้ ใหญ่น้อยจำ�นวนมาก โดยเฉพาะสวนป่า
ที่มีพื้นที่มากกว่า 4,600 ตารางเมตร ประกอบด้วยต้นสัก
และพรรณไม้อื่น ๆ อีกจำ�นวนมาก มีต้นไม้ขนาดใหญ่
ไม้ดอก ไม้ประดับ พื้นที่ส�ำ หรับพักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
รวมมีพื้นที่สีเขียวภายในคณะวิทยาศาสตร์มากถึง
9,600 ตารางเมตร นอกจากนี้ ชาวคณะวิทยาศาสตร์
ยังร่วมใจในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอนำ�้ และปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ ไขปัญหา
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยสร้างความรัก ความผูกพัน
องค์กร ในกลุ่มบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เดินทางมาบรรยาย
พิเศษอย่างสมำ�่ เสมอ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2511 และยังจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตามโอกาสที่เหมาะสม
รายนามนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มาบรรยายพิเศษ
1. Professor Robert Grubbs (The Nobel Prize in Chemistry 2005) บรรยายพิเศษเมือ่ พ.ศ. 2561
2. Sir.James Fraser Stoddart (The Nobel Prize in Chemistry 2016) บรรยายพิเศษเมือ่ พ.ศ. 2561
3. Professor Ada E. Yonath (The Nobel Prize in Chemistry 2009) บรรยายพิเศษเมือ่ พ.ศ. 2557
4. Professor Douglas D. Osheroff (The Nobel Prize in Physics 1996) บรรยายพิเศษเมือ่ พ.ศ. 2555
5. Professor Françoise Barré-Sinoussi (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008)
บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2553
6. Professor Roger D. Kornberg (The Nobel Prize in Chemistry 2006) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2551
7. Professor David J. Gross (The Nobel Prize in Physics 2004) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2551
8. Professor Aaron Ciechanover (The Nobel Prize in Chemistry 2004) บรรยายพิเศษเมื่อ
พ.ศ. 2548, 2549, 2551
9. Professor Jean-Marie Lehn (The Nobel Prize in Chemistry 1987) บรรยายพิเศษเมือ่ พ.ศ. 2548
10. Professor Jerome I. Friedman (The Nobel Prize in Physics 1990) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2548
11. Professor Peter Agre (The Nobel Prize in Chemistry 2003) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2548
12. Professor Kurt Wüthrich (The Nobel Prize in Chemistry 2002) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2547
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13. Professor Robert Huber, F.R.S. (The Nobel Prize in Chemistry 1988) บรรยายพิเศษเมื่อ
พ.ศ. 2547, 2554
14. Professor Yuan T. Lee (The Nobel Prize in Chemistry 1986) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2547, 2548
15. Professor Bert Sakmann (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1991) บรรยายพิเศษ
เมื่อ พ.ศ. 2546
16. Professor Roald Hoffmann (The Nobel Prize in Chemistry 1981) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2546
17. Professor William N. Lipscomb (The Nobel Prize in Chemistry 1976) บรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2546
18. Professor César Milstein (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984) บรรยายพิเศษ
เมื่อ พ.ศ. 2540
19. Professor Feodor Lynen (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1964) บรรยายพิเศษ
เมื่อ พ.ศ. 2511
20. Professor Konrad E. Bloch (The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1964) บรรยายพิเศษ
เมื่อ พ.ศ. 2511
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“ขอให้ศิษย์ที่รักทุกคน
ฝึกตนเป็นกำ�ลังที่ดีของชาติต่อไป”
จากหนังสือ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2505”
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ขอขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. ดร.สถิตย์ สิริสิงห
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์
ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรองทอง ยุวถาวร
รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ�
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
รองศาสตราจารย์วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
คุณคำ�รณ โชธนะโชติ
คุณณัฐพล แนวจำ�ปา
คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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