
คณะวิทยาศาสตร์ ในวันวาน

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
 ศิษย์เก่าเตรียมเภสัชวิทยา

อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา (พ.ศ. 2539-2543)

 ผมเข้าเรียนที่นี่เมื่อ พ.ศ. 2509 สมัยแรกเราอยู่ตรงข้ามอำานวยศิลป์ 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 เสด็จมาทำาพิธีเปิดตึก ผมก็มีโอกาส
เป็นช่างภาพ ผมมอบให้คณะทั้งหมด แต่ก็ไม่รู้ ไปอยู่ ไหนหมดแล้ว เพลงประจำาคณะวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มกรรมการนักศึกษารุ่นผมก็ยกพลกันไปพบ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ให้ท่านช่วยเขียนเพลงให้ ท่าน
ก็กรุณาเขียนให้หลายเพลง สมัยโน้นใต้ตึกกลมเราใช้จัดงานเต้นรำาตอนปีใหม่หรือเทศกาลต่าง 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 ภาควิชาเภสัชวิทยาเมื่อตอนเริ่มต้นมีอาจารย์อยู่ไม่กี่ท่าน เช่น 
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อาจารย์จิรวัฒก์ (รศ. ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์) อาจารย์อำานวย (ศ. ดร.อำานวย ถิฐานพันธ์) 
อาจารย์กวี (ศ. ดร.กวี รัตนบรรณางกูร) แล้วก็อาจารย์ฝรั่ง Prof. Kuperman (Prof. Dr. Albert 
S. Kuperman) ที่ชั้น 5 สมัยนั้นมี Prof. Kuperman อยู่คนเดียวเลย เพราะยังไม่มีใครเลยในตอนนั้น
ในเวลาไม่กี่เดือนก็เริ่มมีนักศึกษาเข้ามา อาจารย์คนไทยก็เริ่มกลับมาจากต่างประเทศ บรรยากาศ
ช่วงแรก คึกคักมาก มีอาจารย์ฝรั่งหลายคน เราสอนกันเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว แทบทุก
วิชาเรียนกันด้วยภาษาอังกฤษ พอไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยไม่เป็นปัญหา เรามี Pharmacologist 
ระดับโลกมาเป็นแขกของภาควิชาบ่อยมาก มาบรรยาย สัมมนา ประชุมวิชาการ บรรยากาศคึกคัก
มากทีเดียว

 งานวิจัยของเราเข้มแข็งตั้งแต่ในยุคนั้น เราได้รับทุนสนับสนุนจากร็อคกี้เฟลเลอร์เต็มที่ 
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ขาดเหลืออะไรทางนั้นจะช่วยจัดหาให้ ขณะเดียวกันอาจารย์
ของเราก็พยายามมองหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกด้วย ดังนั้นเมื่อร็อคกี้เฟลเลอร์จากไป เรา
จึงไม่ค่อยสะดุดมากนัก

 คณะวิทยาศาสตร์ เติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะอาจารย์สตางค์ ท่านเป็นคนใจดี เข้าถึง
ได้ง่าย ที่ดุคืออาจารย์กำาจร (ศ. ดร.กำาจร มนุญปิจุ) นักศึกษาจะกลัวอาจารย์กำาจรมากกว่า แต่
อาจารย์สตางค์นี่ถ้าใครดื้อหรือไม่ตั้งใจเรียน ท่านก็ดุเหมือนกัน เพื่อนผมยังเคยโดนปาชอล์คใน
ห้องเรียน ได้ขำากันไป หรือถ้าใครเผลอสัปหงกในห้องเรียนท่านก็เดินมาเขกกะโหลก พวกที่เรียน
เก่ง ๆ ท่านก็จะคัดไว้แล้วส่งไปเรียนต่างประเทศ ท่านอ่านคนเก่งมาก ทุกคนที่ท่านเลือกล้วนแต่ได้
ดิบได้ดีทั้งนั้น และทุกคนก็เคยถูกท่านเขกกะโหลกมาแล้วทั้งสิ้น

 มีอยู่ครั้งหนึ่ง พอถึงเวลาพักกลางวันพวกเราก็เฮโลกันไปกินข้าว ทิ้งแล็บไว้ไม่ได้ทำาความ
สะอาดเครื่องแก้ว คิดว่าทิ้ง ๆ  ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาล้างก็ได้ พอกลับมาแอบเห็นอาจารย์สตางค์
ท่านกำาลังล้างเครื่องแก้วที่พวกเราทิ้งไว้เลอะ ๆ หน้าซีดกันทั้งหมดไม่กล้าเข้าไป หลังจากนั้นมา
พวกเราก็ไม่เคยทิ้งแล็บให้เลอะเทอะอีกเลย

 นักศึกษาเรานี่ท็อปมาตั้งแต่ยุคก่อน สมัยนี้ก็ยังท็อป คนเราสามารถพัฒนาได้ สอบเข้า
มาได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี จัดระบบการเรียนรู้ที่ดี เด็กก็จะพัฒนาไปได้ ถ้า
เก่งเข้ามา แต่การเรียนการสอนไม่ดี มันก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์เราพร้อมทุกอย่าง 
อยู่ในวิสัยที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก เข้ามาในรั้วแห่งนี้ ได้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิต

 ผมเชื่อว่าทุกอย่างล้วนไม่ยั่งยืนมีขึ้นมีลง คณะวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ทุกอย่างเป็นไป
ตามยุคสมัย ยุคนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นผมคงจะเข้าไปยุ่งมากก็คงไม่เหมาะ อาจจะคอยให้
คำาแนะนำาเป็นที่ปรึกษา เพราะคนรุ่นใหม่มีมุมมองและวิธีการที่อาจจะต่างไปจากรุ่นผม แต่ล้วน
เป้าหมายเดียวกันคือนำาพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่ความสำาเร็จ

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



 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 โดยมีผู้นำา คือ Prof. Dr. Jame S. Dining 

 ขา้พเจา้ขอกลา่วในรายละเอยีดเกีย่วกบัภาควชิากายวภิาคศาสตรอ์ยา่งเดยีว อาจารยช์าว
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

เรื่องเล่า
จาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
 อดีตประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตนายกสโมสร ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตอาจารย์พรีคลินิกด้วย ฉะนั้น คณะฯ จึง
มีโครงการผลิตบัณฑิตทางพรีคลินิกควบคู่ไปด้วย โดยรับนักศึกษาบัณฑิตมาเรียนร่วมกับนักศึกษา
แพทย์ และแยกไปทำาวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในแผนกต่าง ๆ ตามที่สมัครสอบ โดยได้รับเงินเดือน
ในช่วงที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตในอัตราเดียวกับผู้ที่จบปริญญาตรีด้วย นักศึกษาบัณฑิตของภาควิชา
ยุคใหม่นี้ รุ่นแรกเรียนพร้อมกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 1 เท่าที่จำาได้มี นสพ. ดร.พิสุทธิ์ 
มังกรกาญจน์ และ สพญ. ดร.อาภา ซึ่งทั้งสามคนกลับไปต้นสังกัดเดิม รุ่นที่สอง มีคนเดียว คือ 
สพญ. ดร.มาลี ไปเป็นอาจารย์ท่ีกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นท่ีสามสอบเข้ามา 3 คน 
แต่สามารถผ่านไปทำา Research และจบได้คนเดียว คือ รศ.วันทนีย์ (แก้วพันนา) ตระกูลรังสิ 
เมื่อจบได้รับทาบทามให้เป็นอาจารย์ประจำาที่ภาควิชาฯ จนถึงเกษียณอายุราชการ 

 สำาหรับอาจารย์คนไทยส่วนหน่ึงได้รับการชักชวนจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ให้เปล่ียนใจ
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 หลังจากทำางานมานานพอสมควร อาจารย์ก็ลากลับไปเรียนแพทย์ต่อที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกลับมาทำางานที่ภาควิชาฯ ต่อจนเกษียณอายุราชการ

 ในช่วงเวลาที่ภาควิชาฯ เปิดสอนแพทย์รามาฯ รุ่นแรกนั้น มีอาจารย์ที่ย้ายมาจากตึกเก่า 
(ตึกวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรงข้ามโรงเรียนอำานวยศิลป์ 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 ได้มาเรียนต่อปริญญาโททางกายวิภาค-
ศาสตร์ และย้ายมาเป็นอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ต่อมาบัณฑิตที่จบปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทั้งจากภาควิชาฯ และที่จบต่างประเทศก็ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นอาจารย์อีก
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
ช่วยสอนต่อในฐานะอาจารย์พิเศษ ส่วนรุ่นท่ีจบหลังจากน้ีก็ยังทำาหน้าท่ีอาจารย์ประจำาของภาควิชาฯ 
ช่วยสานต่องานด้านการสอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิตไปรับใช้ชาติต่อไป

 เก่ียวกับการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์น้ัน ห้องปฏิบัติการเดิมเป็นตึกช้ันเดียว 
หลังคาสูง สามารถรองรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีได้ท้ังหมด แต่ต่อมาเม่ือภาควิชาฯ ต้องรับผิดชอบ
สอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และนักศึกษา
แพทย์บรมราชชนกจากศูนย์ต่าง ๆ จำานวนรวมแล้วประมาณ 370 คน ก็ทำาให้ห้องคับแคบไป จึง
ได้รื้อสร้างใหม่ เป็นตึก AN 3 ชั้น โดยชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 เป็น
ห้องประชุม และ Museum ส่วนชั้น 1 ทำาเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยให้นักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทำาการวิจัย และได้สร้างตึก 3 ชั้น ขนาดเล็กติดรั้วด้านสถานีรถไฟจิตรลดา เพื่อใช้



ชั้น 3 ของตึกใหม่เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ และห้องสอนแสดงการผ่าตัดโดยใช้ 
Soft Cadaver ส่วนชั้นล่างใช้เป็นสำานักงานและห้องดองอาจารย์ ใหญ่ในปัจจุบัน โดยมีการสร้าง
ทางเชื่อมชั้น 3 ของห้องปฏิบัติการทั้งสองตึกเข้าด้วยกัน

 การพัฒนาภาควิชาในด้านการผลิตบัณฑิตทางกายวิภาคศาสตร์นั้นได้เจริญพัฒนามา
เรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ นั้น ภาควิชาฯ ของเราเป็นสถานศึกษาเดียวที่ผลิต
บัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กระจายไปเป็นอาจารย์ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีคณะแพทยศาสตร์ ระยะหลังจึงมีการผลิตบัณฑิตโดยภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ที่อื่นเพิ่มขึ้นมา รายละเอียดในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่านสามารถ
อ่านได้จากข้อเขียนของอาจารย์ท่านอื่น ๆ ซึ่งทำาหน้าที่ผู้บริหารภาควิชาฯ เมื่ออาจารย์ของมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์หมดสัญญาความช่วยเหลือและกลับประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว ผู้ที่ทำาหน้าที่
หัวหน้าภาควิชาต่อจาก Prof. Dr. Robert C. Holland คือ ศ. ดร.ประเสริฐ  โศภน  ศ. ดร. นพ.
เรือน  สมณะ ศ. ดร. นพ.กนก  ภาวะสุทธิไพศิฐ ศ. ดร. นพ.บุญเสริม  วิทยชำานาญกุล 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
ทำาหน้าที่หัวหน้าภาควิชาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดวาระจากตำาแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มาจนถึงปัจจุบัน

 ข้าพเจ้ารับราชการตั้งแต่จบปริญญาโท พ.ศ. 2514 จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2549 
ชีวิตการทำางานในคณะวิทยาศาสตร์ร่วม 35 ปี เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก มีความสุขที่ ได้สอน 
เพราะข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก ชีวิตการทำางานส่วนใหญ่จึงทุ่มเทให้กับการเรียน
การสอนมากกว่าการทำาวิจัย แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการวิจัยเสียทีเดียว และผลจากการทุ่มเทให้กับการ
เรียนการสอนทำาให้ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
ความเป็นครู ปีการศึกษา 2546 เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำาปีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจที่สุดในชีวิตการรับราชการของข้าพเจ้า
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 ในคณะวิทยาศาสตร์มีสโมสรข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันของ
ข้าราชการทั้งอาจารย์และข้าราชการสายอื่น ๆ  ของคณะฯ เป็นการทำาให้ได้รู้จักกันมากขึ้น และช่วย
แบ่งเบางานของคณะฯ บางด้านมาบริหารจัดการ ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรฯ วาระหนึ่ง
และสโมสรข้าราชการซ่ึงปัจจุบันได้เปล่ียนช่ือเป็น “สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล” ก็ทำาเป็นกิจกรรมมาจนทุกวันนี้

 นอกจากนี้เพื่อเป็นการคานอำานาจของผู้บริหาร มีการจัดให้มี “สภาอาจารย์” คณะต่าง ๆ 
ข้าพเจ้าได้เป็นประธานสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อยู่วาระหนึ่ง การทำางานของกรรมการสภา
อาจารย์ในสมัยท่ีข้าพเจ้าเป็นประธานน้ัน เราจะเน้นท่ีการทำางานร่วมกันกับผู้บริหารคณะฯ มากกว่า
การคานอำานาจของผู้บริหาร ทำาให้การบริหารงานของคณะเป็นไปโดยเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร 
ประธานสภาอาจารย์ของแต่ละคณะยังต้องไปเป็นกรรมการของ “สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล” ด้วย เพื่อเสนอแนะ ร่วมมือ หรือคัดค้านในบางเรื่องที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย
กับผู้บริหาร ซึ่งการทำางานก็ผ่านไปได้ด้วยดี “สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” ก็ยังทำางานสืบ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 อาจารย์ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นอกจากการทำาวิจัยและการเรียนการสอน ซึ่ง
รับผิดชอบวิชาทาง Preclinic หลายวิชา ทำาให้มีภาระการสอนมากและยังต้องรับภาระเป็นที่ปรึกษา
ชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษาด้วย อาทิ รศ.วันทนีย์  ตระกูลรังสิ เป็นที่ปรึกษาชมรมเปตอง รศ. ดร.
ชัยทิพย์ วนิชานนท์ เป็นที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ ศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ เป็นที่ปรึกษาชมรม
บำาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

 อาจารย์ ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยังได้ทำางานร่วมกับอาจารย์กายวิภาคศาสตร์ของ
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 วิทยชำานาญกุล รศ.วันทนีย์ 
ตระกูลรังสิ ศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ เป็นต้น

 นอกจากนี้มีการจัดตั้ง “สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย” และภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย” โดยอาจารย์จากภาควิชาฯ ก็ไปร่วมเป็น
กรรมการตลอดมา และได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม อาทิ ศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ศ.ดร.
สุขุมาล จงธรมคุณ เป็นต้น ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการเป็นประจำาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 ในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีอายุครบ 60 ปี ในปีนี้ ข้าพเจ้าขอ
ให้คณะวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ด้าน เป็นกำาลังสำาคัญในการผลิตบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านแพทยศาสตร์ ให้ประเทศต่อไป สมดังปณิธานของผู้ก่อตั้ง คือ ศ. ดร.
สตางค์ มงคลสุข



ความสุขที่คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์
 อาจารย์ประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา

ศิษย์เก่าเตรียมเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 13 (พ.ศ. 2513-2514)

 อาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์มากกว่า 40 ปี ตั้งแต่เรียนที่นี่และเข้าทำางานที่นี่ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารต่าง ๆ จากต้นไม้ต้นเล็ก ๆ จนเดี๋ยวนี้
กลายเป็นป่ากลางเมือง ทางเดินภายในคณะฯ ก็สะดวกและปลอดภัยข้ึน ต่างจากสมัยก่อนท่ียังมีมุม
อับอยู่หลายจุด คนสวน พนักงานทำาความสะอาด และเจ้าหน้าที่ รปภ. ก็จัดจ้างเป็นระบบระเบียบขึ้น 
ทำาให้คณะดูสะอาดตาและอุ่นใจขึ้น

 โรงอาหารนี่เห็นได้ชัด สมัยก่อนเป็นซุ้มหลังคาดูเหมือนดอกเห็ด แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตึก
แบบตอนนี้ คนที่มาอยู่ ใหม่ ๆ คงจะไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเยอะมาก นอกจากตัว
อาคารแล้วระบบดูแลความสะอาดก็ทำาได้ดีมาก มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารอย่าง
สม่ำาเสมอ ร้านที่คุณภาพไม่ผ่านก็ต้องปรับปรุงหรือก็อาจจะไม่ได้ขายต่อ ทำาให้เรารู้สึกปลอดภัย
ที่จะรับประทานอาหาร อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความสะอาด สมัยก่อนเขาจะรวมขยะไว้ที่หลังตึก 
Anatomy ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ แต่ตอนนี้มีระบบการจัดการที่ดีมาก แยกขยะพิษ ขยะ
อันตราย ขยะรีไซเคิล ดูเรียบร้อยและสะอาดขึ้นมาก 

 สำาหรับนักศึกษา คณะฯ ก็เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้เป็นอย่างดี มีห้องทำากิจกรรม 
ห้องคอมพิวเตอร์ ปัจจัยทั้งหลายทั้งกายภาพหรือวิชาการทำาให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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
บรรจุเข้าทำางานที่ภาควิชา อาจารย์ห่างจากคณะฯ สองช่วง คือช่วงปี 3-4 ที่เรียนที่ศิริราช กับ
ช่วงหลังปริญญาเอกที่ ไปทำาวิจัยที่นิวยอร์ค จากนั้นก็อยู่ที่คณะฯ มาโดยตลอด ถึงทุกวันนี้รวม ๆ  
แล้วใช้ชีวิตผูกพันกับคณะฯ มากกว่าสี่สิบปี

 อาจารย์เข้ามาทำางานท่ีภาควิชาจุลชีววิทยาในสมัยท่ี อาจารย์ไพโรจน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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 สมัยก่อนจะมีโต๊ะให้นั่งอยู่ ท่านก็เดินมาเคาะหัวชมว่าดีนะ ขยัน มาแต่เช้าเลย แล้วท่าน
ก็จะเดินตรวจตราตึกต่าง ๆ และทางเดินไปเรื่อย ๆ เป็นอย่างนี้ทุกวัน คณบดีท่านถัดมาต่างก็ได้
ดูแลและพัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน

 ตอนที่ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่อาจารย์ดีใจมาก เพราะเป็นคนชอบสอน แต่ที่คณะวิทย์
ต้องทำางานวิจัยด้วย เป็นวัฒนธรรมของที่นี่ อาจารย์ไม่ค่อยชอบงานวิจัยนักแต่ก็ทำาได้ ที่ ไม่ชอบ
เพราะมันค่อนข้างเครียดมาก อาจารย์มีความสุขกับงานสอนหนังสือมากกว่า งานวิจัยก็ทำาเต็มที่
เท่าที่เราจะสามารถทำาได้ ไม่ทิ้ง อาจารย์พยายามสอนในห้องเรียนให้นักศึกษาเข้าใจเต็มที่ หยิบ
เรื่องราวกรณีศึกษาต่าง ๆ มาประกอบให้นักศึกษามองเห็นภาพ คืออาจารย์มาจากต่างจังหวัด 
เราก็รู้จักอย่างพวกแมลงต่าง ๆ ที่เป็นพาหะโรคปรสิต อาจารย์ก็เล่าให้ แต่เด็กในเมืองบางทีเขา
ไม่รู้จัก เขาก็จะนึกภาพไม่ค่อยออก 



 เดี๋ยวนี้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาต่างจากยุคก่อนมาก มีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น 
นักศึกษาบางกลุ่มมีการใช้ Facebook Live สำาหรับเรียนเลย สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะห้องเรียน
เราค่อนข้างคับแคบ มีนักศึกษาเรียน 300-400 คน เขาไม่อยากนั่งเบียดกัน อาจารย์เห็นเขา
นั่งเรียนจากคอมพิวเตอร์ที่ ใต้ตึก เพราะสบายกว่ากันมาก กินน้ำากินขนมด้วยก็ได้ เด็กรุ่นใหม่เขาเก่ง 
สามารถทำาอย่างอื่นไปพร้อม ๆ กันได้ แต่สิ่งที่เขาจะขาดไปคือไม่ได้ ใกล้ชิดกับอาจารย์หรือกระทั่ง
เพื่อน ๆ  ในชั้น เขาอาจจะไม่ได้เห็นบางอย่างในห้องเรียนที่อาจารย์อาจจะนำามาประกอบ อย่างเช่น
อาจารย์จะอธิบายการเคลื่อนที่ของพยาธิบางชนิดซึ่งมันอาจจะเขียนลงในสไลด์ไม่ได้ อาจารย์อาจ
จะทำาไม้ทำามือหรือมีอุปกรณ์มาใช้ประกอบ ถ้าเขาดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไม่ได้เห็น อาจารย์
ถือว่าให้อิสระกับนักศึกษาเต็มที่ บางคนเขาก็อาจจะถนัดกับการเรียนแบบนี้ อาจารย์เป็นคนพูดไว 
สอนเร็วมาก เขาก็สามารถกลับไปเทปหรือคลิปย้อนหลังได้ อันนี้ก็เป็นข้อดีของเทคโนโลยี เราก็ต้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เด็กเขาเก่งมาก หัวไว มันเป็นวิถีชีวิตของเขาแบบนี้ แต่เขาจะขาดเรื่อง
ความผูกพันใกล้ชิดกับอาจารย์ บางทีเดินสวนกันเขาก็ไม่ทราบนะว่าอาจารย์เป็นใคร เวลาเขาถาม
ข้อสงสัยก็ถามผ่าน Facebook เดินสวนกันก็ไม่ทัก เพราะไม่รู้จักว่าคนนี้คืออาจารย์พีรพรรณที่
เขาติดต่อผ่านออนไลน์อยู่ ซึ่งตรงจุดนี้อาจจะเป็นข้อเสียของเทคโนโลยีก็ได้ที่ทำาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ห่างเหินกันไป

 สมัยแรก ๆ  ที่นักศึกษาไม่ค่อยเข้าชั้นเรียนอาจารย์ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลย อยากให้เข้าชั้นเรียน
มากกว่า เข้ามาฟุบที่ โต๊ะก็ยังดี อย่างน้อยก็อาจจะมีอะไรผ่านหูเขาบ้าง แต่พอผ่านไปสักระยะ
อาจารย์ก็เริ่มจะเข้าใจเขา ว่านี่คือวิธีการของเด็กรุ่นใหม่ เขาคิดว่า Contents ต่าง ๆ มันสามารถ
เข้าถึงได้ด้วยตัวเอง เขาศึกษาเองได้ บางทีได้ Sheet จากอาจารย์แล้วก็ไปศึกษาเอง เขาไม่
จำาเป็นต้องสนใจว่าคนสอนคือใคร ดังนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนไป อาจารย์จึงต้องยอมรับและปรับตัว
ให้เป็นไปตามโลกยุคใหม่ให้ได้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะหงุดหงิดและไม่มีความสุข ดังนั้นตัวอาจารย์เองก็
ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาการสอน เอกสารประกอบการสอนก็ย่อมไม่เหมือนแต่ก่อน อาจารย์
ต้องสรุปเป็นประเด็นและต้องมี References ให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเองด้วย

 อาจารย์รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคณะวิทยาศาสตร์แห่งน้ี ได้ทำา
ในสิ่งที่รัก ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จในชีวิตรุ่นแล้วรุ่นเล่า อยู่ในภาควิชาที่อบอุ่น อยากจะ
ฝากให้อาจารย์รุ่นใหม่หม่ันพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทำาความเข้าใจกับการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย
และกฎกติกาต่าง ๆ เรามีอาจารย์ผู้ ใหญ่หลายท่านที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้ ต้องอัพเดต
สถานการณ์ งานวิจัยที่ทำาต้องตอบโจทย์ประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย ที่สำาคัญคือต้องปรับตัว
ให้ได้และมีความสุขกับปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก ศ. ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์. (2561). สัมภาษณ์. 22 มีนาคม.
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จากวันวาน สู่วันนี้
จากทุ่งพญาไท สู่ การพัฒนาโครงการย่านนวัตกรรม

Innovation district

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 
 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 พุทธศักราช 2561 ในวาระครบรอบการก้าวสู่ปีที่ 61 ของคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าเปรียบ
เป็นคน เมื่อถึงอายุครบ 60 ปี ก็ถือว่าเป็นวาระมงคล ชาวจีนถือว่า 60 ปี เป็น 1 รอบ ผู้ที่เกิดมา
แล้วมีอายุยืนยาวถึง 60 ปี นับว่ามีบุญ น่ายินดี ควรแก่การเฉลิมฉลอง และควรใช้โอกาสพิเศษนี้
ทำาบุญเพ่ือให้ตนเองและลูกหลานสุขใจมากย่ิงข้ึน ท่ีเคยได้ยินกันในคำาว่า แซยิด หรือสำาเนียงจีนกลาง
ว่า เซิงรื่อ เป็นประเพณีจีนที่มีความหมายคือ การทำากิจการในวันคล้ายวันเกิดหรืองานเลี้ยงฉลอง
วันเกิด สำาหรับคณะวิทยาศาสตร์นั้น นับตั้งแต่แรกเริ่มของการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยท่าน 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะฯ ได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอุทิศตน อุทิศแรงกายแรงใจของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย 
จึงเป็นภารกิจสำาคัญที่บุคลากรรุ่นปัจจุบันทุกฝ่ายรวมทั้งนักศึกษา ต้องร่วมแรงร่วมใจในการ
สานต่อเจตนารมณ์และช่วยกันนำาพาคณะฯ ให้ก้าวไปสู่ความเจริญมั่นคงยั่งยืน ในภาวะที่ปัจจัย
แวดล้อมและบริบทของสังคมทวีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการแบบพลิกโฉมครั้งใหญ่ (Technology disrupted) จึงจำาเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทและประเด็น
ท้าทาย ไม่ใช่เฉพาะสำาหรับประเทศไทยเท่านั้น หากยังต้องมีการวางเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ความเป็นสถาบันที่มีความสำาคัญในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในบริบทของโลกเช่นกัน 
ซึ่งต้องมีแผนและกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารอย่างเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องในพันธกิจต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน
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 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ ให้ความสำาคัญในการวางแผนจัดการระบบและจัดหา
งบประมาณเงินรายได้ส่วนต่าง ๆ   มีการจัดทำาแผนงบประมาณเพื่อติดตามควบคุมสมดุลรายรับ
รายจ่ายตามรายไตรมาส เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน มีแผนการที่ชัดเจน
ในการจัดหางบประมาณเพื่อนำามาใช้ดำาเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (PA) ให้มีการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ  อย่างมีวินัยและเป็นระบบมากขึ้น เพื่อใช้ ในการดำาเนินงานตามภารกิจประจำาด้านการเรียน
การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ หรือใช้ ในโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน
ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย หรือนำามาสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร รวมทั้งการ
ซ่อมบำารุงและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งที่วิทยาเขตศาลายาและพื้นที่พญาไท ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณและการจัดหางบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ทั้งจากเงินรายได้ เงิน
อุดหนุน และเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ โดยหน่วยงานภายใต้สำานักงานคณบดีได้
ประสานงานกับภาควิชา ศูนย์วิจัยฯ และหน่วยบริการของคณะฯ ในการดำาเนินโครงการต่าง ๆ 
ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 

 1) โครงการจัดทำาศูนย์ 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 สำาหรับผู้เรียนระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ที่มีการปฏิรูประบบรูปแบบบทเรียนปฏิบัติการและการวัดผลให้เป็น
ดิจิทัล ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการศึกษาบันทึก และจัดเก็บตัวอย่าง Specimen สไลด์เซลล์
เนื้อเยื่อถาวร หุ่นและแบบจำาลองที่ทันสมัย 
 3) โครงการคลังข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ทางพยาธิชีววิทยา เพื่อจุดประสงค์ ในการเป็น
ศูนย์กลางที่ ใช้ ในการเรียนรู้และบริการวิชาการทางพยาธิวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
อย่างครบวงจรแก่นักศึกษาทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกายวิภาค และสื่อการสอน 3 มิติ ด้วย
เทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ 
 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สนุกคิด 
สัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม” สำาหรับนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือในเครือข่ายกับคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 79 โรงเรียน มีการจัดหาทุนสำาหรับ
นักศึกษาไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น สำาหรับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร
ร่วมสถาบัน ทั้งจากเงินงบประมาณประจำาปี และจากองค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่ติดต่อประสานงาน
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ กับสถาบันชั้นนำาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ส่วนโครงการที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการนั้น โดยในปีงบประมาณ 2559 มีครุภัณฑ์

298



วิทยาศาสตร์เฉพาะสำาหรับหน่วยเครื่องมือกลาง หน่วย/ศูนย์วิจัยฯ และภาควิชา เพิ่มขึ้นจากปี 
2558 ประมาณ 18.5 ล้านบาท มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ทั้งที่พญาไทและ
ศาลายา มูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนผ่าน BOI มากกว่า 300 ล้านบาท   

 นอกจากนี้ คณะฯ ได้ ให้ความสำาคัญของการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐได้ จึงได้สนับสนุน infrastructure และสร้าง
หลักสูตรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างธุรกิจใหม่จากแนวคิดใหม่ โดยมีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักของ
การขับเคลื่อน เพื่อให้มีบรรยายกาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) คณะฯ ได้จัดพื้นที่สำาหรับการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่ทำางานร่วมกันแบบ Co-working space และ Maker space ให้
เป็นแหล่งเชื่อมโยงพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ 
และนักลงทุน ที่มีความต้องการนำาผลงานวิจัยของคณะฯ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้าง
กิจกรรมบ่มเพาะให้นักศึกษาสามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง  เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และมีทักษะที่
จำาเป็นต่อการตอบสนองพลวัตรแห่งการพัฒนาโลกท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังจัดให้มีหน่วยงานเช่ือมโยง
กับภาคธุรกิจต่าง ๆ มีการให้บริการเรื่องการทำาสัญญา การจดสิทธิบัตร และธุรกรรมที่จำาเป็น 
โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการนำาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ คณะฯ ต้องเตรียมพร้อมโดยภาพรวม

 ยังมีงานอีกหลายด้านที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน 
การครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันทบทวน หารือ 
เสนอแนะ ช่วยกันวางแผนพัฒนา ช่วยกันคิด ร่วมด้วยช่วยกันทำา ด้วยไมตรีจิตแบบกัลยาณมิตร 
เพื่อที่จะร่วมกันนำาพาคณะฯ ของเรา ให้ก้าวผ่านปีที่ 60 เข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างสง่างาม น่ายินดี 
ควรแก่การเฉลิมฉลอง
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 ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำาลังขึ้นปีที่ 60 นี้ งานคลังและพัสดุ
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในสำานักงานคณบดี ที่กำากับดูแลเกี่ยวกับการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน
ทัง้ทีเ่ปน็งบประมาณแผน่ดนิ รายไดม้หาวทิยาลยั ทนุวจิยัและทนุการศึกษา ตลอดจนสวสัดกิารตา่ง ๆ
มีกรอบการดำาเนินงานที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ประกาศออกมาตามความในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ดำาเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าต่อภารกิจของส่วนงาน ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้

   มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนอกระบบ เปลี่ยนแปลงจากการเป็นหน่วยงานราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐในปี 2550 แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจะเอื้อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
ในการบริหารงานมากขึ้น แต่มหาวิทยาลัยได้รับเพียงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรร
ให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้จ่ายตามความจำาเป็นในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ความจำากัดด้านงบประมาณประกอบกับสภาพการแข่งขันใน
ตลาดการศึกษาท่ีเปล่ียนไป จึงทำาให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ จำาเป็น
ต้องมีการปรับตัวในการดำาเนินการผลิตบัณฑิตระดับต่าง ๆ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ได้รับ
เงินสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ สำาหรับดำาเนินกิจกรรมในคณะฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วย

พัฒนาการของงานคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ

อาจารย์ประจำาภาควิชาพฤกษศาสตร์

300



ศักยภาพและความทุ่มเทของบุคลากรในคณะฯ ที่สร้างและผลิตผลงานในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่
ยอมรับเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางมาแต่อดีต จึงทำาให้คณะฯ พอที่จะมีเงินสะสม 
ไว้สำารองจ่ายตามความจำาเป็นและสามารถที่จะนำามาใช้ลงทุนในการสร้างศักยภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแข่งขันสำาหรับอนาคต  การใช้จ่ายเม็ดเงินให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
โดยรักษาความสมดุลระหว่างรายจ่ายและรายรับนับเป็นความท้าทายของทีมบริหารงานคณะฯ 

 ในปี 2560 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคลังและพัสดุโดยตรง ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเรื่องการบริหาร
เงินอุดหนุนทุนวิจัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 
มกราคม 2560 และที่สำาคัญคือราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐด้วยตามมาตรา 4 ของ 
พ.ร.บ. ทำาให้งานคลังและพัสดุจำาเป็นต้องปรับให้ขั้นตอนการดำาเนินงานการเบิกจ่ายและจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งจากเงินงบประมาณและรายได้ ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสวัสดิการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ โดยได้พัฒนาทีมการทำางาน เตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลกรให้มี
ความรู้และเข้าใจในหลักการของกฎระเบียบใหม่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจน เสริมสร้างให้บุคลากรในงานมีทักษะความคิดและวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิดความคิดเชิงบวกในการทำางาน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการ
ดำาเนินงาน งานคลังและพัสดุได้จัดเตรียมเอกสารและจัดการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้
กับภาควิชา/งาน/ศูนย์/หน่วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสริมทักษะแก่เจ้าหน้าที่ตามลักษณะหรือ
ชนิดงานที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มและรายบุคคล ก่อให้เกิดการทำางานและแก้ปัญหาร่วมกัน ทำาให้ลด
ปัญหาความขัดแย้งและสามารถดำาเนินการตามกรอบมาตรฐานกลางของการปฏิบัติงาน

 งานคลังและพัสดุได้ดำาเนินงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายและได้พัฒนาการบริหาร
จัดการงานให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ 
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ในงานฯ และคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำางานของ
ตนเองส่งผลให้รูปแบบงานคลังและพัสดุมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ในการพัฒนาการบริหารงานด้านการคลังและพัสดุ โดยให้นโยบายในการพัฒนางาน สนับสนุน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จนได้มาซึ่งรูปแบบการให้บริการที่มีศักยภาพ และขอบพระคุณ
หัวหน้าภาควิชา/งาน/ศูนย์/หน่วย เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/งาน/ศูนย์/หน่วย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุทุกท่าน ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยกันดำาเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา 
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ระบบและหน่วยส่งเสริมงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์

 การลงมือทำาวิจัยน่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่
เริ่มก่อตั้ง หากแต่บริบทและปัจจัยที่แปรผันตามกาลเวลาผลักดันให้คณะมีแนวทางในการสร้าง
ระบบและหน่วยงานที่ส่งเสริมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดผลงานวิจัยในแต่ละ
ช่วงจังหวะเวลา การส่งนักศึกษาแพทย์กลุ่มแรกไปศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ จน
สามารถลงมือทำาวิจัยในสาขาน้ันได้ด้วยตนเองเป็นระบบการสร้างวัฒนธรรมการทำางานวิจัยขึ้นใน
คณะฯ  พร้อมกับความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ที่ส่งอาจารย์นักวิจัยชาวต่างประเทศมา
ทำางานในคณะวิทยาศาสตร์ทำาให้คณะสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติได้  
ท่านอาจารย์อาวุโสเหล่านี้ ได้เคยกล่าวถึงบรรยากาศการพูดคุย ทบทวน ตรวจสอบ (Review) 
งานวิจัยซึ่งกันและกัน ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ โต๊ะเฉพาะในโรงอาหารหรือระหว่าง
การเล่นกีฬายามเย็น บรรยากาศนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่ส่งเสริมกันในกลุ่มนักวิจัยก่อนที่ โลก
อินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้น  คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการส่งเสริมงานวิจัยด้วยการส่งนักศึกษา
ในรุ่นถัดมาไปศึกษาทำาวิจัยในต่างประเทศเป็นระยะ ๆ ทั้งกลุ่มนักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กลุ่มทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มาตรการเหล่านี้ส่งเสริมต้นทุนการ
เริ่มทำางานวิจัยแนวหน้าทางด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
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 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยที่เข้มแข็งของคณะฯ ในระยะแรก ต้องยกย่องให้แก่คณะฯ ที่เห็น
ความสำาคัญของห้องสมุดและการบอกรับเล่มวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ จนทำาให้ห้องสมุดสตางค์ฯ เป็นที่ยอมรับแก่นักวิจัยทั่วประเทศ  มีการจัดวางอย่างเป็นระบบ
ท้ังท่ีในขณะน้ันยังไม่มีคอมพิวเตอร์มาช่วยค้นหา  บรรณารักษ์สามารถอธิบายการใช้เล่มดัชนีหัวเร่ือง 
(Subject index) ของวารสารสาขาต่าง ๆ แก่นักศึกษาวิจัย  บางครั้งประหลาดใจมากเมื่อพบ
บทความในวารสารท่ีบรรณารักษ์ได้แนบการแก้ไขท่ีเขียนข้ึนมาภายหลังไว้ ในบทความด้ังเดิมด้วย    
สิ่งนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบสนับสนุนการวิจัยที่เข้มแข็ง เมื่อผ่านเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู 
ห้องสมุดสตางค์ฯ ก็ได้ปรับตัวสู่การบริการวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
สมบูรณ์แบบ พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับ
ในวงการวิชาการ

 นักวิจัยนอกจากจะต้องเป็นคนฉลาดแล้วยังต้องทำางานหนักด้วย  ระบบที่ส่งเสริมการ
คิดค้นดำาเนินงานวิจัยที่สำาคัญคือ นักศึกษาบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้ง
เพียงพอ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมีทัศนคติที่พร้อมทำางานหนักเพื่อก่อ
ให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ  วัฒนธรรมของการทำางานเป็นเวลาที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่าสี่
ถึงห้าชั่วโมง จำาเป็นมากในการตกผลึกความคิดให้เกิดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงลึกขึ้นมาได้ ใน
แต่ละชิ้น  จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นบุคลากรเดินกันขวักไขว่ในคณะฯ หรือร้านขายอาหารนอก
เวลาราชการ พฤติกรรมเหล่านี้ ได้ถูกปลูกฝังต่อไปยังนักศึกษาอย่างไม่รู้ตัว โดยคณะฯ มีแนวโน้ม
ที่ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตนี้มีจำานวนมากพอ โดยรักษาให้มีจำานวนมากในระดับเดียวกันกับจำานวน
นักศึกษาของคณะฯ ในระดับปริญญาตรี ด้วยความเป็นสากลของการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตในคณะฯ จึงเป็นหลักสูตรนานาชาติจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่เริ่มแรกและพยายามเพิ่มจำานวนนักศึกษาบัณฑิตชาวต่างชาติให้มากขึ้นด้วย  ชื่อเสียงและ
วัฒนธรรมการมุ่งเน้นงานวิจัยดึงดูดนักศึกษาบัณฑิตที่มี ใจรักในงานวิจัยให้เข้าศึกษาต่อในคณะฯ 
และเป็นฟันเฟืองสำาคัญที่ขับเคลื่อนงานวิจัย

 สิ่งสำาคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นอกจากแนวความคิดที่เฉลียวฉลาดแล้ว เครื่องมือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าไปได้อย่าง
รวดเร็ว  คณะฯ สามารถจัดให้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำาเป็นและทันสมัยในแต่ละสาขา ที่สำาคัญ
นักวิจัยมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลและเป็นที่เชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้เครื่องมือทางด้าน
การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุและสารเคมี  การใช้เครื่องมือตรวจวัดทางฟิสิกส์  การเพาะเลี้ยง
เชื้อและการตรวจวัดทางชีวภาพ ในระดับโมเลกุล เซลล์ สัตว์ทดลอง และสุขภาพของคน  คณะฯ
ได้จัดตั้งหน่วยเครื่องมือกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของคณะเพื่อสนับสนุนการใช้เครื่องมือในการ
ตรวจวัดทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพ มีเครื่องมืออุปกรณ์ตั้งแต่ระบบการเตรียมน้ำาสะอาดใน
ระดับต่าง ๆ  ระบบการตรวจวัดธาตุและสารประกอบในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในลักษณะต่าง ๆ  ด้านการตรวจวิเคราะห์ลักษณะรูปร่างของวัสดุ



และส่วนประกอบทางชีวภาพคณะได้จัดตั้ง หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน ที่มีศักยภาพในการ
ตรวจดูรูปร่างวัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในระบบแสงและใช้ลำาแสงอิเล็กตรอน  อีกทั้งยังได้มีความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้ง ศูนย์ภาพถ่ายชีวภาพโอลิมปัส เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์กล้องของบริษัท
แก่บุคลากรทั้งในและนอกคณะฯ อีกด้วย   หน่วยสนับสนุนเครื่องมือของคณะนี้ ได้รับความเชื่อถือทั้ง
จากในวงการการศึกษาภาครัฐและหน่วยงานวิจัยของเอกชน โดยเห็นได้จากสถิติการขอใช้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 นอกจากความเข้มแข็งของการมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่ช่วย
สนับสนุนให้งานวิจัยในคณะฯ ดำาเนินงานไปได้อย่างโดดเด่นแล้ว การพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์ทดลอง
แสดงให้เห็นความมุ่งเน้นในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   คณะฯ ได้พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ทดลองมาเป็นลำาดับ จนได้มีการจัดตั้งให้มีหน่วยสัตว์ทดลองกลางเพื่อดูแลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหนูสปีชีส์ต่าง ๆ และกระต่าย  โดยเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว์ทดลองจำาเป็น
ต้องได้มาตรฐาน คำานึงถึงความเป็นอยู่ของสัตว์และการกระทำาต่อสัตว์  มีคณะกรรมการการใช้
สัตว์ทดลองของคณะฯ ที่พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ ให้มีความถูกต้อง ทั้งทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักสถิติ และมนุษยธรรมต่อการใช้ชีวิตสัตว์  หลังจากที่หน่วย
สัตว์ทดลองได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว ในขณะนี้หน่วยสัตว์ทดลองได้
ดำาเนินการพัฒนาขั้นตอนการจัดการภายในหน่วยและได้ดำาเนินการยื่นขอการรับรองจากสมาคม
การประเมินและการรับรองการดูแลสัตว์ทดลองนานาชาติ (AAALAC international) ทำาให้
หน่วยสัตว์ทดลองคณะได้ขยับมาตรฐานตนเองขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยทั้งในคณะฯ และแก่นักวิจัย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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 การเสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อมให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันในหมู่นักวิจัย 
คงจะเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีคณะในแต่ละยุคสมัยพยายามจัดการให้เกิดข้ึนเพ่ือส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ กัน  รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในงานวิจัยของคณะฯ ได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้
จากการจัดตั้งหน่วยวิจัยด้านต่าง ๆ   ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิจัยจากหลากหลายภาควิชาหรือแม้แต่
จากหน่วยวิจัยภายนอกและจากต่างประเทศ มาร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศ เช่น การเลี้ยงกุ้ง การพัฒนางานวิจัยยางล้อ เป็นต้น  มีหลายหน่วยวิจัยใหม่ที่ ได้มีการ
จัดตั้งเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการค้นหาตัวยา ซึ่งเป็นหน่วยจัดเก็บสารประกอบและ
วิเคราะห์ตรวจสอบการออกฤทธิ์เชิงยาต่อเซลล์ โมเดลต่าง ๆ ในลักษณะการคัดแยกเป็นจำานวน
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
นักวิจัยหรือผลพวงของผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะให้สามารถพัฒนาระดับการนำาไปใช้งาน
ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้ต่อภาคการผลิตและการพาณิชย์ได้ตลอดสายโซ่ของการผลิตใช้งานจริง

 ปัจจุบันคณะฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นให้
เหมาะกับงานวิจัยในหลากหลายสาขา เช่น ดำาเนินการติดตั้งโรงเพาะชำาเรือนกระจกที่ศาลายา 
ปรับปรุงโรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพให้สามารถรองรับการผลิตในระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  จัดต้ังหน่วยวิจัยและผลิตเพ่ือพัฒนาชุดตรวจโรคและตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
ที่ ได้มาตรฐาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์รุดหน้า
ไปทั้งทางด้านความลึกซึ้งในเนื้อหาเชิงวิชาการ  และการประยุกต์ ให้ได้ ใช้จริงเชิงอุตสาหกรรมและ
สังคม



มองไปข้างหน้า

ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 

อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา

 การได้มีส่วนร่วมกับการทำางานท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำาให้รู้ว่าความสุข
หนึ่งของชีวิต คือการได้ทำาในสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนอื่น ๆ ทั้งเมื่อยามที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับ
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาและทำางานวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ให้กับสังคม เป็นวิทยากรช่วย
บริการวิชาการให้กับองค์กรอ่ืนที่เช่ือม่ันในความสามารถของเราและในฐานะที่เป็นอาจารย์ของ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะที่เป็นคณะกรรมการประจำา
คณะ ประเภทคณาจารย์ประจำา พ.ศ. 2553-2555 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 
และในตำาแหน่งปัจจุบันที่เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนั้น ผมเชื่อว่าการเป็นผู้
บริหาร คือผู้ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ หากมองไปในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์ ผมอยาก
เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นที่คณะฯ ซึ่งก็คือค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ

 มุมมองเชิงระบบของคณะฯ ที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์กับระบบงาน กระบวนการ
ทำางาน เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เหมาะสมที่สุด โดยใช้ปัจจัยนำาเข้าจากการรับฟัง
ข้อมูลรอบด้าน
 การนำาองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน ์ทีผู่บ้รหิารของคณะฯ ตอ้งแสดงใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่ 
คณะฯ จะมุ่งไปในทางใด ชี้นำา ตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดี
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 การมุ่งเน้นผู้เรียน (และลูกค้ากลุ่มอื่น) ที่คณะฯ ต้องมุ่งให้ความสำาคัญกับลูกค้าของ
พันธกิจหลักด้านการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตที่จบไปบรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และการให้ความสำาคัญกับลูกค้าพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ
 การให้ความสำาคัญกับบุคลากร คณะฯ ควรเห็นว่าความสำาเร็จของคณะฯ ขึ้นอยู่กับ
บุคลากรซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญ ทุกคนควรได้ทำางานในสิ่งแวดล้อมที่ดี คณะฯ ควรสร้างความผูกพัน 
เพื่อให้ทุกคนพร้อมใจทุ่มเททำางานเพื่อความสำาเร็จ
 การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว ที่คณะฯ ต้องหาทางใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุคคลและความรู้ระดับองค์กร เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 การมุ่งเน้นความสำาเร็จ ที่คณะฯ ต้องสร้างให้เกิดความสำาเร็จทั้งโดยเป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาว สร้างความสมดุล แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะทำาให้คณะฯ ประสบความสำาเร็จ
 การจัดการเพื่อนวัตกรรม คณะฯ ต้องค้นหาและสร้างโอกาสในการทำาให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อนำาไปสู่หลักสูตรใหม่ การวิจัยใหม่ บริการวิชาการใหม่ สร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม
 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ที่คณะฯ ต้องนำาไปใช้เป็นปัจจัยนำาเข้าในการวัด วิเคราะห์
ผลการดำาเนินการในทุกด้านที่สำาคัญ นำาไปสู่การปรับปรุงผลการดำาเนินการและการดำาเนินงาน
ของคณะฯ ได้ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่คณะฯ ต้องมีเพื่อแสดงให้เห็นว่าการบริหารและการดำาเนิน
งานตามพันธกิจของคณะฯ นั้นได้คำานึงถึงและมุ่งมั่นให้เกิดความสุขและประโยชน์ของสังคมและ
ชุมชนที่สำาคัญ
 จริยธรรมและความโปร่งใส ที่คณะฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีการบริหารและการ
ดำาเนินงานที่มีจริยธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ ในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความเชื่อใจกัน เสริมสร้าง
ความผูกพัน และเป็นที่ ไว้ ใจได้ของคนในสังคม
 การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ ที่คณะฯ ควรตระหนักถึงการที่คณะฯ จะมีคุณค่าเท่าใด
นั้น ขึ้นอยู่กับการส่งมอบคุณค่าต่าง ๆ ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแค่ไหน เพราะผลลัพธ์ที่
ดีของคณะฯ ย่อมหมายถึงการพัฒนาของประเทศชาติของเราโดยรวมเช่นกัน

 สุดท้ายนี้ ผมอยากจะฝากเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นทำางานกับคณะต่อไป ไม่ว่าจะฐานะใด 
เพื่อให้ประสบความสำาเร็จยั่งยืน เป็นที่ภาคภูมิใจทั้งในฐานะเป็นบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์
แห่งนี้ ทั้งในฐานะที่เป็นอาจารย์ ในที่แห่งนี้ ร่วมกับทุก ๆ คน สืบไป



คณะวิทยาศาสตร์ที่รัก

ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

        อันเนื่องมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการครู ผมจึงเติบโตมาในโรงเรียนและมีห้องสมุด
เป็นสนามเด็กเล่นมาตั้งแต่ยังจำาความได้ ซึ่งชีวิตก็มีเพียงบ้านและโรงเรียน และเมื่อเส้นทางอาชีพ
ได้ทอดมาในทิศทางเดียวกับบุพการี การได้มีโอกาสมาทำางานอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงทำาให้รู้สึกโชคดี ที่ ได้ ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองคุ้นเคยในสถานที่ที่ดี แน่นอนว่าการใช้ชีวิต
อยู่ ในมหานครแห่งนี้นั้นไม่ง่ายสำาหรับผม ที่อาจไม่ได้ชินนักกับเมืองใหญ่ที่นาฬิกาชีวิตหมุนเร็ว
เหลือเกิน แต่ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีความพิเศษ  ที่ทุกครั้ง ทุกวัน ที่เข้ามาทำางาน มันเหมือนกับเป็น
อีกโลกหนึ่งที่บรรยากาศไม่วุ่นวาย มีต้นไม้ ใหญ่น้อยอยู่มากมายเป็นเอกลักษณ์และหาได้ยากใน
เมืองกรุง และรวมถึงอาคารต่าง ๆ ที่สวยงามด้วยเส้นสายสถาปัตยกรรม ที่ล้ำายุคมากแม้กระทั่ง
ในปัจจุบัน การทำางานและใช้ชีวิตระหว่างวัน จึงเป็นสิ่งที่ ไม่ยากจนเกินไป ท่ามกลางความวุ่นวาย
ข้างนอกรั้วคณะฯ กับภาระงานที่ยากและท้าทาย   

               ผมมีความเชื่อว่า สถานที่มีผลกระทบต่อตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ทำางาน และถึงแม้ว่า
จะผ่านมาเป็นเวลากว่า 60 ปี และความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นปกติตามพลวัติ
ของโลก แต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมีพลังที่จะส่งต่อให้นักศึกษาและบุคลากรซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญอย่าง
ยิ่งของคณะฯ ให้สามารถเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้สังคมประจักษ์ถึงความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้นจึงอยากให้พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยกันดูแลรักษา
สถานที่ทำางานของเรา ให้สวยงามและร่มรื่นเช่นนี้ตลอดไป เพื่อให้เป็นสิ่งช่วยเพิ่มพลังในวันที่ต้องสู้ 
ช่วยเยียวยาจิตใจวันที่อ่อนล้าหรือช่วยผ่อนคลายในทุกวันทำางาน
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้เพียงผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
แต่เราผลิตนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของประเทศ และที่เราทำาสำาเร็จได้ ใน 60 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ด้วย
วิธีกรอกแบบฟอร์มเป็นตันสำาหรับกระบวนการ QA เพราะการพัฒนานักวิทยาศาสตร์หัวกะทิ
ไม่ใช่กระบวนการอุตสาหกรรม แต่เป็นกระบวนการท่ีต้องพ่ึงพาบรรยากาศแห่งวิชาการ  บรรยากาศ
นี้มีหลายปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยอาจจะมีความสำาคัญไม่เท่ากันสำาหรับแต่ละคนที่ศึกษาหรือปฏิบัติ
งานภายในรั้วนี้ แต่เราต้องเข้าใจปัจจัยที่สำาคัญสำาหรับหลายคน เพื่อรักษาข้อดีให้กับคณะของเรา 
และเพื่อต่อต้านแนวโน้มที่จะเพิ่มภาระของทุกฝ่ายในการกรอกเอกสาร หรือภาวะคุกคามในรูปแบบ
อื่นต่อการปฏิบัติงานแบบสบาย ๆ ตามที่ผ่านมา 

 ผมเองทำางานที่นี่ ไม่ถึง 15 ปี แต่เคยฟังคำาพูดของอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน โดยเขา
ทำางานในคณะนี้ตั้งแต่ช่วงที่สถาปนาขึ้นมา จึงเป็นวิธีที่พวกเราซึ่งทำางานไม่นานนัก สามารถเข้าใจ
ถึงความเป็นมาของคณะฯ ใน 60 ปีที่ผ่านมา ผมสังเกตว่าเกือบทุกท่านที่เกษียณอายุงาน จะชื่นชม
บรรยากาศในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การมีต้นไม้จำานวนมาก ผมสงสัยว่า ทำาไมหลายท่านที่ผม
เคารพถึงคิดว่าต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำาคัญ แต่ในระยะต่อมาผมรู้สึกด้วยตนเอง ว่าการที่มีต้นไม้บริเวณ
ที่นั่งในที่ต่าง ๆ โรงอาหารแบบเปิดโล่งแต่คึกคัก ร้านกาแฟ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ทำาให้พวกเราสบายใจ
ในการดำารงชีวิตภายในรั้วนี้ และทุกวันนี้พวกเรารักษาและส่งเสริมบรรยากาศทางกายภาพได้เป็น
อย่างดี

บรรยากาศแห่งวิชาการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
 อาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์

ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2560 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์



 นอกจากนี้บรรยากาศแห่งวิชาการจะต้องมีปัจจัยอื่นด้วย ที่เบื้องต้นที่สุดคือ ให้นักศึกษา
มีบรรยากาศที่อำานวยต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจัดบรรยากาศเช่นนั้นได้ดี 
เรามีกิจกรรมเสริมที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับกระบวนการการศึกษา คืองานวิจัย ซึ่งหมายถึงการ
ค้นหาความรู้ ใหม่ของมนุษยชาติ และเป็นหน้าที่หลักของนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้น งานวิจัยเป็นเรื่อง
สำาคัญที่นักศึกษาต้องสัมผัสด้วย แต่งานวิจัยต้องใช้ความสร้างสรรค์ ระดมสมาธิและเวลา อาจ
ต้องระดมคนให้คิดหรือทำางานพร้อมกัน และอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษในห้องปฏิบัติการ งานวิจัย
เป็นจุดเด่นของคณะเรา โดยมีหลายห้องปฏิบัติการที่ทำางานวิจัยระดับชั้นนำาของโลก และคณะ
วิทยาศาสตร์ของเรายืดหยุ่นเพื่ออำานวยความสะดวกต่องานวิจัย โดยอนุญาตให้นักศึกษาและผู้
ปฏิบัติงานเข้าได้ทุกเวลา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นประโยชน์มากและต้องรักษาไว้ 

 ในขณะเดียวกัน ก็สำาคัญมากที่จะให้นักวิจัยและนักศึกษามีเวลาเพื่อคิดและมีสมาธิในงาน
สร้างสรรค์นั้น ภาวะคุกคามที่สำาคัญในอนาคตคือ แนวโน้มที่จะใช้เวลาในการประเมินและงาน
เอกสารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะดึงเวลาของอาจารย์จากการเตรียมสอน เพิ่มพูนความรู้ และงานวิจัย 
ดังนั้นพวกเราต้องเฝ้าระวังและต่อต้านภาวะคุกคามจากการดึงเวลาเช่นนี้

 ความยืดหยุ่นและบรรยากาศที่ดีที่มีอยู่แล้วในคณะวิทยาศาสตร์ ทำาให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ
ที่จะเข้ามาบ่อยและใช้เวลานานกับกิจกรรมการศึกษาและงานวิจัย จะสังเกตว่าหลายคนที่ศึกษา
และปฏิบัติงานกับคณะวิทยาศาสตร์จะใช้เวลาที่นี่มาก ทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่ใช่ตามที่
จำาเป็นเท่านั้น ส่วนในอนาคต นอกจากการรักษาข้อดีที่มีอยู่ คือ ภูมิลักษณ์ที่ทำาให้คนสบายใจ 
ความยืดหยุ่น และห้องปฏิบัติงานชั้นนำาของโลก เราควรเพิ่มพูนบรรยากาศแห่งวิชาการให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเชญินกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำามาใหค้วามรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ ใหบ้อ่ยมากขึน้       ใหอ้าจารย์
ร่วมฟังและออกความคิดเห็นมากขึ้น และต่อเมื่อระบบการศึกษาไทยในระดับประถมและมัธยม
ศึกษายังอยู่บนพื้นฐานที่นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ เราจึงต้องกระตุ้นนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้คิดมากกว่าท่องจำาเนื้อหาและเรียนรู้แบบฝ่ายรุก โดยตั้งใจคิดและเข้าใจระหว่างการเรียน ตั้ง
คำาถามและแสดงความคิดเห็นด้วย
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 ความผูกพันของผมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ มีมาค่อนข้าง
ยาวนานตั้งแต่สมัยเรียน จบมหาวิทยาลัยมหิดลรวดทั้ง 3 ปริญญา เรียนกายภาพบำาบัดที่ศิริราช 
รุ่นปี 2531 แล้วต่อโท-เอก Anatomy ที่คณะวิทยาศาสตร์ ต้องถือเป็นลูกหม้อที่ผูกพันกับคณะฯ 
มายาวนาน รู้กิตติศัพท์ของคณะฯ ดีว่าเป็นคณะเชิงวิจัยมานาน จนได้ย้ายเข้ามาทำางานที่นี่เมื่อปี 
2538 ตอนนั้นผมเรียนปริญญาเอกควบคู่ไปด้วย ประมาณ 5-6 ปี จึงกลับมาทำางานอย่างเต็มตัว 
ได้เห็นบทบาทของคณะฯ ด้านวิจัยมาตลอด มีความผูกพันกับท่านอาจารย์อาวุโสหลายท่านที่ ได้
ทุนจากหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เรา เป็นแบบอย่างให้เดินตาม กระตุ้นให้ผมรู้สึกอยาก
จะทำาให้ได้แบบนั้นบ้าง 

 ผมผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์มาสามสิบกว่าปีตั้งแต่เรียนจนทำางานได้ เห็นการเปลี่ยน
แปลงมากมาย ทั้งกายภาพและบุคลากร แต่ผมให้ความสำาคัญกับ Functional มากกว่ารูปแบบ
ทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น การสร้างตึก K นี่ชัดเจนมาก สมัยผมเรียนยังไม่มี เราสร้างตึก K ขึ้น
มาเพราะอะไร ก็เพื่อให้เป็น Excellence ด้านการวิจัย สิ่งนี้ชัดเจนและจำาเป็นมาก หรือ ตึกกลม 
นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุด อยู่คณะวิทย์แล้วไม่มีตึกกลมคงจะแปลก ผมเคยได้ยินได้ฟังคนเก่ง ๆ ที่เคย
เรียนที่นี่พูดถึงว่า วันที่เขามานั่งเรียนที่ตึกกลมรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจ ในวันนี้หากไปถามนักศึกษาที่
เรียนในตึกกลมปัจจุบัน ผมเชื่อว่ายังมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่ ตึกกลมจึงเป็นสถานที่สร้างความทรงจำา
ที่ดีสำาหรับคณะของเราที่ควรอนุรักษ์ไว้ ส่วนตึกอื่น ๆ หากจำาเป็นก็ควรปรับเปลี่ยนกายภาพให้
ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการใช้งาน โครงสร้างเราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้
อยู่แล้ว แต่ภายในตัวอาคารเราสามารถทำาให้มันดูทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานได้ตามสมควร 
อย่างภาควิชากายวิภาคฯ ก็กำาลังจะปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน

ความเป็นเลิศ
ของคณะวิทยาศาสตร์

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



 การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร โดยเฉพาะในภาควิชากายวิภาคฯ ก็มีการเปลี่ยนถ่ายมา
รุ่นต่อรุ่น และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอยู่ในช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมานี้ ที่บุคลากรอาจารย์ที่ภาควิชาฯ
เกษียณอายุงานไปกว่าครึ่งหนึ่ง และถูกทดแทนด้วยอาจารย์รุ่นใหม่ ที่ก้าวขึ้นมาแทน จากรุ่นสู่รุ่น
อาจารย์ที่ภาควิชาฯ ยังคงมีบทบาทใหญ่อยู่สองประการคือ บทบาทด้านการเรียนการสอน
แพทยศาสตร์ที่เป็นส่วนของ Anatomy ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาควิชาที่มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักศึกษาแพทย์มากที่สุดก็ว่าได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้อาจารย์ ในภาควิชาฯ จะมีภารกิจการเรียน
การสอนมาก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานวิจัย ซึ่งเป็นบทบาทที่สองที่สำาคัญมาก สถิติผลงานวิจัยของภาควิชาฯ 
ที่ผ่านมาค่อย ๆ เพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.5 รายการต่อคน และมีผลงานการตีพิมพ์สูงทัดเทียม
กับ National University of Singapore (NUS) ในสาขากายวิภาคศาสตร์ เป็นเวลาหลายปี
ติดต่อกัน บทบาทของอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งสำาคัญต่อภาควิชาฯ ที่ทำาให้เกิดความเข้มแข็ง
เข้มข้น และโดดเด่นด้านวิชาการมาโดยตลอด สิ่งเหล่านี้ ได้รับการส่งต่อมาจากรุ่นต่อรุ่นของ
Anatomy คณะวิทย์ที่อื่นจะรู้จัก Anatomy คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างดีว่า 
“บ้างานวิจัย” แต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนการสอน สอนนักศึกษาแพทย์เกือบสี่ร้อยคนต่อปี แทบจะมาก
ที่สุดในประเทศ แต่งานวิจัยก็ยังมีความโดดเด่น “แบบทีม” หรือแบบ “ยกภาค”

 บทบาทของ Anatomy ในวันนี้มีทั้งส่วนที่ล้อไปกับนโยบายของคณะฯ นั่นคือ Excellence 
ด้านวิจัยและการเรียนการสอน แต่จะมีส่วนด้านที่สามที่ภาควิชาฯ อาจจะมีมากกว่าภาควิชาอื่นคือ
ด้านบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับภาควิชาฯ และคณะฯ ดังน้ันการก้าวไปข้างหน้าของภาควิชาฯ 
ก็จะต้องอิงอยู่กับสามประเด็นนี้ โดยไม่สามารถละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เลย

 การเรียนการสอนในยุคนี้เรามักพูดถึงเรื่อง 21st Century skill ซึ่งก็ต้องตามมาด้วย
เรื่องของการปรับวิธีการสอนที่ต้องไปด้วยกัน ตัวอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวสู่วิธีการแบบใหม่ ๆ 
เพื่อทำาให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น โครงการที่ภาควิชาฯ กำาลังดำาเนินการคือ 
Anatomy 3D เป็นมีเดียที่ค่อนข้างใหม่ ดึงความสนใจได้ดี ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ E-learning (ซึ่งเราทำามานานแล้ว ทุกรายวิชาเป็น E-Learning หมด มี Interactive กับ
นักศึกษาค่อนข้างมาก) สิ่งที่เราอยากปรับเพื่ออนาคตคือการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งต่างประเทศ
มีมาก่อนเราพอสมควรแล้วคือด้าน 3D ในเรื่องของ VR (Virtual reality) และ AR (Augmented 
reality) สองสิ่งนี้น่าจะเข้ามาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงผลักดัน
โครงการนี้อย่างมาก เนื่องจาก Anatomy เป็นเรื่องของโครงสร้าง เราเคยเห็นภาพสามมิติบน
จอมอนิเตอร์กันอยู่บ่อย ๆ แต่ผมอยากเห็นภาพสามมิติที่ว่านี้ออกมาอยู่นอกจอได้ หรือให้ผู้เรียน 
Interactive กับภาพสามมิตินั้นได้ด้วย และถ้าไปให้ไกลกว่านั้นคือการทำาให้ภาพเหล่านั้นจับต้องได้
จริง คือทำา 3D Printing เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ต่างประเทศมีมากว่าสิบปีแล้ว แต่เราเองยังไม่เคย
ดึงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน จึงเป็นเป้าหมายที่ภาควิชาฯ อยากจะทำาให้สำาเร็จ

 เราอยากเป็นคลังความรู้ด้าน Anatomy และ Pathology จึงจับมือกับภาควิชาพยาธิ-
ชีววิทยา สร้างโครงการ Digital library คือในอนาคตไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด 
หรือแพทย์เฉพาะทาง ก็จะสามารถเข้าถึงคลังความรู้นี้ ได้เพื่อการเรียนรู้ โดยเราเป็นผู้เก็บฐาน
ข้อมูล ทำาภาพสามมิติผู้ ใช้ข้อมูล ปลายทางจากสถาบันอื่น ๆ ก็เข้ามาใช้คลังข้อมูลนี้ร่วมกันได้ 
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โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ต้องการการสาธารณสุขเข้าถึงมากขึ้น เป็นโครงการที่พยายาม
จะทำาให้ ได้ภายในปี 2562-2563 คณะวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้าน 
Anatomy และ Pathology 

 อีกเร่ืองหน่ึงของการศึกษาท่ีสำาคัญคือ การเช่ือมโยงกับมาตรฐานสากลของหลักสูตรท่ีมีอยู่ 
อาทิ AUN-QA หลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ มีความพร้อมในระดับสากลเกือบทุกด้าน น่าจะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานในเร็ว ๆ นี้ นานาชาติก็จะยอมรับและคิดว่าจะมีผลที่จะดึงนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเรียนต่อที่ภาควิชาฯ มากขึ้น

 ด้านงานวิจัย ภาควิชาฯ มีค่าเฉลี่ยของการได้รับทุนวิจัยและการผลิตผลงานเรามีอย่าง
ต่อเนื่อง อาจารย์ ใหม่ได้รับทุนวิจัยและมีความก้าวหน้าทางวิชาการค่อนข้างเร็ว ความเข้มแข็งใน
สาขาวิจัยของภาควิชาฯ คืองานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านการเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งนำาไปใช้ได้จริง 
ดูได้จากแหล่งทุน เช่น ทุนจากสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ซึ่งได้รับหลายทุน 
ถือว่าตอบโจทย์ว่าเป็นงานวิจัยที่ ใช้ ได้ ในเชิงอุตสาหกรรม แต่ก็ยังต้องรอว่าในอนาคตงานวิจัยของ
ภาควิชาฯ จะต่อยอดเป็นสิทธิบัตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่าง ๆ หรือ
เกษตรกร ในสมัยก่อนเรามี อาจารย์บุญเสริม (ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำานาญกุล ผู้บุกเบิก
งานวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเล้ียงกุ้งกุลาดำาในประเทศไทย) ซ่ึงทำาเป็นตัวอย่างให้เห็นไว้แล้ว 
ผมเชื่อว่าอาจารย์รุ่นใหม่น่าจะได้ ใช้เป็นแบบอย่างได้
 สิ่งที่อยากจะทำาให้งานวิจัยเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต คือการสร้าง Collaboration ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ แบบ Bilateral collaboration สำาหรับภายในประเทศผมเชื่อว่าค่อน
ข้างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในระดับต่าง
ประเทศเราก็มีเครือข่ายผ่านทุนทั้งหลาย แต่สิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาคือการจับมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ตอนนี้เรากำาลังจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับ NUS ภาควิชาฯ ของเรามี
ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ Anatomy ของ NUS ค่อนข้างดี โดย อาจารย์สุขุมาล (ศ. ดร.สุขุมาล 
จงธรรมคุณ) ท่านได้สร้าง Linkage ไว้ ให้แล้วอย่างดี โดยเฉพาะบางสาขาของงานวิจัย เช่น 
Health Science คนของเราที่ทำาด้านนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน อาจจะร่วมใช้เครื่องมือหรือ
มีโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งภาควิชาฯ กำาลังพยายามพัฒนา
ตรงจุดนี้ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 สิ่งที่จะทำาให้งานวิจัยเข้มแข็งคือ Teamwork ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าเราจะต้องพัฒนา
งานวิจัยเป็น Research application ต้องช่วยกันจาก Basic research ที่เข้มแข็งสู่การเป็น
Research application ให้ ได้ ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต้องหันมาร่วมมือกัน
เราจะแข่งกันไปทำาไม ใช้ฝีมือร่วมกันดีกว่า คนทำาวิจัยในประเทศไทยไม่ได้มีมาก เราควรร่วมมือ
กันเพื่อให้ทัดเทียมหรือดีกว่าต่างประเทศ หรือไม่ก็จับมือกับเขาเพื่อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ส่วน Excellence ด้านบริการวิชาการ ผมค่อนข้างเชื่อว่าเราเข้มแข็งมาก  เพราะเรา
สามารถสร้างรายได้จากการบริการทางวิชาการได้ค่อนข้างสูงในแต่ละปี สิ่งที่เราสามารถทำาได้ดี
ยิ่งขึ้นอีก เมื่อพิจารณาจากความพร้อมของห้อง Gross Anatomy และระบบรับร่างอาจารย์ ใหญ่ 
คือ ภาควิชาฯ จะดำาเนินการเจรจากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการอาจารย์ ใหญ่ให้



เข้ามาใช้ Facilities ของเรา ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างชื่อเสียง
ด้านการให้บริการเชิงวิชาการแก่สถาบันการศึกษาท่ียังมีความไม่พร้อมในด้านน้ี และยังมีผลทางอ้อม
อีกด้านหนึ่งคือ การนำารายได้เข้าสู่ส่วนงาน ดีกว่าปล่อยให้อาจารย์ของเราออกไปสอนข้างนอก
แล้วคณะฯ ก็ไม่ได้อะไรเลย บริการวิชาการรูปแบบนี้ ได้รับการตอบรับจากสถาบันต่าง ๆ ค่อนข้าง
ดีมาก 

 ส่ิงท่ีเราสามารถทำาให้ดีข้ึนด้านบริการวิชาการอีกประเด็นหน่ึงคือ การจัด Soft Cadaveric 
Workshop โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นชัดที่สุดคือการร่วมมือ
กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนบ้านของเราเองที่มีความต้องการสูงมากในการฝึกหัดแพทย์
ประจำาบ้าน ซึ่งต้องมีฝีมือในการผ่าตัด เขาต้องการสถานที่และร่างอาจารย์ ใหญ่ที่เตรียมแบบ
พิเศษ คือร่างเสมือนจริงเพื่อใช้ฝึกหัดการผ่าตัดจริง ปัจจุบันโครงการนี้ ได้ขยายออกไปถึงโรง-
พยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ได้ร่วมกันจัดการฝึกหัดการผ่าตัดแบบส่องกล้อง
โดยเทคนิคเดียวกันนี้ ความต้องการแบบนี้เป็นแนวโน้มของการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน
ที่หน่วยงานของเราสามารถนำามาประยุกต์เข้ากับความต้องการของสังคมได้ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น
เราวางแผนว่าโครงการนี้จะไปได้ไกลถึงในระดับนานาชาติ ขยายขนาดของโครงการ ใช้ Facilities 
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้น เพราะประเทศไทยถือ
เป็น Hub สำาหรับ Health Science ที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง เราจึงหวังจะสร้างให้เป็น International 
workshop ในอนาคต ซึ่งผมคิดว่าเราสามารถทำาได้

 โครงการด้านการศึกษาและบริการวิชาการต่าง ๆ  ที่ว่านี้ค่อนข้างจะเป็น High Technology 
ซึ่งต้องใช้ทุนสูง แน่นอนว่าคงยากที่จะมีใครยอมเสี่ยงลงทุนโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร 
เราจึงของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการแบบต่อเนื่อง ทางคณะฯ ก็กรุณาเจรจากับทาง
มหาวิทยาลัยจนสามารถดำาเนินการโครงการ Anatomy 3D ได้ เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่จึง
ต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย หากทำาสำาเร็จ คณะวิทยาศาสตร์ของเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนการสอนด้าน Anatomy และ Pathology 
 สำาหรับภาพใหญ่ของคณะฯ ผมกำาลังเป็นกังวลเรื่องการเรียนการสอนซึ่งผมคิดว่าคณะฯ 
ยังให้ความสำาคัญน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่า Core strategy ของเราตั้งไว้ว่าเราจะยืนอยู่
ระดับหัวแถวของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
การสอนที่ทันสมัยทั้งหลายที่หลายแห่งมีการพัฒนาจนเป็น Smart Classroom ไปแล้ว ขณะที่
เรายังคงใช้รูปแบบเดิมในการสอน เราน่าจะจัดคณะกรรมการมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังและต้อง
กล้าลงทุน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาว่าอะไรที่เราควรลงทุนให้เขา เราพูดกันมาก
เรื่อง 21st Century Skill แต่เราพร้อมหรือยัง คณะฯ ยังไม่ได้ขยับตัวเกี่ยวกับกิจกรรม Training 
ด้านการเรียนการสอน ลองเทียบกับคณะแพทย์ ศิริราชที่มีจัดแทบทุกเดือน มีทีม Research and  
development สำาหรับ Education โดยเฉพาะ พวกเรามักจะพูดถึงสื่อการสอน MOOC ของ 
Harvard University หรือ Stanford University มาก และเชื่อถือเขามากด้วย ขณะที่เราคือ
คณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ แต่ทำาไมเราไม่ผลิตของเราเอง นี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันอยาก
จะเห็น เราอยากจะเป็น Excellence in Teaching เราก็ต้องทำาให้ Excellence จริงทั้งคนและ
งบประมาณ
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 ในการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ มักจะพุ่งเป้าไปที่งานวิจัย สนใจว่าจำานวน
งานวิจัยเรามีมากน้อยเท่าไร อาจเพราะงานวิจัยสามารถวัดได้เป็นรูปธรรม ซึ่งก็ ไม่ใช่เรื่องผิด
เพราะเป็นชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของส่วนงานในด้านหนึ่ง สำาหรับการศึกษาแม้ว่าจะเป็นนามธรรม 
แต่ก็วัดได้จากความรู้สึกของนักศึกษา อย่าให้นักศึกษาที่เรียนกับเราพูดได้ว่าเราไม่เห็นมีอะไรเลย 
ที่ โน่นเขามีอันนั้น เขามีอันนี้ แต่คณะเรากลับไม่มี ด้วยความเป็นครูของเรายิ่งต้องชัดเจนในเรื่องนี้ 
เราต้องเข้มแข็งเรื่องการเรียนการสอนให้มากกว่านี้และเป็นผู้นำาจริง ๆ คณะเรามีคนเก่งมากมาย 
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจทำาจริง ๆ ทำาไมเราจะทำาไม่ได้

 ในวาระครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์นี้ ผมมีความมั่นใจว่าคณะฯ จะมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันสามด้าน 
ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ เมื่อเราเข้มแข็ง เราจะไม่ต้องกังวลว่าเมื่อ
วันใดวันหนึ่งส่วนใดเกิดขาดหายไป เราจะยังคงเข้มแข็ง เราจะไม่สั่นคลอน แต่หากวันใดเราเกิด
ซวนเซ แสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะก้าวต่อไป คณะฯ ต้องเตรียมตัวว่าอะไรคือสิ่งทดแทน อะไร
คือสิ่งที่คณะฯ ทำาไปแล้ว ผมคิดว่าเราไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยเพราะเรามีกำาลังคนที่แข็งแกร่งเป็น
จุดเด่นอยู่แล้ว 

เราสามารถทำาในสิ่งที่ทำาอยู่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป แม้จะดีอยู่แล้วก็ตาม

“The Best” never exists,

only people who know how to improve will survive and sustain. 



ความภาคภูมิใจของ
ภาควิชาชีววิทยา

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

            เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ภาควิชาชีววิทยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำางานรับใช้ประเทศชาติ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ และดำาเนินการ
จัดการเรียนการสอนชีววิทยาพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาจำานวนไม่ต่ำากว่า 3,000 คน จาก 29 หลักสูตร 7 กลุ่มสาขา 
ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ ได้แก่ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
     แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทันตแพทยศาสตร์ 
     สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
 (2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 
     เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำาบัด กิจกรรมบำาบัด  
     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) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำานาจเจริญและนครสวรรค์ 

 นอกจากน้ียังดำาเนินการสอนให้กับสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทย-
ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งภาควิชาฯ มาจนถึง
ปัจจุบันการดำาเนินการตามพันธกิจของภาควิชาฯ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทยและก้าวทันนานาอารยประเทศอยู่ตลอดเวลา

          ปัจจุบันคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้ดำาเนินงานตามนโยบายและแบบแผนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในด้านการศึกษา ด้านวิจัย
และบริการวิชาการ ในด้านการศึกษา ภาควิชาฯ ให้ความสำาคัญและดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ในทุกหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย และได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยภาควิชาฯ อยู่ระหว่าง
การดำาเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำาหรับเป็นพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงด้านกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการให้มีความคล่องตัว กระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการคิด พัฒนาระบบปฏิบัติการ
ชีววิทยาระบบดิจิทัล ที่ประกอบบทเรียนปฏิบัติการและการวัดผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และเป็นการขยายโอกาส
ในการส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับต่าง ๆ  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้
ดำาเนินการปรับเนื้อหารายวิชาที่ ได้จัดการเรียนการสอนชีววิทยาพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคณะปลายทาง ด้านการวิจัย ภาควิชาฯ มีงานวิจัยที่
รองรับนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา โดยกลุ่มงานวิจัยของภาควิชาฯ มีความหลากหลายท้ังงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ พลังงานชีวภาพ การบำาบัดทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ โมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล์ 
ภาพในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ภูมิคุ้มกันวิทยาและปรสิตวิทยา สรีรวิทยาของสัตว์ ชีววิทยา
ของจุลชีพ ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ มีทั้งผลงานที่เพิ่มและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ผลงานวิจัย
พัฒนาต่อยอดเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และนำาไปใช้ประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่รัฐบาลได้กำาหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ



ไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดสำาคัญคือ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะฯ ได้มีการสร้าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานวิจัยในเชิงพัฒนาต่อยอดนี้  ในด้านบริการวิชาการ คณาจารย์ ใน
ภาควิชาฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรภายนอก นักเรียน นักศึกษา ผ่านการบรรยาย
อบรม สัมมนา รวมถึงมีการกระจายความรู้สู่ชุมชนและร่วมพัฒนาต่อยอดความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
           หากเรามองย้อนไปในอดีตตั้งแต่มีการก่อตั้งภาควิชาฯ เป็นลำาดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เราจะเห็นได้ว่าความสำาเร็จและความภาคภูมิใจของภาควิชาฯ ในทุกวันน้ี เกิดมาจากความมีวิสัยทัศน์
และการวางรากฐานที่ดีของปูชนียาจารย์ ในอดีต ซึ่งทำาให้ภาควิชาฯ สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยความสำาเร็จทั้งหมดนี้เกิดมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความ
เสียสละ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้ถูกปลูกฝังและถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา 
ผมในนามคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ความเชื่อมั่นว่าคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของภาควิชาของเรา มี
ความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะร่วมเป็นกำาลังสำาคัญของคณะฯ ในการสืบสานพันธกิจตามบริบททาง
ชีววิทยาให้บรรลุผลตามที่คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้
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อดีต ปัจจุบัน อนาคต
คณะวิทยาศาสตร์

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

 อดีตต้นฤดูร้อน พ.ศ. 2534 เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ทำาความรู้จักกับภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 10 
ซึ่งภาพลักษณ์ของ “ความทันสมัย” นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาควิชาฯ ที่ทำาให้เพื่อนนักศึกษา
หลายคนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับภาควิชาฯ นี้ หลายคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีจาก
จุดนี้ แม้จะไม่มีแผนในใจว่าจะไปต่ออย่างไรที่ชัดเจนนัก ตลอด 4 ปีของการเป็นนักศึกษา สิ่งสำาคัญ
ใกล้ตัวและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของนักศึกษาคือตัวของ “ครู” ข้าพเจ้ารู้สึกว่าครูเป็นแรงบันดาลใจ
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคตของเราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัว ภาควิชาฯ แห่งนี้นับเป็นสถานที่
บ่มเพาะ “ปุถุชน” ที่ปรมาจารย์ขงจื้อเปรียบ “ปุถุชน” เหมือนจอกแหนที่มักจะไหลคล้อยไปตาม
กระแสอย่างไร้หลักการ ไปสู่ความเป็น “บัณฑิตชน” คือบุคคลที่มีเป้าหมายชีวิต มีการศึกษาเฉพาะ
ด้านอย่างเจาะลึก มีความจริงใจในการสมาคมและมีความยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อรับใช้สังคม 
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ข้าพเจ้าก็ได้
รับโอกาสไปศึกษาและวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลา 16 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับภาควิชาฯ อีกครั้ง
หนึ่งในฐานะ “ครู”

 ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความ
ชำานาญด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติ ภาควิชาฯ 
มีอิสระในการสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านพื้นฐานและเพื่อการนำาไปประยุกต์ ใช้ พร้อม ๆ กับการผลิต



นักศึกษาภายใต้กรอบการวิจัย 4 ประเภท ได้แก่ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ ตลอด 
36 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากิจกรรมการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ ได้ดำาเนินมาภายใต้ข้อจำากัดของแหล่ง
เงินทุน อุปกรณ์การวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม  ก็เป็นที่น่าดีใจว่าภาควิชาฯ ยังคงสามารถ
รักษามาตรฐาน และผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรภายในภาควิชาฯ 
ร่วมกับ การสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลให้ภาควิชาฯ ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ เช่น ได้รับผลประเมินระดับดีเยี่ยมในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ด้านคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน พ.ศ. 2552 2554 และ 2557 
ตามลำาดับ รางวัลการพัฒนางานด้านวัคซีน ประเภทองค์กร ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ประจำาปี 2560 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำาปี 2560 รางวัลเหล่านี้ นับเป็นความภูมิใจและสร้างขวัญกำาลังใจ
ให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและสานต่อพันธกิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 อนาคตการก้าวต่อไปของภาควิชาฯ ในทิศทางใดนั้นยากเกินจะคาดเดา เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายมิติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับตัวบุคคลไปจนถึงระดับนโยบายชาติ ซึ่งก็
จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่นำาไปสู่การปฏิรูปและความสะดวกต่อการทำางาน ในขณะเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนำาไปสู่การเกิด “วิกฤตทางศักยภาพ”ซึ่งเปรียบได้กับการทำาให้ “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 คณะวิทยา-
ศาสตร์ ภาควิชาเคมีจึงมีความเก่าแก่และความเก๋าตามไปด้วยเช่นกัน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข 
คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาเคมีคนแรก ท่านเป็นนักเคมีที่เข้าใจถึง
ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้ ดังนั้นอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ ได้ ใช้
ชีวิตอยู่ ในภาควิชาเคมี ล้วนได้รับการปลูกฝังทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการเป็นนักวิจัยที่มี
คุณภาพมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนิ้ ถ้าพูดถึงคนที่มีอายุ 60 ปี นั่นหมายถึงวัยเกษียณอายุ
งานแล้ว หยุดพักผ่อนได้แล้ว แต่ไม่ใช่ที่คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ไม่ใช่ที่ภาควิชาเคมีหรือภาควิชา
ใด ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เพราะชีวิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ไม่มีวันหยุด ยิ่งคิดค้นยิ่งพบสิ่ง
ใหม่ ๆ ยิ่งอยากรู้ อยากพัฒนา อยากให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน-
โลยี มีกำาลังทรัพยากรบุคคลที่จะทำาให้ประชาชนมีความสุข กินดี อยู่ดี ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “ความสำาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” 
ภาควิชาเคมีจึงได้มีส่วนร่วมไปกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 



           เมื่อย่างเข้าวัย 60 ปี ภาควิชาเคมี ก็มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับคณะ
วิทยาศาสตร์ ภายใต้การนำาของ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ หัวหน้าภาควิชา ในแต่ละยุคสมัย
ที่ผ่านมาซึ่งล้วนตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาและวิจัย เมื่อไม่มีทุน ก็จำาเป็นต้องหาแหล่ง
ทุนจากภายนอกมาสนับสนุนให้งานวิจัยดำาเนินไปได้ ด้วยชื่อเสียงที่สะสมต่อเนื่องมาจากความ
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชื่อของท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คงไม่มีใคร
ปฏิเสธที่จะให้ทุนสนับสนุนกับพวกเรา บุคลากรของภาควิชาเคมีจึงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภาครัฐ และอุตสาหกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นจำานวนกว่าหลายร้อยล้านบาทตลอด
ระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งทำาให้บุคลากรของภาควิชาฯ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
และได้รับรางวัลจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน มูลนิธิ จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่าง
ประเทศ มากกว่าร้อยรางวัล ซึ่งยากที่จะกล่าวไว้ได้ทั้งหมด มีศิษย์เก่าที่ ได้มีส่วนร่วมในองค์กรที่มี
ความสำาคัญระดับประเทศมากมาย ทั้งนี้ด้วยความเป็นศิษย์ของท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข 
ศิษย์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์ของภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง 
 ภาควิชาเคมี มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเคมี ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิชาเคมีทั้งในพื้นฐานเชิงลึกและประยุกต์ ต่อมาได้เพิ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พิสิฐวิธาน ที่เพิ่มทักษะการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้บัณฑิตสามารถต่อยอดใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมีได้เปิดการเรียน
การสอนสาขาแรก คือ เคมีอินทรีย์ ในระดับปริญญาโทและเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและอินทรีย์เคมีสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความ
สามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด 
สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์ ทำางานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎี เคมีจลนศาสตร์ และอุณห-
พลศาสตร ์     ตอ่มาภาควชิาไดเ้ลง็เหน็ความจำาเปน็ในการผลตินกัเคมเีชงิประยุกต ์   เพือ่ตอบสนองความ
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ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาวัสดุพอลิมอร์ที่
ครอบคลุมทั้งพลาสติก อิลาสโตเมอร์ และยางธรรมชาติ รวมถึงคอมพอสิทเชิงอุตสาหกรรม ตาม
ด้วยสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ที่ทำาการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสาร
ต่าง ๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสาขาเคมี-
อนินทรีย์ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม ตามลำาดับ ปัจจุบันได้ทำาการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ปัจจุบันภาควิชาเคมี มีอาจารย์ประจำา จำานวน 44 คน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การเรียนการสอนและการวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งนัก
วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ และช่างเทคนิค ประจำาภาควิชาอีก 21 คน เพื่อช่วยให้งานด้าน
ต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ได้ดำาเนินการไปด้วยความสำาเร็จ ในแต่ละปีภาควิชาเคมีต้องรับผิดชอบ
นักศึกษาของภาควิชาเอง มีหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเคมี มีจำานวนนักศึกษา (ปี 2, 3 และ 4) 
รวมประมาณ 200 คน ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตร
แบบนานาชาติ มี 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรสาขาเคมีและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์  มีจำานวนนักศึกษารวมประมาณ  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



 กว่า 20 ปีที่ก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีของ
คณะวิทยาศาสตร์นั้น สิ่งที่ประทับใจและจดจำาได้ชัดเจนนอกเหนือจากความรู้ความสามารถของ
อาจารย์แต่ละท่าน คือ ลักษณะเฉพาะบุคคลของอาจารย์ทุกท่านที่ โดดเด่นมาก การเลือกสาขา
วิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างยาก ระหว่างสาขาวิชาที่ชอบและสาขาวิชาที่
เป็นท่ีต้องการของตลาดงานในขณะน้ัน แต่ท้ายท่ีสุดก็เลือกสาขาวิชาท่ีชอบคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นอันดับหนึ่ง ด้วยความเชื่อส่วนตัวที่ว่า หากเลือกทำาในสิ่งที่ชอบ เราจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำา
และจะอยากทำาให้ดีที่สุด และก็ไม่เคยเสียใจเลยนับตั้งแต่เข้ามาศึกษาต่อที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
จนเป็นบุคลากรคนหนึ่งของภาควิชาฯ  

 จากคำาบอกเล่าของอาจารย์อาวุโสซึ่งร่วมกันก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 
โดยมี รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรกนั้น ทำาให้รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมาก
ที่อาจารย์เพียง 5 ท่าน สามารถเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มาบริหารจัดการและ
บริการสอนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงเริ่มต้นผลิตผลงานวิจัยซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยเมื่อคำานึงถึงความไม่พร้อมทั้งในด้านเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และความยากลำาบากในการสืบค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจและดำาเนินการวิจัยอยู่ หากแต่อาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่น 
ทุ่มเท เสียสละ และสามัคคีกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ทำาให้ภาควิชาฯ ค่อย ๆ เติบโตขึ้นจนเป็นที่
รู้จักเช่นในปัจจุบัน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)
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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
มหาวิทยาลัยมหิดลอีกเป็นจำานวนมาก รวมถึงได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์แห่งชาติภายใต้การดูแลของสำานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี เป็นผู้อำานวยการศูนย์                  

 แม้กาลเวลาจะผ่านไป จากกระดานดำาเปลี่ยนเป็นกระดานขาว เครื่องฉายภาพโปร่งใส 
(overhead projector) เปลี่ยนเป็นเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer) แต่สิ่งที่ยังเห็นได้เด่นชัดก็
ยังคงเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ โดดเด่นและความสามารถที่หลากหลายของอาจารย์แต่ละท่าน
ในภาควิชาฯ ซึ่งเมื่อรวมกับความพร้อมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งทุนภายนอกต่าง ๆ 
รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ขณะที่เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ นั้น ทำาให้
มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากอาจารย์ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำางานที่แต่ละท่านถนัด
และสามัคคีกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ภาควิชาคณิตศาสตร์จะสามารถเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต 

 ความโชคดีของภาควิชาฯ อีกประการหนึ่ง คือ อาจารย์อาวุโสของภาควิชาฯ ซึ่งแม้จะ
เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้ว ก็ยังคงช่วยทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับภาควิชาฯ เมื่อต้องการคำา
แนะนำาหรือความช่วยเหลือก็จะรู้สึกอุ่นใจว่า ยังมีผู้ที่มีประสบการณ์สูงและปรารถนาดีกับภาควิชาฯ 
อย่างแท้จริงคอยให้การสนับสนุนอยู่ไม่ห่าง

 ท้ายนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์จะพัฒนาต่อไปไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนจาก
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ดังเช่นที่เคยได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

 ...เราจะก้าวไปพร้อมกัน... 



คณะวิทยาศาสตร์วันนี้

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

 ตัวผมเองเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแท้เลย
ก็ว่าได้ เนื่องด้วยผมเป็นนักเรียนในโครงการ “ทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์ ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)” มาเรียนปริญญาเอกที่หลักสูตรพยาธิชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 3 ปี โดยมี รศ. ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
หลังจากจบการศึกษาก็ทำางานใช้ทุนบรรจุเป็นอาจารย์ประจำาที่ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ทำางานได้ 
2 ปี ได้รับตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ทุนไปศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น และ
ในปีที่ 4 ของการทำางาน มีโอกาสทำางานบริหารในตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา เรียก
ได้ว่าตลอดเวลา 10 ปีเศษ ถ้านับย้อนตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ 
มีทั้งครู-อาจารย์ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่-รุ่นน้อง ที่คอยเกื้อกูล สนับสนุน และให้โอกาส
ต่อผมเสมอมา ดังนั้นผมเองจึงมีความผูกพัน รัก และยินดีที่จะทำาประโยชน์เพื่อคณะวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างยิ่ง

 จากวิสัยทัศน์ของท่าน ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.ณัฐ ภมรประวัติ หัวหน้าภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยาท่านแรก และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   ที่ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา
วิจัยทางด้านพยาธิวิทยา จึงก่อตั้งภาควิชาพยาธิชีววิทยาเพื่อเน้นการเรียนรู้ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พยาธิกำาเนิด กลไกการเกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของโรคเป็นสำาคัญ จากดำาริ
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
ฐานจากรุ่นสู่รุ่นให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำางานวิชาการและงานวิจัยเป็นอย่างดี ผมเองคิดว่า
ทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกตำาแหน่งก็ล้วนมีความหวังดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้

 สำาหรับคณะวิทยาศาสตร์ ในอนาคตผมมองว่า ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เองก็มีความ
พร้อมในการพัฒนาตามยุคสมัยอยู่พอสมควร ส่วนปัจจัยที่ต้องเน้นเพื่อการพัฒนาในอนาคต ผม
คิดว่าเราต้องกล้าที่จะทำาอะไรนำาหน้าคนอื่น มุ่งชูจุดเด่นขององค์กรผ่านการสนับสนุนบุคลากรที่
เชี่ยวชาญ เพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน-การลงทุนขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
และสร้างสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อขวัญกำาลังใจในการทำางาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะส่งเสริมให้
คณะวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป



รำาลึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

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

 รู้จักคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่และพี่ ๆ 
มาดูผลสอบเอนทรานซ์ของพี่คนโต พวกเราน้อง ๆ ตื่นเต้นกันมาก ไม่ใช่เพราะพี่สอบติด แต่เพราะ
เราพบว่าจานบินที่เราเฝ้ามองหาที่สนามหน้าบ้านทุกเช้าว่าจะมาลงจอดไหม ที่แท้ก็มาจอดอยู่ที่นี่
เองมีบันไดขึ้นไปด้วย ช่วงนั้นหนังทีวีและภาพยนตร์ Sci-Fi เกี่ยวกับยานอวกาศ จานบิน มนุษย์
ต่างดาวกำาลังฮิตมาก เราก็จินตนาการกันไปสนุกสนาน ในขณะที่พี่คนโตและกลุ่มเพื่อนของเขาซึ่ง
มีท้ังท่ีเรียนแพทย์และเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีน่ี ก็จะเล่าถึงการเรียนการสอนท่ีเข้มข้น ลึกซ้ึงและทันสมัย
ของที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรอกหูให้ฟังมาตลอด พอโตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยก็
แวะเข้าเรียนปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามคำาแนะนำาของคุณแม่ พอถึงช่วงปีสุดท้าย
ใกล้เรียนจบกำาลังตัดสินใจเรื่องเรียนต่ออยู่ ก็พบโปสเตอร์ ใบหนึ่งติดอยู่ที่ตรงทางออกภาควิชา เป็น
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชวิทยา ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เท่านั้นแหละ คำาบอกเล่าของพี่ก็ดังก้องกลับเข้ามาในความทรงจำาอีกครั้ง จึงสมัครเข้าศึกษา
ต่อปริญญาโทที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และอยู่ที่นี่มาจนถึงปัจจุบันจากกิตติศัพท์
ที่ ได้ยินมาสู่การเรียนที่ตึกกลม
 พอเข้าเรียนก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่พี่เล่า การเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์เข้มข้น 
ลึกซ้ึงและทันสมัยท้าทายต่อการเรียนมาก มีคณาจารย์ท่ีทรงภูมิในทุกสาขาวิชาท่ีเข้าเรียนมีอาจารย์
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ที่เป็นแบบอย่างหลายท่าน คณะวิทยาศาสตร์มีห้องสมุดสตางค์ซึ่งเป็นที่สุดแล้วสำาหรับการค้นคว้า
ข้อมูลงานวิจัย เป็นศูนย์กลางความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีสื่อ
การเรียนการสอน วีดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ก็มีทันสมัยในขณะนั้น ถึงแม้จะรู้สึกว่าเรียนยากแต่
บรรยากาศในการเรียน ความผูกพันกับคณาจารย์และเพื่อนๆทั้งในและนอกภาควิชาที่เรียนด้วยกัน 
ช่วยส่งเสริมให้ผ่านไปได้ด้วยดี เมื่อเรียนจบแล้วก็ได้บรรจุในตำาแหน่งอาจารย์ตามความใฝ่ฝันและ
ไปศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาเภสัชวิทยาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งการไปศีกษาต่อคราวนั้น ทำาให้พบว่า
การฝ่าฟันไม่ได้ยากลำาบากมากจนเกินไป เพราะเหมือนเราเข้าใจวิธีการเรียนรู้ ในระดับบัณฑิต
ศึกษามากขึ้น มีความแข็งแรงจากการบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์ 
เมื่อสำาเร็จแล้วก็กลับมาสู่บทบาทอาจารย์อย่างเต็มตัวในภาควิชาเภสัชวิทยา

 ช่วงที่เริ่มเข้ามาที่ภาควิชาเภสัชวิทยา น่าเสียดายที่อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาพร้อมกับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ช่วงก่อต้ังภาควิชาและคณะฯ กลับไปหมดแล้วหลายปีก่อนหน้า
จึงไม่มีโอกาสได้เจอท่านเหล่านั้น การเรียนการสอนหลักคือสำาหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอกและ
นักศึกษาแพทย์ที่ตึกกลม ทำาให้รู้สึกถึงความขลังของบรรยากาศที่ตึกกลมขึ้นมาอีกครั้ง ตลอด 
60 ปีที่ผ่านมาคณะฯ ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำานวนมากจากหลายสาขาเพื่อรับใช้สังคม 
บัณฑิตฯ เป็นที่ต้องการในตลาดงาน และรองรับความต้องการในทุกภาคส่วน มีงานวิจัยและนำา
ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาประเทศซ่ึงเป็นหน่ึงในภาระสำาคัญของคณะฯ 
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เห็นอาจารย์ ในภาควิชาและในคณะรวมทั้งสายสนับสนุนช่วยกัน
สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อผลักดันให้คณะมีผลงานที่ดีเด่นในระดับชาติ
และนานาชาติตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในช่วงเวลานั้น ๆ

 ก้าวต่อไปข้างหน้าจาก 60 ปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์จะก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสังคมโลกได้แก่ การลดจำานวนลงของนักศึกษา การเข้าสู่การเรียนในระบบโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยลดลง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข้อมูล ทำาให้ระบบการเรียนการสอนกำาลังมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งชาวคณะวิทยาศาสตร์
จะต้องช่วยกันตอบสนองเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้สำาเร็จตามเป้าหมายซึ่งเป็น
ความท้าทายในการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของอาเชียน สำาหรับคณะวิทยาศาสตร์ 
และการมุ่งสู่ world class university ของมหาวิทยาลัยมหิดล



ก้าวที่ผ่านมากับทางข้างหน้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

 ผมใช้เวลาคิดอยู่พักใหญ่ ว่าจะเขียนบทความเรื่องอะไรในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้ง
ครบ 60 ปี หลังจากได้ทบทวนไปมา กลับเกิดคำาถามขึ้น 2 ข้อ คือ (1) ปัจจัยอะไรที่ทำาให้คณะ
วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (2) คณะวิทยาศาสตร์และ
หน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์จะยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร ผมจึงขออนุญาต
แสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านบทความนี้

 การที่คณะวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลา 60 ปี คงไม่ได้เกิด
ขึ้นเพราะความบังเอิญหรือโชคช่วย ผมเชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำาเร็จของภาควิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ ท่านอาจารย์สตางค์ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่เห็น
ถึงความสำาคัญของบุคลากรและได้ส่งเสริมและรวบรวมคนเก่งในยุคนั้นมาทำางานร่วมกัน ทำาให้
คณะวิทยาศาสตร์ ในระยะแรกเป็นแหล่งรวมบุคลากรคุณภาพที่มีลักษณะสำาคัญ คือ มีความ
อดทนและให้ความสำาคัญกับผลงาน ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำาเร็จ ให้
คุณค่าและความทุ่มเทกับการทำางาน เคารพกฎเกณฑ์ มีวินัยในการทำางานสูง ยึดถือวัฒนธรรม
องค์กร มีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กรสูง จึงไม่แปลกใจว่าภาควิชาและหน่วยงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนำาของประเทศ น่าเสียดายว่าในปัจจุบันบุคลากรในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้เกษียณ
อายุงานไปแล้ว ท่านที่ยังปฏิบัติงานอยู่ก็ทำาหน้าที่ช่วยให้คำาปรึกษา หรือเป็นอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่อยู่
ในวัยใกล้เกษียณ 
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 คนรุ่นถัดมานับว่ามีความสำาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของหน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ รวมถึงภาควิชาสรีรวิทยาเอง อาจแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มตามอายุและ
ประสบการณ์การทำางาน กลุ่มที่หนึ่งเป็นคนทำางานที่มีประสบการณ์การทำางานมาแล้วระยะหนึ่ง 
อายุตั้งแต่สามสิบปลาย ๆ ขึ้นไป คนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทำาให้มีทักษะในการสื่อสารและมีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มี โอกาส
ทำางานและได้เห็นแบบอย่างความทุ่มเทจากอาจารย์รุ่นก่อนอย่างใกล้ชิด ทำาให้ ได้เรียนรู้ทัศนคติ
ที่ดีต่อการทำางานจากอาจารย์อาวุโส แต่อาจให้ความสำาคัญของความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัวมากขึ้น กลุ่มที่สองเป็นบุคลากรใหม่ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
มีความสามารถในการทำางานหลาย ๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบตั้ง
และพิสูจน์สมมติฐานหรือข้อสงสัยของตน มีความกระตือรือร้น ชอบความยืดหยุ่นคล่องตัว   
บุคลากรรุ่นนี้กำาลังจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในหลาย ๆ หน่วยงานในอนาคตอันใกล้

 ประเด็นที่น่าชวนให้คิดต่อจากนี้ คือ (1) หน่วยงานจะมีวิธีการอย่างไรในการจะผสาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีแนวคิดต่างกันให้รวมแรงร่วมใจทำางานเข้ากันได้
อย่างกลมกลืน และมีความรักความผูกพันต่อหน่วยงาน (2) คณะวิทยาศาสตร์จะมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับมีระบบบริหารจัดการที่ดี
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการทำางาน 

 หากประเด็นข้างต้นถูกจัดการอย่างเหมาะสม ผมเชื่อมั่นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราจะ
สามารถรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและประสบความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง
ยังเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณภาพ และมีความสำาคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป

 สุดท้ายนี้ผมขอเป็นตัวแทนภาควิชาสรีรวิทยา แสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ ได้ก่อตั้งมาครบ 60 ปี และขอขอบพระคุณบุคลากรในอดีตทุกท่าน
อีกครั้ง ที่ ได้ทำางานทุ่มเทและทำาให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ รวมทั้งเป็น
กำาลังใจให้บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ในปัจจุบันร่วมกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ให้เติบโตและ
ประสบความสำาเร็จสืบไป
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