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 มีความภาคภูมิใจมากที่ ได้มาทำางานที่นี่ ซึ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 
มีตราสัญญลักษณ์เป็นพระมหามงกุฎและพระปรมาภิไธยย่อ “ม” ที่ดูงดงาม นอกจากความภาค
ภูมิใจที่คณะฯ มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เห็นอยู่ทุกวันก็
คือ อตฺตานำ อุปมำ กเร “ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง” ถ้าทุกคนเข้าใจ
ไปในทางเดียวกันเช่นนี้ องค์กรคงมีแต่การพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีความสุข พยายามให้
นักศึกษาได้รู้จักและจดจำาเช่นเดียวกัน

  ในวันที่ครบรอบ 60 ปี ได้ทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งนี้เป็นเวลามากกว่า 23 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งภาควิชาพฤกษศาสตร์
เพิ่งจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการมาได้เพียง 3 ปี และอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่เป็นผู้ที่ก่อตั้ง
ภาควิชาฯ กำาลังจะเกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี ในภาควิชาฯได้พบอาจารย์ผู้ ใหญ่ท่านแรกคือ 
ท่านอาจารย์วารุณี เลิศศิริ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาฯ และเป็นรองคณบดีฯ ในขณะนั้น และได้
ร่วมงานกับอาจารย์ผู้ ใหญ่อีกหลายท่านหลายภาควิชา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ ทั้งประสบการณ์
ในการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ และคณะฯเป็นอย่างดียิ่ง 
  เม่ืออาจารย์ผู้ใหญ่เกษียณราชการ แม้นักศึกษาและอาจารย์ของภาควิชาฯ จะมีจำานวนน้อย 
แต่ก็ต้องมีการเรียนการสอนให้ครบรายวิชาตามที่หลักสูตรกำาหนดเท่า กับหลักสูตรอื่น ๆ ด้วย
ความรับผิดชอบ ความพยายามและมุ่งมั่น เพื่อภาควิชาฯ จะได้ดำาเนินต่อไปและพัฒนายิ่งขึ้น 
อาจารย์ที่มีอยู่จึงต้องสอนในวิชาต่าง ๆ จำานวนมาก ทำาให้เกิดบูรณาการความรู้หลายด้านได้ ใน
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ตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้น เป็นประสบการณ์ที่นำามาดูแลอาจารย์รุ่นน้อง โดยเลือกให้ ได้แต่
ประสบการณ์ที่ดี ภาควิชาเล็ก ๆ ที่มีบุคลากรจำานวนน้อย ความสามัคคีจึงสำาคัญที่สุดที่จะนำาพา
องค์กรพัฒนาไปได้

  ได้ช่วยงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของคณะฯ และภาควิชาฯ หลากหลายกิจกรรมเป็นเวลา
ยาวนาน ก่อนที่จะมีอาจารย์รุ่นน้องมารับช่วงต่อ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ และงานประกันคุณภาพที่เริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจ ไม่ใช่ทางที่มีความชำานาญ ใช้เวลามาก
แต่ไม่เห็นประโยชน์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ทำาด้วยความรับผิดชอบให้สำาเร็จไป
เป็นระยะ จนกระทั่งเกือบจะอยู่ตัวและเห็นประโยชน์ ทำาให้มีวิสัยทัศน์กว้างขวางมากขึ้น เข้าใจ
ระบบการบริหารงานมากขึ้น และได้สื่อสารต่อให้อาจารย์รุ่นหลังเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมประกันคุณภาพ แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบ EdPEx และ AUNQA ซึ่งยัง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ในปัจจุบันมีอาจารย์รุ่นหลังมาเข้าร่วมกิจกรรมและรับช่วงต่อ
ซึ่งน้อง ๆ คงได้เห็นประโยชน์ชัดเจนในไม่ช้า การที่ ได้มีโอกาสในการช่วยกิจกรรมของคณะฯ ทำาให้
ได้รู้จักพี่ ๆ  น้องๆ และเพื่อนอาจารย์จากหลายภาควิชา ทำาให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดเครือข่าย
และรู้จักบุคลากรของคณะในวงกว้าง อบอุ่น และมีความสุขที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ

 มีการประชาสัมพันธ์การให้ทุนทำาวิจัย อีกทั้งมีการเชิดชูเกียรติ อาจารย์และนักศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น ทั้งผลงานวิจัยและการเรียนการสอนให้เห็นอยู่เสมอตลอดมา ทำาให้เกิดความรู้สึกร่วม
ในการที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของคณะฯ และพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีจิตสำานึกในการ
ทำาวิจัย พร้อมกับความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
อัตโนมัติ ทุกคนในคณะฯ คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การรักษาไว้ตลอดไป แต่งานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ 
ดำาเนินการได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากธรรรมชาติของต้นไม้ บางชนิดออกดอกปีละครั้ง บางชนิดเติบโต
ได้เฉพาะในถิ่นอาศัย ไม่สามารถนำามาปลูกเพื่อทำาการศึกษาได้ทันที ผลการวิจัยบางครั้งต้องการ



การศึกษาต่อยอดเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ บางงานสามารถตีพิมพ์ถึงระดับนานาชาติได้ บางงานนำา
เสนอได้เพียงระดับชาติ บางงานเขียนได้เป็นหนังสือ หรือบางงานวิจัยได้ผลงานเพื่อบริการวิชาการ
สู่ชุมชน

  พ.ศ. 2547 ภาควิชาฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการพืช
ร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทำาให้เป็นจุดแข็งที่นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนและทำาวิจัยได้อย่างกว้างขวางกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ  หลักสูตรนี้มีนักศึกษาปีละ 6-10 คน ภาควิชาฯ 
สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาทุกคนให้มีโอกาสไปทำาวิจัยระยะสั้น และแสดงผลงานทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอยู่เสมอ

 ในขณะที่ภาควิชาฯยังเปิดหลักสูตรปริญญาเอกไม่ได้ เนื่องจากมีอาจารย์จำานวนน้อยและ
อาจารย์ส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ แต่อาจารย์จำานวนน้อย ๆ ของภาควิชาฯ ได้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาในหลักสูตรอื่น และมีบัญฑิตที่สำาเร็จการศึกษาไปเป็นอาจารย์ตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปี 2559 ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์ 
ขณะนี้มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 15 คน ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า นักศึกษาปริญญาเอกจะสำาเร็จการศึกษา
และเป็นอีกความหวังหนึ่งในการแสดงถึงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของภาควิชาฯ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ภาควิชาฯ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าครั้งล่าสุดครบรอบ 25 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2561 
ซึ่งเลื่อนจาก วันที่ 19 กันยายน 2560 เรามีความชื่นชมยินดีที่เห็นศิษย์เก่าที่สำาเร็จการศึกษาจาก
ภาควิชาฯ กลับมาชุมนุมกันพร้อมหน้า ศิษย์เก่าทุกคนมีหน้าที่การที่ดี อาทิ ทำาธุรกิจส่วนตัว เปิด
โรงเรียนสอนพิเศษ เป็นเจ้าของกิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายต้นไม้ เปิดบริษัทส่งออก
ผักอินทรีย์ซึ่งได้รับรางวัลการันตีคุณภาพผักปลอดสาร บางคนเรียนเพิ่มเติมในสาขาอื่นเพื่อเปิด
ร้านขายยา เป็นกัปตันขับเคร่ืองบิน ทำางานในบริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัทขายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
บริษัทเมล็ดพันธุ์ ทำางานในส่วนราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร สถานีวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ 
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ กองบริหารงานวิจัย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ ในระดับโรงเรียน
มัธยมและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ     โดยอีกส่วนหนึ่งกำาลังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และที่สำาคัญคือ
มีอาจารย์ผู้ ใหญ่สองท่านมาร่วมงานคือท่านอาจารย์ ดร.ศิริพร นิตยางกูร หัวหน้าภาควิชา
พฤกษศาสตร์ท่านแรก และท่านอาจารย์ประสิทธิ์ ศรีจำานงค์ ซี่งภาควิชาฯ มีความยินดีและ
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ทำาให้ระลึกถึงอาจารย์ผู้ ใหญ่ทุกท่านที่ร่วมกันดำาเนินการเพื่อก่อตั้งภาควิชาฯ 
ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน ด้วยหวังว่าจะเพิ่มหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีไม่
เพียงพอในประเทศไทย เพื่อที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
และเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำาให้ดำาเนินการเพื่อพัฒนาภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่องให้เป็นแหล่งผลิต
บุคลากรทางพฤกษศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และผลิตผลงานวิจัยที่ ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์
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 เมื่อมองภาพกว้าง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะฯ ในแนวทางที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ตามเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี เพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นและมีความทันสมัย จนถึงวันนี้ประเทศไทย
กำาลังก้าวสู่ยุค 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 60 ปี ได้แสดงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม
จากงานวิจัยพื้นฐานหลายเรื่อง สามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อมี ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (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 และหาแนวทางการใช้ประโยชน์และดำาเนินการร่วมกันเพื่อให้องค์กรในภาพใหญ่ได้
สร้างประโยชน์ ให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชสูงเป็นอันดับต้นของโลก ได้อย่างชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้นไป



คณะวิทยาศาสตร์ ในความทรงจำา

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
 อาจารย์ประจำาภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ศิษย์เก่าเตรียมแพทยศาสตร์รามาธิบดี รุ่นที่ 31 (พ.ศ. 2531-2532)

 ครั้งแรกที่ ได้เข้ามาสู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของข้าพเจ้าคือ พ.ศ. 2532 เมื่อยังเป็น
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ท่านคณบดีในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ (ซึ่ง
ต่อมาได้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล) จำาได้ว่าสมัยนั้นเป็นยุคคอมพิวเตอร์
ในระยะแรก ๆ ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ DOS หรือ Disk Operating System และกล่าวได้ว่า
คณะวิทยาศาสตร์เป็นสถานที่แรกที่ ได้มอบความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้าพเจ้า ชั้น 1 
ตึกฟิสิกส์ ตอนนั้นคือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาของคณะสามารถสมัครเข้ารับการ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ได้ และในปีต่อมาได้ย้ายมาที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ ใกล้ ๆ  กัน 
ซึ่งช่วงเย็นหลังเลิกเรียนข้าพเจ้าก็ได้มาใช้บริการอบรมอยู่เป็นระยะ สนามวอลเลย์บอลในปัจจุบัน
ในครั้งนั้นยังใช้เป็นสนามตะกร้อของนักศึกษาชาย ถัดไปอีกนิดเป็นตึกกายวิภาคศาสตร์ เรียกกัน
ติดปากว่า “ตึกกรอส” เป็นอาคารชั้นเดียวที่นักศึกษาแพทย์ ใช้เรียนร่างอาจารย์ ใหญ่ซึ่งบางวันอยู่
เรียนกันจนหลังพระอาทิตย์ตก

 ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แต่ละครั้งที่ ได้เดินเข้ามา
ในคณะทุก ๆ 3-4 ปี จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ก็ยังรักษาไว้ซึ่ง “บรรยากาศแห่ง
ความทรงจำา” จวบจนเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ ในภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ตึกกรอสได้กลายมาเป็นอาคาร 3 ชั้นโดยใช้ชั้น 3 สำาหรับ
การเรียนร่างอาจารย์ ใหญ่ จำานวนนักศึกษาแพทย์จาก 120 คนในสมัยข้าพเจ้าเพิ่มเป็น 300 กว่า
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คนในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาจึงได้สร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์เพิ่มอีก 1 อาคารบริเวณรั้วด้านหลังของ
คณะ ทำาให้สามารถให้บริการด้านการศึกษาแก่สถาบันภายนอกได้มากขึ้นกว่าในอดีต

 นอกจากนี้เมื่อเข้ามาเป็นอาจารย์ ใหม่ ๆ ระบบการยืมหนังสือของห้องสมุดยังเป็นแบบ
เดิมคล้ายตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ คือต้องใช้บัตรสีฟ้าติดรูป ต้องเขียนเลขหมู่หนังสือเวลายืมเอง 
และใช้ตรายางปั๊มวันที่ยืมและคืน แต่ระบบนี้ ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันข้าพเจ้า
แทบไม่ต้องเข้าห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือหรือวารสาร ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ โดดเด่นมากของคณะ
วิทยาศาสตร์

 ณ ปัจจุบันใน พ.ศ. 2561 ซึ่งกำาลังเป็นยุคประเทศไทย 4.0 ข้าพเจ้ามีความคาดหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ระบบงานและการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ระบบ 
digital administration และ digital education โดยเร็วและทำาให้เป็นระบบที่สร้างความสุขให้
กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า HAPPY ENVIRONMENT FOR ALL 
ACTIVITIES



ความท้าทายของคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
 อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จาก สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ผมได้รับเกียรติและโอกาสให้เข้ามาทำางานท่ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหิดล ในช่วงที่ถือได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อสำาคัญของคณะฯ เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมหิดล
กำาลังเปลี่ยนผ่านจากหน่วยงานราชการ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ การเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยคนแรกของภาควิชาและกลุ่มแรกของคณะฯ มีความสับสนอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเรื่อง
แนวทางการเติบโตในสายอาชีพ การดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ทุกอย่างอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่
ไม่มีใครแน่ใจว่า ควรจะจัดการกับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้อย่างไรดี 

 ในความสับสนเหล่านั้น สิ่งที่ชัดเจนมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนสำาหรับการทำางานเป็นอาจารย์
ที่คณะฯ คือ ความเข้มข้นในการเรียนการสอนและการทำาวิจัย ผมโชคดีและเป็นมงคลชีวิตที่ ได้มี
โอกาสทำางานใกล้ชิดกับอาจารย์ยอดหทัย (ศ.เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์) และในขณะ
เดียวกัน ก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ผู้ ใหญ่ในสาขา 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
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผมได้สอนหนังสือและทำาวิจัยในสิ่งที่สนใจ ให้คำาแนะนำา ให้กำาลังใจ
ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งในการทำางานและการทำาวิจัยด้วยแนวทางที่ดี ที่ถูกต้อง สิ่งสำาคัญ
ที่ผมได้รับจากการทำางานที่คณะฯ คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล 
ที่มุ่งมั่นทำาวิจัยอย่างเต็มที่และช่วยกันสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำาวิจัยให้มากที่สุด

 ปัจจุบัน ถือเป็นช่วงเวลาของรอยต่อที่สำาคัญระหว่างยุคเริ่มต้นที่เกรียงไกรของคณะฯ 
ซึ่งบุกเบิกและสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ ร่วมใจ จากอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่เป็นรุ่นลูกศิษย์อาจารย์
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สตางค์ ผนึกกำาลังกันสร้างและสั่งสมชื่อเสียงให้กับคณะฯ กับยุคของความท้าทายจากการแข่งขัน
อันเข้มข้นยิ่งของวงการการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
นอกจากนี้ การศึกษาและการทำาวิจัยต้องเผชิญกับแนวคิดหรือกระแสสังคมที่มีมุมมองที่เปลี่ยนไป  
การวิจัยแบบเร่งด่วนที่ ไม่จำาเป็นต้องรู้ลึกรู้จริง เน้นตลาด เห็นผลไว ได้ผลทางธุรกิจ เข้ามาแทนที่
การทำาวิจัยเพื่อหาแก่นแท้ขององค์ความรู้อันเป็นหลักคิดเดิมของการเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง 
และมีอิทธิพลต่อการวางนโยบายการทำาวิจัย ทั้งในระดับประเทศหรือกระทั่งระดับมหาวิทยาลัย
โดยตรงและต่อเนื่องถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย  ความท้าทายเหล่านี้เป็นโจทย์ ใหญ่ที่ทำาให้
สมาชิกของคณะฯ ต้องใช้พละกำาลังทางสติปัญญาและความเข้มแข็งของจิตใจปรับตัวให้สามารถ
ยืนหยัดทำาวิจัยแบบเข้มข้นในท่ามกลางกระแสเหล่านี้ต่อไปให้ได้    

 60 ปี ของการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาหลักที่สร้างองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้ประเทศ ถือเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำาเร็จด้วยดียิ่ง แต่การก้าวต่อ
ไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยความเร็วในระดับที่สามารถแข่งขันกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคใหม่ คงต้องใช้มากกว่าความสามารถของแต่ละบุคคล การ
วางแผนด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล การจัดวางกำาลังคนอย่างเหมาะสมและถึงพร้อมด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกส่วน การตระหนักถึงจุดแข็งของคณะฯ โดยเฉพาะในด้านการสอนที่เข้มข้นและการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน หากสามารถรักษาจุดเด่นเหล่านี้ ไว้แล้วนำาไปต่อยอดเพื่อเป็น
หลักนำาความคิดที่ถูกต้อง เป็นที่พึ่งของสังคม โดยไม่โอนเอนไปตามกระแสที่ ไม่ถูกต้องที่พร้อมจะ
แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ให้คู่ควรกับสมญา Wisdom of the land  คงจะช่วยให้คณะฯ เจริญ
ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

เป็นวิทยากรร่วมกับ ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ในกิจกรรม Science Show



คณะวิทยาศาสตร์ ในความคิดคำานึง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
 อาจารย์ประจำาภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองประธานสภาอาจารย์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ (พ.ศ. 2550-2558)

 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 ที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อสำาเร็จ
การศึกษาก็เรียนต่อในระดับปริญญาเอกในปีพุทธศักราช 2537 โดยมี ศ. ดร. นพ.เรือน สมณะ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างที่เรียนปริญญเอกอยู่นั้น ภาควิชาฯ ได้เปิดรับตำาแหน่ง
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
เรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์จำานวนมาก และท่านเหล่านั้นได้กลับมาพัฒนาคณะฯ ให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน การที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์ ในคณะฯ นับว่าเป็น
ความภาคภูมิใจที่สุดที่ ได้ทำางานในคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่มรื่น และมีผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ 

 ในสมัยของ ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีท่านที่ 8 ของคณะฯ ดิฉันได้รับโอกาสให้
ช่วยงานท่านโดยรับตำาแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 2 สมัย ตามวาระ
ของท่านคณบดีศกรณ์ โดยทำาให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
อาทิ การนำาเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ ในคณะฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดกิจกรรมถนนสาย
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Cafe วิทยาศาสตร์มีคำาตอบ 
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สำาหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น ๆ  อาทิ ไฟไหม้โรงกลั่นน้ำามัน ไวรัสเมอร์ระบาด เป็นต้น 
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่น ๆ อีกมาก เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์เป็น “Faculty of Choice”

 นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ จวบวันปีผ่านมาครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ยังคงเป็น
คณะวิทยาศาสตร์อันดับต้นของประเทศเสมอมา แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและนโยบาย 
Thailand 4.0 ของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบริบทของยุคเทคโนโลยี
และดิจิทัล และในขณะเดียวกันศาสตร์ที่เปรียบเสมือนรากหรือแก่นที่คณะฯ ของเราเชี่ยวชาญนั้น
ก็ต้องดำารงอยู่ 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 ทำาหน้าที่และนำาพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเจริญยั่งยืนต่อไป 
และในฐานะที่ดิฉันเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ก็จะปฏิบัติงานและทำาหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาตร์มหิดลของพวกเราทุกคน ให้ขึ้นเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์ชั้นนำาในระดับสากลต่อไป



 ย้อนไปเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภายใต้การดูแลของท่าน รศ. ดร.
พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ เล็งเห็นว่าทางภาควิชาฯ ควรรับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่ขาดแคลน (กายวิภาคศาสตร์ของพืช) เพื่อดูแลการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาตรี โท และ เอก (ในขณะนั้นมีโครงการจะเปิดในอนาคต) ดิฉันจึงโชคดีได้รับโอกาสเป็น
สมาชิกในรั้วของคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 การเริ่มทำางานครั้งแรกแบบจริงจังหลังจากจบการศึกษาในฐานะอาจารย์ ใหม่ จำาเป็น
ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก และยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หน่วยงานที่เน้นการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน สถานที่ที่บุคลากรหลายท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าของประเทศ รวมถึงนักศึกษาที่เลือกเข้ามา
เรียนที่นี่ ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนสูง แต่เมื่อทำางานไปสักระยะหนึ่งกลับรู้สึกผ่อนคลายขึ้น 
เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนในภาควิชาฯ  อย่างอบอุ่น รวมถึงการสนับสนุนในทุก ๆ  ด้าน 
ทั้งการเรียนการสอน และการทำาวิจัยจากคณะฯ จึงคิดว่าตนเองโชคดีที่ ได้ทำางานในหน่วยงานนี้ 
ได้สอนในสาขาที่ตนเองรักและมีประสบการณ์ แม้จะต้องทำางานด้านอื่น เช่น บริการวิชาการ ทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย แต่ก็ยังได้มีโอกาสทำางานวิจัยอย่างเต็มที่ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ใต้ร่มเงาคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม
 อาจารย์ประจำาภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

หนึ่งในคณะผู้ค้นพบพืชวงศ์ผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก
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 การพัฒนากำาลังคนเป็นสิ่งที่สำาคัญมากในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเชิงปริมาณ 
หรือคุณภาพก็ล้วนมีความจำาเป็นทั้งสิ้น กล้าไม้จะเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับสิ่งแวดล้อม
ทุกรูปแบบได้นั้นจะต้องมาจากการดูแลฟูมฟัก รดน้ำา เอาใจใส่ตั้งแต่เล็กเพื่อเจริญเติบโตเป็นต้นไม้
ที่แข็งแรงและให้ร่มเงาแก่สถานที่ ได้ ในอนาคต การเจริญเติบโตในแบบที่เป็นอย่างช้า ๆ แต่ยั่งยืน
ค่อย ๆ  ตัดแต่งรูปทรง พรวนดิน ให้ปุ๋ยทีละน้อย ไม่เร่งรัด ท้ายสุดแล้วร่มเงาของคณะวิทยาศาสตร์
ก็จะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อหาอาหาร และสร้างความอุดม
ความสมบูรณ์ ให้กับผืนแผ่นดิน เพราะต้นไม้ทุกชนิดทุกต้นต่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นในแบบ
เฉพาะของตัวเอง  



บ้านหลังที่สอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
 อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2556

จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ถ้าหากเปรียบโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็คง
เปรียบเป็นบ้านหลังที่  1.5 (เกือบจะเป็นบ้านจริง ๆ  แล้ว) เพราะตั้งแต่เรียนมัธยมปลายก็ได้มาฝึก
ทำาวิจัยที่นี่ ตอนปริญญาตรีก็เรียนที่นี่ และตอนนี้ก็ทำางานที่นี่ด้วยเหมือนกัน รวมเวลาก็ประมาณ 
20 ปี (เกินครึ่งหนึ่งของอายุปัจจุบันแล้ว) ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความ
สัมพันธ์และผูกพันกับดิฉันมาก

 ภาพจำาเกี่ยวกับคณะวิทย์ฯ ของดิฉันคือทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า แต่ตอนนี้กลายเป็นร้าน
สะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ไปแล้ว ถึงแม้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่กลิ่นอายของ
ความขลังในด้านวิชาการของคณะฯ ยังไม่เปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนของคณะฯ ยังคงเข้มข้น 
มีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาระดับโลกและความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษายังคงอยู่

 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดิฉันก็อยากเห็นคณะฯ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนำาของประเทศ 
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่ ทุกคนที่ทำางานในคณะฯ มีความสุขและอยาก
มาทำางานทุกวัน และรู้สึกว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนกับบ้านของเรา
จริง ๆ 
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 มาทำางานที่นี่วันแรก จำาได้เลยว่าเป็นวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 ก่อนหน้านั้น หลังจาก
เรียนจบปริญญาโทท่ีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแล้ว เลือกท่ีจะทำางานเป็นลูกจ้างโครงการ SEAMEO-
TROPMED อยู่ที่ศูนย์เอกสาร Mosquito-borne Diseases ของคณะฯ ด้วยเหตุผลส่วนตัวคือ 
ชอบทำางานด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ มากกว่าการทำาแล็บและการฆ่าสัตว์ทดลอง อยู่มาวันหนึ่ง
ท่านอาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ในสมัยนั้น) ประกาศหาคน
ไปทำางานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ท่านต้องการบรรจุข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์
สนเทศวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำานวน 1 ตำาแหน่ง 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 ถ้าไปทำางานที่นั่นแล้วน่าจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า ดิฉันไปสอบบรรจุเข้า
ทำางานเป็นข้าราชการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้วุฒิปริญญาตรี 
บรรจุในตำาแหน่งนักเอกสารสนเทศ ระดับ 3 ที่อดขำาไม่ได้คือตอนที่ท่านอาจารย์พาดิฉันนั่งรถตุ๊ก ๆ
ไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ. ในปัจจุบัน) เพื่อไปสอบถามปลัดทบวงฯ ให้แน่ใจว่า หลังจาก
ทดลองงานครบ 6 เดือนแล้ว จะขอปรับตำาแหน่งเป็นนักเอกสารสนเทศระดับ 4 วุฒิปริญญาโท 
ได้หรือไม่ แถมยังบอกดิฉันว่า ถ้าปรับไม่ได้ ขอให้ลาออกไปเสีย ซึ่งตอนนั้น ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไร

เรื่องเล่าจากความทรงจำา 30 ปี ที่
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
 นักเอกสารสนเทศ (ระดับเชี่ยวชาญ) 

ผู้อำานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล



มากไปกว่าการได้ทำางานที่นี่ก็ดีแล้ว ที่จริงก่อนหน้านั้น สมัยที่ยังทำางานที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ทราบข่าวว่า ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดบริการ DIALOG เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาโดยใช้
โมเด็มและสายโทรศัพท์ คิดค่าใช้จ่ายเป็นนาทีและจำานวนระเบียนบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ 
ดิฉันนำาเงินมาหนึ่งพันบาทเพื่อขอใช้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย จากฐานข้อมูล 
MEDLINE โดยมีพี่จิฤดี (คุณจิฤดี ปึงตระกูล) เป็นผู้ ให้บริการ ตอนนั้นรู้สึกว่าห้องสมุดแห่งนี้สุด
ยอดมาก มีบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ตัดสินใจมาทำางานที่นี่

 งานแรกที่ทำาคือ ให้หัวเรื่อง (Subject Heading) หนังสือตำาราตามหลักการจัดหมวดหมู่
ระบบ LC และ NLM จัดทำาฐานข้อมูลในโครงการศูนย์สนเทศวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สมัยนั้นยังใช้ตัวเล่ม Indexes
& Abstracts อาจารย์วิภาวรรณมอบหมายให้สอนวิธีการสืบค้น Physics Abstracts, Chemical
Abstracts, Biological Abstracts, Index Medicus และ Science Citation Index แก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ซึ่งดิฉันต้องพยายามศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เรียนรู้จากคู่มือที่ท่านเคยทำาไว้ ในยุคนั้นห้องสมุดยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากนัก มีคอมพิวเตอร์
ระบบ DOS และ UNIX ไม่กี่เครื่อง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สำานักหอสมุด” 
ให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีการโอนห้องสมุดของคณะต่าง ๆ รวมทั้งห้องสมุด
คณะวิทยาศาสตร์ ไปสังกัดสำานักหอสมุด และเริ่มทยอยโอนบุคลากรไปสังกัดสำานักหอสมุดด้วย 
ในช่วงนั้น บุคลากรของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำานวนมากขอย้ายไปทำางานที่หอสมุดกลาง 
ศาลายา ในแผนกเหลือดิฉันเพียงคนเดียว ประจวบกับท่านอาจารย์วิภาวรรณเกษียณพอดี ทำาให้
ช่วงนั้นค่อนข้างลำาบากพอสมควร ต่อมาพี่จิฤดี (คุณจิฤดี ปึงตระกูล) ซึ่งได้โอนย้ายไปดูแลฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักหอสมุด ได้ขอตัวให้ไปช่วยราชการ เพื่อติดตั้งเครื่องแม่ข่ายห้อง
สมุดอัตโนมัติ INNOPAC ตามโครงการ Thailinet สัปดาห์ละ 2-3 วัน เป็นเวลาปีกว่า (ในสมัย
ที่อาจาย์วิภา โกยสุโข ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ) จึงทำาให้ได้มีโอกาสไปทำางานที่สำานักหอสมุด 
ศาลายา เป็นครั้งแรก 

 พ.ศ. 2536 เข้าสู่ยุค CD-ROM ในสมัยนั้น ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งศิริราช 
รามาฯ และจุฬาฯ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE ด้วยระบบ CD-ROM Network 
กันแล้ว แต่ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ยังไม่มี จึงใช้วิธีรับคำาขอจากผู้ ใช้บริการแล้วเดินทางไป
ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ เพื่อไปค้นข้อมูลให้ผู้ ใช้ ใส่แผ่นดิสเก็ตต์กลับมา ตอนนั้นคิดว่ามันสะดวก
มากจริง ๆ เพราะไม่ต้องเปิดเล่มหนา ๆ หลายเล่ม แต่ก็เดินทางเหนื่อยเหมือนกัน ต่อมาได้อาศัย
ความช่วยเหลือจากนักศึกษาแพทย์ศิริราช (ซึ่งปัจจุบันท่านเหล่านั้นได้กลายเป็นอาจารย์และผู้
บริหารแล้ว) ใช้ระบบ Remote access สืบค้น MEDLINE ทางออนไลน์ผ่านโมเด็มและสาย
โทรศัพท์ จนในที่สุดคิดว่าคงต้องมีระบบแบบนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์บ้าง  เพื่ออำานวยความสะดวก
แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จะได้สืบค้นด้วยตนเองจากห้องทำางานที่ภาควิชา 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
ดำาเนินการสร้างระบบเครือข่ายในวงเงินซ่ึงถือว่ามากในขณะน้ันมาติดต้ังท่ีห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
จำาได้ว่า ได้รับความนิยมจากอาจารย์และนักวิจัยมาก และดิฉันมีหน้าที่คล้าย ๆ เป็นเจ้าหน้าที่
ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องเดินไปยังห้องทำางานของอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ  ทั่วทั้งคณะ เพื่อช่วยติดตั้ง
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบค้นฐานข้อมูล ถ้าเป็นสมัยนี้คงเรียกว่าเป็นบริการเยี่ยมเยียน
ลูกค้า แบบ On-site service

 ในยุคต่อมา Chemical Abstract Service (CAS) เปิดบริการสืบค้นฐานข้อมูล Chemical
Abstracts แบบออนไลน์ที่ชื่อว่า STN (ปัจจุบันกลายมาเป็นฐานข้อมูล SciFinder) ลูกค้าคนสำาคัญ
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 ทีมงานยังไม่สามารถติดตั้งระบบได้สำาเร็จ ไม่รู้จะหาทางออก
อย่างไร จนกระทั่งใกล้ถึงเวลาจัดงาน ดิฉันบังเอิญผ่านทางพระบรมรูปทรงม้า ยกมือไหว้อธิษฐาน
ขอบารมีพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ช่วย ไม่เช่นนั้นดิฉันต้องแย่แน่ ปรากฏว่าช่วงบ่ายวันนั้น
Dr. Damon Ridley สามารถสาธิตวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล STN ได้สำาเร็จ กิจกรรมประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างดี ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน



 ประมาณปี 2537 เทคโนโลยีห้องสมุดเกิดการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่อีก เมื่อเข้าสู่ยุค
อินเทอร์เน็ต สมัยก่อนการส่งอีเมล เป็นการส่งข้อความโดยใช้ Telnet และ Pine เท่านั้น ต่อมา
พัฒนาจนสามารถแสดงผลเป็นกราฟิก เว็บไซต์เป็นสิ่งแปลกประหลาดมากในสมัยนั้น เทคโนโลยี
ใหม่ทำาให้การบริการแบบเดิมเริ่มล้าสมัย ทุกช่วงเวลาของการทำางานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นรวดเร็วมาก การทำางานจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
และท้าทาย ทำาให้เราเพลิดเพลินไปกับการทำางานจนลืมเวลา เราเริ่มสร้างเว็บไซต์ของห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข ซึ่งเปิดดูด้วยโปรแกรม Netscape Navigator ได้เป็นครั้งแรก มีอาจารย์หลาย
ท่านเข้ามาช่วยแนะนำาติชม แสดงความคิดเห็น ที่จำาได้ เช่น อาจารย์ยุทธนา (รศ. ดร.ยุทธนา ตันติ
รุ่งโรจน์ชัย) อาจารย์ทวีธรรม ซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ (ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ) บางท่าน
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุด ที่สำาคัญคือ เมื่อ พ.ศ. 2540 อาจารย์รัชนี (ศ. ดร.รัชนีย์ 
อุดมแสงเพ็ชร) ได้แจ้งข่าวดีให้ห้องสมุดทราบว่า ท่านได้รับอีเมลจาก NIH  ประกาศให้บริการ
ฐานข้อมูล MEDLINE ฟรีผ่านระบบ World Wide Web และเป็นที่มาของฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า 
PubMed ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน อาจารย์ปรีดา (นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์) เป็นท่านแรกที่แนะนำา
ให้รู้จัก E-journals ท่านขอให้ทดลอง Activate โดยใช้รหัสสมาชิกที่ปรากฎบนหน้าซองบรรจุเล่ม
วารสาร Journal of Immunology เพื่อเข้าไปดาวน์ โหลดบทความฉบับเต็มจากเว็บไซต์วารสาร 
นั่นถือว่าเป็นวารสาร E-journal ฉบับแรกที่เคยเห็น ใครจะไปคิดว่าจากคำาถามเล่น ๆ ที่ดิฉันชอบ
ถามอาจารย์ ในคณะฯ คือ “อาจารย์จะว่าอย่างไร ถ้าห้องสมุดไม่มีตัวเล่มวารสารอีกต่อไป” บัดนี้
จะกลายเป็นความจริง  

 ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดิฉันได้มีโอกาสทำางานบริการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ 
ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสามารถสูงจำานวนมากมาย ทุกท่านล้วนเป็นยอดฝีมือด้านการ
วิจัยและเป็นผู้ ใช้บริการระดับ super users คอยให้โจทย์ยาก ๆ  ทำาให้เราต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัว
เองอยู่ตลอดเวลา ดิฉันได้รับโอกาสที่ดีมากมายจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสทำางานให้คณบดี
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 เป็นลูกค้าคนสำาคัญของฐานข้อมูลทางวิชาการและชอบพาอาคันตุกะต่างชาติมาชมห้องสมุด 
อาจารย์ศกรณ์ (ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข) เป็นเจ้านายที่ ใจดีมีเมตตาต่อผู้น้อย ดิฉันมี โอกาส
ทำางานเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เลื่อนเป็นนักเอกสารสนเทศระดับเชี่ยวชาญ ไปพร้อม ๆ  กับ
ศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกสาขาสารสนเทศศาสตร์ ก็เพราะมีท่านเป็นผู้บังคับบัญชา อีกทั้งยังได้
รับคำาแนะนำาทางวิชาการและช่วยเหลือด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากศาสตราจารย์ประจำาคณะ
หลายท่าน อาทิ อาจารย์สถิตย์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห) อาจารย์ JS (ศ.เกียรติคุณ ดร. 

348



349

ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์) และอาจารย์พิมพ์ ใจ (ศ. ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น) เป็นต้น จนถึงสมัยของ
อาจารย์สิทธิวัฒน์ (รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ) ท่านอนุญาตให้ดิฉันลาออกไปเป็นผู้อำานวยการ
หอสมุดฯ ทั้ง ๆ  ที่ทำางานรับใช้ท่านในฐานะรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กรได้เพียง
ไม่กี่เดือน ด้วยท่านเห็นภารกิจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยมากกว่า จะมีสถานที่
ทำางานใดที่เห็นคุณค่าของทรพัยากรมนษุย์ไดถ้งึเพยีงนี ้นอกจากทีค่ณะวทิยาศาสตร ์     มหาวทิยาลยั
มหิดล

 ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ของผู้หญิง 5 แผ่นดิน (5 คณบดี) ได้มีโอกาสพบเห็น
อาจารย์และนักศึกษามากมายหลายรุ่น ที่เติบโตมาเป็นกำาลังสำาคัญของคณะ มหาวิทยาลัย และ
ประเทศชาติ หลายท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับสากล มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะฯ มา
หลายยุคหลายสมัย รู้สึกดีใจที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรตินี้ ในยามที่ออกจาก
คณะฯ มาปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น มองย้อนกลับไปที่คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยความชื่นชมและภาค
ภูมิใจเป็นที่สุด ได้เห็นบทบาทของท่านคณบดีสิทธิวัฒน์ นำาพาคณะฯ ก้าวไปสู่ยุคใหม่ ยิ่งมั่นใจว่า
คณะฯ ได้เดินมาถูกทางแล้ว ล่าสุดได้รับทราบข่าวดีว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองจาก AUN-QA ด้วยคะแนน
ประเมินที่สูงมาก ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทุกคนรู้สึกดีใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ทางคณะฯ และช่วยกันทำางานอย่างแข็งขัน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมมาอย่างยาวนาน
เช่นนี้ และด้วยบารมีของท่านอาจารย์สตางค์ ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ย้ำาเตือนให้พวกเราชาว
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทุกคน ทุกรุ่น ทุกยุค ทุกสมัย ระลึกถึงหน้าที่ของตนเองที่มีต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ ว่าต้องทำาอย่างดีที่สุด



ช่วงหนึ่งของชีวิต
ที่คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ข้าพเจ้าเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2516 จริง ๆ แล้วเรียน
เทคนิคการแพทย์ แต่สองปีแรกจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่คณะวิทยาศาสตร์ก่อน ในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมาแยกสาขาเฉพาะทางตอนปีสอง จากนั้นจึงข้ามไปเรียนที่ศิริราช แต่พอ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ยังกลับมาอ่านหนังสือที่นี่ เพราะมีความคุ้นเคยบรรยากาศก็ดี มีพื้นที่ โล่ง 
ที่มานั่งอ่านหนังสือประจำาคือตรงต้นหูกวางที่สวนนกเงือกในตอนนี้ บรรยากาศร่มรื่นมาก ๆ
 ภูมิใจมากที่ ได้เข้ามาเรียนที่นี่ เพราะตอนนั้นทราบว่าอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ 
ทุกคน ช่วงนั้นอาจารย์ที่ ไปเรียนที่ต่างประเทศทยอยกลับมา สำาเนียงภาษาอังกฤษเยี่ยมทุกท่าน 
ช่วงที่อยู่ทีนี่ทำากิจกรรมมาก สนว. (สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) เข้มแข็งมาก ช่วงนั้น
มีเหตุการณ์ 14 ตุลา ก็ไปร่วมเดินขบวนกับเขาด้วย ไม่แน่ใจว่า สนว. นำาไปหรือเปล่า แต่ใน
ยุคนั้นพลังนักศึกษาเข้มแข็งมาก นักศึกษามีบทบาทอย่างมากต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม 
กิจกรรมในคณะก็มีส่วนร่วมตลอด แข่งขันกีฬาภายในก็สนุก ทั้ง ๆ ที่เล่นไม่เป็น แต่ก็ร่วมกับเขา 
สนุกสนาน แต่การเรียนก็เต็มที่ เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ๆ 
 การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์มีระบบ TA มาตั้งแต่สมัยนั้น แต่ยังไม่มีค่า
ตอบแทนให้ นักศึกษาปริญญาโทและเอกต้องมาคุมแล็บระดับปริญญาตรี เป็นเหมือนระบบพี่น้อง 
ก็รู้สึกประทับใจ และอีกประเด็นที่กล่าวถึงไปแล้วคืออาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านล้วนแต่
เป็นคนเก่ง ส่วนตัวเองก็อยากสอนหนังสือด้วย จึงเป็นแรงส่งทางหนึ่งที่ทำาให้เรียนต่อปริญญาโท 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยได้รับทุนจากโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (UDC: University
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Development Commission) ได้ทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับยีสต์กับ ศ. ดร.ทิม เฟลเกล ซึ่งท่านเพิ่ง
เข้ามาทำางานที่ภาควิชาฯ และได้เป็นลูกศิษย์คนแรก จึงได้สัมผัสถึงความเป็นนานาชาติของคณะฯ
ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนด้วย
 ตอนนั้นท่านอาจารย์พรชัย (ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ) เป็นหัวหน้า
ภาควิชาจุลชีววิทยา มีความร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่น Professor จากญี่ปุ่นมาสอนที่ภาควิ
ชาฯ ข้าพเจ้าก็ได้เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วย อาจารย์ที่เราก็ได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่น คือ อาจารย์
วัฒนาลัย (ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด) และยังมีโครงการ International Training Program 
in Postgraduate Student in Microbiology ซึ่งอาจารย์ก็ได้รับโอกาสไปทำาวิจัยด้านยีสต์ที่ โน่น
พอเรียนจบเมื่อ พ.ศ. 2524 ก็ได้กลับมาทำางานที่นี่ ตอนนั้นท่านอาจารย์ไพโรจน์ (ผศ. ดร.ไพโรจน์ 
เปรมปรีดิ์) เป็นคณบดี 
 พอมาอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาก็ได้พบ 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
เป็นอาจารย์ไม่ได้ถูกขีดเส้นไว้เหมือนยุคนี้ ว่ากี่ปีจะต้องขอตำาแหน่ง จะต้องมีผลงานเท่าไหร่ ซึ่งใช่
ว่าจะไม่มีเสียเลยทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้ ใหญ่ที่จะช่วยแนะนำา ทีแรกมี
ความคิดว่าจะไม่เรียนต่อแล้ว แต่พอมาทำางานที่นี่ก็ต้องเรียนต่อปริญญาเอก เพราะต้องสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ก็โชคดีที่ ได้รับโอกาสอีกครั้ง       ได้รับทุนของประเทศเบลเยียมไปเรียนต่อปริญญาเอก 
ทางด้าน Molecular Biology ของยีสต์
 ช่วงที่เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา นักศึกษาที่สอนเป็นนักศึกษาพรีคลินิกของ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่สาม จากการที่ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีนโยบายด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเริ่มมีการสร้างหลักสูตรปริญญา
ตรดีา้นเทคโนโลยชีวีภาพ     อาจารยจ์ากภาควชิาจลุชวีวทิยาสว่นหนึง่จงึตอ้งเขา้มาชว่ยสอนหลกัสตูร
ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย ข้าพเจ้าจึงเริ่มได้ ใกล้ชิดกับนักศึกษาปริญญาตรีมากขึ้นจากที่เคยสอนแต่
นักศึกษาแพทย์ปีสาม ซึ่งหลักสูตรนี้ก็ ได้อาจารย์จากหลาย ๆ  ภาควิชามาช่วยกันสอน ส่วนตัวของ
ข้าพเจ้าเองก็เข้ามาดูแลหลักสูตรน้ีค่อนข้างมากร่วมกับอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่าน หลักสูตรเทคโนโลยี
ชีวภาพตอนที่เปิดใหม่ ๆ ต้องพยายามผลักดันให้มีการรับรองปริญญาโดย ก.พ. เพราะยังเป็น
หลักสูตรใหม่ นักศึกษาหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าหลักสูตรที่เรียนจบแล้วจะไปทำางานอะไร โรงงานต่าง ๆ  
ก็ยังไม่รู้จักสาขาวิชานี้ แต่อาจารย์ทุกท่านต่างก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์จนในที่สุดก็เริ่มเป็นที่รู้จัก 
สองรุ่นแรกจะรับนักศึกษาประมาณ 15-16 คน พอรุ่นที่ 3 กลับมีนักศึกษาต้องการเรียนเกือบ 
30 คน ซึ่งเกินกว่าที่จะรองรับได้ เพราะยังขาดทั้งอาจารย์และห้องปฏิบัติการ แต่สุดท้ายทางผู้
บริหารก็ยินยอมให้รับนักศึกษาเข้าเรียนได้ถึง 29 คน แต่ก็ต้องแลกกับการแบ่งทำาแล็บเป็นสองรอบ 
นักศึกษาก็ยินดีรับข้อเสนอ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าหลักสูตรนี้เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น 
 พ.ศ. 2532 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 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 บุคลากรก็มีจำานวนไม่มากนัก แต่ก็ร่วมใจกันดำาเนินการจนประสบความสำาเร็จได้
ในที่สุด
 จากนั้นได้เริ่มเข้ามาบริหารภาควิชาฯ ในบทบาทรองหัวหน้าภาควิชาฯ สมัยอาจารย์
วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ เมื่อ พ.ศ. 2537 ต่อมาจึงเข้ามาทำางานเป็น รอง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2545 ทำางานร่วมกับอาจารย์รัศมีดารา (ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา 
หุ่นสวัสดิ์) ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยร่วมกันทำางานเพื่อคิดค่าหน่วยกิตของระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อนำามา
พิจารณาดูแล้วพบว่าหลายหลักสูตรมีวิชาเรียนมากเกินมาตรฐาน 24 หน่วยกิต แต่บางหลักสูตร
ต้องเรียนถึง 40 หน่วยกิต พอมาคิดคำานวณค่าหน่วยกิตก็พบว่ามันกระโดดไปมาก จึงมีการ
ปรับปรุงกันใหม่ในหลายหลักสูตร พอหมดวาระก็มารับตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึง 2557 ตอนนั้นเริ่มมีระบบประกันคุณภาพเข้ามา ก็เข้าไปเป็นคณะ
กรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในยุคแรก ๆ
 สมัยเมื่อเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งเป็นกรรมการประจำาคณะฯ โดยตำาแหน่งด้วยนั้น ก็เริ่ม
มองเห็นภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์มากขึ้น มองเห็นบทบาทของสภาอาจารย์มากขึ้น จากเดิมที่
ไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยเข้าใจการทำางานของสภาอาจารย์ อาจเป็นเพราะไม่ ได้มีการประชา-
สัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าสภาอาจารย์ได้ทำาอะไรบ้าง แต่เมื่อรับทราบและเข้าใจบทบาทของสภาอาจารย์
มากขึ้นก็พบว่าสภาอาจารย์ มีความสำาคัญมากเพียงใดต่อคณะฯ ในการรับฟังความคิดเห็นของ
บรรดาอาจารย์เพื่อนำาไปเสนอต่อผู้บริหารในการพัฒนาคณะฯ จนเมื่อได้เข้ามาทำางานในคณะ
กรรมการสภาอาจารย์ฯ จึงพยายามสร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสภาอาจารย์ ให้
อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องการจ้าง การประเมิน และสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ ในคณะฯ อย่างทั่วถึง โดยสภาอาจารย์ เข้ามาเสริมสร้างความเข้าใจและให้
ข้อมูลท่ีจำาเป็นแก่อาจารย์ทุกท่านผ่านผู้แทนภาควิชาฯ แม้กระท่ังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ทางสภาอาจารย์ ก็ยินดีเป็นสื่อกลางรับฟัง และส่งต่อถึงผู้บริหาร
 หน้าที่ตรงนี้มีความสำาคัญมาก บางท่านอาจจะมองว่าสภาอาจารย์ เป็นเสมือนฝ่ายค้าน 
จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย สภาอาจารย์ ทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางนำาเสนอข้อมูลจากบุคลากรไปสู่ผู้บริหาร
ทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ของเราซึ่งทุก ๆ คนต่างมองไปที่จุดเดียวกัน
ในบางครั้งข้อเสนอบางอย่างก็อาจจะไม่สามารถดำาเนินการได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กันไป นอกจากนี้
สภาอาจารย์ ยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น กรรมการสวัสดิการ 
สวัสดิการร้านค้า สิ่งแวดล้อม คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ฯลฯ คือคณะฯ ได้ ให้สภาอาจารย์ เข้าไป
มีส่วนร่วมเพื่อเป็นตัวแทนนำาเรื่องราวมาสื่อสารต่อถึงภาควิชาและอาจารย์ทุก ๆ ท่านนั่นเอง
 ข้าพเจ้าผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียน เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้ว 
เห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะของเราในหลายแง่มุม ทุกวันนี้มีอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ  เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารคณะมากขึ้น งานวิจัยที่เป็นจุดเด่นของคณะฯ ก็ยังคงเข้มแข็งเช่นเดิม แต่สำาหรับ
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บทบาทของการเรียนการสอน ข้าพเจ้ามองว่าเราควรนำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
ให้มากขึ้น ให้เท่าทันกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ๆ เราต้องพยายามนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสม
ผสานกับการเรียนการสอน แน่นอนว่าอาจารย์ทุกท่านเก่งในด้านงานวิจัย แต่จะทำาอย่างไรที่จะ
ถ่ายทอดความเก่งนั้นไปสู่นักศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยได้ เดี๋ยวนี้
บางรายวิชาก็อาจจะไม่ต้องเข้าห้องเรียนทุกครั้งก็ได้ บางวิชาก็ทำาเป็น MOOCs ซึ่งก็ได้ผลดี และ
ยังเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วย
 ในฐานะของสภาอาจารย์ อยากจะฝากไว้คือ การสร้างความสัมพันธ์ของอาจารย์ในคณะฯ 
อาจารย์แต่ละภาควิชามักจะรวมกลุ่มกันเฉพาะท่ีรู้จักกัน แต่เด๋ียวน้ีงานวิจัยก็ใช่ว่าจะทำากันอยู่เฉพาะ
วงจำากัด มีการทำาวิจัยข้ามสาขากันมากขึ้น ความสัมพันธ์ ในมวลหมู่อาจารย์ก็น่าจะขยายวงกว้าง
ออกไป คณะฯ จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ ได้หรือไม่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ
ของคณะในวันข้างหน้า ทุกปีคณะฯ ก็จะจัดการสัมมนาเป็นการทำากิจกรรมร่วมกัน แต่ก็อยากให้
คณะฯ เน้นการละลายพฤติกรรมของสายวิชาการบ้าง ที่ข้าพเจ้าพอจะทำาได้คือเริ่มจากสภา
อาจารย์ฯ ก่อน แต่ในภาพรวมก็อยากให้คณะฯ เป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างสำาหรับ
สายวิชาการ
 คณะวิทยาศาสตร์ของเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 60 ปี ก็หวังว่าทุก ๆ คนจะยังคง
ไม่ลืมเลือนความผูกพันที่มีต่อคณะฯ ไม่แค่เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุก ๆ คน ทั้ง
อาจารย์ บุคลากร ทุกคนต่างมีห่วงโซ่ความสัมพันธ์เชื่อมถึงกัน คณะฯ จะทำาอย่างไรให้ทุก ๆ คน
ยังสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ ในวาระพิเศษแบบนี้ข้าพเจ้าอยากให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง
รุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันมองว่าทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้ อาจจะเป็นการบ้านที่คณะฯ 
ต้องหาวิธีการว่าจะทำาอย่างไรให้ทุกคนมีความรู้สึกนี้ร่วมกัน

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 ประจำาปี 2560

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

 ดิฉันจำาได้ว่าตอนเอ็นทรานซ์ได้เลือกคณะแพทย์ฯ เป็นอันดับหนึ่งตามความคาดหวังของ
บิดามารดา เลือกวิทยาศาสตร์เป็นอันดับสองตามความสนใจของตนเอง แต่ไม่ได้รู้เลยว่าความ
เป็นนักวิทยาศาสตร์นั้น โดยแท้คือความเป็นนักสร้างสรรค์ และอาจจะเพ้อฝัน ในกระดานชีวิต
นักวิทยาศาสตร์นั้นกว้างใหญ่มาก วิชา Philosophy of Science ที่คณะวิทย์ฯ ให้เป็นวิชาแรก
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคชีวเคมี ทำาให้ดิฉันได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาสนใจผลงานของผู้บุกเบิก
ในประวัติศาสตร์ของโลก คณาจารย์ที่ช่วยผลัดกันมา inspire พวกเรา ท่านหลายท่านคือผู้นำา
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มสำาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ ได้รับ “ทุนคิงส์” (King 
Scholars) ท่านมีบทบาทในการส่องแสงให้เห็นทิศทางได้อย่างมากมาย หลังจากได้ไปเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐ (University of Massachusetts) และหลังจากได้เป็นประธานประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยทั้งในยุโรป สหรัฐฯ
เอเซีย ดิฉันก็ยังไม่เห็นหลักสูตรใดที่นำาเสนอ Philosophy of Science ให้เป็นวิชาบังคับเช่นนี้เลย 
นับว่าเป็นความโชคดีที่ ได้เกิดมาเป็นศิษย์ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ทางเดินของนักวิชาการในชั่วชีวิตของคน ๆ  หนึ่ง มีได้หลากหลายแล้วแต่แรงจูงใจ โอกาส 
และปัจจัยรอบตัวเรา ถึงแม้เราจะมีความทะเยอทะยาน แต่หากไม่รู้วิธีเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้าว
ออกไปสู่ประสบการณ์ ใหม่ ๆ ชั่วชีวิตอาจจะกลายเป็นสร้างผลงานแบบพื้นฐาน หากแต่ขาดการ
ปรับมาสร้างสรรค์สู่การนำาไปใช้ ผลงานทางวิชาการจะดีเด่นได้ด้วยทฤษฎีที่เข้มข้น และตามมา

354



ด้วยการนำาไปใช้ช่วยเติมเต็มในทางสร้างสรรค์  จะทำาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถขับเคล่ือนส่ิงใหญ่ ๆ
ในสังคมได้ งานสร้างสรรค์ ในด้านการนำาไปใช้อาจจะมองว่าเสียเวลา ทำาให้เราตีพิมพ์ได้น้อยลง 
แต่ในทางกลับกันพอถึงวันสุดท้ายของชีวิต เราจะเห็นว่าจะตีพิมพ์ไปมากขนาดไหนมันก็ไม่ได้ ให้
เกิดความอิ่มใจเท่ากับการนำาผลงานไปให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างกว้างใหญ่

 มนุษย์ที่สร้างสรรค์ นอกจากจินตนาการแล้ว ควรจะมีสัญชาติญานในการรู้จักมองสิ่ง
รอบตัวที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ การรู้จักตัวเองและเข้าถึงมุมมองของผู้อื่น ความกล้าที่จะ
วิเคราะห์ตัดสินได้เอง การสังเคราะห์จากข้อมูลเพื่อการเกิดนวัตกรรม รวมถึงการรู้จักจังหวะชีวิต 
ว่าเวลาใด สถานที่ ใด และสถานการณ์ ใดจึงจะเหมาะสม ก็คือการมีสัญชาติญาณในการกระทำา
สิ่งต่าง ๆ ที่ล้วนมีผลกระทบคนใกล้เคียง เพื่อนร่วมงานและครอบครัวได้ทั้งสิ้น การที่คนเรา
สามารถหลอมรวมชีวิตและงานเข้าด้วยกันเป็นศิลปะการดำาเนินชิวิตอย่างหนึ่ง เพราะการเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ ยังมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่เป็นศิลปะ ศิลปะในความคิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
จากการตั้งคำาถาม ไม่ใช่ว่า “ทำาไม” เท่านั้น แต่ตั้งคำาถามว่า “ทำาไม่จึงจะไม่ล่ะ” อาจจะสำาคัญกว่า
ดังนั้น การเปิดใจให้มีการเปลี่ยนแปลงในงานวิจัย การเรียนการสอน มองในอีกแง่หนึ่งก็คือการ
เอาประสบการณ์จากความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นบทเรียนที่สำาคัญและสามารถหลอม (Transform) 
ตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ (Life-long learning) 

 ความอยากเป็นเอกด้านความคิดเป็นดาบสองคม ส่วนหนึ่งเชือดเฉือนการเเข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งขับเคลื่อนส่วนหนึ่งโดยความหลงรักและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง   (Passion) 
อีกส่วนหนึ่งการมีจิตสำานึกของการทำางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มนุษยชาติและการเป็นหนึ่ง
เดียวกันในโลกใบนี้ (Compassion) กลับมีความสำาคัญยิ่งกว่า เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ
สู่ความสำาเร็จ      แต่หากไร้จิตสำานึกเพื่อมนุษยชาติแล้ว     วิทยาศาสตร์ที่เราลงแรงสร้างก็สามารถ
นำาตัวเรา ครอบครัวเรา และสังคมของเราสู่หายนะได้เช่นกัน

เพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องสัมผัสโลกของความเป็นจริง
นำาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่

355



ความภาคภูมิ ใจใน
คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้อำานวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2558

 ผมมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้เป็นศิษย์เก่าของ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทำาให้ผมได้นำาความรู้ความสามารถมา
ช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกท้ังผมมีความยินดีเป็นอย่างมากท่ีได้กลับมาทำางาน
ในรั้วของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้ง 

 ปัจุบันนี้ผมดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกลุ่มนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่อการดำารงชีพในยุคนี้ 
ทั้งในชีวิตประจำาวัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ มากมาย ทางบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ
ศูนย์นวัตกรรม หรือ Global Innovation Incubator (GII) โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศไทย ทั้งเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ 

 ทั้งนี้ศูนย์นวัตกรรม ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เพื่อสร้าง
ประโยชน์ ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้สถาบันการศึกษาที่
มีงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมและองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพ ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ
ผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงนวัตกรรมมากขึ้น อีกทั้งหันมาพัฒนาเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความแตกต่างกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งหากประสบความสำาเร็จแล้ว จะสามารถช่วยให้ประเทศมี
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ความก้าวหน้าทางการค้ามากยิ่งขึ้น เหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ที่ ให้ความสำาคัญ
กับการสร้างนวัตกรรมออกสู่ตลาดโลก

 ผมขอขอบคุณบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน
ทั้งคณบดี ทีมนักวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสร้างและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมของไทย อีกทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคตให้มีความแข็งแกร่งและสามารถต่อสู้ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างภาคภูมิ



เล่าด้วยภาพ
60 ปี แห่งความทรงจำา
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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 สำานักราชเลขาธิการ
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การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) 
เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพจาก สำานักราชเลขาธิการ
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การแข่งขันเคมี โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานในพิธีเปิด
และเยี่ยมชมนิทรรศการ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
(The 49th International Chemistry Olympiad) ในวันที่ 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 76 ประเทศ จำานวนมากกว่า 500 คน 
นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
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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 เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธาน 
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539
สิ้นสุดโครงการเมื่อ พ.ศ. 2540 ใช้เป็นสำานักงานและห้องปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์
สำาหรับนักศึกษา และเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสำาหรับค้นคว้าวิจัยที่ลึกซึ้ง
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
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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

เริ่มดำาเนินแผนงานก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 สำาหรับใช้เป็นพื้นที่สำาหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ภายในประกอบไปด้วยพื้นที่ ใช้สอย
อเนกประสงค์ สนามกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำา ห้องออกกำาลังกาย 
เป็นการสนับสนุนและปลูกฝังความสนใจในการออกกำาลังกาย 
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 ประจำาปี 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 ที่ต้องการนำาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วหลายแห่ง อาทิ บริษัท เซโนสติกส์ จำากัด ผู้พัฒนา
เทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตร, บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด พัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์, บริษัท เคิร์ลอี ธรณี
ฟิสิกส์ จำากัด ให้บริการด้านการสำารวจแมกนีโตเทลลูริก (Magnetotelluric Survey) และการสำารวจ
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Resistivity Survey) และ บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำากัด เป็นต้น
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ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือผู้นำาในการมุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการจับมือกับ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 
โปรดักส์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้ง ศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) โดยมี 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และยังเป็นแกนนำาในข้อตกลงความร่วมมือผลิตบัณฑิตศึกษา
กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม นอกจากน้ี
คณะวิทยาศาสตร์ ยังมีโครงการความร่วมือภันภาคธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและต่อประเทศชาติ 
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กิจกรรมเสวนา Science Cafe 

เวทีเสวนาแบบกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
โดยหยิบยกประเด็นที่เป็นที่สนใจหรือส่งผลกระทบต่อสังคม
มาวิเคราะห์และให้ความรู้ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
เผยแพร่ความรู้และแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์
ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน กิจกรรม Science Cafe 
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเหตุการณ์สำาคัญในขณะนั้น อาทิ 
มองรอบด้านกับ Trans Fat, ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ 
ของ ไข้เลือดออก, Avermectin และ Artemisinin สำาคัญ
อย่างไรจึงได้โนเบล, A Brief History of the Greatness: 
Stephen Hawking เป็นต้น ทุกหัวข้อจะได้รับความสนใจจากชาว
คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำานวนมาก ซึ่งหลายหัวข้อได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ตื่นตัว
และมีส่งผลต่อการรับรู้ของสังคมต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น 
คลื่นความโน้มถ่วง, ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำา
นางนอน เป็นต้น
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Science Exhibition 
เป็นเวทีสำาหรับการนำาเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและ
โปสเตอร์ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา
ทุนโครงการพิเศษ เป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะ
การนำาเสนอผลงาน เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ในวิทยาการสาขาอื่น นอกเหนือจากสาขาของตน 
เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 200 เรื่องในแต่ละปี เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์
จากต่างสถาบัน รวมถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นการถ่ายทอดความรู้และแสดงให้สังคมได้ประจักษ์
ถึงความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์
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ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
กำาเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2501
มุ่งมั่นสู่การเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำาแห่งหนึ่งของ
อาเซียน สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการ
ศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการให้บริการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มสัดส่วน
พื้นที่บริการสำาหรับการสัมมนากลุ่มย่อยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเปิดให้บริการ Stang Co-Working Space และมีแผนในการนำา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น
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Green Campus
ท่ามกลางมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงและการจราจรที่คับคั่ง
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลับร่มรื่น
ไปด้วยพรรณไม้ ใหญ่น้อยจำานวนมาก โดยเฉพาะสวนป่า
ที่มีพื้นที่มากกว่า 4,600 ตารางเมตร ประกอบด้วยต้นสัก
และพรรณไม้อื่น ๆ อีกจำานวนมาก มีต้นไม้ขนาดใหญ่ 
ไม้ดอก ไม้ประดับ พื้นที่สำาหรับพักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมมีพื้นที่สีเขียวภายในคณะวิทยาศาสตร์มากถึง 
9,600 ตารางเมตร นอกจากนี้ ชาวคณะวิทยาศาสตร์ 
ยังร่วมใจในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำาและปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยสร้างความรัก ความผูกพัน
องค์กร ในกลุ่มบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เดินทางมาบรรยาย
พิเศษอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2511 และยังจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตามโอกาสที่เหมาะสม

รายนามนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มาบรรยายพิเศษ
1. Professor Robert Grubbs (The Nobel Prize in Chemistry 2005) บรรยายพิเศษเม่ือ พ.ศ. 2561
2. Sir.James Fraser Stoddart (The Nobel Prize in Chemistry 2016) บรรยายพิเศษเม่ือ พ.ศ. 2561
3. Professor Ada E. Yonath (The Nobel Prize in Chemistry 2009) บรรยายพิเศษเม่ือ พ.ศ. 2557
4. Professor Douglas D. Osheroff (The Nobel Prize in Physics 1996) บรรยายพิเศษเม่ือ 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) บรรยายพิเศษเม่ือ 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



375

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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20



“ขอให้ศิษย์ที่รักทุกคน
ฝึกตนเป็นกำ�ลังที่ดีของช�ติต่อไป”
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จากหนังสือ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2505”
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
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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 ไชยคำา
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
คุณคำารณ โชธนะโชติ
คุณณัฐพล แนวจำาปา
คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ: เรียงลำาดับตามตำาแหน่งวิชาการและลำาดับอักษร
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