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“ แรงบันดาลใจ ”
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๑
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ทพญ.จารุพมิ พ์ เกียรติประจักษ์

แรงบันดาลใจทั้งหมดเกิดจากครอบครัวที่พอเพียง
การได้รับการอบรมสั่งสอนในขั้นต้นจากโรงเรียนราชินี
และที่สุดเหตุการณ์ และความประทับใจจากคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทัง้ จากสถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล
การเรียนทันตแพทย์ มีงานปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งใช้หตั ถการ
มาก มักจะเป็นปัญหาเสมอๆ เนือ่ งจากเป็นงานประดิษฐ์
ที่มีขั้นตอนมากมาย จะต้องมีการส่งให้อาจารย์ตรวจ
ความถูกต้องทุกขัน้ ตอน เมือ่ อาจารย์ตรวจผ่านแล้ว จึง
สามารถทำงานขั้นตอนต่อไปได้ แม้การปฏิบัติงานกับ
ผูป้ ว่ ยในคลินกิ ก็เช่นเดียวกัน การแนะนำทำแบบตัวอย่าง
หรือลงมือทำให้ดูบ้าง จะเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา
เพื่อปฏิบัติได้ถูกทาง อาจารย์หลายท่านมีความเข้าใจ
ในเหตุการณ์เช่นนี้ และให้เวลาให้กำลังใจในการทำงาน
ทุกๆ อย่าง แม้กระทั่งสละเวลามาตรวจงานให้ในเวลา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยสะดวก จนการทำงานคลินกิ ผ่านมาได้อย่างดี
มีความตัง้ ใจมาตัง้ แต่แรกเริม่ และได้รบั การคัดเลือกมา
เป็นอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จึงตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บนพื้นฐานว่างานการเรียน
การสอนนักศึกษาเป็นงานหลักที่สำคัญที่สุด เมื่อต้อง
สอนในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกเด็ก ซึ่งเป็น
ปฏิบัติการจริง ควรให้การผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุด
หรือไม่เกิดขึ้น เพราะการผิดพลาดแต่ละครั้งหมายถึง

สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานเด่น :
เป็นผูร้ เิ ริม่ พัฒนาแบบจำลองการรักษาฟันน้ำนม
และเครื ่ อ งมื อ ชนิ ด ต่ า งๆ ที ่ ใ ช้ ใ นทางทั น ตกรรม
สำหรับเด็ก เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจนมีความ
ชำนาญก่อนทีจ่ ะฝึกปฏิบตั ใิ นผูป้ ว่ ยจริง
นอกจากนี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ทพญ.จารุพมิ พ์
เกียรติประจักษ์ มุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่นักศึกษา
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ดี

การเสียหายของผู้ป่วยด้วย เป็นสิ่งที่เรียกคืนไม่ได้
นักศึกษาเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน อาจารย์ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเด็กและผู้ปกครองที่มารับ
การรักษาตั้งแต่ต้นจนจบไปอย่างเรียบร้อย พยายาม
ชี้แนะให้นักศึกษาเรียนรู้ว่า ตนเองไม่สามารถทำงาน
คนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อื่น
ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างผู้ร่วมงาน ยอมรับในความรู้
ความชำนาญของผูอ้ น่ื ในสาขาทีต่ นเองไม่ถนัด เป็นการ
ทำงานร่วมกัน สำหรับผู้ป่วยควรทำการรักษาด้วย
ความเข้าใจ ไม่เอาแต่ตนเองเป็นทีต่ ง้ั ไม่กอ่ ให้เกิดความ
ลำบากกับผูป้ ว่ ย ทัง้ ด้านจิตใจ และเศรษฐกิจ
การได้มคี ณ
ุ ครูทเ่ี อาใจใส่ อบรมสัง่ สอน ไม่เฉพาะเรือ่ ง
วิชาความรู้ แต่อบรมในเรื่องของความมีระเบียบวินัย
พร้อมทัง้ เป็นตัวอย่างทีด่ ไี ปด้วยมาแต่เด็ก และการได้มี
อาจารย์หลายๆ ท่านที่สละเวลาให้กับศิษย์ ให้กำลังใจ
เห็นอกเห็นใจ สัง่ สอน อบรม ชีแ้ นะแนวทาง แก้ปญ
ั หา
ตลอดการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นความประทับใจ
อย่างยิ่ง จึงพยายามใช้แนวทางของท่านเหล่านั้นเป็น
ตัวอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานต่อมา
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แรงบันดาลใจในการทำงานของผม ทีค่ าดว่าน่าจะเป็นเหตุ
ให้ได้รบั คัดเลือกเป็นอาจารย์ตวั อย่างฯ ประจำปี ๒๕๕๑ นัน้ น่าจะ
มาจากท่านอาจารย์หลายท่านทีผ่ มได้เห็นได้เรียนรู้ เกิดความรูส้ กึ
ประทับใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผมในเวลาต่อมา
เริม่ จากรุน่ พีแ่ ละอาจารย์แพทย์ทเ่ี ป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกัน
ตอนผมเรียนชั้นมัธยมนั้น รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังเรียนแพทย์
ศิริราชและที่จบเป็นอาจารย์แล้ว จะแวะเวียนกลับไปพบรุ่นน้อง
ทีโ่ รงเรียนบ่อยๆ บางครัง้ พาน้องๆ ไปกินข้าว คุยกัน หลายครัง้
มีอาจารย์อาวุโสไปด้วย เช่น พลตำรวจโท นายแพทย์อทุ ยั ศรีอรุณ
สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผม
เมือ่ เข้ามาเรียนในศิรริ าชมีอาจารย์ทเ่ี ป็นแบบอย่างมากมาย
ผมยังจำคำพูดให้เกียรติอย่างมากของท่านอาจารย์สดุ แสงวิเชียร
ที่เรียกนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๑ ทุกคนว่า "หมอ" ทำให้รู้สึกว่า
ตัวเองพองขึ้นด้วยความภูมิใจ ทราบภายหลังว่าท่านต้องการ
ให้พวกเรามีความสำนึกว่าตนเองกำลังจะเป็นแพทย์ ให้เรียนรู้
ที ่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ั ว ให้ ส มกั บ คำที ่ ย กย่ อ งให้ เ กี ย รติ น ี ้
คำเรียกนี้เป็นต้นแบบให้อาจารย์ทุกคนเรียกนักศึกษาแพทย์
ศิริราชว่า "หมอ" ด้วย ท่านอาจารย์วีกิจ วีรานุวัติ เป็นต้นแบบ
ของความเป็นกันเอง กอดคอนักศึกษาแพทย์ในงานรับน้อง
ข้ามฟากและสอนให้ร้องเพลงศิริราชแบบดั้งเดิม แต่เวลาท่าน
แสดงความเห็นในที่ประชุมวิชาการ ทำให้เราทึ่งภาคภูมใิ จใน
ความเก่ง เอาไปคุยอวดกับใครๆ ได้วา่ เป็นลูกศิษย์ของท่าน
อาจารย์ธรี วัฒน์ กุลทนันทน์ ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลปัจจุบัน สมัยที่ท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และกำลังเริ่มพัฒนางานกิจการนักศึกษา ชวนให้
ผมมาช่วยงานกิจการนักศึกษา เป็นแบบอย่างให้ผมเรียนรู้
การทำงานนอกภาควิชา ซึ่งได้ใช้วิชาจิตเวชศาสตร์กับการ
พัฒนานักศึกษาแพทย์ แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเป็นอนุสาสก
ต่อมารวม ๑๗ ปี คงมาจากท่านคณบดีคนปัจจุบนั นี้
แรงบันดาลใจอีกประการหนึง่ ทีท่ ำให้ผมผูกพันกับการดูแล
นักศึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด มาจากอาจารย์นีโลบล เนื่องตัน
และอาจารย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร ทีเ่ ป็นแบบอย่างอาจารย์ทท่ี มุ่ เท ให้เวลา

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
ประจำปี ๒๕๕๑
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.พนม เกตุมาน
สังกัด : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผลงานเด่น :
พัฒนาระบบอาจารย์ทป่ ี รึกษาในคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล และใช้การวิจยั เพือ่ สร้างเครือ่ งมือ
ในการคัดกรองโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลัง
ภยันตราย PTSD เพือ่ ใช้ในชุมชน ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
โดยกรมสุขภาพจิต
นอกจากนี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.พนม เกตุมาน
ยังดำรงตนอยูใ่ นความดี พัฒนาการทำงานให้ทกุ คน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์กร
ช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์อย่างใกล้ชดิ รูจ้ กั นักศึกษาอย่างลึกซึ้ง
เข้าใจชีวติ จิตใจของลูกศิษย์จริงๆ
ในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ท่านอาจารย์สมพร บุษราทิจ เป็น
แบบฉบับในใจผม ถึงการปฏิบตั ทิ ง้ ั ในด้านจิตเวชศาสตร์และด้านธรรมะ
ผมเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ตดิ ตามการพูดของอาจารย์ ทีท่ ง้ั สนุกและมีสาระ
ผมยังประทับใจอาจารย์กวี สุวรรณกิจ ขณะนัน้ ท่านเป็นอาจารย์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ ในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และอาจารย์วณ
ั เพ็ญ
บุญประกอบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ท่านเป็นปรมาจารย์ทเ่ี ป็น
แบบอย่างมากในชีวติ จิตแพทย์ของผม ช่วยสอนถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ทักษะ ช่วยตักเตือนและให้คำแนะนำผมอย่างสม่ำเสมอ
ต้นแบบของการเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ผมคิดว่าได้มาจาก
อาจารย์อรพรรณ ทองแตง ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจาก
สภาอาจารย์ศริ ริ าช เมือ่ ปี ๒๕๔๕ ผมได้แบบอย่างของความเป็น
กัลยาณมิตร ปิยวาจา อัตถจริยา ทีท่ า่ นทำงานร่วมกับภาควิชาอืน่
ทำให้จติ เวชศาสตร์เป็นกัลยาณมิตรของภาควิชาอืน่ ๆ
นอกจากนี้ ผมยังประทับใจแบบอย่างจากท่านอาจารย์สมุ าลี
นิมมานนิตย์ และอาจารย์จินตนา ศิรินาวิน อาจารย์ดีเด่นของ
สภาอาจารย์ในปี ๒๕๓๘ และปี ๒๕๓๙ ตามลำดับ ทัง้ สองท่านนี้
มีอทิ ธิพลต่อความคิดผมมาก และเป็นแบบอย่างการสอนทีด่ เี ยีย่ ม
แรงบันดาลใจสุดท้าย ที่อยู่เบื้องหลัง และช่วยสนับสนุน
ให้ผมมีโอกาสทำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ คงหนีไม่พน้ อาจารย์เพ็ญแข
เกตุมาน ภรรยาผมและลูกๆ ทัง้ สามคน ทีเ่ ป็นกำลังใจ และช่วยให้
ผมมีเวลาทำสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ ขอบคุณครอบครัว พ่อแม่ทช่ี ว่ ย
สร้างพื้นฐานในวัยเด็กที่มั่นคง ขอบคุณโรงเรียน ครูอาจารย์
ทุกท่านตั้งแต่เด็กจนถึงที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ขอบคุณเพือ่ น
ร่วมงานทุกคนทุกระดับทีช่ ว่ ยสนับสนุนการทำงาน
ขอกุ ศ ล ความดี ท ั ้ ง หลายที ่ ผ มได้ ร ั บ กลั บ ไปยั ง ท่ า น
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านด้วยครับ

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

“แรงบันดาลใจ”

ข่าวสภาคณาจารย์
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
ประจำปี ๒๕๕๑
ศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี เชีย่ ววัฒนา

แรงบั น ดาลใจของดิ ฉ ั น ดิ ฉ ั น เดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ที ่
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในปี ๒๕๑๑ ภายหลัง
จากสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะนัน้ ประเทศไทย
ของเรายังล้าหลังทัง้ ทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม การศึกษา
และขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิง่ ทีด่ ฉิ นั เรียนรูใ้ นประเทศญีป่ นุ่ มีอยูม่ ากมาย แต่มคี ำสอน
ของครูชาวญีป่ นุ่ ซึง่ ดิฉนั รับฟังในช่วงสองสามเดือนแรก ซึง่ ประทับ
อยูใ่ นจิตใจมาก กล่าวคือครูญป่ี นุ่ ท่านนัน้ สอนว่า “การสร้างชาตินน้ั
ต้องเริ่มจากการสร้างคน (kunitsukuri wa hitotsukuri)”
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหลังจากนั้น ทำให้ดิฉันเข้าใจและเชื่อมั่นใน
ถ้อยคำนีย้ ง่ิ ขึน้ ทัง้ นี้ เพราะญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นประเทศเกาะ สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและประเทศชั้นนำ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเพราะการทุม่ เททรัพยากรของ
ประเทศ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มานับร้อยปีทผ่ี า่ นมา
เมื่อดิฉันเดินทางกลับประเทศไทย จึงเลือกที่จะมาสอน
หนังสือ แทนที่จะรับข้อเสนอทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่เริ่ม
เข้ า มาลงทุ น ในเมื อ งไทยมากในระยะนั ้ น คำสอนดั ง กล่ า ว
กลายเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการปฏิบัติงาน
เคมีวเิ คราะห์เป็นวิชาทีด่ ฉิ นั เรียนเป็นวิชาเอก ซึง่ ในขณะนัน้
ยั ง ไม่ ม ี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขานี ้
ในภาควิชาเคมีของคณะเรา ดิฉันจึงเริ่มต้นงานด้วยการพัฒนา
การเรียนการสอนทางด้านนี้ ทั้งนี้ เพราะดิฉันตระหนักว่า
องค์ความรู้ด้านนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ดิฉนั ก็
ตระหนักว่า เคมีวเิ คราะห์ มีความจำเป็นเพือ่ จะสร้างหลักประกัน
ว่า เราสามารถตรวจสอบให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม พร้อมๆ ไปกับคุณภาพของชีวติ อย่างแท้จริง
การทำงานในช่วงแรกๆ มีอุปสรรคอยู่มากมายทั้งความ
ไม่พร้อมของบุคลากร และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ความเข้าใจ
ทีย่ งั มีจำกัดเกีย่ วกับความสำคัญของสาขาวิชานี้ และความสนใจ
ใคร่เรียนรู้ของนักศึกษา ความก้าวหน้า และผลงานจึงยังมี
ความจำกัดอยู่มาก ดิฉันมักใช้ประสบการณ์ที่เคยไปเดินปีน

สังกัด : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเด่น :
เป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารจัดการเรียนการสอนและวิจยั
ทางเคมีวเิ คราะห์ ทัง้ ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจยั ทีจ่ ดสิทธิบตั รและผลิตภัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี โดยเฉพาะ
ผลงานวิจยั ชุดทดสอบสารภาคสนามทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คดิ ค้นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี เชีย่ ววัฒนา
ยังเป็นผูท้ ม่ี คี วามรอบรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และ
ฝึกนักศึกษาให้รจู้ กั สังเกตสิง่ รอบตัว และค้นหาคำตอบ
ฝึกให้เข้าใจและสามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้จริง
ภูเขาฟูจิที่ญี่ปุ่น เพื่อเตือนใจตนเองเสมอว่า การปีนภูเขาสูงนั้น
หากมองไปแต่ทย่ี อด เราจะรูส้ กึ เหมือนเกือบไม่ได้คบื ใกล้เข้าไปเลย
แต่หากเรามองลงไปทางตีนเขาบ้าง จะเห็นว่าเราปีนขึ้นมาสูง
ทีเดียว ฉันท์ใดก็ฉนั ท์นน้ั การมุง่ เริม่ งานสำคัญ ซึง่ ยังแทบไม่มี
มาก่อน ย่อมต้องมีทง้ั ความอุตสาหะ วิรยิ ะ และความอดทน
อีกประเด็นหนึง่ ทีด่ ฉิ นั ให้ความสำคัญในการปฎิบตั งิ าน ก็คอื
การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับศิษย์ ทั้งนี้ เพราะดิฉัน
เห็นว่า ความสัมพันธ์เช่นนี้เป็นรากฐานที่จำเป็น ในการที่ดิฉัน
จะสื่อถึงศิษย์ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องทางวิชาการ
สิ่งที่ดิฉันให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือ การสร้างจิตสำนึก
การสร้ า งทั ศ นคติ ด ้ า นจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ให้ เ กิ ด แก่ ศ ิ ษ ย์
ที่เป็นเช่นนี้เพราะดิฉันเห็นว่า ครู ต้องสร้างศิษย์ให้เป็นทั้ง
คนดี แ ละคนเก่ ง ความเป็ น คนดี มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง
ในอาชี พ ของนั ก เคมี ว ิ เ คราะห์ ซึ ่ ง ผลของการวิ เ คราะห์ อ าจ
ให้คุณให้โทษผู้คนได้อย่างกว้างขวาง ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับศิษย์ช่วยให้เราสามารถสื่อให้ศิษย์ได้เห็นถึงบทบาทของ
นักเคมีวเิ คราะห์ทม่ี ตี อ่ สังคมและประเทศในหลายระดับ
ผลงานที่เป็นความภูมิใจคือ การที่กลุ่มงานวิจัยสามารถ
สร้างผลงานจนสามารถผลิตชุดทดสอบสารอย่างง่ายขึ้นใช้เอง
ในประเทศ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผลงาน
ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ท ั ้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน และงานวิ จ ั ย (http://
www.sc.mahidol.ac.th/tha/research/webtestkit/front.htm)
มองกลับไป เมือ่ เวลาผ่านไปสามทศวรรษ ดิฉนั ภูมใิ จ และพอใจ
ทีพ่ วกเราสามารถเดินมาได้ไกลขนาดนี้ แม้เราจะยังมีงานอีกมากมาย
ทีเ่ ราอยากทำ อยากฟันฝ่า ดิฉนั ก็อยากเห็นเพือ่ นร่วมงานศิษย์ทง้ ั หลาย
ช่วยกันและกัน เพือ่ เดินไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ให้ได้
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อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
ประจำปี ๒๕๕๑
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุรยิ า รัตนกุล

“คุณครูที่ข้าพเจ้ารัก”
อาชีพครูอาจารย์เป็นอาชีพทีข่ า้ พเจ้ารัก และอยากเป็น
มาตัง้ แต่เป็นเด็กเข้าเรียนชัน้ ประถมหนึง่ ครูประจำชัน้ คนแรก
ของข้าพเจ้าชื่อคุณครูเนาวรัตน์ คุณครูสวย ดูบอบบาง
นุง่ กระโปรงย้วยนิดๆ สีนำ้ เงินแก่ สวมเสือ้ สีขาว มีปกั ทีค่ อ
และทีแ่ ขน ข้าพเจ้าจำได้วา่ เข้าเรียนกับคุณครูวนั แรกก็คดิ ว่า
คุณครูสวยเก๋ทส่ี ดุ และอยากเป็นเหมือนคุณครูบา้ ง คุณครู
ยิม้ น้อยๆ อยูเ่ สมอ และไม่เคยตีพวกเราเลย พอถึงชัน้ มัธยมสาม
ทีโ่ รงเรียนราชินี ข้าพเจ้ามีคณ
ุ ครูประจำชัน้ ชือ่ คุณครูนนั ทนา
ทรรพวสุ คุณครูทา่ นนีไ้ ด้มสี ว่ นช่วยปลุกปัน้ ให้ขา้ พเจ้าเป็น
คนขยันตามอย่างคุณครูเอง คุณครูมานัง่ ทีโ่ ต๊ะทำงานตัง้ แต่
เวลา ๗ โมงเช้า แล้วเรียกเด็กนักเรียนพวกทีไ่ ปเช้าเช่นข้าพเจ้า
ไปสอนเพิม่ เติมให้ คุณครูสอนให้อา่ นเอาเรือ่ งในใจ ช่วยทำให้
อ่านหนังสือได้เร็วและจำได้แม่นยำ นอกจากนัน้ ยังสอนทุกอย่าง
ที ่ น ั ก เรี ย นถามโดยไม่ เ คยคิ ด ค่ า ตอบแทนแม้ แ ต่ น ้ อ ย
จากการเรียนกับคุณครูนันทนาทั้งปี ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยน
จากคนทีเ่ รียนค่อนข้างดี สอบได้ประมาณ ๘๓-๘๔% กลาย
เป็นคนเรียนดีมาก สอบได้ ๙๗% ข้าพเจ้ารูส้ กึ และยอมรับว่า
อิทธิพลของคุณครูทด่ี นี น้ั มีตอ่ เด็กมากจริงๆ นอกจากเรือ่ ง
เรียนดีแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ซึมซับอะไรที่ดีๆ มาจากคุณครู
นันทนาหลายอย่าง เช่นความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ
ลายมือทีส่ วยงาม การรูจ้ กั บริหารเวลา การดูแลทรัพย์สนิ ข้าวของ
ฯลฯ นับได้วา่ คุณครูนนั ทนาเป็นเทพธิดามาปลุกปัน้ ข้าพเจ้า
จากดินให้เป็นดาว ข้าพเจ้ามีความประทับใจในตัวคุณครู
นันทนามาก และได้ตดิ ต่อใกล้ชดิ กับท่านมาตลอด ท่านได้

สังกัด : อาจารย์พเิ ศษวิทยาลัยศาสนศึกษา
และที่ปรึกษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผลงานเด่น :
เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรก
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท เป็นนักภาษาศาสตร์ชน้ั นำของประเทศไทย
มีผลงานวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์จำนวนมาก
เคยเป็นอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาฝรั่งเศสแด่
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๑ และเป็น
Fulbright Visiting Professor มหาวิ ท ยาลั ย
Eastern Washington และมหาวิทยาลัย Oregon
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง
สุริยา รัตนกุล ยังได้รับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาในระดับที่ดีมากทุกวิชาตลอดมา
มีส่วนพลอยยินดีด้วยกับข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียนสำเร็จ
ได้เป็นคุณหญิง ได้เป็นศาสตราจารย์ น่าเสียดายว่าท่าน
ล่วงลับไปได้ประมาณ ๕ ปีแล้ว
จะหาคุณครูคนใดเป็นอย่างคุณครูนนั ทนานัน้ หายาก
ท่ า นมี ค วามตั ้ ง ใจจะปั ้ น ลู ก ศิ ษ ย์ ค นแล้ ว คนเล่ า ให้ ไ ด้ ด ี
ท่านประพฤติเป็นแบบอย่างในทุกเรื่อง ทั้งในการครองตน
ทัง้ ในการครองคน ข้าพเจ้าจำได้วา่ ไม่เคยได้ยนิ ท่านขึน้ เสียงดัง
หรือดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำไม่ไพเราะ แต่ท่านก็ปกครอง
ลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะลูกศิษย์เข้าใจว่าท่านรักท่านหวังดี
ความคิดจะเป็นครูอาจารย์ของข้าพเจ้าเริ่มมาตั้งแต่
วันแรกทีเ่ ข้าประถมหนึง่ และมาได้รปู แบบแม่พมิ พ์ทช่ี ดั เจน
ในตัวคุณครูนนั ทนา ข้าพเจ้าหวังว่าคุณครูคงยินดีกบั ข้าพเจ้า
ทีข่ า้ พเจ้าได้รบั เกียรติจากมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้ คุณครู
ท่านเคยบอกว่า ครูไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าเป็นครูที่รัก
นักเรียน แต่ขา้ พเจ้าคิดว่านัน่ แหละเป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ
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“แรงบันดาลใจ”

ข่าวสภาคณาจารย์

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
ประจำปี ๒๕๕๑
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ อุดมกิจ

ตัง้ แต่วนั แรกทีต่ ดั สินใจเข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ตระหนักอยูเ่ สมอว่า เป็นภาระทีต่ อ้ งรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่สอนเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การที่จะผลิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น
จะอาศัยเพียงความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว
คงไม่เพียงพอ ผู้ที่เป็นอาจารย์จะต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ในการทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื และจริยธรรมในการทำงานให้กบั
ผู้เป็นศิษย์ ซึ่งต่อไปก็จะต้องไปเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอน
เยาวชนในรุน่ ต่อๆ ไป
การสอนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น จะว่าง่าย
ก็งา่ ย เพราะนักศึกษาส่วนมากจะมีความรับผิดชอบมากกว่า
นักเรียนหรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่จะว่ายากก็ยาก
เพราะความที่นักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็มักจะมีบุคลิกภาพ
และมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึง่ เปลีย่ นแปลงได้ยาก การจะ
พูดคุย ปลูกฝัง แลกเปลีย่ นความคิดหรือทัศนคติใดๆ จึงต้อง
อาศัยการสังเกตบุคลิกลักษณะนิสยั ของนักศึกษาแต่ละคนว่า
เราจะปรับวิธกี ารสือ่ สารให้เข้ากับนักศึกษาแต่ละคนอย่างไร
โดยยึดหลักทีจ่ ะให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาให้มากทีส่ ดุ
จึงพยายามทำตัวเป็นรุน่ พีม่ ากกว่าเป็นอาจารย์ เพราะโดยส่วนตัว
มองว่า นักศึกษาเหล่านีก้ ค็ อื รุน่ น้องทีต่ อ้ งการตัวอย่าง และแนวทาง
ในการดำเนินชีวติ ให้ประสบความสำเร็จต่อไปภายหน้า

สังกัด : สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร์
ผลงานเด่น :
มีผลงานวิจยั ด้านการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทาง
อณูชีววิทยา เพื่อการกระตุ้นการวางไข่ของแม่พันธุ์
กุง้ กุลาดำ โดยไม่ตอ้ งตัดตา ช่วยให้มกี ารใช้แม่พนั ธุก์ งุ้
จากธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าไม่ทรมานสัตว์ และลด
ต้นทุนการผลิตลูกกุ้ง ช่วยตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรได้ดีที่สุด
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ อุดมกิจ
ยังมีผลการประเมินการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ให้ความทุ่มเท และเอาใจใส่นักศึกษา ในความดูแล
อย่างสม่ำเสมอ
แรงบันดาลใจทีส่ ำคัญในการทำหน้าทีข่ องอาจารย์ในวันนี้
ก็คอื ความรัก ความเมตตา และการอบรมสัง่ สอนจากอาจารย์
ทุกท่าน ทีผ่ มได้มโี อกาสร่ำเรียนกับท่านตัง้ แต่ชน้ั มัธยมจนถึง
มหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้ อาจารย์หลายท่านเป็น "ครู" ทีย่ ง่ิ ใหญ่
สำหรับผม เป็นตัวอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิต
ในทุกด้าน วันที่ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นครั้งแรกในการ
เป็นอาจารย์คอื วันทีล่ กู ศิษย์คนแรกสำเร็จการศึกษา ต่อมา
จึงได้รวู้ า่ การได้เห็นลูกศิษย์ทส่ี ำเร็จการศึกษาไปแล้ว ประสบ
ความสำเร็จในหน้าทีก่ ารงานนัน้ เป็นความสุขและความภูมใิ จ
ยิง่ กว่า สิง่ เหล่านีเ้ ป็นแรงบันดาลใจอีกประการหนึง่ ทีท่ ำให้ผม
ตระหนักว่า จะต้องทำหน้าทีอ่ าจารย์ตอ่ ไปให้เต็มความสามารถ
ในวันนี้ผมอาจยังเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อม แต่
สักวันหนึ่งหากการทำหน้าที่อาจารย์ของผม จะมีลูกศิษย์
คนใดนำไปเป็นตัวอย่างได้ อย่างเช่นที่ผมได้น้อมนำการ
ปฏิบตั ติ นของอาจารย์ ทีไ่ ด้สง่ั สอนผมมาเป็นตัวอย่างในการ
ทำหน้าทีน่ น้ั คงเป็นวันทีผ่ มมีความภูมใิ จทีส่ ดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการประชุมระดมสมอง เรื่อง
“ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก" ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่จบการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบตั งิ านวิจยั จากมหาวิทยาลัย Top ๕๐ และเพือ่ สังเคราะห์ รวบรวมความรู้ ความคิดเห็น จากการระดมสมอง นำเสนอ
มหาวิทยาลัย โดยมีวิธีดำเนินการ แบ่งเป็น ๒ เฟส ได้แก่ ๑.รวบรวมรายชื่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Top ๕๐ และ ๒.ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Top ๕๐ มาแลกเปลี่ยน หรือเล่าสู่กันฟัง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.
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บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ บรรณาธิการ
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เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ อยูท่ ส่ี ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขที่ ๙๙๙ หมูท่ ่ี ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑
บรรณาธิการ
ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดลินา ตันหยง ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผศ.วรากร เจริญสุข
รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ผศ.ดลินา ตันหยง ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
ฝ่ายจัดทำต้นฉบับ นางสาวสุจริ า สอนสม นางพัชญา วงษ์วนั ทนีย์ นายอภิชาติ หลงสมบูรณ์
ข่าวสภาคณาจารย์ เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นทั้งด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ หมูท่ ่ี ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

สถานทีพ่ มิ พ์

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓
ไปรษณีย์ศิริราช
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