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ข่าวฝาก จากประธานสภาคณาจารย์
สวัสดีชาวมหิดลทุกท่านครับ ข่าวใหญ่ขา่ วแรก
ทีท่ กุ ท่านคงทราบแล้วคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว เมือ่ วันที่ ๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔
ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว
ข่าวทีส่ อง คือ รองอธิการบดีและผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลชุดแรกโดยกฎหมายแล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ สภาคณาจารย์
ขอแสดงความชื่นชมทุกท่านที่ไม่ได้ลาออก และยังอยู่
ช่วยกันทำงานต่อไปในช่วงเปลีย่ นผ่านอันสำคัญยิง่ นี้
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โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดษิ ฐ์

ข่าวทีส่ าม สภามหาวิทยาลัยมหิดล
ในการประชุม เมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ ถือเป็นการประชุมนัดแรกของ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภามหาวิทยาลัย
ได้รับรองการสรรหาอธิการบดีที่ได้ดำเนินการมาก่อน
หน้านีแ้ ล้ว รวมทัง้ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล และผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั โภชนาการ
ด้วย ตลอดจนได้รับรองการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้เริ่มดำเนินการ
มาแล้วก่อนหน้านี้และกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งตาม
ประกาศที่ประชาคมได้รับทราบนั้น รายชื่อสมาชิก

๒
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สภาคณาจารย์ชดุ ใหม่ จะได้ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๐ และมีการกำหนดวันประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์
ชุดใหม่ทง้ั หมดแล้ว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื ่ อ เลื อ กตั ้ ง ประธานสภาคณาจารย์ และสมาชิ ก
สภาคณาจารย์ชุดเดิมทั้งหมด จะหมดวาระในวันที่ ๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และสภามหาวิทยาลัยได้วนิ จิ ฉัย
แล้ว ให้ประธานสภาคณาจารย์รักษาการต่อไป ตั้งแต่
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกว่าจะได้ประธาน
สภาคณาจารย์คนใหม่
ข่าวที่สี่ ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยได้กำหนด
ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อรับรองกฎหมายลูก
ที่จำเป็นต่างๆ ให้มีผลบังคับใช้ทันเหตุการณ์ โดย
ว่าที่อธิการบดี และท่านอธิการบดีปัจจุบัน รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันดูแลกฎหมายลูกก่อนนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เรื่องสำคัญคือเรื่องค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าวทีห่ า้ คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้แสดง
ความจำนงค์ทจ่ี ะไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และจะขอ
ลาออกจากตำแหน่งคณบดีก่อนหมดวาระในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ ยังไม่รวู้ า่ จะมีคณบดีหรือ
ผูอ้ ำนวยการท่านอืน่ ทีค่ ดิ แบบนีอ้ กี หรือไม่
ข่าวที่หก เป็นข่าวเกี่ยวกับพระอาการประชวร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงประทับอยู่ท่ี
โรงพยาบาลศิรริ าช ขณะรายงานข่าวนี้ ทางสำนักพระราชวัง
ได้แถลงว่า พระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้นมากแล้ว
สามารถหยุดพระโอสถปฏิชีวนะได้แล้ว สภาคณาจารย์
ขอเป็ น ตั ว แทนประชาคมมหิ ด ลร่ ว มถวายพระพร
ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ มี พ ระชนมายุ ย ิ ่ ง ยื น นาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไป
ชัว่ กาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข่าวทีเ่ จ็ด เกีย่ วกับพระอาการประชวรของสมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ที่ทรงประทับที่โรงพยาบาลศิริราชด้วย
เช่ น เดี ย วกั น สภาคณาจารย์ ข อร่ ว มถวายพระพร
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ข่าวสุดท้าย ผมในฐานะประธานสภาคณาจารย์
ทีก่ ำลังจะหมดวาระ และข่าวฝากจากประธานสภาคณาจารย์
ฉบับนี้ จะเป็นฉบับสุดท้ายที่ผมจะเขียนถึงประชาคม
มหิดล ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกสภาคณาจารย์
ทุกท่านทีไ่ ด้ชว่ ยปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ของสภาคณาจารย์
อย่ า งเข้ ม แข็ ง ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องสำนั ก งาน
สภาคณาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ คุณสุจิรา สอนสม
คุณพัชญา วงษ์วันทนีย์ และคุณอภิชาติ หลงสมบูรณ์
ทีไ่ ด้ชว่ ยปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ของสำนักงานสภาคณาจารย์
อย่างเต็มความสามารถ งานสภาคณาจารย์บางช่วงต้องทำ
นอกเวลาราชการ และบางครัง้ ต้องทำในวันหยุดราชการด้วย
ในช่วงทีผ่ มได้รบั ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานทีป่ ระชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๒ วาระติดต่อกัน ต้องมีการทำงานนอกสถานทีด่ ว้ ย ก็ได้รบั
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทัง้ จากรองประธานสภาคณาจารย์
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ และ
เลขาธิการสภาคณาจารย์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมชื่น
สมประเสริฐ และหัวหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์คือ
คุณสุจริ า สอนสม จนภารกิจต่างๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จ
ด้วยดีทกุ ประการ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีศาสตราจารย์
เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ ที่ได้ให้ความกรุณา
ให้เกียรติใช้ความอดทนอย่างเมตตาในบางช่วงที่ผม
ยืนยันในความคิด ซึ่งบางครั้งผมก็มีมุมมองที่แตกต่าง
จากฝ่ายบริหาร แต่กไ็ ม่เคยได้รบั การกลัน่ แกล้งใดๆ จาก
ฝ่ายบริหารเลย ผมก็ขอถือโอกาสนี้บันทึกความชื่นชม
ต่อท่านอธิการบดีและฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยทั้งหมด
มา ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณชาวมหิดลทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้ข้อสังเกต และร่วม
กิ จ กรรมที ่ ส ภาคณาจารย์ จ ั ด อย่ า งอบอุ ่ น ตลอดมา
ผมก็หวังว่า สิง่ ดีๆ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นความทรงจำทีด่ ี
และคงอยูต่ อ่ ไป
ก่อนจบข่าวฝากฉบับสุดท้ายนี้ ผมขอฝากคำกล่าว
ของท่าน Abraham Lincoln อันหนึง่ มายังทุกท่านว่า
"A goal properly set is halfway reached."
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ชัดเจนขณะนี้ คือการทำให้มหาวิทยาลัย
ในโอกาสที่ศาสตราจารย์
มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ เลิศ
คลิ น ิ ก นายแพทย์ ป ิ ย ะสกล
ในระดับนานาชาติ ด้วย
สกลสั ต ยาทร คณบดี
พันธกิจที่มหิดลต้อง
คณะแพทยศาสตร์
เปล่งประกายความเป็น
ศิรริ าชพยาบาลได้รบั
Educator และเป็น
การสรรหาให้ดำรง
Creator of Knowledge
ตำแหน่งอธิการบดี
เป็นทั้งผู้ให้ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดลเริม่
และผู ้ ส ร้ า งความรู ้
ตัง้ แต่วนั ที่ ๙ ธันวาคม
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งสร้ า ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่านได้ให้โอกาส
บุคลากรไปเป็นผูน้ ำช่วยสร้าง
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สังคมประเทศชาติ สู่นานาชาติได้
สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ แรงบันดาลใจ ตัวอย่างเช่น เรามีความโดดเด่นในเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
ความมุง่ หวังและเป้าหมายในการทำหน้าทีผ่ บู้ ริหารสูงสุด โรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย
มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงทีป่ รากฏให้เห็น
ของมหาวิทยาลัยมหิดลในกำกับของรัฐ
โดยทัว่ ไป ใครเป็นผูแ้ ก้ไขปัญหา บัณฑิตและบุคลากร
 สภาฯ : ความรู้สึกที่อาจารย์อาสามาทำหน้าที่ ของมหิดล ต้องมีภาวะผู้นำที่สามารถนำความรู้ความ
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคืออะไร อาจารย์มี สามารถทีแ่ ตกต่างกัน และมีความเป็นมืออาชีพ ร่วมกัน
เป้าหมายอย่างไรคะ และนโยบายสำคัญอะไรคะทีท่ ำให้ แก้ไขปัญหา ผม
อาจารย์ได้รบั การสรรหาเป็นอธิการบดี
อยากเห็ น มหิ ด ล
คณบดี : ผมมีความผูกพันกับมหิดลตั้งแต่เริ่มเข้า เป็นมหาวิทยาลัยทีด่ ี
เป็นนักศึกษาเตรียมแพทย์สงั กัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่การสอน
แล้วข้ามฟากมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย
จบเป็นแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ผมมีความเชื่อมั่น ต้อง transform คน
ในศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังคำทีว่ า่
ทุกๆ ท่าน ทีจ่ ะใช้ความรูค้ วามสามารถร่วมกันผลักดันให้ "Good university teaches, but great university
มหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นเลิศได้ ดังนัน้ เมือ่ ผมมีโอกาส transforms people."
ผมจึงขออาสามาทำหน้าทีต่ รงนี้ คิดว่าทำได้ แต่ไม่ใช่ผม
ทำคนเดียวนะครับ เราต้องช่วยกัน ผมเชือ่ ในสปิรติ ของคน  สภาฯ : เป้าหมายดังกล่าว อาจารย์อยากเห็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและข้าราชการในสายวิชาการ
มหิดล ผมจะเป็นตัวจักร
สายสนับสนุน และสายบริหาร มีสว่ นร่วม
ทีจ่ ะร่วมขับเคลือ่ นพลัง
ในการบริหารอย่างไรบ้างคะ
ความสามารถของชาว
คณบดี : ผมมีความชัดเจนมากในเรือ่ งนี้
มหิดลให้ไปในทิศทาง
ผมตระหนักในหลักการเสมอว่า "คน คือ
ทีเ่ หมาะสม
ทุกสิ่งทุกอย่าง" ไม่ว่าจะเป็นสายไหน
ในส่วนนโยบายที่
คน คือ สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทุกคนต้องช่วยกัน

๔

ข่าวสภาคณาจารย์

ขาดใครก็ไม่ได้ มหิดลมีนกั วิชาการมากและเก่งมากด้วย
ทำอย่างไรเราจะรวมศักยภาพทีม่ พี ลัง ความสามารถนี้
มาร่วมกันทำงาน และเปล่งประกายให้สงู สุด ซึง่ เราทุกคน
ต้องช่วยกัน
สายสนับสนุน มีความสำคัญไม่นอ้ ยกว่าสายวิชาการ
เพราะว่างานวิจยั งานบริการวิชาการต้องมีผชู้ ว่ ยเหลือ
ต้องมีระบบทีเ่ อือ้ ให้มกี ารพัฒนาไปด้วยกัน งานบริการ
ผูป้ ว่ ยก็เป็นพันธกิจทีส่ ำคัญยิง่ ต้องให้คณ
ุ ค่าอย่างชัดเจน
ว่า สิง่ ทีเ่ ขาทำมีประโยชน์
สายบริ ห าร หรื อ อำนวยการไม่ ค วรมองข้ า ม
ความจริงในกลุม่ หลัก ไม่วา่ การบริหารงานบุคคล การเงิน
งานคลังพัสดุ การศึกษา สายนีต้ อ้ งได้รบั การเหลียวแล
ต้องสรรหาบุคลากรคุณภาพ และสนับสนุน
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุด ผม
เคยถามคณบดีของมหาวิทยาลัย
ที่ญี่ปุ่นว่า การบริหารงานบุคคล
เป็นอย่างไร เขาให้ถามเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
เข้มแข็งมาก การพัฒนาบุคลากร
กลุ ่ ม นี ้ จึ ง มี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง
อย่างทีฮ่ อ่ งกง ผูอ้ ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจมาก เมื ่ อ ผู ้ บ ริ ห ารให้ นโยบาย
เขาสามารถทำงานได้ดีมาก ไม่ควรใช้สายอาจารย์
ไปทำงานหนักในส่วนนี้ ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรกลุม่ นี้
จึงเป็นหัวใจทีจ่ ะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยในอนาคต สายวิชาการเรามีความเข้มแข็ง
ควรมีการพัฒนาสนับสนุนให้กา้ วไกลยิง่ ๆ ขึน้ ไป
 สภาฯ : มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี ค ณะ/สถาบั น
วิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานมากมาย อาจารย์จะมีแนวทาง
อย่างไร ในการทำให้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ มี
synergy ในการทำงานร่วมกัน
คณบดี : ผมว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศ
ให้ ม ี ค วามรู ้ ส ึ ก ว่ า นั ก วิ ช าการที ่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม เดี ย วกั น
ควรจะมารวมตัวกัน ทำบางสิง่ บางอย่างให้เกิดประโยชน์
ในอนาคตไม่มใี ครอยูโ่ ดดเดีย่ วได้ ต้องมีการร่วมมือกัน
ทัง้ Multidisciplinary และ Interfaculty function ควรมี
เกิดขึน้ อย่างมากมาย เป็นหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยทีต่ อ้ ง
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กระตุน้ ให้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ เห็นว่าจะทำงาน
โดดๆ ไม่ได้อกี แล้ว ต้องมีการร่วมมือกันมากขึน้ ทำให้
เห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน และต้องส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศการทำงานร่วมกันได้ ทีมผู้บริหาร
คงต้องไปเยีย่ มเยือนตามสถาบันต่างๆ โดยใช้เวลาไม่เกิน
สามเดือนแรก ผมจะตัง้ คำถามว่า Area of Excellence
ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยของท่านคืออะไร ถ้าจะ
ไปให้ถึงจุดนั้น ต้องทำอย่างไร ต้องมีความร่วมมือ
ระดับใดบ้าง ระหว่างคณะหรือระหว่างมหาวิทยาลัย
หรือระหว่างประเทศอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกๆ
คณะต้องฉายภาพให้เห็น และการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้ จะทำให้ทราบถึงความเกีย่ วข้องกันและสามารถ
นำไปสร้างกลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิผล
 สภาฯ : การฉายภาพการ
ทำงานประชุมวิชาการระหว่าง
รามาธิบดีและศิริราช สะท้อน
กรณีความร่วมมืออย่างไรบ้างคะ
คณบดี : นัน่ เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น
ยั ง ต้ อ งการความต่ อ เนื ่ อ งลั ก ษณะ
รูปแบบความร่วมมือ อาจจะเป็น ๓ - ๔ ปี
ต่อครัง้ หลังจากนัน้ มีงานต่อเนือ่ งทีจ่ ะประสานกัน แม้วา่
จะมีความรูส้ กึ แข่งขันกันในทีอยู่บ้าง แต่ที่ชัดเจนคือ
เรือ่ งข้อมูลไม่มกี ารปิดบัง อย่างเช่น The Heart เริม่ ต้น
ทีศ่ ริ ริ าช และตอนนีร้ ามาธิบดีกเ็ กิดแล้ว มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ นั ได้
ทีส่ ำคัญคือ งานวิจยั ควรมีความร่วมมือกันควรเป็น
Multiprofession อย่ า งเช่ น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ควรมีเวทีให้มี
การทำงานร่วมกัน ทำ Biomedical Engineering การ
ประชุมคณบดี ไม่ควรพูดถึงแต่งานประจำ ต้องมีการพูด
การทำงานในรูปแบบ Multiprofession การฉายภาพ
Excellence และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ การทำงานยังไม่สะท้อนความเข้มแข็ง ยังขาด
Management ต้ อ งดึ ง คนเก่ ง และมี ค วามสามารถ
มาร่วมกันทำงานและทำอย่างไร จึงจะมีหน่วยงาน
ที่เข้มแข็งอย่างเช่น สกว. สวทช. เราต้องการสถาบัน
สร้างเสริมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง มีความเป็นมืออาชีพ
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มีความเชื่อมโยง และสร้างความร่วมมือในการวิจัย ทุกคณะต้องรับนโยบายไปทำนะ สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือ
คงต้องมีการปรับเรื่องโครงสร้าง เพื่อรองรับพันธกิจ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด มีการทำวิจยั ใหม่ๆ และการนำ
ด้านนีอ้ ย่างจริงจัง
ผลงานวิจัยแปรรูปให้เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
 สภาฯ : มีรูปแบบการบริหารงานที่เป็นนวัตกรรม เป็นรูปธรรม
ใหม่ๆ อะไรบ้างคะ ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
ทีค่ ดิ ยากมากก็คอื จะสร้างวัฒนธรรมมหิดลอย่างไร
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ชาวมหิดลรูส้ กึ ว่ามีความสุขในการ ผมอยากเห็นมหิดล หนึ่ง สะท้อนภาพของความเป็น
ทำงาน พร้อมกับมุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ เลิศ
มืออาชีพ (Professionalคณบดี : ชัดๆ เลยนะครับ คนทำงานจะมีความสุข
ism) งานทุ ก ๆ ด้ า น
ก็ตอ้ งทำงานในทีด่ ๆี สิง่ แรกคือเราต้องปรับให้ศาลายาเป็น
ที่ทำต้องเป็นมืออาชีพ
The Place of Promise เราจะทำให้ศาลายาเป็นแหล่งที่
สอง มีการสร้างนวัตกรรม
นักวิชาการ นักวิจัย ครู นักศึกษา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
(Innovation) และสาม
อย่างมีคณ
ุ ภาพ Together we will make Difference and
มีคุณธรรม (Integrity)
Excellence เราต้องทำให้ศาลายาแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
เราต้องช่วยกันสร้าง Culture &
อืน่ ถ้าเราร่วมมือกันย่อมสร้างความแตกต่างและความ Value นี้
เป็นเลิศได้แน่นอน
มหิดลต้อง Bright and Light มหิดลต้องสว่างและสดใส  สภาฯ : ถ้าเราต้องสร้างวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า
ทุกคณะ ทุกพืน้ ทีต่ อ้ ง Bright and Light แล้วใจคนก็จะ จะทำอย่างไรกันดีคะ
สว่างสดใสด้วย ถ้าทำให้ทกุ คณะในศาลายาช่วยกันดูแล คณบดี : ทุกคนต้องช่วยกันคิด ถ้าเราใส่สิ่งที่ทุกคน
สิ่งแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ ให้สดใสสวยงาม ยอมรั บ ได้ ใส่ ต ั ว แปรที ่ เ หมาะสม ดั ง เช่ น ปั จ จุ บ ั น นี ้
ในลักษณะของหน้าบ้าน น่ามอง อาจจะมีการประกวดกัน ศิริราชมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน ถ้าสร้างวัฒนธรรม
เพื่อดูแลความสวยงามของพื้นที่ โดยในส่วนกลางอาจ MAHIDOL ได้ก็เป็นกลไกไปสู่ความสำเร็จ ต้องฝาก
มีการตัง้ หน่วยงานเพือ่ ดูแลศาลายา เพือ่ ดูแล master plan ชาวประชาคมช่วยกันคิดว่า ถ้านึกถึง MAHIDOL จะให้
การใช้พน้ื ที่ การปลูกต้นไม้ รวมทัง้ การดูแลสิง่ แวดล้อม นึกถึงอะไร อย่างเช่น ทีศ่ ริ ริ าช ตัว A มาจาก Altruism
ทุกพื้นที่ต้องได้รับการเหลียวแล ให้สดใส สวยงาม หมายถึง การทำการใดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น นึกถึง
ใช้งานได้ สามารถใช้สถานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ประโยชน์ของผูอ้ น่ื เป็นอันดับหนึง่ ดังทีส่ มเด็จพระราชบิดา
ให้ ม ี ค วามแตกต่ า ง ทุ ก คนต้ อ งช่ ว ยกั น ทำอย่ า งไร ตรัสไว้ ส่วน H น่าจะเป็น Humanity ความเป็นมนุษย์
ให้ศาลายาเป็น The Place of Promise เช่น ทำให้ เหล่านี้เป็นต้น จะต้องไปช่วยกันคิด ประชาคมต้อง
สวนสมุนไพร น่าสนใจ เป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ราร่วมกันสรรสร้าง ช่วยกันคิดว่า MAHIDOL จะสะท้อนวัฒนธรรมและ
เพื่อความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่าง ทุกคนต้อง ความมีคณ
ุ ค่าอย่างไร สภาคณาจารย์ควรไปดำเนินการต่อ
ช่ ว ยกั น ผมจะเชิ ญ ดร.สุ เ มธ เราทุกคนต้องช่วยกัน ต้องช่วยกันคิดครับ เพราะว่า
ตันติเวชกุล มาช่วยพัฒนา วัฒนธรรมและค่านิยม Culture and Value จะนำพามหิดล
สวนสมุนไพร โดยการ ไปสู่ความสำเร็จ ถ้าเราใส่สิ่งที่ทุกคนยอมรับ แม้มีอะไร
พัฒนาในองค์รวมจะใช้ ทีแ่ ตกต่างก็สร้างได้ ตอนนีศ้ ริ ริ าชมีแล้ว เป็นดังนี้
slogan ว่า "Think
S = Seniority, I = Integrity, R = Responsibility,
big ~ Start small ~ I = Innovation, R = Respect, A = Altruism, J =
Show small success Journey to Excellence and sustainability ประชาคม
along the away" มหิดลต้องช่วยกันคิด ผมคิดคนเดียวไม่สำเร็จนะ
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 สภาฯ : อาจารย์จะสื่อสารถึงประชาคมมหิดล
ให้มีความมั่นใจใน "ทีมบริหาร" อย่างไรในยุคของการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะนำพามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ
ในการปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
คณบดี : การที ่ ผ มและที ม บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
จะประสบความสำเร็จหรือไม่ บุคลากรทุกคนต้องช่วยกัน
"ทำงาน" ผู้บริหารจะเป็นผู้รวบรวมพลังความสามารถ
ของบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นกลุ่มก้อน แล้วผลักดัน
ให้ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน ผมจะพยายามเลือกทีมบริหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะของการเป็นผูใ้ ห้ มากกว่าผูร้ บั ทุกคนทีม่ า
ทำหน้าทีบ่ ริหาร ควรทำหน้าทีเ่ พือ่ ผูอ้ น่ื เป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถ "มองกว้าง คิดไกล ไปให้ถงึ "
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 สภาฯ : อาจารย์มหี ลักการประสานแนวคิ ด ของ
คณะผูบ้ ริหารจาก คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัยต่างๆ อย่างไร
บ้างคะ
คณบดี : ผมถือว่า
การประชุมนีส้ ำคัญ
เหมือนทีอ่ งค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสอนว่า หมัน่ ประชุมกัน
เนืองนิตย์ โดยพร้อมเพรียงกันประชุมอันเป็นหลัก
คำสอนเรื่อง อปริหานิยธรรม ธรรมเพื่อความสามัคคี
ให้มกี ารประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเปลีย่ นเวทีการประชุม
คณบดีให้เป็นเวทีที่สร้างสรรในทางวิชาการ คุยเรื่อง
 สภาฯ : อาจารย์จะประกาศทีมบริหารเมือ่ ไหร่คะ ประเด็นการวิจยั การพัฒนาองค์การ การพัฒนาในด้าน
คณบดี : ตอนนีก้ ใ็ กล้ๆ จะครบแล้ว ตอนนีย้ งั ขาด ต่างๆ
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
 สภาฯ : อาจารย์แสดง
เจตนาว่าต้องการ "การมี
 สภาฯ : ในการดูแล หล่อหลอม
ส่วนร่วม" จากทุก ๆ คน
บ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ทุ ก ๆ หน่ ว ยงาน จะมี
อาจารย์มกี ลยุทธ์อย่างไรบ้างคะ
ช่องทางรับความเห็น และ
คณบดี : อยากฝากให้ประชาคม
ให้ ป ระชาคมมี ส ่ ว นร่ ว ม
ช่วยกันตระหนักว่านักศึกษา คือ
อย่างไรคะ
ผูท้ ส่ี ำคัญทีส่ ดุ ของมหาวิทยาลัย ถ้า
คณบดี : ตอนนี ้
ปราศจากนักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัย
ยั ง ไม่ ช ั ด เจนนะ ถ้ า จะใช้
มหิดลก็ไม่เป็นมหาวิทยาลัย เพราะ
internet คงจะได้ ข ้ อ มู ล
ฉะนั้น นักศึกษาคือผู้ที่กระตุ้นให้
มากมายแต่จะเป็นประโยชน์
บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ มีความ
จริงหรือไม่ หรือจะเป็นช่องทาง
กระตือรือร้น นั ก ศึ ก ษาคื อ ผู ้ ท ี ่
ให้เกิดการระบายความรู้สึก
กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ๆ
สือ่ ความในแง่ทศั นคติเชิงลบ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ นักศึกษาคือ คนที่
ต่อกันหรือไม่ ผมว่าถ้าเรา
เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุด
ทำเป็ น เชิ ง ระบบ ทุ ก คณะ
อย่าคิดว่านักศึกษาคือคนที่ทำให้
ทุกหน่วยงานทำเพื่อส่วนรวม
เราเดือดร้อนรำคาญ ตรงกันข้าม
ร่วมกัน เพือ่ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาคือทุกสิ่งทุกอย่างของ
ถ้าทุกหน่วยงานทุกคณะไม่ทำ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาคืออนาคต
อย่ า งนี ้ ก็ ไ ปไม่ ไ ด้ ขอคิ ด ดู
ของมหาวิ ท ยาลั ย และของ
อีกหน่อยว่า ถ้าจะสือ่ ถึงอธิการบดี
ประเทศนี้
โดยตรง จะใช้ชอ่ งทางอย่างไร
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 สภาฯ : ในมหาวิทยาลัยมหิดลมีหน่วยงานต่างๆ
มากมาย บางที เ รานึ ก ถึ ง ตั ว เองมากกว่ า เป้ า หมาย
องค์การ และยังต้องตระหนักถึงเป้าหมายระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์จะมีกลยุทธ์อย่างไร ที่จะ
สะท้อนว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในยุคของ
การปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างบรรลุเป้าหมายระดับปัจเจกบุคคล และ
เป้าหมายร่วมระดับองค์การทีม่ หี ลายๆระดับอย่างไร
คณบดี : ต้องช่วยกันหา ต้องร่วมกันสร้างค่านิยม
วั ฒ นธรรมร่ ว ม แล้ ว สิ ่ ง นี ้ จ ะสื ่ อ เข้ า ไปที ่ ร ะดั บ บุ ค คล
ถ้าทุกคนมีค่านิยมร่วม มีใจทำงานให้องค์การเหมือน
ทำงานให้ ก ั บ ตั ว เอง สิ ่ ง เหล่ า นี ้ ค ื อ พลั ง อั น มหาศาล
ที่จะส่งต่อไป ก้าวไปสู่เป้าหมายระดับองค์การ ในมุม
กลับกัน ผู้บริหารก็จะสื่อย้อนกลับมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้ อ งสื ่ อ ให้ ไ ด้ คนมหิ ด ลมี
คุณลักษณะอย่างไร ต้องใช้
เวลานะครับ ทีศ่ ริ ริ าชใช้เวลา
มากกว่าสองปี ตอนนีน้ ะ ทุกคน
แม้แต่นักศึกษาแพทย์จะพูด
ติดปากแล้วว่า "ศิริราชคือ
พีน่ อ้ งความถูกต้องเรายึดมัน่
รับผิดชอบร่วมกันร่วมสร้างสรรค์
ร่ ว มพั ฒ นา"มหิ ด ลต้ อ งสื ่ อ
ความเป็น Characterize ของ
มหิ ด ล เช่ น เรื ่ อ ง Professionalism, Innovation,
Integrity ทุกคนต้องตระหนักรู้เสมอว่า ไม่ว่าจะทำงาน
ทีไ่ หน งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการศึกษา
ทุกอย่างที่ทำคือมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น หมอ พยาบาล
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักภาษา อาจารย์ นักวิจัย
นักบริหาร "ทุกอย่างที่ฉันทำคือดีที่สุด ฉันคือมืออาชีพ
ในสิง่ ทีฉ่ นั ทำ" เราต้องสือ่ ไปยังบุคลากรทุกระดับ จะแปร
เปลีย่ นเป็นพลังอันมหาศาลร่วมกันทัง้ หมด เราต้องเน้นว่า
คนมหิดลต้องมีคุณธรรม ทำเพื่อผู้อื่น ทุกอย่างต้องมี
การสรรสร้ า งสิ ่ ง ใหม่ ๆ "องค์ ก รจะเป็ น องค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู"้ เป็น Learning Organisation
 สภาฯ : ทีผ่ า่ นมาเรามีการประเมินผลงาน โดยจุดเน้น
เป็นที่ระดับปัจเจกบุคคล ดังนั้น ในอนาคตจะมีการ
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๗

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในระดับองค์การอย่างไร
คณบดี : เห็นด้วยว่าเป็นที่แน่นอนที่ทุกคณะ/ สถาบัน
ต้องมี Corporate KPI และทีเ่ น้นมากๆ ด้วย คือ Human
Resource Management ต้ อ งสามารถสร้ า งระบบ
การประเมิน Performance Evaluation ที่เข้มแข็ง
มี ค ุ ณ ภาพ เพราะไม่ อ ย่ า งนั ้ น เราจะปรั บ ตั ว ต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารไม่ราบรื่น ต้องทำเป็นแผน
กลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิผล ผมมองว่าวัฒนธรรมเป็นสิง่ สำคัญ
แต่ผบู้ ริหารต้องสร้างสิง่ แวดล้อม ให้บคุ ลากรสามารถจะ
Create วัฒนธรรมทีต่ อ้ งการในระดับปัจเจกบุคคล และ
ระดับองค์การด้วย ต้องช่วยๆ กันทำนะ ก็ไปได้ดี
 สภาฯ : ตอนนีท้ กุ คนทำงานอยูใ่ นมหาวิทยาลัยมหิดล
ในกำกับของรัฐแล้ว แต่ละคนจะเตรียมตัว เตรียมใจ
อย่างไรดีคะ
คณบดี :
"ถ้ า คนๆนั ้ น ได้ ท ำหน้ า ที ่
ของตนอย่ า งดี ท ี ่ ส ุ ด แล้ ว
ไม่ ต ้ อ งเตรี ย มตั ว อะไรเลย"
เพราะว่ า คุ ณ ค่ า ของเขาจะ
ปรากฏได้ชดั เอง มีบางคนยังรัก
ความเป็ น ข้ า ราชการมากๆ
แม้ว่าจะมีอะไรที่ดีๆ ก็ตาม
ฉันก็จะยังอยู่เป็นข้าราชการ
จนเกษียณ เพราะฉะนั้นจะ
ตอบคำถามแทนใครไม่ได้นะ และไม่ได้มคี วามคิดว่า ต้อง
กระตุ้นให้ทุกคนต้องออกนอกระบบ
ขอให้ทกุ ๆ คนได้เลือกในสิง่ ทีต่ นเอง
คิดว่าเหมาะสม ยังมีเวลาให้เลือก
อีกมาก แต่ถ้ามั่นใจว่าตัวเองเป็น
ผู้ที่ทำดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะทำงาน
ในระบบใดก็ตามก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างแน่นอน

๘
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สรุปการดำเนินงานของสภาคณาจารย์
ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. การประชุม
๑.๑ จัดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ จำนวน ๒๓ ครัง้
๑.๒ จัดประชุมสภาคณาจารย์ วิสามัญ จำนวน ๑ ครัง้
๑.๓ จัดประชุมปรึกษาหารือ เรือ่ ง "ปัญหาสถานการณ์บา้ นเมือง" จำนวน ๒ ครัง้
๒. การจัดสัมมนาทางวิชาการ
สภาคณาจารย์ได้จดั สัมมนาทางวิชาการ จำนวน ๓ ครัง้ ดังนี้
๒.๑ ร่วมกับศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวธิ ี จัดสัมมนาเรือ่ ง "สานเสวนา หาทางออก : บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปจั จุบนั "
เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
๒.๒ จัดสัมมนา เรือ่ ง "แนวทางพัฒนาระบบการทำงานของสภาคณาจารย์" เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
๒.๓ จัดโครงการนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีพบประชาคม เรื่อง "การทำความเข้าใจกับประชาคมเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรม ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Video Conferencing ไปยัง ๓ วิทยาเขต
๓. การคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์
๓.๑ การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๙ มีผไู้ ด้รบั การคัดเลือก จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์นงพงา ลิม้ สุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒. รองศาสตราจารย์ผจงพร สุภาวิตา
คณะพยาบาลศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์คลินกิ มัลลิกา ศิรริ ตั น์
คณะทันตแพทยศาสตร์
๔. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วนั งาม กองเกตุใหญ่
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
๓.๒ การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๐ มีผไู้ ด้รบั การคัดเลือก จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่
๑. รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร
คณะพยาบาลศาสตร์
๒. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฑิ รู ย์ ถิระโสภณ
สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์วสิ ฐิ จะวะสิต
สถาบันวิจยั โภชนาการ
๔. ศาสตราจารย์สญ
ั ญา สุขพณิชนันท์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
๕. รองศาสตราจารย์สลุ ี ทองวิเชียร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๔. การประชาสัมพันธ์
๔.๑ จัดทำข่าวสภาคณาจารย์ เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยและสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ
จำนวนทัง้ หมด ๒๓ ฉบับๆ ละ ๒,๘๐๐ เล่ม และมีขา่ วสภาคณาจารย์ฉบับพิเศษ ๑ ฉบับ โดยจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-newsletter) เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบนั รวมเป็น ๑๖ ฉบับ และส่งข่าวฯ ทัง้ ทางอีเมล์และไปรษณียม์ หาวิทยาลัย
ให้บคุ ลากรในมหาวิทยาลัย และ ปอมท.
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ ของสภาคณาจารย์ผา่ นทาง web site สภาคณาจารย์ใน Intranet และ Internet
๔.๓ Update ทำเนียบสมาชิกสภาคณาจารย์ใน web site ของสภาคณาจารย์
๕. ประธานสภาคณาจารย์รว่ มเป็นกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๕.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
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ข่าวสภาคณาจารย์

๙

๕.๒ กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (บบ.มม.)
๕.๓ กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๔ กรรมการสรรหาอธิการบดี
๕.๕ กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕.๖ กรรมการสรรหาผูส้ มควรได้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
๕.๗ กรรมการสรรหาคณบดี
๕.๘ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๕.๙ ประธานดำเนินการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำโดยตำแหน่ง
๕.๑๐ ประธานกรรมการต้อนรับอาจารย์สกั ขีพยานและแขกผูม้ เี กียรติในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
๕.๑๑ คณะกรรมการในการจัดงานวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑๒ คณะอนุกรรมการปฏิรปู และพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร
๕.๑๓ คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ
ระดับ ๖, ๗-๘ ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูช้ ำนาญการพิเศษ ระดับ ๙
๕.๑๕ คณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑๖ คณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งการเงินและพัสดุ
๕.๑๗ คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ
๕.๑๘ คณะทำงานพิจารณาและติดตามร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
๕.๑๙ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์
๕.๒๐ คณะกรรมการพัฒนาผังแม่บท ระบบกายภาพและภูมทิ ศั น์
๖. ประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์รว่ มเป็นกรรมการต่างๆ ของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดังนี้
๖.๑ ประธานสภาคณาจารย์ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นประธานทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙
๖.๒ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นรองเลขาธิการ ปอมท.
๖.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของ ปอมท. ดังนี้
๑. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สภุ าวรรณ เศรษฐบรรจง
๒. สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๓. สาขาสังคมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประเสริฐไชย สุขสอาด
๔. สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์
๖.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของ ปอมท. ดังนี้
๑. สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
๒. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์กมั ปนาท ภักดีกลุ
๓. สาขาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
๔. สาขามนุษยศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
๗. ประธานและสมาชิกเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับ ปอมท. ดังนี้
๗.๑ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร ปอมท. จำนวน ๑๗ ครัง้
๗.๒ เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ จำนวน ๒๐ ครัง้
๗.๓ เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยวิสามัญ จำนวน ๔ ครัง้
๗.๔ ประธานและรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๑ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๘ ของทีป่ ระชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรือ่ ง "รัฐและมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจสูเ่ วทีโลก" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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๗.๕ ประธานและสมาชิกเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง "การปฏิรปู การเมืองภาคสอง" เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
๗.๖ ประธานและรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๑ เข้าร่วมประชุม เรือ่ ง "การบริหารงานบุคคลและการกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการของข้าราชการภายใต้อำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา" เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
๗.๗ ประธานเข้าร่วมสัมมนา เรือ่ ง "ผลกระทบของวิกฤตการณ์ของอุดมศึกษาทีม่ ตี อ่ สังคมไทย" ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
๗.๘ ประธาน รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๑ เลขาธิการ และสมาชิกจำนวนหนึง่ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ปอมท. เรือ่ ง
"ยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาไทย : วิกฤตหรือโอกาส" ในวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๔๙ ณ เดอะไทด์รสี อร์ท จังหวัดชลบุรี
๗.๙ ประธานและเลขาธิการเข้าร่วมการสัมมนา เรือ่ ง "มหาวิทยาลัยจะมีคณ
ุ ภาพและรับใช้สงั คมให้ดขี น้ึ ได้อย่างไร" ในวันอังคาร
ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ
๗.๑๐ สมาชิกสภาคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการของ ปอมท. เรือ่ ง "ทิศทางอุดมศึกษาไทย : จุดเปลีย่ นทีท่ า้ ทาย"
ในวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
๘. การคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท.
๘.๑ สภาคณาจารย์ได้เสนอชื่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี ๒๕๔๙ โดยผลการคัดเลือกปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั คัดเลือก
จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธารา ตริตระการ จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และศาสตราจารย์วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด จากคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล
เพือ่ เป็นเกียรติในการสัมมนาวิชาการ ปอมท. ประจำปี ๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ณ เดอะไทด์รสี อร์ท จังหวัดชลบุรี
๘.๒ สภาคณาจารย์ได้เสนอชือ่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ คัดเลือกเป็นอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของทีป่ ระชุมประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี ๒๕๕๐ โดยผลการคัดเลือกปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั คัดเลือก
จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตราจารย์
แพทย์หญิงนภาธร บานชื่น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล
เพือ่ เป็นเกียรติในการสัมมนาวิชาการ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
๙. สมาชิกสภาคณาจารย์รว่ มเป็นกรรมการต่างๆ ดังนี้
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุริยะมณี และรองศาสตราจารย์กัมปนาท ภักดีกุล เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการบริหารศูนย์ศาลายา
๙.๒ รองศาสตราจารย์อาทร ริว้ ไพบูลย์ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ
มีการประชุมระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จำเนียร สายขุน ระหว่างวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๙.๓ รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
๙.๔ รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
และคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ
๙.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุริยะมณี เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย
๑๐. ประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์รว่ มกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑๐.๑ ทำบุญตักบาตรเนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่
๑๐.๒ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ข่าวสภาคณาจารย์

๑๑

๑๐.๓ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่ งในวันมหิดล
ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๐.๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธมี อบโล่รางวัลอาจารย์ตวั อย่าง ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๐.๕ เป็ น กรรมการต้ อ นรั บ อาจารย์ ส ั ก ขี พ ยานและแขกผู ้ ม ี เ กี ย รติ ใ นงานพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รฯ และเป็ น
กรรมการจัดงานพิธกี ฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกปี
๑๑. สรุปการดำเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ
๑๑.๑ ฝ่ายกิจการบริหาร มีการประชุมจำนวน ๑ ครัง้
- ประชุมเลือกตัง้ ประธานและเลขานุการฝ่ายฯ
๑๑.๒ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการประชุมจำนวน ๑ ครัง้
- ประชุมเลือกตัง้ ประธานและเลขานุการฝ่ายฯ
๑๑.๓ ฝ่ายวิชาการ มีการประชุมจำนวน ๒ ครัง้
- ประชุมเลือกตัง้ ประธานและเลขานุการฝ่ายฯ
- พิจารณาเรือ่ ง ประกาศ ก.พ.อ.ฯ
๑๑.๔ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ มีการประชุมจำนวน ๙ ครัง้
- พิจารณาดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่าง
- พิจารณาดำเนินการเสนอชือ่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพือ่ รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
- พิจารณาดำเนินการเสนอชือ่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพือ่ รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท.
๑๑.๕ ฝ่ายสวัสดิการ มีการประชุมจำนวน ๑ ครัง้
- ประชุมเลือกตัง้ ประธานและเลขานุการฝ่ายฯ
๑๑.๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการประชุมจำนวน ๕ ครัง้
- ประชุมเกีย่ วกับการนำเสนอข่าว และการกำหนดภารกิจของกองบรรณาธิการ
๑๑.๗ ฝ่ายรับเรือ่ งร้องเรียน มีการประชุมจำนวน ๙ ครัง้
๑๒. รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
๑๒.๑ สภาคณาจารย์ได้เสนอชือ่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธารา ตริตระการ เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ของมูลนิธอิ นุสรณ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และได้รบั การคัดเลือก โดยเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
๑๒.๒ สภาคณาจารย์ได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงลีนา องอาจยุทธ เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"
และได้รบั การคัดเลือก โดยเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
๑๓. การศึกษาดูงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มาศึกษาดูงานสภาคณาจารย์ดา้ นการบริหารจัดการ
และภารกิจหน้าทีข่ องสภาคณาจารย์ เมือ่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐
๑๔. ศาลายา
ประธานสภาคณาจารย์ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา เรื่อง "ข้อกังวลของสภาคณาจารย์ต่อวิทยาเขตศาลายา"
ซึง่ ผูอ้ ำนวยการได้ทำหนังสือตอบเพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง เลขาธิการสภาคณาจารย์ได้นำลงในข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๐
๑๕. แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซือ่ -ตลิง่ ชัน
ประธานได้เสนอเรือ่ ง แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซือ่ -ตลิง่ ชัน ตามข้อเสนอของคุณประเวศ อิงคดาภา ต่อผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
๑๖. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๑๖.๑ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นพันธกิจทีส่ ำคัญในการติดตามการร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
โดยมีการแต่งตัง้ คณะทำงานเพือ่ ติดตามร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซึง่ มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ชมชืน่ สมประเสริฐ
เป็นประธาน และกรรมการ รวมทัง้ หมด ๘ คน ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมผ่านทาง senate@mahidol.ac.th
และได้จดั ทำบทสรุปผูบ้ ริหารจำนวน ๒ ฉบับ เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และรายงานสรุปความก้าวหน้า

๑๒ ข่าวสภาคณาจารย์
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เสนอสมาชิกสภาคณาจารย์ จำนวน ๕ ฉบับ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
๑๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมชื่น สมประเสริฐ เลขาธิการ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุริยะมณี สมาชิกฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... มีการประชุม ๑๕ ครัง้
สภาคณาจารย์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการนับวาระของผู้บริหารต่อเนื่อง โดยทำหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
สรุป คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอให้มกี ารนับวาระของผูบ้ ริหารต่อเนือ่ ง
๑๗. ร่างข้อบังคับ / ประกาศ
สมาชิกสภาคณาจารย์ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ (กฎหมายลูก) ๔ ฝ่าย ดังนี้
- คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ เกีย่ วกับสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการคลัง การเงิน และพัสดุ
- คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ ด้านโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ ด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของสภาคณาจารย์ ประธานได้แต่งตัง้ คณะทำงานติดตามการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ เพือ่ วิเคราะห์กฎหมายลูก
ต่างๆ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชมชืน่ สมประเสริฐ เป็นประธาน ได้รบั ฟังความคิดเห็นจากประชาคมผ่านทาง e-mail ระหว่างวันที่
๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ และได้มกี ารประชุม ๒ ครัง้ และนำเสนอข้อคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐
๑๘. เรือ่ งอืน่ ๆ
๑๘.๑ ประธานสภาคณาจารย์ได้เสนอชือ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๑๕ คน ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๑๘.๒ สภาคณาจารย์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัย ซึง่ ได้ดำเนินการดังนี้
- จัดทำคูม่ อื การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ โดยได้เผยแพร่ให้คณาจารย์ทง้ั มหาวิทยาลัยและนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จัดสัมมนา เรื่อง "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์" เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐
ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
- สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งระดับคะแนนความสำเร็จของการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ทีส่ ภาคณาจารย์เป็นผูด้ ำเนินการได้ ๕ คะแนนเต็ม
- เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะทำงานจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
เป็นประธาน มีประธานสภาคณาจารย์ และเลขาธิการ เป็นคณะทำงาน
๑๘.๓ สภาคณาจารย์ได้แต่งตัง้ คณะทำงานเพือ่ ติดตามร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
๑๘.๔ สภาคณาจารย์ได้แต่งตัง้ คณะทำงานติดตามการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ
๑๘.๕ สภาคณาจารย์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ....
๑๘.๖ ประธานได้รบั เชิญจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเดินทางไปประเทศไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และสวีเดน
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพือ่ เจรจาความร่วมมือทางการศึกษาและวิจยั ระหว่างประเทศไทยกับทัง้ สามประเทศดังกล่าว
๑๘.๗ ประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์สว่ นหนึง่ ได้เข้าเยีย่ มชมและสัมภาษณ์รองผูอ้ ำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เมือ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา
๑๘.๘ สภาคณาจารย์ได้จดั การประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชัน้ ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมารับฟังข้อมูลและแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นเรือ่ งมหาวิทยาลัยในกำกับ และร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... รวมทัง้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทีม่ ผี ล
ต่อประชาคมโดยรวม และได้เชิญรองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประธานสภาอาจารย์ และกรรมการ
ประจำคณะประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์ ร่วมประชุมฯ ด้วย
********************************
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คำว่า "บุญ" แปลว่า ความดี ความสะอาดแห่งจิต
เวลาให้ของแก่พระสงฆ์ เรียกว่า "ทำบุญ" ส่วนการทำบุญ
ในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ที่มี
ความสำคัญอย่างยิง่ ในธรรมะ เรียกว่า "บุญกริยาวัตถุ ๓"
ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา หากเกิดมาเป็น
คนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไร การทำบุญไม่จำเป็น
ต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้
แถมยังประหยัดอีกด้วย นัน่ ก็คอื การรักษาศีลและการ
เจริญภาวนา ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะได้อานิสงส์ผลบุญ
มากกว่าการให้ทานเสียอีก เพียงแต่ผคู้ นมองข้ามกันไป
โดยมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านัน้ เพราะว่ามันง่ายดี
แต่การรักษาศีลและภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบตั ิ
จึงรู้สึกว่าทำยากกว่า การทำบุญทุกอย่างต้องเข้าใจ
ด้วยว่า เพียงแต่เราตัง้ ใจหรือมีเจตนาทีจ่ ะทำบุญเท่านัน้
ก็ได้กศุ ลแล้ว แต่บญ
ุ ทีไ่ ด้รบั ยังเป็นส่วนน้อย ถ้าอยาก
ได้บญ
ุ เต็มทีต่ อ้ งทำบุญให้ครบสามอย่าง
๑. ทาน คือ การให้ ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมาก
มีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังของตน ถ้ายังไม่มเี งินทอง
ก็ใช้แรงกายให้เป็นทานได้
๒. ศีล เคยสังเกตหรือไม่วา่ เวลาทีจ่ ะทำบุญ ทำไม
พระท่านถึงให้รบั ศีลก่อน เพราะท่านต้องการทีจ่ ะทำให้
ผูใ้ ห้มจี ติ ใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ เมือ่ ทำบุญขณะนัน้ ก็จะได้รบั ผล
เต็มกำลัง จริงอยูท่ บ่ี างคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลา
อาจเป็นเพราะหน้าทีก่ ารงาน ทำให้ตอ้ งผิดศีล แต่เราก็
สามารถทีจ่ ะถือศีลได้ในขณะทีเ่ รานอนในเวลากลางคืน
และถือได้ครบทัง้ ห้าข้อด้วย เพียงแต่เราอาราธนารับศีล
ทัง้ ห้าด้วยตนเองทีห่ น้าพระพุทธรูปทีบ่ า้ น ซึง่ ถือว่าเป็น
การทำบุญทีง่ า่ ยมากและได้รบั ผลเต็มกำลัง ในขณะที่
ยังมีชีวิตอยู่ จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา แต่

ข่าวสภาคณาจารย์

๑๓

เสนอโดย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนัน้ ก็สง่ ผลให้เราไปสูส่ คุ ติทนั ที
๓. ภาวนาหรือการสวดมนต์ คนส่วนใหญ่มกั
เข้าใจกันว่า การภาวนาสวดมนต์มปี ระโยชน์นอ้ ยและ
เสียเวลามาก แต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนา
มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็น
การกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์ การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตัง้ ใจจนจิต
เป็นสมาธิ และใช้สติพิจารณาจนเกิดเป็นปัญญาเป็น
ความรูค้ วามเข้าใจ ประโยชน์สงู สุดของการสวดมนต์ภาวนา
ทำให้บรรลุไปสูพ่ ระนิพพาน
"หัวใจของการทำบุญ" ก็คือ การแผ่เมตตาและ
อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากทีท่ ำบุญแล้วทุกครัง้ ดังนี้
"ข้าพเจ้าขออุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลนีไ้ ปให้ทกุ รูปทุกนาม
ทั่วทั้ง ๒๐ ชั้นพรหมโลก ๖ ชั้นเทวะโลก มนุษย์โลก
มารโลก ยมโลก อบายภูมทิ ง้ั ๔ มี นรก เปรต อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉาน และในหมืน่ โลกธาตุกบั อีกแสนจักรวาลพิภพ
ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ
และสรรพสัตว์ทง้ั หลาย ทัง้ ทีเ่ ป็นมิตรและศัตรู ตลอดจน
เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย ขอให้ทกุ รูปทุกนาม
จงโมทนาในส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ความสุข
เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รบั ณ กาลบัดนีด้ ว้ ยเทอญ"
บุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับในชาติปัจจุบันทันที
ไม่ตอ้ งรอไปถึงชาติหน้าค่ะ
เอกสารอ้างอิง
พรหมบุตรและซินแสอี้หยินหยาง. อมตะธรรม
สมเด็จโต อานิสงส์การสวดมนต์แผ่เมตตามหาบุญ.
พิมพ์ครัง้ ที่ ๘๐, กรุงเทพฯ: บ้านธรรมะโต; ๒๕๔๙.

๑๔ ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
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เรียบเรียงโดย
รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา

ว่าทีค่ ณบดีคนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล คือ ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ธรี วัฒน์
กุลทนันทน์ ซึง่ ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง
- หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์และกายภาพบำบัด
- ประธานกรรมการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศิรริ าช
- รักษาการผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์กฬี ามหาวิทยาลัยโลก
ด้านประวัติส่วนตัวและการทำงานที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
เป็นศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ ๗๙ และสมรสกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
กนกวลัย กุลทนันทน์ ภาควิชาตจวิทยา มีบตุ รด้วยกัน ๒ คน เคยดำรงตำแหน่งทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษานานถึง ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๕) นอกจากนี้ ยังได้รบั รางวัลบุคลากรคุณภาพแห่งปี
๒๕๔๗ เป็นคนแรกอีกด้วย
ในส่วนของนโยบายของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ นั้น ได้วางหลัก
ครอบคลุมทุกระบบ โดยให้ความสำคัญและความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกภาควิชา ทัง้ นี้ อาจารย์เห็นว่า
การจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศิริราชที่ว่า "จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในเอเชียอาคเนย์" ได้นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน ตั้งแต่ด้านบุคลากร, ด้านวิชาการ,
ด้านการศึกษา, ด้านการวิจัย, ด้านการบริการ, ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร, ด้านการบริหาร หรือแม้แต่
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึง่ ไม่สามารถทีจ่ ะละทิง้ ด้านใดด้านหนึง่ ได้เลย และเพือ่ ให้ถงึ พร้อมในทุกด้าน
อาจารย์มคี วามเห็นว่าศิรริ าชต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ งสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าศิริราชจะมีการพัฒนาด้านคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล แนวคิดหรือค่านิยมที่ดีของไทยจะต้อง
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนควบคู่ไปกับความเป็นสากลนั้นด้วย การปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดนี้ จะเห็นว่า
ศิรริ าชไม่เคยหยุดนิง่ บุคลากรทุกคนในคณะฯ จึงพึงยึดมัน่ ไว้เสมอว่าโรงพยาบาลศิรริ าชเป็นโรงพยาบาล
ของแผ่นดิน เป็นโรงพยาบาลเพื่อผู้ยากไร้และผู้ป่วยทุกระดับ และควรมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ
และได้เป็นส่วนหนึง่ ของศิรริ าช ดังนัน้ แม้วา่ งานจะหนักแค่ไหนแต่อาจารย์กจ็ ะไม่มคี ำว่า "เหน็ดเหนือ่ ย"
ซึง่ อาจารย์ได้ยดึ หลักในการปฏิบตั งิ าน ๔ คำ คือ "ซือ่ สัตย์ ขยัน กตัญญู ยุตธิ รรม"

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
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เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายพิเศษ
เพื ่ อ รองรั บ “การออกนอกระบบของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร อดี ต เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ประธานอนุกรรมการทำงานจัดทำกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๔) และ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ทีป่ รึกษาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดำเนินการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายประสานงานและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ

มุมกิจกรรมน่าสนใจ!
สภาอาจารย์ศริ ริ าช โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และผูส้ นใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรือ่ ง
"การสืบค้นและการจัดการข้อมูลวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมสิรนิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ท่ี สภาอาจารย์ศริ ริ าช โทร. ๐ - ๒๔๑๙ - ๗๖๖๗

๑๖ ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

บรรณาธิการแถลง
ตลอดเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิด
เบือ้ งพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อีกวาระหนึ่งในวโรกาสที่ทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวร
เหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างทุกๆ คน ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยประทานพร
ให้จงทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้เป็นข่าวฉบับสุดท้ายของสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดนี้ เพราะว่าได้สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ต้อนรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชุดแรก ซึ่งจะมีการเลือกประธานสภาคณาจารย์ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้
ผมเลยมีโอกาสทำหน้าที่บรรณาธิการส่งท้าย เพราะว่าสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกคนหมดวาระแล้วในวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาคณาจารย์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการอำลาประชาคมมหิดล ด้วยเนือ้ หาสาระทีส่ ำคัญยิง่ คือ บทสัมภาษณ์พเิ ศษ
ว่าทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ต้องการสร้างมิตกิ ารทำงานร่วมกันเพือ่ สร้างความแตกต่างสูค่ วามเป็นเลิศ นับจากนี้ ประชาคมมหิดล
พึงตระหนักว่า เป็นเรื่องที่ท้าทายทุกคนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถให้สมตามเจตนารมณ์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นอกจากนี้ รายงานสรุปผลงานเกือบสองปีทผ่ี า่ นมาของสภาคณาจารย์ จะเห็นว่ามีบางส่วนทีต่ อ้ งส่งต่อไปยัง
สภาคณาจารย์ชุดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามดูแลการร่างข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
การค้นหาและยกย่องอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ การประสานงานกับ ปอมท. เป็นต้น
ผมขอขอบคุณทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกคนที่มีส่วนช่วยให้ข่าวสภาคณาจารย์มีการพัฒนาจนเกิดฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึง
มือประชาคมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาคมมีการเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามามากกว่าแต่ก่อน และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆคน
ผมขอยืนยันว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกันในมหิดลต่อไป ต่างแต่บทบาทและหน้าทีเ่ ท่านัน้
"ความสามัคคี คือ พลังสูค่ วามสำเร็จร่วมกัน" ประชาคมมหิดลจะร่วมกันสะท้อนพลังของการทำงานร่วมกันอย่างไร ยังเป็นคำถาม
ทีท่ า้ ทาย และรอคอยคำตอบทีด่ ที ส่ี ดุ จากทุกคนอยูน่ ะครับ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดษิ ฐ์ บรรณาธิการ
เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กองกลาง 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.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดษิ ฐ์
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

เจริญดีมั่นคงการพิมพ์ ๒๓๑ หมู่ ๑๕ ซ.เพชรเกษม ๔๘ ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๔๕๗-๒๕๙๓

