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สารจากประธานสภาคณาจารย์
๑. วาจาของอสัตบุรษุ

ภิกษุทง้ั หลาย...! บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็น
ทีร่ กู้ นั ว่าเป็น อสัตบุรษุ . สีป่ ระการอย่างไรเล่า? สีป่ ระการ คือ :
ภิกษุทง้ั หลาย...! อสัตบุรษุ ในกรณีน้ี แม้ไม่มใี ครถามถึง
ความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้อง
กล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม ; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของ
บุคคลอื่น ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มที างหลีกเลีย้ วลดหย่อน
แล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดาร.
ภิกษุทั้งหลาย...! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็น
อสัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! อสัตบุรษุ อย่างอืน่ ยังมีอกี คือ แม้ถกู ใคร
ถามอยู่ถึง ความดีของบุคคลอื่น ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ
ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความดีของบุคคลอืน่ ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไขว้เขว
แล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่.
ภิกษุทั้งหลาย...! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็น
อสัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! อสัตบุรษุ อย่างอืน่ ยังมีอกี คือ แม้ถกู ใคร
ถามถึง ความไม่ด ีของตน ก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏ
ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความไม่ดีของตน ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไขว้เขว
แล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่.
ภิกษุทั้งหลาย...! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็น
อสัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! อสัตบุรษุ อย่างอืน่ ยังมีอกี คือ แม้ไม่มใี คร
ถามถึง ความดีของตน ก็นำมาโอ้อวดเปิดเผย จะต้องกล่าว
ทำไมถึงเมือ่ ถูกใครถาม ; ก็เมือ่ ถูกใครถามถึงความดีของตน
ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยว กล่าวความดี
ของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดาร.
ภิกษุทั้งหลาย...! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็น
อสัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เหล่านี้ แล เป็นทีร่ กู้ นั ว่าเป็น อสัตบุรษุ .
สรุปวาจาของอสัตบุรุษ
๑. แม้ไม่ถกู ถาม
ก็พูดแต่ความชั่วของผู้อื่น
๒. แม้ถกู ถาม
ก็ไม่พูดถึงความดีของผู้อื่น
๓. แม้ไม่ถกู ถาม
ก็พูดแต่ความดีของตน
๔. แม้ถกู ถาม
ก็ไม่พูดถึงความชั่วของตน
**************************
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๒. วาจาของสัตบุรษุ
ภิกษุทั้งหลาย...! บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เป็นที่รู้กันว่าเป็น สัตบุรุษ. สี่ประการอย่างไรเล่า? สี่ประการ
คือ :
ภิกษุทง้ั หลาย...! สัตบุรษุ ในกรณีน้ี แม้มใี ครถามถึงความ
ไม่ดขี องบุคคลอืน่ ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ จะกล่าวทำไมถึงเมือ่
ไม่ถูกใครถาม ; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น
ก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลีย้ ว ลดหย่อนลง กล่าวความไม่ดี
ของผูอ้ น่ื อย่างไม่พสิ ดารเต็มที.่
ภิกษุทง้ั หลาย...! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า คนคนนีเ้ ป็น สัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! สัตบุรษุ อย่างอืน่ ยังมีอกี คือ แม้ไม่ถกู ใคร
ถามถึง ความดีของบุคคลอื่น ก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏ
จะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถาม ; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความดีของบุคคลอื่น ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยว
ลดหย่อน กล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์.
ภิกษุทง้ั หลาย...! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า คนคนนีเ้ ป็น สัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! สัตบุรษุ อย่างอืน่ ยังมีอกี คือ แม้ไม่มใี คร
ถามถึง ความไม่ดีของตน ก็ยังนำมาเปิดเผยทำให้ปรากฏ
ทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่า ; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความไม่ดีของตน ก็ไม่นำเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อน
บิดพลิ้ว แต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่.
ภิกษุทง้ั หลาย...! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า คนคนนีเ้ ป็น สัตบุรษุ .
ภิกษุทั้งหลาย...! สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ แม้มีใคร
ถามถึง ความดีของตน ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ ทำไมจะต้อง
กล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่า ; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดี
ของตน ก็นำเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสีย
กล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่.
ภิกษุทง้ั หลาย...! ข้อนีพ้ งึ รูก้ นั เถิดว่า คนคนนีเ้ ป็น สัตบุรษุ .
ภิกษุทง้ั หลาย...! บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เหล่านี้ แล เป็นทีร่ กู้ นั ว่าเป็น สัตบุรษุ .
สรุปวาจาของสัตบุรุษ
๑. แม้ไม่ถกู ถาม
ก็พูดแต่ความดีของผู้อื่น
๒. แม้ถกู ถาม
ก็ไม่พูดถึงความชั่วของผู้อื่น
๓. แม้ไม่ถกู ถาม
ก็พูดถึงความชั่วของตน
๔. แม้ถกู ถาม
ก็ไม่พูดถึงความดีของตน
**************************
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นายกสภามหาวิทยาลัย พบสภาคณาจารย์
สรุปโดย อาจารย์ น.สพ.ดุสติ เลาหสินณรงค์

เมือ่ วันพุธที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
เป็ น วั น นั ด หมายของการนั ด พบตั ว แทนสภาคณาจารย์ จ ากนายก
สภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช) ซึง่ ถือเป็นนิมติ ทีด่ ี
สำหรับการก้าวไปพร้อมๆ กัน ของทุกส่วนในมหาวิทยาลัยมหิดล
การพบกันครัง้ นี้ น่าจะเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีต่ อ้ งจารึกไว้
นายกสภามหาวิทยาลัยเข้ามาในห้องประชุมตรงเวลา ซึง่ สมาชิกสภาคณาจารย์จำนวนหนึง่ ได้นง่ั รออยูแ่ ล้ว
เนือ่ งด้วยเป็นการเข้าพบผูใ้ หญ่ ดังนัน้ ผูน้ อ้ ยจึงต้องมาก่อนเวลาสักเล็กน้อย ซึง่ เล็กน้อยจริงๆ เพราะไม่ถงึ ๕ นาที
นายกสภามหาวิทยาลัยเกริน่ ถึงทีม่ าทีไ่ ปของการนัดพบปะสนทนาแลกเปลีย่ นแบบไม่มวี าระ หรือกึง่ ทางการ
เพื่อความเป็นกันเอง ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยมุ่งหวังจะพบปะกันเช่นนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในฐานะทีส่ มาชิกสภาคณาจารย์เป็นตัวแทนของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสภามหาวิทยาลัยให้มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม
ในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ โดยทัว่ ไปเป็นสังคมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการไม่ไว้วางใจกัน
เป็นสังคมที่รวมคนเก่งมีสติปัญญา ซึ่งทำให้ทุกคนที่ทำงานในมหาวิทยาลัย
เสียโอกาสหรือเสียประโยชน์ร่วมกัน ในทางกลับกันถ้าสังคมมหาวิทยาลัย
มีความไว้ใจกัน เพือ่ ให้ทกุ คนผูม้ สี ติปญ
ั ญาทีด่ รี ะดับประเทศ ซึง่ เปรียบเหมือน
พลังอันมหาศาล และพลังนีจ้ ะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยขับเคลือ่ นไป
ได้อย่างดี ซึง่ ผลลัพธ์สดุ ท้ายคือ ประเทศสามารถขับเคลือ่ นไปได้
สมาชิกสภาคณาจารย์เริ่มแลกเปลี่ยนความคิด โดยมองการจัดหารถรางของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดี
แต่การบริการอาจจะไม่ตรงจุดนัก เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการบางส่วนมาจากด้านหน้ามหาวิทยาลัย ดังนัน้ ถ้าปรับเปลีย่ น
ให้มีรถรางเริ่มต้นจากหน้ามหาวิทยาลัยจะช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดเงินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
วันหยุด นักศึกษาจำนวนหนึง่ กลับบ้านและจะกลับมาในวันอาทิตย์ ซึง่ เป็นการอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม
สมาชิกสภาคณาจารย์ทา่ นหนึง่ เสนอว่า ควรพิจารณามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ด้วย เนือ่ งจากปัจจุบนั
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งอาศั ย รถสองแถวเล็ ก ในการเดิ น ทางเข้ า สู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง มี ร ถจำนวนไม่ ม ากและต้ อ งรอ
ให้ได้จำนวนคนมากพอคุม้ ค่ากับค่าน้ำมันรถ จึงจะออกเดินทางสูม่ หาวิทยาลัยหรือจากมหาวิทยาลัยมาด้านนอก
ต่อจากนั้น สมาชิกสภาคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องการไว้วางใจกัน โดยยกตัวอย่างการทำงาน
แบบคณะกรรมการ ซึ่งควรดำเนินการตามที่สรุปในการประชุม แต่หลายครั้งพบว่าข้อบังคับหรือระเบียบมีการ
เปลีย่ นแปลงภายหลังจากการประชุมและมิได้แจ้งให้ทราบ โดยการเปลีย่ นแปลงนัน้ หากมุง่ หวังผลประโยชน์สว่ นรวม
สมาชิกสภาคณาจารย์เห็นดีดว้ ย เพียงแต่ขอให้ชว่ ยแจ้งให้ทราบด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ว่า ผู้บริหารต้องพิจารณาหลายด้านเพื่อให้ทุกกลุ่มพอใจ
ซึง่ เป็นเรือ่ งยากสำหรับการตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็นมิใช่คำตอบรับทัง้ หมด การร่างข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ
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๔
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มิใช่คำนึงถึงภาพใหญ่อย่างเดียว (Majority Rules) แต่ตอ้ งคำนึงถึงภาพย่อยด้วย (Minority Rights) และการพิจารณา
ต้องให้ทกุ กลุม่ ทุกฝ่ายได้รบั ในสิง่ ทีค่ วรได้รบั หรือผลัดกันได้ผลัดกันเสียในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ การทำให้ทกุ คน
ร่วมรับผิดชอบ ให้รสู้ กึ ถึงความเป็นหนึง่ เดียวกัน รูส้ กึ ถึงความเป็นมหิดล ผูบ้ ริหารก็พยายามทำอยูเ่ ช่นเดียวกัน ตัง้ แต่
การกำหนดสีทใ่ี ช้ในตราสัญลักษณ์ ลงรายละเอียดลึกถึงรหัสสีเพือ่ ให้ทกุ คนทุกฝ่ายใช้เหมือนกัน แม้จะยังไม่สง่ ผล
ในปัจจุบนั แต่เชือ่ ว่ามีสว่ นช่วยให้บคุ ลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลรับรูถ้ งึ ความเปลีย่ นแปลงได้
สมาชิกสภาคณาจารย์เสนอความคิดเห็นเรื่องการไม่ไว้วางใจกันในมหาวิทยาลัย โดยมองว่าเป็นปัญหา
ในหลายองค์กร แต่หลายองค์กรยังสามารถรวมเป็นหนึง่ หรือรูส้ กึ ถึงความเป็นสมาชิกในองค์กรนัน้ ได้ โดยเปรียบเทียบ
กับองค์กรเอกชนที่สามารถทำได้ แม้องค์กรจะใหญ่โตมีสมาชิกมากมาย เพียงแต่ผู้บริหารต้องมองทุกคนเป็น
คนในองค์กรเสียก่อน อย่ามองแบบแยกฝ่ายแยกกลุ่ม องค์กรเอกชนมองคนเป็นทรัพยากรอันมีค่าและพัฒนา
หรือส่งเสริมให้เท่าเทียมกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยฝากเรือ่ ง บทบาทหรือคุณค่าของสภาคณาจารย์
ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล คณะต่างๆ บุคลากร ให้ชว่ ยค้นหาว่า คุณค่าคืออะไร
ทำอย่างไรให้คุณค่านั้นก่อประโยชน์ได้ แม้ว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยจะมีลักษณะไม่ไว้วางใจกัน แต่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่อยู่ในกลุ่ม
ที่แย่ที่สุด และยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในกลุ่มดีที่สุด การที่ทุกคนช่วยกัน
สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ซึง่ มีตวั อย่างให้ศกึ ษาว่าสามารถทำได้ เราต้องทำให้เกิด
ชุมชนของการไว้วางใจกัน (Community of Trust) แต่ไม่ใช่วา่ ให้ทกุ คนคิดเหมือนกันเห็นพ้องกันทุกเรือ่ งเสมอไป
สามารถเห็นต่างได้ แต่ตอ้ งอยูบ่ นความไว้วางใจกันและกัน
สมาชิกสภาคณาจารย์กล่าวถึงประเด็นของน้ำประปาของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการมานานแล้ว
แต่ยงั ไม่มกี ารจ่ายน้ำประปาให้ใช้ ปัจจุบนั ยังใช้นำ้ บาดาลอยู่ ซึง่ สมาชิกสภาคณาจารย์ทเ่ี ป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการประสานงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้อธิบายการดำเนินงานต่างๆ
อย่างไรก็ตาม นายกสภามหาวิทยาลัยยินดีรบั เรือ่ งดังกล่าวไว้
ประเด็นต่อมาคือ ความแตกต่างขององค์กรย่อยในมหาวิทยาลัยมหิดล การให้นโยบายพึ่งตนเอง
เป็นแนวทางที่ดีแต่ควรให้เวลาบ้าง มิใช่กำหนดให้ทุกส่วนต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เพราะหลายองค์กร
ไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมีส่วนช่วยเสริมและผลักดัน เพราะมิเช่นนั้นทางออกจะกลายเป็น
การหารายได้ โดยเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจะได้มีรายได้สำหรับบริหารด้วยตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผูใ้ ช้บริการจากภายนอก
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นว่า การพึง่ พาตนเองสามารถทำได้และมีตวั อย่างในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยยกตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ที่โดยภาพแล้วไม่สามารถหารายได้โดยตรงได้ แต่ปัจจุบันมีรายได้จากการทำ
การวิจัย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องช่วยกันคิดว่าหน่วยงานนั้นๆ จะมีแนวทางใดที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยควรสร้างความแตกต่างให้เด่นชัด และใช้ความแตกต่างนั้นสร้างรายได้ เพราะการทำเหมือนกับผู้อื่น
ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วอาจสู้ไม่ได้ ส่วนหนทางของแต่ละหน่วยงานนั้นแตกต่างกัน และไม่สามารถคิดแทนได้
ทำอย่างไรให้คณะต่างๆ ทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นไม่นานนัก หรือเริม่ มานานแล้ว แต่ยงั พึง่ ตนเองไม่ได้ ให้สามารถพึง่ ตนเองได้
ต้องปรับแนวคิดจากทีค่ ดิ ว่าทำไม่ได้ ให้เป็นทำได้
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ประเด็นสุดท้ายทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัยฝากไว้ คือ การทำงานควรต้องคิดตัง้ คำถามด้วยว่า เราทำงาน
ไปแล้วได้อะไร เมือ่ เวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึน้ จากการทำงานของเราบ้าง อาจจะคิดยาก แต่ถ้าเริ่มต้นคิด
จะช่วยให้การทำงานมีเป้าหมาย และสามารถประเมินได้ว่าทำงานต่างๆ ไปแล้วได้ประโยชน์หรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือไม่
การพบปะครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรก และจะมีครัง้ ต่อๆ ไป แม้วา่ เวลาจะไม่มากนัก แต่ได้ประโยชน์อย่างยิง่ ช่วยให้
เข้าใจหลายสิง่ หลายอย่าง ซึง่ ตรงกับแนวคิดของการทำงานทีต่ อ้ งการการสือ่ สารสร้างความเข้าใจ คนเราทำงาน
อยู ่ ใ กล้ ก ั น เหมื อ นอยู ่ ไ กลกั น เพราะไม่ เ คยพู ด กั น ไม่ เ คยปรึ ก ษาหารื อ กั น ทำให้ เ กิ ด กำแพงใจ
เกิดความไม่เข้าใจ และสุดท้ายคือ การไม่ไว้วางใจกัน การสนทนาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิด
หลายสิง่ หลายอย่างทีด่ ใี นมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ และเป็นไปได้วา่ เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้คงจะไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอน
สภาคณาจารย์ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาพบปะสนทนา และยินดี
ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยหนึง่ ในร้อย

รองอธิการบดีพบสภาคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
และรองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
พบสมาชิกสภาคณาจารย์เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในโครงการพัฒนาศาลายา อาคารทีพ่ กั อาศัย
และส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในการประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ผูน้ ำในฝันทีอ่ ยากให้เป็นจริง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านบทความเรื่อง ผู้นำในฝัน
ของ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ในขณะทีไ่ ปอบรม เรือ่ ง ผูน้ ำ
และภาวะผูน้ ำ ซึง่ เห็นว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจและร่วมสมัย
ในสังคมยุคปัจจุบนั รวมถึงแวดวงชาวมหาวิทยาลัยมหิดล
จึงขออนุญาตสรุปวิเคราะห์ และมาเล่าสูก่ นั ฟัง โดยสาระสำคัญ
ของผูน้ ำในฝันควรประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. แฟ้มน้อย แฟ้มเสนอเซ็นทีก่ องอยูบ่ นโต๊ะผูน้ ำ
ควรเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญในเชิงนโยบาย และมีสาระทีก่ ระทบ
ในวงกว้างเท่านัน้ แฟ้มทีเ่ กีย่ วกับระเบียบ ขัน้ ตอนต่างๆ
ควรผ่องถ่ายสูร่ ะดับล่างให้มากทีส่ ดุ การมีแฟ้มทีต่ อ้ งเซ็นมาก
ทำให้ไม่มเี วลาในการคิดตัดสินใจเรือ่ งทีส่ ำคัญในการพัฒนา
องค์กร การเซ็นแฟ้มมากยังสะท้อนถึงการรวมอำนาจ
การตัดสินใจไว้ทต่ี นเอง และการไม่ไว้วางใจผูอ้ น่ื
๒. ประชุมน้อย ผู้นำที่เต็มไปด้วยการประชุม
ในแต่ละวัน ย่อมหมายถึงเวลาในแต่ละวันจะหมดไปกับ
การอ่านเอกสารการประชุม การเตรียมการประชุม ทำให้
ไม่มีเวลาในการคิดวางแผน ทบทวนนโยบายในการนำ
องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีค่ วรจะเป็น
๓. เดินทางน้อย ผู้นำควรมีเวลาอยู่ในองค์กร
อยูใ่ นประเทศให้มาก เพือ่ เกาะติดสถานการณ์ดา้ นต่างๆ
ควรเดินทางเฉพาะเรือ่ งทีส่ ำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กร
เท่านัน้ เพราะมิเช่นนัน้ เรามักจะได้ยนิ คำว่า "รอให้ผนู้ ำ
กลับมาก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ" ซึง่ อาจทำให้เสียโอกาสกับ
หน่วยงานได้
๔. แขกน้อย การทีผ่ นู้ ำมีแขกหรือลูกน้องขอเข้าพบ
มากมาย โดยเฉพาะ "แขกที่ไม่ได้รับเชิญ" นั่งรอเต็ม
หน้าห้องไปหมด แสดงว่าเกิดอะไรขึน้ กับผูน้ ำ เพราะการที่
มีแขกมารบกวนมาก ย่อมหมายถึงเวลาในการบริหารงาน
การตัดสินใจ การคิดใคร่ครวญต่างๆ ก็หมดไปด้วย
๕. คุยน้อยแต่รบั ฟังให้มาก การฟังมากก่อให้เกิดปัญญา
เห็นปัญหา ก่อให้เกิดความเห็นใจผูอ้ น่ื ทำให้เล็งเห็นความ
สามารถศักยภาพของผูค้ น เห็นข้อบกพร่องข้อควรเสริมแต่ง
แนวทางทีพ่ งึ พัฒนา แต่หากผูน้ ำยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

ด้วยการเอาแต่พดู เอาแต่ระบายคำพูด ความคิดเห็นต่างๆ
ของผูน้ ำ จะถูกบิดเบือนตีความไปต่างๆ นาๆ
๖. อัจฉริยภาพทางความคิด ผู้นำต้องมีความ
สามารถคิดที่ปราดเปรื่อง เกินกว่าระดับปกติที่เป็น
ลั ก ษณะเด่ น เป็ น ที ่ น ่ า อั ศ จรรย์ เป็ น ผู ้ ท ี ่ ส ามารถคิ ด
นอกกรอบ นอกจุด คิดแหวกแนว และเปิดเกมเป็น
เล็งเห็นภาพใหญ่ รวมถึงสามารถผลักดันการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ป็นรูปธรรมได้
๗. มีเครือข่ายมาก การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
นัน้ ผูน้ ำต้องอาศัยความร่วมมือของผูค้ นทัง้ ในและนอก
องค์การ ซึ่งมีทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพที่
แข่งขันได้ที่แตกต่างออกไป ผู้นำในฝันต้องประสาน
พันธมิตรและคูแ่ ข่งให้ "แสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่าง" ได้ดี
ต้องทำงานทั้งร่วมมือและแข่งขันกับ "ศัตรู" ได้ ซึ่ง
จะทำให้มอี ะไรใหม่ๆ อยูเ่ สมอ มีจติ ใจทีส่ ง่ เสริมการทำงาน
ข้ามองค์การ หลายพรมแดน
๘. เปีย่ มด้วยคุณธรรม คำนีไ้ ม่ได้หมายความว่า
"คุณ-นะ-ทำ" แต่หมายถึง สภาพคุณงามความดีของ
พฤติกรรมผู้นำว่า ประกอบขึ้นมาได้เช่นไร แสดงออก
ในเชิงสร้างสรรค์อย่างไร รูว้ า่ Character counts ผูน้ ำ
ในฝันต้องมีประวัตกิ ารทำงาน การได้มาซึง่ ตำแหน่งอย่าง
ด่างพร้อยน้อยที่สุด และสามารถบริหารตน ในขณะที่
ดำรงตำแหน่งเพือ่ ประโยชน์ของส่วนราชการ ของสังคม
ของประเทศชาติเป็นสรณะ ประเด็นสำคัญของคุณธรรม
การเป็นผู้นำที่ดี คือ การคำนึงถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
ก่อนคำนึงถึงหน่วยงาน คำนึงถึงสังคมก่อนตนเอง คำนึงถึง
หลักการก่อนมุ่งคนในยุคปัจจุบัน แม้ว่าผู้นำจะเก่งคิด
เก่งคน เก่งงาน แต่ถ้าปราศจากคุณธรรมก็จะสูญสิ้น
ซึง่ บารมีความชอบธรรม และไม่สามารถเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบตั ไิ ด้
จากลักษณะของผู้นำในฝันที่กล่าวมาทั้งหมด
คงไม่ไกลเกินเอือ้ มสำหรับพวกเราชาวมหิดลในปัจจุบนั
และอนาคตต่อไป

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๗

ข่าวสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุมัติให้เป็น

“หน่วยงานอิสระ”
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๑๖ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเห็นชอบให้สภาคณาจารย์เป็นหน่วยงานอิสระ ทั้งนี้
เพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณผูอ้ ำนวยการกองกลาง และเพือ่ นๆ
กองกลาง ที่ได้ร่วมงานกันมาด้วยสายสัมพันธ์อันดี เป็นเวลาถึงกว่า ๒๐ ปี เราจะประสาน
การทำงาน เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวมกันต่อไป

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดเสวนา เรือ่ ง “หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ” ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มีการบรรยาย เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิชาการ และนางจริยา ปัญญา ผูอ้ ำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากร
และการเสวนา เรือ่ ง “ปัญหาและอุปสรรคในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีศาสตราจารย์
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อดีตรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิชาชีพ และศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
อนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากร
ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์วารี ว่องโชติกุล ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.senate.mahidol.ac.th
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ข่าวสภาคณาจารย์
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับชาวมหิดลทุกท่าน รอบรั้วมหาวิทยาลัยของเราในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ
ไปอย่างรวดเร็ว ภูมทิ ศั น์หลายแห่งถูกปรับแต่งจากพืน้ ทีร่ กชัฏ ให้ดดู มี สี ง่า พืน้ ทีร่ กร้างทีป่ ราศจากคนเหลียวแล
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนของนักศึกษาและบุคลากร หลายพื้นที่ถูกสร้างให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
ความเสีย่ งต่างๆ ทีข่ า่ วสภาฯ เคยนำเสนอลดน้อยลง คุณภาพชีวติ ของพวกเรามีดกี รีความปลอดภัยสูงขึน้ พวกเราเอง
คงต้องช่วยกันดูแลรักษาช่วยให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ดั่งที่ทุกคน
เคยวาดหวังไว้ พวกเราขอขอบคุณผูบ้ ริหารกับนโยบายความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว
ในรอบเดือนทีผ่ า่ นมา ประธานสภาคณาจารย์และคณะได้มโี อกาสเข้าเยีย่ มคารวะท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
อีกครัง้ หนึง่ ซึง่ การสนทนาในครัง้ นีเ้ ป็นการพูดคุยถึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ของคนมหิดล เพือ่ ให้เกิดความ
สมานฉันท์มากที่สุด คำสำคัญของการสนทนา คำหนึ่งที่ได้ยินจนคุ้นหูตลอดการสนทนาคือ การลดความระแวง
ซึง่ กันและกันในองค์กรทีจ่ ะนำพาให้องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายอย่างสง่างาม
สำหรับผูท้ ม่ี บี ทความ หรือสาระทีเ่ ป็นประโยชน์ ข่าวสภาฯ มีพน้ื ทีใ่ ห้กบั ชาวมหิดลทุกท่าน
ได้นำเสนอผ่านช่องทางนี้ ขอเชิญผูส้ นใจติดต่อได้ทง่ี านสภาคณาจารย์ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ศาลายา โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑-๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑ หรือติดต่อทางอีเมล์
senate@mahidol.ac.th ครับ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ
บรรณาธิการ

เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กองกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 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 อ.ดุสติ เลาหสินณรงค์ ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ผศ.ดลินา ตันหยง อ.ดุสติ เลาหสินณรงค์ 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

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

