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๒๓ ตุลาคม “ปิยมหาราชาสดุด”ี
สมเด็จพระปิยมหาราช เป็นพระนามทีไ่ ด้รบั การถวาย โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็น
ผู้ทรงคิดถวาย ซึ่งปรากฏอยู่บนจารึกใต้ฐานของพระบรมรูปทรงม้า (๒๔๕๑) พระนามนี้ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงเขียนชมเชย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้คิด
พระนามนี้ถวาย
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆ ปี ประชาชนคนไทยทัง้ ชาติถอื เป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์อย่างไม่มเี สือ่ มคลาย
วาระวันคล้ายวันทีพ่ ระองค์เสด็จสูส่ วรรคต เป็นวันสำคัญทีส่ ดุ อีกวันหนึง่ ทีจ่ ะเทิดพระเกียรติ พระปิยมหาราช ไว้ตลอดกาลนาน
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.culture.go.th/k_day.php?F=rama5&FF=01

สารจากประธานสภาคณาจารย์
Political Unrest ในสยาม เป็นไปตาม Chaos Theory ในทัศนะ
ของผม ขณะนีเ้ ป็นจุดทีเ่ รียกกันว่า Bifurcation สภาคณาจารย์ขอแสดง
ความเศร้าใจต่อเหตุการณ์บา้ นเมืองในวันนี้ วันทีค่ นในวงการศึกษา
อย่างเราท่าน อาจจะงงว่าทำไมเราจึงต้องสอนหนังสืออยูใ่ นมหาวิทยาลัย
อย่างเดียว ทำไมเราจึงไม่ควรเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับเหตุการณ์บา้ นเมือง ทัง้ ๆ
ที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบบ้านเมือง
ขวบปีแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเพิง่ ผ่านไป ผมเห็นว่า
การสือ่ สารแบบ Cross-functional Communication ยังเป็นสิง่ จำเป็น
ทีย่ งั ต้องทำให้มากขึน้ อีก การรับฟังความคิดเห็นมีความสำคัญมากดังนีค้ รับ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง วันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๙ ระบุไว้วา่ การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอาจใช้วธิ กี ารอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ต่อไปนี้
(๑) การสำรวจความคิดเห็น ซึง่ อาจทำโดยวิธตี อ่ ไปนี้ การสัมภาษณ์
รายบุคคล การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์หรือ
โทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอืน่ ใด การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบโครงการ การสนทนากลุม่ ย่อย
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึง่ อาจทำได้โดยวิธดี งั ต่อไปนี้ (ก)
การประชาพิจารณ์ (ข) การอภิปรายสาธารณะ (ค) การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร (ง) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (จ) การประชุมระดับตัวแทน
ของกลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสีย
(๓) วิธีอื่นที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งในการรับฟัง
ความคิดเห็น ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธกี ารรับฟังความคิดเห็น
ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดทีเ่ พียงพอแก่การทีป่ ระชาชนจะเข้าใจ

นายกสภาฯพบสภาคณาจารย์
ถอดความโดย KBh...หน้า ๒

สังเคราะห์และสรุปการสัมมนาจรรยาบรรณฯ
อ.ดร.โสฬส...หน้า ๔

ผู้นำกับแผนที่เข้าถึงคนในองค์กร
รศ.ดร.สุธรรม...หน้า ๖

รางวัล “นักบริหารดีเด่น” แห่งปี ๒๕๕๑
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โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ
และสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยให้ปดิ ไว้ โดยเปิดเผย
ไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวันก่อนเริม่ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผมร่ายยาวในเรื่องนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นัน้ มีสาระทีใ่ ห้ความสำคัญกับการออก
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ดังข้อ ๖ มีสาระสำคัญว่า
อธิการบดีมีช่องทางการสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้และรับข้อมูลใน
ระดับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจำเป็น ดังนี้ (๑) สภาคณาจารย์ (๒) ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (๓) ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (๔) คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อพัฒนาบริหารงานบุคคล
(๕) คณะทำงานหรือเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ เครือข่ายบุคลากร
สายสนับสนุน เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
(๖) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ INTRANET
และ IPTV เป็นต้น (๗) สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๘) แบบสำรวจและแบบสอบถาม (๙) อืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
และยังกำหนดด้วยว่า การเลือกรับฟังความคิดเห็นวิธกี ารใดขึน้ กับ
วัตถุประสงค์ เนือ้ หา หัวข้อ หรือประเด็นทีจ่ ะรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา
และความเหมาะสมของวิธกี าร ทัง้ นี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของอธิการบดีทจ่ี ะ
กำหนดได้ตามความเหมาะสมและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ เพือ่ ให้บคุ ลากร
ได้ทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและจำเป็นกับหัวข้อทีจ่ ะรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน
ไม่นอ้ ยกว่าสามวัน สภาคณาจารย์จงึ ขอให้ประชาคมชาวมหิดลทุกคนช่วยกัน
ติดตามข่าวสารทุกช่องทางเพือ่ เป็นการสะท้อนความคิดเห็นให้ขอ้ บังคับนัน้
เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริงด้วยนะครับ

ข่าวสภาคณาจารย์

นายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล นั ด เสวนาเพื ่ อ
แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ (ขอย่ อ ว่ า ลปรร) อย่ า ง
ไม่ เ ป็ น ทางการรอบสี ่เดือ นครั้ง ที ่ ๒ คราวนี ้
ท่านตั้งใจให้เราได้ทานข้าวกลางวันร่วมกันด้วย
ประเด็ น การตั ้ ง วงสนทนาคราวนี ้ เ กริ ่ น ไว้ ว ่ า
"สภาคณาจารย์จะหนุนมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ
พันธกิจของมหิดลกันได้อย่างไร ทัง้ ในฐานะความเป็น
ครูบาอาจารย์ของแต่ละบุคคลและฐานะสภาคณาจารย์
ดร.ศุภลักษณ์ เปิดประเด็นเรือ่ งจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สภาคณาจารย์จับประเด็นทำอย่างต่อเนื่อง
มาตัง้ แต่สมัยสภาฯ ทีแ่ ล้ว ท่านนายกสภาฯ ลปรร ว่า การทำงานเรือ่ งนี้
ให้ได้ดีนั้น ต้องเน้น Positive Approach เป็นการกำกับดูแล
ในลักษณะ Code of Conducts ซึง่ ต่างจาก Negative Approach
เพราะเน้นการดูแลด้านวินยั ซึง่ เป็นเรือ่ งของผูบ้ ริหาร ประเด็นทีน่ า่ คิด
ต่อมาคือ การนำจรรยาบรรณจากกระดาษมาสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ ำได้
อย่างไร เคยมีการประชุมเรื่องนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
ศ.จรัญ ภักดีธนากุล ได้ให้ขอ้ คิดทางกฎหมายไว้ดมี าก น่าจะไปขอ
สรุปการประชุมมาอ่าน สภาคณาจารย์รบั ไปทำการบ้านต่อแล้วครับ
ดร.ปราโมทย์ เสริมว่า ประเด็นจรรยาบรรณเริม่ ต้นจากตัวเอง
ทางออกคือ ต้องได้รับการส่งเสริมเรื่องนี้จากสังคม เพื่อกระตุ้น
ให้ บ ุ ค คลสำนึ ก จากสั ง คม และน่ า จะถู ก พั ฒ นาไปเป็ น ตั ว ชี ้ ว ั ด
ในการประเมินความก้าวหน้า ซึง่ ท่านนายกสภาฯ ลปรร ว่า "ความดี
การไม่เอาเปรียบผูอ้ น่ื มีความมุง่ มัน่ มีคณ
ุ ธรรม ทัง้ ทางกาย วาจา
ใจ สิ่งเหล่านี้คือตัวให้ความสุข ความสำเร็จแก่ชีวิต มากกว่า
ความฉลาด ความเก่ง หรือปริญญาใด ๆ เอาท์พทุ ของการปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบก็คอื ชีวติ ทีด่ ๆี ของคนทำ เราเหมือนปลาในน้ำ จะรูต้ วั
เมื่อไม่มีน้ำ เราอยู่ในสังคมที่มีคุณธรรมสูง การบ่มเพาะมาจาก
ปู่ย่าตายาย ครอบครัวเราต้องทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น
คนฉลาดเค้ารูว้ า่ จะไว้ใจใครได้ ให้เราทำ characteristics ให้ strong
เพราะคุณธรรมคือพลังสำคัญที่สุดของสังคม"
ดร.กุลณสรรค์ กล่าวเสริมว่า การอบรมอาจารย์ใหม่ ให้ได้
รู้จักกันและมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความดี ให้ทราบว่า
ชีวติ ความเป็นอาจารย์ตอ้ งเผชิญอะไรบ้าง ความเย้ายวนในด้านต่างๆ
โดยอาจนำเสนอเป็น Extreme case studies จะเพิม่ เข้าไปในการ
Orientation อาจารย์ใหม่ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือกันทุก ๆ ด้าน
ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์หมอโยเซฟเสริมว่า เคยมีโอกาสได้รับเชิญจาก

๒

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พบสมาชิกสภาคณาจารย์ ครัง้ ที่ ๒
ถอดความโดย KBh
กองการเจ้าหน้าที่ ให้ไปบรรยายให้อาจารย์ใหม่ฟัง
ในเรือ่ งคุณธรรมความเป็นครู วงสนทนาให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมว่าจรรยาบรรณของบุคลากรวิชาชีพอืน่ ๆ
ทีม่ ใิ ช่อาจารย์ ก็มกี ำกับไว้แล้ว ซึง่ ได้มกี ารประชุม
กรรมการจรรยาบรรณและวินยั ของมหาวิทยาลัย
ครั้งแรกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีมติให้
รวบรวมจรรยาบรรณต่างๆ ไว้ให้ยึดเป็นหลัก
อ้างอิงใช้กนั ต่อไป ท่าน ลปรร ว่า ความคิดความเชือ่
ของบุคคลและสังคมเปลีย่ นเร็วมาก จึงต้องมีการประชุม
เรื่องจรรยาบรรณกันอย่างต่อเนื่อง บางคนถือว่าความผิด
ประเภทหนึ่งมากกว่าการทำผิดในอีกลักษณะหนึ่ง เช่นเรื่องการโกง
ความซือ่ สัตย์ ตรงไหนใสสะอาด ตรงไหนชัว่ สนิท ตรงไหนวิง่ ไปวิง่ มาได้
ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านการพูดคุยเสวนากัน และต้องให้ความระมัดระวัง
การสือ่ สารในเรือ่ งที่ sensitive
ดร.บัญญัติ เติมวงสนทนาด้วยวิธกี ารวัดคุณธรรม จริยธรรม ว่า
สามารถตรวจสอบอำนาจจำแนก ถ้าจะลองเอามาใช้จะมีประโยชน์มาก
โดยพัฒนาวิธกี ารของ Lawrence Kohlberg เป็นพัฒนาการทางด้าน
ศีลธรรมของคน ๖ ระดับ ซึ่งทั่วไปถึงระดับ ๖ ยากมาก คือทำดี
โดยไม่หวังผลของความดี ไม่ตอ้ งการให้ใครชม ไม่ตอ้ งการของรางวัล
หรือผลตอบแทน ดร.วารี เสริมว่า การอบรมอาจารย์ใหม่ ควรมีการทำ
อย่างสม่ำเสมอ มี practice มี action คือการกระทำ ซึง่ ท่านนายกสภาฯ
เสริมว่า ให้มองการเรียนรู้จากชีวิตประจำวันจริง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ
สามารถฝึกฝน กล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรมได้ทง้ั สิน้
นพ.โยเซฟ ให้ความเห็นในเรือ่ งต่อมาว่า ทุกคนยอมรับว่าอาจารย์
เป็นส่วนสำคัญที่สุดในมหาวิทยาลัย แต่ในความเป็นจริงจะเห็นว่า
บุคลากรสายอืน่ ทีม่ ใิ ช่อาจารย์กม็ คี วามสำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าอาจารย์เลย
อีกทัง้ บุคลากรสายอืน่ ก็มจี ำนวนมากกว่าอาจารย์มาก แต่มโี อกาสเข้ามา
มีสว่ นร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยน้อย แม้แต่เวทีทจ่ี ะมา ลปรร ร่วมกัน
หรือจะเป็นที่สื่อสารก็ยังไม่มี ซึ่งสังคมของมหิดลควรมีการเปิดกว้าง
ในการ ลปรร อย่างเป็นกันเองในทุกระดับ ศ.วิจารณ์ยกตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยก่อน มีคนใหม่เข้ามาทำงานกันไม่กค่ี น
ไม่แบ่งว่าใครเป็นอาจารย์เป็นบุคลากร รวมตัวกันได้ดี ความแตกต่าง
ก็คือเป็นลักษณะสังคมต่างจังหวัด เรื่องการรวมตัวกันของบุคลากร
ในฐานะที่ไม่ใช่ผู้บริหารท่านเห็นด้วย แต่ไม่ใช่เป็นการรวมตัวกัน
เพื่อผลประโยชน์เรียกร้องเฉพาะตน ทำอย่างไรจะให้มีการรวมตัวกัน
เพื่อการทำหน้าที่ได้ดีขึ้น เป็นเป้าหมายหลักโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ถ้าเราวางรากฐานไว้ให้ดี วาง foundation ในทางบวก เพื่อให้เกิด
creativity ซึ ่ ง จะมี แ ต่ ด ี จะทำอย่ า งค่ อ ยๆ สร้ า งกั น ขึ ้ น มา
ไม่ควรใช้วิธีคิดแบบสหภาพ คือคอยจับผิดใครพลาดมาซัดทันที
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ซึ ่ ง คนเรามั ก จะพลาดกั น ได้ เ สมอ เรื ่ อ งพลั ง ของสายสนั บ สนุ น
ควรขบคิดกันต่อไปว่าจะทำอย่างไรจะเกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าเรา
วางระบบให้ดี ๆ ไม่มอี ะไรสำคัญเท่ากับการสร้างคน มีการรวมตัวกัน
โดยอาศัยงานเป็นตัวตัง้ ไม่ได้รวมตัวแบบพรวดพราด ใส่ความภูมใิ จ
ใส่ความไว้วางใจ สร้างการแลกเปลีย่ นพูดคุยให้เกิดขึน้ แล้วมองภาพใหญ่
ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
วงสนทนาเสริมข้อมูลให้วา่ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีตวั แทนของ
สายสนับสนุนเป็นอนุกรรมการปฏิรปู และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ในกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการอืน่ ๆ ก็ลว้ นเปิดให้
สายสนับสนุนมีผแู้ ทนอยูม่ ากขึน้ ในเวลานี้ ในทีป่ ระชุมสภาอาจารย์ของ
ส่วนงานต่างๆ ก็นา่ จะเปิดโอกาสให้ทกุ สายงานได้เข้ามามีสว่ นสะท้อน
ความคิดเห็นได้อกี ทางหนึง่ ตัวอย่างในการทำงานของบางส่วนงาน เช่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ สภาอาจารย์มสี มาชิกเป็นทัง้ สายสนับสนุนและ
สายอาจารย์ ซึง่ เป็นแนวทางการมีสว่ นร่วมได้โดยตรง สภาอาจารย์ของ
ส่ ว นงานไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะอาจารย์ ซึ่งคุณครูวิจารณ์ เ ห็ น ว่ า
การทำงานนัน้ อย่ายึดมัน่ ถือมัน่ กฎระเบียบเกินไป เพราะเวลาเปลีย่ น
ไปแล้ว ระเบียบต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์ โดยทำ
experiments แล้วเพิ่ม creativity เพื่อให้สังคมดีขึ้น ซึ่งการทำ
ดังกล่าวอาจจะมีผล negative ก็ได้ และต้องมีการปรับกันไป
โดยการทำงานต้องมีส่วนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วย
จะได้เกิดการสร้างสรรค์
ดร.ดลินา เปลีย่ นประเด็นมาทีเ่ รือ่ งการประเมินแบบ performance
agreement ว่าจะมีสว่ นร่วมได้อย่างไร ซึง่ ท่านเสริมเป็นแนวคิดง่ายๆ
ว่าเป็นระบบทีแ่ ต่ละคนต้องบอกว่าจะทำอะไร ทำแค่ไหน achievement
คืออะไร ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทุกคนต้องมีเป้าหมายเก็บไว้
ในกระเป๋า และทุกคนต้องขอคุยกับ immediate boss ให้หวั หน้าสบายใจ
เมือ่ สิน้ ปีมรี พี อร์ทให้ทราบทันที และทีส่ ำคัญ การประเมินคือเครือ่ งมือ
ของคนทำงาน ไม่ใช่เครือ่ งมือจับผิดของหัวหน้า
ดร.โสฬส เพิม่ เติมว่า การเสวนาอย่างนีท้ ำให้มพี น้ื ทีท่ ม่ี ี creative
space ทีใ่ ห้คนมาแลกเปลีย่ นพูดคุยกันได้ ไม่ใช่การรวมกลุม่ เพือ่ จับผิด
หรือพากันไปตกหลุมปัญหา เป็นการสร้างวัฒนธรรมการไว้วางใจกัน
โดยไม่ใช่ยดึ กฎระเบียบ แล้วเปิดประเด็นไปทีเ่ รือ่ ง มหาวิทยาลัยเรา
จะมีวธิ กี าร recruit ผูน้ ำองค์กรสมัยใหม่ และการประเมินผูน้ ำองค์กร
ทีด่ ไี ด้อย่างไร ครูวจิ ารณ์ ลปรร ว่า วิธดี คู นว่ามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
โดยใช้ recommendation จากผูอ้ น่ื แง่ความซือ่ สัตย์ ความสามารถ
ในการทำงาน คนที่ contact โดยตรง ว่าทำงานได้หรือไม่ จะสำเร็จ
หรือเจ๊ง วิธีการ Judge แบบถามคนอื่นนี้ ในชีวิตจริงมีมาก เช่น
ในยามทีม่ ี crisis กระจิบข่าวเสริมในใจว่า การถามคนต้องเลือกถามด้วย
ต้องดูคนเป็น ซึง่ ตามความเห็นท่านนัน้ การหาผูน้ ำในมหาวิทยาลัยมหิดล
ยังไม่ critical พอ ยังไม่เปิด territory ให้มากพอ boundary
ต้องมาจากนอกราชอาณาจักร ต้องมองการ lead เพือ่ development
บางอย่าง หมอโยเซฟ เสริมว่า อย่างน้อยคนรามาธิบดีต้องมี Best
practice of Ramathibodi Ethics ได้แก่ Equality, Transparency,

Humanity, Integrity, Competency มีคำอธิบายว่าแปลว่าอะไร
จุดเน้นแต่ละคำคืออะไร ซึ่งจะตอกย้ำค่านิยม ซึ่งการปลูกฝังได้
แม้แก่แล้ว เพราะคนเรามีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ผศ.กังวาฬ เกริน่ ถามเรือ่ งการแสดงออกของผูม้ อี ำนาจบริหาร
ทีไ่ ด้รบั ตำแหน่งแล้ว การกำกับดูแลจะทำอย่างไร สภามหาวิทยาลัย
มีความเห็นอย่างไร อาจารย์หมอสุภาวรรณ เสริมว่า ความมีอำนาจ
อาจทำให้คนลืม จนกว่าจะออกจากอำนาจ ครูวจิ ารณ์กล่าวว่าภูเขาน้ำแข็ง
ไม่ใช่นำ้ แข็งทัง้ ก้อน มันมีส่วนที่จมอยู่ในทะเลอีกมาก กระบวนการ
สรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก การเป็นคณบดีในยุคนัน้ ๆ ต้องการทำอะไร
อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุด เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในยุคอาจารย์หมอทองจันทร์ เป็นอธิการบดีมีนโยบายให้ต้องเปิด
โรงพยาบาลให้ได้ และต้องดู Collective Impacts ด้วย
ท่านเสริมต่อว่า ความภูมใิ จของอาจารย์มหาวิทยาลัย คือสิง่ ที่
ไม่ใช่เงินเดือน ถ้าอยากรวยอย่าเป็นอาจารย์ ถ้าอยากมี Achievement
ในชีวติ การเป็นอาจารย์ ต้องบ้าวิชาการ แล้วหาทีท่ ท่ี ำให้ achieve ได้
คือมีโอกาสในการทีจ่ ะทำในสิง่ ทีต่ วั ใฝ่ฝนั ความใฝ่ฝนั ส่วนตัวของผูน้ น้ั
คืออะไร เราจะเอื้อให้เขาได้หรือเปล่า facilitate ให้เขาได้ องค์กร
ต้องการ สังคมต้องการคนผูน้ น้ั หรือเปล่า เมือ่ ถามว่าผูบ้ ริหารฟังเสียง
ประชาคมอย่างไร คุณหมอวิจารณ์ อ้างถึง พญ.สมสิริ สกลสัตยาทรว่า
ในการประชุม R2R ผูบ้ ริหารต้อง differentiate คน มี ๔ quadrants
บางกลุม่ ให้หนุน บางกลุม่ ลงแส้ แยกตะกร้าออก ให้ deal กับเขา
ให้เหมาะสม อย่าเหมารวม ให้เริม่ ต้นทีง่ าน ไปสูค่ วามมัน่ คง ไม่ใช่เริม่ ที่
ผลประโยชน์ ต้องทำความดี ให้ฉายแสง เป็นกระบวนการ เป็น process
ผูบ้ ริหารต้องช่วยกับฝ่ายกำกับดูแล เข้ามาอยูใ่ นกระบวนการนี้ และทำให้
คนมัน่ ใจ เป็นกระบวนการของมนุษย์ปถุ ชุ นในองค์กร อย่ามองแบบ
individual แต่รว่ มกันมองภาพใหญ่ การเปลีย่ นแปลงต้องงอกมาจาก
ข้างใน การเปลีย่ นแปลงเริม่ ต้นจากการปฏิบตั ิ Base on faith เหมือน
Columbus ทีล่ กู เรือมีความเชือ่ มัน่ จึงออกเดินทางไปหาแผ่นดินใหม่
ด้วยกัน การสร้างหลักประกันให้คนกล้าทีจ่ ะออกนอกระบบต้องมีการ
ปรับ culture กันมาก ต้องขจัดสิง่ ไม่ดี และต้อง evolve ส่วนทีด่ กี ว่า
ผ่านไปเกือบสามชัว่ โมงกว่า วงเสวนาจบลงด้วยแง่คดิ มุมมอง
หลายประการ บรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ เป็นเหมือน
ครอบครัวใหญ่ของชาวมหิดล ทีก่ ำลังช่วยกันคิดช่วยกันสร้าง มองอย่าง
รอบด้าน กระบวนการทางความคิดที่ค่อยๆ หลอมสู่กันนี้ จะเป็น
เหมือนแรงผลักดันให้
พันธกิจทีต่ ง้ั ไว้ เดินไป
ข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และกำลังรอความร่วมมือ
ร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน
ของชาวมหิดลครับ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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สังเคราะห์และสรุปการสัมมนา
เรื่อง จรรยาบรรณ :
เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู
โดย อาจารย์ ดร.โสฬส ศิรไิ สย์
คณะผูจ้ ดั : คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบการประชุม
๑. บรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นจรรยาบรรณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์โรจน์รงุ่ สุวรรณสุทธิ
๒. การประชุมระดมความคิดเห็นกลุม่ ย่อย กลุม่ ละประมาณ ๑๐ คน โดยมีกรอบคำถามนำ ๓ ข้อ คือ
๒.๑ โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างจรรยาบรรณในสถาบันต่างๆ มีอะไรบ้าง พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร
ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างไร
๒.๒ การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครูตามจรรยาบรรณข้อใดทีค่ ดิ ว่าสำคัญทีส่ ดุ ควรส่งเสริมอย่างไร และมี
วิธกี ารอย่างไรทีจ่ ะทำให้รวู้ า่ มีจรรยาบรรณเหล่านัน้
๒.๓ ควรมีแผนกิจกรรมสร้างจรรยาบรรณในระยะสัน้ ระยะยาวอย่างไร
การบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูบ้ รรยาย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์โรจน์รงุ่ สุวรรณสุทธิ เห็นว่า จรรยาบรรณ เป็นสิง่ ทีเ่ จริญงอกงาม
อยูภ่ ายใน ทำให้ผปู้ ระกอบอาชีพครูมชี วี ติ ทีด่ ี สามารถทนต่อความเย้ายวนของลาภสักการะและโอกาสอันไม่สมควร
แก่การได้ ความมีจรรยาบรรณแสดงออกทางด้านบุคลิกภาพและด้วยการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เช่น
การนึกถึงคนอื่น การประพฤติตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น วิทยากรได้นำเสนอภาพตัวตนและพระราชจริยาวัตร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงเป็นแบบอย่างของผู้มีคุณธรรมจรรยาบรรณอันสูงยิ่ง เพราะพระองค์
ทรงปฏิบัติภารกิจต่อพสกนิกร โดยไม่นึกถึงความยากลำบากของพระองค์เอง แนวทางการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เกิดจากการทีพ่ ระองค์ทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากในการดำรงชีวติ ของพสกนิกรของพระองค์ทา่ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวติ ทีต่ ง้ั อยูบ่ นความพอดี ความพอเพียง ไม่โลภ (อยากได้ของคนอืน่
โดยไม่ตอ้ งลงแรง) การไม่ประมาท การใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและมีภมู คิ มุ้ กันตัวเองจากอิทธิพลของ
กระแสภายนอก พระองค์ทรงคิดค้นจากพระหฤทัยแบบสัมมาทิฐิ ทรงหาข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบ และทรง
ทดลองปฏิบตั จิ นเห็นผลด้วยพระองค์เอง จึงนำออกเผยแพร่ให้พสกนิกรปฏิบตั ติ าม
ผู้บรรยายชี้แนะว่า ความเป็นครูก็ต้องเริ่มต้นที่มีจิตใจนึกถึงผู้อื่น ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อศิษย์
ด้วยความเมตตา เสียสละ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ย สิง่ ทีน่ ำมาสอนศิษย์นน้ั จะต้องเกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูล
อย่างรอบด้าน และทดลองปฏิบัติจนเห็นผล จึงค่อยนำออกมาอบรมสั่งสอนศิษย์ นอกจากนี้ จะต้องประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ ทัง้ ในแง่การครองตน และหน้าทีก่ ารงาน หากประพฤติเช่นนีไ้ ด้ วิทยากรผูบ้ รรยายเชือ่ ว่า
จะทำให้จรรยาบรรณเจริญงอกงาม มีศกั ยภาพของความเป็นครูอย่างแท้จริง
การประชุมกลุม่ ย่อย
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันว่า อาชีพทุกอาชีพจะต้องมีจรรยาบรรณเป็นหลักอ้างอิงและเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตั เิ ฉพาะกลุม่ อาชีพ (code of conduct) เพือ่ ให้เกิดการยอมรับเชือ่ ถือศรัทธา ในฐานะความเป็นครู
จรรยาบรรณจะทำให้อาชีพครูมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ลงทุนส่งลูกหลาน
มาให้อบรมสัง่ สอน เพือ่ เป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้ code of conduct ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการเป็นเครือ่ งมือ
กำกับดูแล และการกำหนดบทลงโทษหากมีการละเมิด

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๕

ข่าวสภาคณาจารย์

การอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณในระดับคณะ/สถาบันต่างๆ นั้น สรุปได้ว่า
หน่วยงานทุกคณะมีการกำกับดูแลกันเองอย่างใกล้ชดิ เพือ่ กระตุน้ เตือนให้อาจารย์แต่ละคนระมัดระวังในการวางตัว
มิให้เกิดปัญหา โดยสนับสนุนให้มีการจัดระยะความสัมพันธ์ (relationship distance) ระหว่างอาจารย์กับศิษย์
ให้พอดีพองาม ยกย่องอาจารย์ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งในแง่ของการครองตน ครองงาน และ
มีเสียงเรียกร้องให้ผบู้ ริหารต้องทำตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี การสร้างศิษย์ให้มจี ติ อาสา นึกถึงคนอืน่ รูจ้ กั ความพอเพียง
และไม่ตกเป็นทาสของลัทธิวตั ถุนยิ ม
ในทางปฏิบัติ หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบันฯ มีการเสริมแรงบวกทางศีลธรรมจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น
เป็นระยะๆ ภายใต้กจิ กรรมต่างๆ เช่น การทำกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบตั ธิ รรมอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ พัฒนาจิตใจ เช่น กิจกรรม
เยี่ยมวัด ใส่บาตร ฟังธรรม “เบิกบานในเรือนใจ” หรือ ธรรมะสัญจร ฯลฯ บางคณะจัดห้องละหมาดให้อาจารย์
และนักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามด้วย นอกจากนี้ ยังมีความพยายามแสวงหาตัวบ่งชี้ หามาตรวัดเพือ่ แสดงความ
มีศลี ธรรมจรรยาบรรณอีกด้วย แต่มบี างกระแสความคิดทีไ่ ม่เห็นด้วย เพราะการแสดงมาตรวัดเชิงปริมาณออกมาได้
มิได้หมายความว่า ศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกนำไปปฏิบตั จิ นเป็นทีไ่ ว้วางใจ
กิจกรรมการไหว้ครู ได้รบั การอธิบายว่า เป็นกิจกรรมทีท่ ำให้คนทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นครูอาจารย์ได้ทบทวนตัวเองว่า
ประพฤติตนเหมาะสม มีจรรยาบรรณสมควรแก่ความเคารพและไว้วางใจของศิษย์หรือไม่
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บคือ ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากอาจารย์ในหน่วยงานเท่าทีค่ วร และบางโครงการยังถูกมองในแง่ไม่ดี
แนวทางในการแก้ไขคือ ผูบ้ ริหารควรให้ความสำคัญ หรือมีนโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจน
การอภิปรายกลุ่มตามหัวข้อที่สอง ว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพความเป็นครูตามจรรยาบรรณ ข้อใดที่
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมกลุม่ ย่อยคิดว่าสำคัญทีส่ ดุ ควรส่งเสริมอย่างไร และมีวธิ กี ารอย่างไรทีจ่ ะทำให้รวู้ า่ มีจรรยาบรรณเหล่านัน้
หัวข้อนีม้ กี ารอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สาระสำคัญทีค่ วรกล่าวถึงคือ การให้นกั ศึกษาประเมินจรรยาบรรณของอาจารย์
อาจมีชอ่ งทางให้นกั ศึกษาสามารถเขียนข้อความลงในอินเทอร์เน็ต และปิดชือ่ เป็นความลับ การให้อำนาจแก่นกั ศึกษา
จะเป็นการเตือนให้อาจารย์ระมัดระวังความประพฤติของตน
ผู้ที่สมัครใจเข้ามาเป็นครูอาจารย์ต้องมีศรัทธาในความเป็นครูด้วยตัวเอง รักที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
และเป็นผู้ให้อย่างจริงใจ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบันหรือมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างกลไก
สนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกของความเป็นครู จะต้องสมาทานความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก ต้องสนับสนุน
การสร้างกลุ่มเครือข่ายทำงานข้ามคณะ สถาบัน เพื่อสร้างสังคม “กัลยาณมิตร” เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้
ความแตกต่างของศาสตร์ให้มากขึน้
การอภิ ป รายตามหั ว ข้ อ ที ่ ส าม ว่ า ด้ ว ยแผนกิ จ กรรมการสร้ า งจรรยาบรรณในระยะสั ้ น และระยะยาว
ที่ประชุมกลุ่มย่อยให้ความเห็นว่า แนวทางที่ทำอยู่ในปัจจุบันในระดับคณะ เช่น การควบคุมดูแลกันเอง การสร้าง
แรงจูงใจเชิงบวกด้วยกิจกรรมต่างๆ ควรมีต่อไป และควรทำในลักษณะข้ามคณะ/สถาบันฯ เช่น ชวนคนในคณะ/
สถาบันอืน่ ไปร่วมด้วย นอกจากนีค้ วรยกย่องอาจารย์ทส่ี ามารถเป็นแบบอย่าง (role model) ของความเป็นผูม้ จี รรยาบรรณ
ในวิชาชีพในระดับคณะ/สถาบันขึ้นมาโดยความเห็นชอบของคนในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์รุ่นใหม่
จะต้องร่วมมือกันเพื่อวางแนวทางป้องปรามความประพฤติแบบล่วงละเมิดจรรยาบรรณ ระบุกรอบพฤติกรรมที่
สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจรรยาบรรณ หากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น คณะ/สถาบันจะต้องไม่แก้ปัญหา
แบบลูบหน้าปะจมูก ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาเพือ่ กำจัดคนไม่ดอี อกไป และข้อเสนอข้อสุดท้าย ผูบ้ ริหารทุกระดับ
จะต้องแสดงตนเป็นแบบอย่าง อ้างอิงเรือ่ งศีลธรรม จรรยาบรรณได้
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอว่า หากเป็นไปได้ น่าจะมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์
ในลักษณะ Knowledge Management ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ คณะ/สถาบันต่าง ๆ ทีจ่ ะนำไปประยุกต์ใช้
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ผูน้ ำกับแผนทีเ่ ข้าถึงคนในองค์กร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย
บนวิถที างแห่งผูน้ ำ นอกจากจะมีวสิ ยั ทัศน์ทโ่ี ดดเด่น
กว้างไกล มีภาวะผู้นำ และมีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว
คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ
การเรียนรูล้ กั ษณะของตนเองและผูอ้ น่ื ในสังคม โดยเฉพาะ
เพือ่ นร่วมงานในองค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนา
การทำงาน ทักษะการสือ่ สารและการเข้าถึงเข้าใจกันมากขึน้
ซึง่ ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับลักษณะหรือบุคลิกภาพ
ของคนในสังคม ๙ ลักษณะ ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกว่า
นพลักษณ์ โดยเชื่อว่าคนในโลกนี้จะประกอบไปด้วย
๙ ลักษณะ ซึ่งแต่ละลักษณ์ จะมีจุดเด่น และลักษณะ
ทีส่ ำคัญ เพือ่ ให้ได้เรียนรู้ เข้าถึงเข้าใจกันและประสานกัน
ภายในองค์กรมากขึน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คนลักษณ์ ๑ เรียกว่า คนเนีย้ บ ลักษณะทีส่ ำคัญ
คือ ความถูกต้อง ควรไม่ควร จริงจังกับความรับผิดชอบ
โดยปราศจากข้อบกพร่อง มีมาตรฐานสูงในการทำงาน
มีลกั ษณะของการเป็นนักจัดการชัน้ ยอด
คนลักษณ์ ๒ เรียกว่า ผูใ้ ห้ เป็นคนชอบช่วยเหลือ
มองโลกในแง่ดี อุทศิ เวลา อุทศิ ตนเพือ่ ผูอ้ น่ื เห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ น่ื จนบางครัง้ ดูเหมือนว่าเป็นจอมบงการให้กบั ผูอ้ น่ื
คนลักษณ์ท่ี ๓ เรียกว่า นักแสดง เป็นพวกบ้างาน
ต่อสูช้ วี ติ เพือ่ ความสำเร็จ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สถานภาพและ
การยอมรับ มีนิสัยชอบแข่งขันสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์ จดจ่อ
อยู่กับเป้าหมาย สามารถเป็นผู้นำที่วิเศษ เพื่อชักชวน
ให้คนเชือ่ ว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้
คนลักษณ์ที่ ๔ เรียกว่า คนโศกซึ้ง เป็นคนมี
อารมณ์ศิลปิน หมกมุ่นในอารมณ์ แสวงหาคู่อุดมคติ
หรือแก่นแท้แห่งชีวติ มีชวี ติ อยูบ่ นความรูส้ กึ ว่า บางสิง่ ที่
จำเป็นในชีวติ ขาดหายไป มักแสดงความพิเศษหนึง่ เดียว
ให้ปรากฏทีไ่ ม่มใี ครเหมือนและไม่เหมือนใครอยูเ่ สมอ
คนลั ก ษณ์ ๕ เรี ย กว่ า นั ก สั ง เกตการณ์
มักหลบเลี่ยงภาวะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ท ุกชนิด
ดำเนินชีวิตโดยวางตัวห่างๆ เฝ้าจับตาสังเกตการณ์
มากกว่านำตนเองเข้าข้องแวะ ชอบความเป็นส่วนตัวมาก

โปรดปรานการหาข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
เป็นผูต้ ดั สินใจหรือคิดสร้างสรรค์ได้ดี
คนลักษณ์ ๖ เรียกว่า นักปุจฉา มักเป็นคนทีม่ ี
ความหวาดกลัวอยู่เป็นทุน มองโลกว่าช่างคุกคาม
เสียนี่กระไร เกลียดกลัวผู้ที่มีอำนาจ ชอบเก็บกด
ไม่ชอบทำตัวเด่น คิดวกวน ถ้าเชือ่ ใจใครก็จะร่วมเป็น
ร่วมตายได้
คนลักษณ์ ๗ เรียกว่า ผูพ้ ถิ พี ถิ นั ในการบริโภค
มองโลกในแง่ดี กระฉับกระเฉงมีเสน่ห์ และหลบหลีกเก่ง
มักเกลียดชังการถูกบังคับ มุง่ อนาคต และมีแผนอยูใ่ นใจ
เพือ่ ให้เกิดความสำเร็จ ชอบประสบการณ์และความคิด
ใหม่ๆ มักเป็นนักทฤษฎีนกั สังเคราะห์ทส่ี ร้างสรรค์
คนลักษณ์ ๘ เรียกว่า เจ้านาย เป็นคนกล้า
แสดงสิทธิจ์ นถึงก้าวร้าวเป็นครัง้ คราว ดำเนินชีวติ แบบ
ต้องได้ทง้ั หมด มักเป็นผูน้ ำ หรือไม่กเ็ ป็นตัวของตัวเอง
อย่างมาก มุ่งรักษาความยุติธรรมความเที่ยงตรงไว้
ไม่ปล่อยให้ตนเองถูกควบคุมแต่อาจจะครอบงำผูอ้ น่ื ได้
คนลักษณ์ ๙ เรียกว่า ผูป้ ระสานไมตรี เป็นคนที่
ใฝ่สันติ เข้าอกเข้าใจมุมมองของคนทั้งหลายได้อย่าง
ยอดเยีย่ ม แต่ไม่เข้าใจความคิดความต้องการของตัวเอง
ดีนกั ชอบใช้ชวี ติ ทีร่ าบเรียบสะดวกสบาย ประสานความ
ขัดแย้ง เป็นผูไ้ กล่เกลีย่ เจรจาต่อรองได้ดี
การเรียนรู้และเข้าใจคนในแต่ละลักษณ์ให้ลึกซึ้ง
สามารถทำได้โดยการอ่านหนังสือและฝึกอบรมเพิม่ เติม
เพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาและเรียนรูจ้ ดุ อ่อนจุดแข็งของตนเอง
และผูอ้ น่ื รวมทัง้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้
ลักษณะของเพือ่ นร่วมงาน การสมานฉันท์ในองค์กรและ
การบริหารจัดการโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ตอ้ ง
ไม่ยึดติดกับลักษณ์ของตนเอง เพราะแต่ละลักษณ์
สามารถที่จะพัฒนาและเชื่อมโยงกันตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้ โดยเป้าหมายสูงสุดคือ การเข้าใจคนในองค์กร
และนำองค์กรไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายตามภาพฝันทีก่ ำหนดไว้

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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ข่าวประชาสัมพันธ์
“นักบริหารดีเด่น” แห่งปี ๒๕๕๑ “สาขาวิจยั และพัฒนา”
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ. พิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ
และโล่เกียรติยศ “นักบริหารดีเด่น” แห่งปี ๒๕๕๑ “สาขาวิจยั และ
พัฒนา” ซึ่งจัดโดยคณะอำนวยการจัดงาน “นักบริหารดีเด่น”
และ “นิ ต ยสารเส้ น ทางไทย” จากพลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์
องคมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๐
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดี
กับ ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ เนือ่ งในโอกาสทีเ่ ข้ารับโล่รางวัล
อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี ๒๕๕๐ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จาก ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการสัมมนา
ทางวิชาการของ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
สภาคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ขอแสดงความยิ น ดี
เป็นอย่างยิง่ มา ณ โอกาสนี้ ด้วย

พิธวี างพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ
สมาชิกสภาคณาจารย์พร้อมใจกันร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสั ก การะพระบรมรู ป สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่ งในพิธี “วันมหิดล” วันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ณ บริเวณลานห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาเรือ่ ง จรรยาบรรณ : เครือ่ งมือเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นครู
สภาคณาจารย์จัดโครงการสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณ :
เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที
รักษ์พลเมือง ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้คณาจารย์เห็นความสำคัญของการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้น
ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพในมหาวิทยาลัย

(ข้อมูลและรูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ เพือ่ นสมาชิกชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน
ในขณะทีเ่ ขียนต้นฉบับนี้ เหตุการณ์บา้ นเมืองของเรายังคงอยูใ่ นช่วงความอึมครึมทีย่ งั หาทางออกไม่ได้
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นฝักเป็นฝ่าย การสนทนาในวงต่าง ๆ ต้องใช้ความระมัดระวัง มิให้เกิดความขัดแย้งกันตลอดมา
ข่าวสภาคณาจารย์หวังว่าบรรยากาศเช่นนีค้ งจะจบไปพร้อมกับเดือนตุลาคม ทีห่ ลายคนให้สมญาว่าตุลาอาถรรพณ์นะครับ
สำหรับข่าวสภาคณาจารย์ของเราฉบับนี้ ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช ให้สมาชิกสภาคณาจารย์ได้มโี อกาสตัง้ วงเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในหัวข้อ
สภาคณาจารย์จะหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ส่วนท่านประธานสภาคณาจารย์
ได้นำเรือ่ งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคนไทย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น พ.ศ.
๒๕๕๑ มาฝากพวกเราด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัย ได้สรุปการจัดสัมมนาเรือ่ ง
จรรยาบรรณ : เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู และส่งท้ายด้วย ผู้นำกับแผนที่เข้าถึงคนในองค์กร
เพือ่ การเรียนรูแ้ ละเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากร
ผู้ที่มีบทความหรือสาระที่เป็นประโยชน์ ข่าวสภาฯ มีพื้นที่ให้กับชาวมหิดลทุกท่าน
ได้นำเสนอผ่านช่องทางนี้ ขอเชิญผูส้ นใจติดต่อได้ท่ี งานสภาคณาจารย์ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ศาลายา โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑-๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑ หรื อ ติ ด ต่ อ ทางอี เ มลล์
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

