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ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ

"True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind."
ปิดท้ายปีด้วยสารจากประธานสภาคณาจารย์ และ มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยอย่าง
ขอส่งความสุขปีใหม่ด้วย “วาทะเด็ดแห่งปี” ดังนี้ครับ ดีเลิศ ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระวัตดิ า้ นความสามารถ
ปัจจัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาถดถอยลง ในการทำวิจัยอย่างดีเลิศ
คุณภาพของผู้สอน
ความคาดหวังเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาและระบบการเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาวิชาการ
คุณภาพนักศึกษาที่เข้ามาเรียน
และเพิ่มการพัฒนาอาจารย์ได้มากขึ้น
ทรัพยากรทีไ่ ม่เพียงพอและความไม่เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย
มีระบบบริหารจัดการทีเ่ ป็นอิสระตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การเมือง สามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับโลกได้
ในมหาวิทยาลัย
พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ตดิ ขัดจากระเบียบราชการมากไป

วาทะเด็ดแห่งปี

“ หัวใจของการทำหน้าทีบ่ อร์ด
คือ การทำเพือ่ ผลประโยชน์ขององค์กร
(fiduciary responsibility)
ถือประโยชน์ขององค์กรเหนือสิ่งอื่นใด
และทำหน้าทีเ่ ป็นองค์คณะ ไม่ใช่ศลิ ปินเดีย่ ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่วา่ จะมาจากคนนอก
จากวงการธุรกิจ จากหน่วยงานราชการ
จากคณาจารย์ ฯลฯ เมือ่ มาเป็นกรรมการสภาฯ แล้ว
ต้องไม่ทำตัวเป็นปากเสียงรักษาผลประโยชน์
(ทีม่ า : การศึกษาของธนาคารโลกเรือ่ งการศึกษาของประเทศทีก่ ำลังพัฒนา)
ข้อถกเถียงทั่วไปเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
ของพวกตน นี่คือหลักการความรับผิดชอบ
ปัญหาคุณภาพการอุดมศึกษาไทย
มุ ม มองเก่ า “เมื ่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ แล้ ว ที่สำคัญที่สุดของ fiduciary responsibility
การมุ่งเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มคุณภาพ
ใครเสียหรือใครได้ประโยชน์”
ต้องทำตัวเป็นปากเสียงรักษาผลประโยชน์
การควบคุมคุณภาพหลักสูตรยังไม่ทั่วถึง และไม่ มุมมองใหม่ “คุณภาพมหาวิทยาลัยไทยจะเพิ่มขึ้น
ในภาพรวมของสถาบัน ”

สอดคล้องกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย และ สกอ.
ค้างคาอยู่กับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

(ทีม่ า : ศ.วิจารณ์ พานิช : Global Trend in University
หรือลดลง ภายใต้ระบบบริหารแบบใหม่”
ต้องระวังแนวโน้มที่จะหันไปโฟกัสที่ผลประโยชน์ Governance : ความรับผิดชอบของกรรมการสภาฯ, ๑ ส.ค. ๕๐)
ลำดับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับผลงานวิจัยภายใน ทีฝ่ า่ ยต่างๆ จะได้มากกว่าการเน้นไปทีค่ ณุ ภาพการอุดมศึกษา”
“ ภายใต้หลักการ CSR บอร์ดต้องเข้ามาดูแล
มหาวิทยาลัย
ให้องค์กรดำเนินการโดยมีความรับผิดชอบ
ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ต้องการนักวิจัย ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
ต่อสังคมโดยรอบ คนไทยทั้งประเทศ
ที่มีชื่อเสียงลำดับต้น
เจ้าหน้าที่ขององค์กร และต่อความยั่งยืน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการโดดเด่นด้านวิจัย ควรถูก
ขององค์กร และไม่ใช่แค่รับผิดชอบในมุมมอง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ขับเคลื่อนด้วยนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเป็นของตนเอง
ของผลประกอบการ แต่ต้องรับผิดชอบในมุม
ควรมีผบู้ ริหารทีเ่ ชีย่ วชาญการทำงานทางวิชาการมากกว่า ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
ของคุณธรรม จริยธรรมด้วย ”
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการบริหาร
ผู้บริหารที่นำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ทีม่ า : ศ.วิจารณ์ พานิช : Global Trend in University
มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลกส่วนใหญ่มอี ธิการบดีและ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคคลากร
Governance : ความรับผิดชอบของกรรมการสภาฯ, ๑ ส.ค. ๕๐)
คณาจารย์ ซึ่งมีผลงานเป็นของตนเองอยู่จำนวนมาก และ (ที่มา : มาตรา ๙ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐)
วาทะเด็ด โปรดติดตามตอนต่อไป ฉบับหน้า ปี ๒๕๕๒

ภารกิจประธานและสมาชิกสภาคณาจารย
ภารกิจประธานและสมาชิ
กสภาคณาจารย์
ไตรมาสที ่ ๓ (วั น ที ่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึ ง วั น ที ่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑)
วันที่
๑๕ ถึง ๑๖
ก.ค. ๕๑

ภารกิจ
กรรมการฝายตอนรับอาจารยสักขีพยานและแขกผูมเี กียรติใน
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐

สถานที่/การดำเนินการ
อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

๑๖ ก.ค. ๕๑ ประชุมคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๒๓ ก.ค. ๕๑
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี
หองอาเซียนเฮาส และหองประชุมบุญศิริ อาคารฝกอบรม
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
หองประชุมสภาสถาบัน ชัน้ ๙ อาคารวิทยบริการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๒ ก.ค. ๕๑

๒๓ ก.ค. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๑๗
๒๔ ก.ค. ๕๑

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รวมงานวันคลายวันกอตั้งสถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน ๒๕ ป พิธสี งฆ

๒๗ ก.ค. ๕๑ ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
๒๙ ก.ค. ๕๑

๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ ๑

หองประชุมอธิการบดี ชัน้ ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

ประธาน ผูแ้ ทน/ผูร้ ว่ มภารกิจ
/

รศ.ศิริพร/ผศ.กังวาฬ/
ผศ.ยงยุทธ/ผศ.วรากร/
จนท.งานสภาคณาจารย
รศ.ศิริพร ธิตเิ ลิศเดชา
ผศ.วรากร เจริญสุข

/
/
/
/
/

ผศ.กุลณสรรค สายขุน

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วันที่

ภารกิจ

๐๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ ๑
๐๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
๓๑ ก.ค. ๕๑
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ ๑
๓๐ ก.ค. ๕๑

๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะทํางานพิจารณา/แกไข รางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
๓๑ ก.ค. ๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .... และ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เสวนาวิชาการ เรื่อง "หลักเกณฑ และ
วิธกี ารในการขอตําแหนงทางวิชาการ"
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
๑ ส.ค. ๕๑
กลั่นกรองความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากร ม.มหิดล
๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
๑ ส.ค. ๕๑
คณะเวชศาสตรเขตรอน ครั้งที่ ๑

๓๑ ก.ค. ๕๑
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๓
สถานที่/การดำเนินการ

ประธาน ผูแ้ ทน/ผูร้ ว่ มภารกิจ

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ๕๒๓ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

/

หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
หองประชุม ๕๒๓ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

รศ.วารี วองโชติกุล
และสมาชิกสภาคณาจารย

/
/

๔ ส.ค. ๕๑ ๑๔.๐๐ น. สัมภาษณอธิการบดี

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผศ.(พิเศษ)เนตร/
ผศ.วรากร/อ.ดุสิต

๔ ส.ค. ๕๑ ๑๗.๐๐ น. รวมงานเลี้ยงรับรองคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช

โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ชาญคณิต/รศ.สุชีลา

หองประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

รศ.ศิริพร (แทนประธานฯ)

หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุชัย
และกรรมการฝายพัฒนาอาจารย

๕ ส.ค. ๕๑

๑๐.๓๐ น. เฝารับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน "มหิดล-วันแม"

๖ ส.ค. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
๖ ส.ค. ๕๑
๗ ส.ค. ๕๑
๑๑ ส.ค. ๕๑
๑๑ ส.ค. ๕๑
๑๓ ส.ค. ๕๑
๑๓ ส.ค. ๕๑
๑๓ ส.ค. ๕๑
๑๔ ถึง ๑๕
ส.ค. ๕๑
๑๖ ส.ค. ๕๑
๑๗ ส.ค. ๕๑
๑๗ ส.ค. ๕๑
๑๘ ส.ค. ๕๑
๑๘ ส.ค. ๕๑

๑๕.๓๐ น. ประชุมกรรมการฝายพัฒนาอาจารย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
๐๙.๓๐ น. ประชุมสรุปผลการดําเนินการจัดพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสวนงานของ ม.มหิดล
๑๗.๐๐ น. รวมเปดแบบเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเวชศาสตรเขตรอน
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑
๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเวชศาสตรเขตรอน ครั้งที่ ๒

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕
คณะเวชศาสตรเขตรอน

/

สัมมนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล

โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

/

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุมกรรมการประจําคณะ ชั้น ๑๐ อาคาร ๔
คณะทันตแพทยศาสตร

/

หองประชุม ๗๑๐ ชั้น ๗ อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร

/

๐๙.๐๐ น. รวมเปดแบบเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร
๑๖.๐๐ น. รวมเปดแบบเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเภสัชศาสตร
๑๗.๐๐ น. รวมเปดแบบเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
๐๗.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ ๒
๑๓.๐๐ น. ประชุมกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ ๒

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท

หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผศ.กุลณสรรค สายขุน
(แทนประธานฯ)

หองประชุมอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา
(แทนประธานฯ)

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

/
อ.ศุภลักษณ เข็มทอง และ
กรรมการจรรยาบรรณฯ

หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

ข่าวสภาคณาจารย์
วันที่
๑๙ ส.ค. ๕๑

๔
ภารกิจ

๐๗.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ ๒

๒๐ ส.ค. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๑๘
๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย
๒๕ ส.ค. ๕๑
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๒๑ ส.ค. ๕๑

๒๖ ส.ค. ๕๑ ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
๐๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ ส.ค. ๕๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
๒๗ ส.ค. ๕๑

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สถานที่/การดำเนินการ

หองประชุมทานผูหญิงวิระยา ชวกุล ชัน้ ๕ อาคารศูนย
การแพทยสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี
หองประชุมใหญ ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร

ประธาน ผูแ้ ทน/ผูร้ ว่ มภารกิจ
/
/
อ.มรกต เชิดเกียรติกุล
(แทน ผศ.จักรพงศ)

หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผศ.วรากร เจริญสุข

หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี

อ.นพดล ตั้งภักดี

หองประชุมอธิการบดี ชัน้ ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

/
กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน/
รศ.วารี วองโชติกุล และ
กรรมการฝายวิชาการ

๒๘ ส.ค. ๕๑

๑๔.๐๐ น. ประชุมกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน และ
ประชุมกรรมการฝายวิชาการ

หองประชุมสภาคณาจารย ชัน้ ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

๒๙ ส.ค. ๕๑

๐๖.๓๐ น. รวมงานเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

บริเวณลานอเนกประสงค อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร

/

๒๙ ส.ค. ๕๑

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. รวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผูไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศาสตรเมธี พงศพิศน ปยะพงศ)

วิทยาลัยนานาชาติ

/

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. รวมสัมมนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยในกํากับ :
หองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังและความจริง"
หองประชุม ชัน้ ๔ อาคารพอขุนศรีอินทราทิตย
๓๑ ส.ค. ๕๑ ๐๙.๐๐ น. ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑ ถึง ๒
๐๙.๐๐ น. สัมมนาทางวิชาการ ประจําป ๒๕๕๑ ของ ปอมท.
หอประชุมพอขุนรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ก.ย. ๕๑ เรื่อง "กอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา"
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
๓ ก.ย. ๕๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
อาคารสํานักงานอธิการบดี
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓ ก.ย. ๕๑
หอง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี
คณาจารย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
๒๙ ส.ค. ๕๑

๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

๓ ก.ย. ๕๑ ใน "วันมหิดล" ป ๒๕๕๑ และเฝารับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๓ ก.ย. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
๓ ก.ย. ๕๑

๑๕.๐๐ น. ประชุมกรรมการฝายพัฒนาอาจารย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

/

ผศ.กุลณสรรค สายขุน

/

ผศ.กุลณสรรค สายขุน

/

ผศ.กุลณสรรค สายขุน

/
อ.ศุภลักษณ เข็มทอง และ
กรรมการจรรยาบรรณฯ

หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
(สนามเปา)
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผศ.เฉลิมพร องศวรโสภณ
(แทนประธานฯ)

/

หองจัดเลี้ยง ชัน้ ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุชัย
และกรรมการฝายพัฒนาอาจารย

หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

อ.ดุสิต เลาหสินณรงค

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาคารชุด
พักอาศัย ศาลายา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สมาชิกสภาคณาจารยพบนายกสภา
๑๐ ก.ย. ๕๑
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการฝายตอนรับ
๑๑ ก.ย. ๕๑
งาน "วันมหิดล" ประจําป ๒๕๕๑
๑๒.๓๐-๑๖.๒๐ น. สัมมนาสภาคณาจารย เรื่อง "จรรยาบรรณ
๑๒ ก.ย. ๕๑
: เครื่องมือเสริมสรางศักยภาพความเปนครู"

หองประชุมสถานวิทยามะเร็ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น ๑๓ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

๑๕ ก.ย. ๕๑ ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ครั้งที่ ๑

หองประชุม ๕๑๖ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ICT Grand Auditorium อาคาร ICT ชัน้ ๔
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

/

๘ ก.ย. ๕๑

๑๗ ก.ย. ๕๑

๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

สมาชิกสภาคณาจารย

หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

สมาชิกสภาคณาจารย
ผศ.เฉลิมพร (แทนประธาน)

/

อ.ศุภลักษณ เข็มทอง และ
สมาชิกสภาคณาจารย

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วันที่

ภารกิจ

ข่าวสภาคณาจารย์

๕
สถานที่/การดำเนินการ

๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
๑๗ ก.ย. ๕๑
หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
บุคลากรสภาคณาจารย (เจาหนาที่ปฏิบัติงาน)
หองประชุม ICT Grand Auditorium อาคาร ICT ชั้น ๔
๑๗ ก.ย. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๑๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒๐ ก.ย. ๕๑ ๒๐.๐๐ น. รวมรับบริจาค "วันมหิดล"
๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสภาคณาจารย (หัวหนางานสภาคณาจารย)
๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
๒๒ ก.ย. ๕๑
ความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากร ม.มหิดล

๒๒ ก.ย. ๕๑

๐๖.๓๐ น. พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ประธาน ผูแ้ ทน/ผูร้ ว่ มภารกิจ
/
/

สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕

/

หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รศ.ศิริพร/ผศ.กุลณสรรค
และ น.ส.สุจิรา

รศ.พาสนศิริ/รศ.ศิริพร/
ผศ.กุลณสรรค
รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา

/

ผศ.กุลณสรรค/อ.นพดล/
ผศ.วันดี

/

ผศ.กุลณสรรค/ผศ.เฉลิมพร/
ผศ.จิตรกมล/อ.ดุสิต/
ผศ.ปราโมทย/อ.ศุภลักษณ/
ผศ.วรากร/รศ.ศิรนิ ันท/
อ.พรพรรณ/ผศ.ยงยุทธ
จนท.สภาคณาจารย

๒๔ ก.ย. ๕๑ ๑๐.๐๐ น. ประชุมกรรมการบริหารสภาคณาจารย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

รศ.สุธรรม/ผศ.กุลณสรรค/
ผศ.เฉลิมพร

๑๔.๓๐ น. รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
๑๕.๓๐ น. เฝารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
๒๔ ก.ย. ๕๑
มกุฎราชกุมาร พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิพ์ ระ
วรชายาฯ และพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ใน
งานพิธี "วันมหิดล" ประจําป ๒๕๕๑

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

/

๒๙ ก.ย. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ดูงาน บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

หองประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานใหญ ๑ บางซื่อ

/

๒๙ ก.ย. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย

หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

๓๐ ก.ย. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. รวมฟงการสัมมนา เรื่อง "๑ ป กับการออกนอกระบบ"

หองประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี

๒๔ ก.ย. ๕๑

๒๔ ก.ย. ๕๑

๐๙.๐๐ น. พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

บริเวณหองโถง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี ศาลายา

ผศ.วรากร เจริญสุข

/

๑ ต.ค. ๕๑

๑๒.๐๐ น. ประชุมกรรมการฝายพัฒนาอาจารย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑

หองประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี

๒ ต.ค. ๕๑

๐๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒

หอง A ๑๑๒ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

/

หองอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร ชั้น ๗
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

/

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รวมเปนวิทยากรในงานเสวนา "๑ ป กับการ
ออกนอกระบบ คําถามทีต่ องการคําตอบ"
๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
๓ ต.ค. ๕๑
ความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากร ม.มหิดล
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน
๖ ต.ค. ๕๑
ณ บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน)

๓ ต.ค. ๕๑

๖ ต.ค. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสํานักงานสภาคณาจารย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. โครงการสัมมนาประชาคมมหิดล ศาลายา
"รวมสานฝน สรางสรรคศาลายา" ครั้งที่ ๒
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. รวมเปนวิทยากรการเสวนา "๑ ป กับการ
๗ ต.ค. ๕๑
ออกนอกระบบ คําถามทีต่ องการคําตอบ"
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๘ ต.ค. ๕๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
๖ ต.ค. ๕๑

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุชัย
และกรรมการฝายพัฒนาอาจารย

หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี

รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา

หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท
หองประชุม ๔๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.นพ.วิชัย พันธุศรีมังกร
และผศ.พัชรินทร นินทจันทร

ผศ.กุลณสรรค/เจาหนาที่
สมาชิกสภาคณาจารย

/
/

ข่าวสภาคณาจารย์
วันที่

๖
ภารกิจ

๘ ต.ค. ๕๑ ๐๙.๓๐ น. เขารวมประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๑
๘ ต.ค. ๕๑

๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

๐๘.๓๐-๑๖.๑๕ น. เสวนาวิชาการ เรื่อง "การเทียบโอนและ
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการจากระบบพีซีเขาสูระบบแทง"
๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน
๑๐ ต.ค. ๕๑
การประกวดชื่อถนนใน ม.มหิดล ศาลายา
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการศูนยราชการใสสะอาด
๑๓ ต.ค. ๕๑
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐ ต.ค. ๕๑

๑๔ ต.ค. ๕๑

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการกําหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competency) บุคลากร ม.มหิดล

๑๔ ต.ค. ๕๑ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมกิจกรรมจรรยาบรรณ
๑๕ ต.ค. ๕๑ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๒๐
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
๑๖ ต.ค. ๕๑ พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สถานที่/การดำเนินการ

ประธาน ผูแ้ ทน/ผูร้ ว่ มภารกิจ

หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

/

หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุขอาชวอํารุง (ตึก ๓)
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผศ.กุลณสรรค สายขุน

หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผศ.วรากร เจริญสุข

หองประชุมกองกลาง ชั้น ๔ สํานักงานอิการบดี

/

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี ศาลายา
หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ.ศุภลักษณ เข็มทอง

/

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

๑๖ ต.ค. ๕๑

๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

หองประชุม ๕๑๖ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

๑๗ ต.ค. ๕๑

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน"

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

๑๙ ต.ค. ๕๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
๒๒ ต.ค. ๕๑

๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑

๒๒ ต.ค. ๕๑ ๐๙.๓๐ น. เขารวมประชุมที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑
๒๒ ต.ค. ๕๑ ๑๓.๓๐ น. รวมงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร
๕ พ.ย. ๕๑
๕ พ.ย. ๕๑
๖ พ.ย. ๕๑
๑๐ พ.ย. ๕๑
๑๒ พ.ย. ๕๑

๑๒.๐๐ น. ประชุมกรรมการฝายพัฒนาอาจารย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๑
๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากร ม.มหิดล
๑๓.๐๐ น. เขารวมพิธถี วายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

๑๒ พ.ย. ๕๑ ๐๙.๓๐ น. เขารวมประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๑
๑๔ พ.ย. ๕๑

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาคารชุด
พักอาศัย ณ ศาลายา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หองประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หอง L๐๑ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร

/
/
/
/
รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุชัย
และกรรมการฝายพัฒนาอาจารย

หองประชุมสภาคณาจารย ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง
อาคารสํานักงานอธิการบดี

/

หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี

รศ.ศิริพร ธิตเิ ลิศเดชา

วัดกาญจนสิงหาสนวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

/

หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

/

หองประชุม IT ๔๐๕ โซน Bits & Bytes Hall อาคาร ICT
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

/

หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

สมาชิกสภาคณาจารย

อ.ดุสิต เลาหสินณรงค

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๗

ข่าวสภาคณาจารย์

สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วม Study Thailand Education in Nepal 2008
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓
กันยายน ๒๕๕๑ บัณฑิตวิทยาลัย
โดยการนำของรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมงาน Study Thailand Education in Nepal 2008
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล มีผู้ร่วมเดินทางจาก
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ๒ ท่ า น คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ ๒ ท่าน สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
๒ ท่าน และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
๑ ท่าน (รวม ๗ ท่าน) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม
แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ
๑. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ
นำเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัยต่อสือ่ มวลชน
๒. ศึกษาดูงานและพบผู้บริหาร ๓ มหาวิทยาลัย
ได้แก่ Tribhuvan University, Kathmandu University,
Pokhara University และ Dhulikel Hospital เพือ่ ประสาน
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
๓. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
มีผเู้ ข้าร่วมงาน ประมาณ ๓๐๐ คน ให้ขอ้ มูลในการ
ติดต่อกลับ ๗๒ คน หลักสูตรทีม่ ผี สู้ นใจสอบถาม ๕ อันดับแรก
คือ MBA, Master of Public Health, Master of Science
(Biological, Biotechnology, Biochemistry, Neuroscience),
B.BA. (Finance), B.SC. (Food Science, Computer)

สรุปการเยีย่ มชมมหาวิทยาลัยในประเทศเนปาล

Tribhuvan University
Tribhuvan เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุด
และใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศเนปาล มีจำนวนนักศึกษากว่า
๒ แสนคน มีหลักสูตรมากกว่า ๒ พันหลักสูตร ในระดับ
ปริญญาตรี ถึง ระดับปริญญาเอก
ประเด็ น สำคั ญ จากการเข้ า พบกั บ คณบดี ใ น
คณะวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และผูอ้ ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คือ
การจัดโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาและเจ้าหน้าทีร่ ะยะสัน้
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นการนำร่อง
ก่อนการทำ MOU ในระดับมหาวิทยาลัย

Kathmandu University
มหาวิทยาลัย Kathmandu ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. ๑๙๙๑
โดยมี ๖ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และคณะแพทยศาสตร์ โดยมีโรงพยาบาล Dhulikhel
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์
มีจำนวนนักศึกษาสูงสุด
ประเด็นสำคัญจากการเข้าพบผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
Dhulikhel และ Vice Chancellor ของ Kathmandu University
คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์
การร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันตลอดจน
การจัดทำ MOU ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
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Pokhara University
ประเด็นสำคัญในการเข้าพบ Vice Chancellor
ของมหาวิทยาลัย คือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในสาขาด้านเวชศาสตร์เขตร้อน
สาธารณสุขศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์
สรุปการจัด Alumni Meeting (Mahidol University
Alumni Association of Nepal – MUAAN)

๓.๑ ศิษย์เก่าทีจ่ บการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๒๕๐ คน
และเป็นบุคลากรสำคัญในหน่วยงาน องค์กรราชการ
รวมทัง้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเนปาล โดยเฉพาะ
ในกระทรวงสาธารณสุข มีศษิ ย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณร้อยละ ๗๐
๓.๒ MUAAN มีการรวมตัวของศิษย์เก่าทีเ่ ข้มแข็ง
มีการแบ่งหน้าทีท่ ช่ี ดั เจน และมีการจัดการประชุมรวมกลุม่ กัน
โดยปีแรก ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน
๓ ท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และในปีทส่ี อง ได้เชิญ
เอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วม
เป็นเกียรติในงาน และมีกำหนดการในการจัดประชุม และ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
๓.๓ นับเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ผู้สอนได้ร่วม
เดินทาง และเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจาก
ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับอาจารย์ผู้เคยดูแล
ซึง่ ศิษย์เก่าในระดับปริญญาโทจำนวนมาก ประสงค์จะมา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยมหิดล
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๔. ข้อเสนอแนะจากผูร้ ว่ มเดินทาง
๔.๑ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของ MUAAN ในรูปแบบต่าง ๆ อาจจะเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมบางส่วน หรือผลักดันให้มีการ
จั ด ประชุ ม วิ ช าการ โดยสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
เดินทางของ Speaker ทีเ่ ข้าร่วม
๔.๒ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการดำเนินการ
ด้านวิชาการของ MUAAN โดยการมอบทุนการศึกษา
ในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ ่ ง โดยให้ MUAAN เป็ น
ผู้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน และให้ผู้แทน
ของมหาวิทยลัยมหิดลเป็นผู้คัดเลือก เพื่อเพิ่มคุณค่า
และให้ความสำคัญกับ MUAAN โดยเฉพาะการให้ทุน
ในสาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตร้อน
๔.๓ การจัดทีมผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่
ศึกษาดูงานในด้านที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีศักยภาพ
ที ่ เ ข้ ม แข็ ง เพื ่ อ สร้ า งความเป็ น ไปได้ ใ นการให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเนปาลในโอกาสต่อไป เพือ่ เป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ในระดับประเทศ อาทิเช่น ด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และสิง่ แวดล้อม

วิสัยทัศน์ผู้บริหารของเรา
คณะศึกษาดูงานได้นำเสนอ
ผลการทัศนศึกษาต่ออธิการบดี
เมือ่ ต้นเดือนตุลาคม ซึง่ ท่าน
อธิการบดีตัดสินใจตอบรับ
คำเชิ ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย
Kathmandu พร้อมนำคณบดีทม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องร่วมเดินทาง
เพือ่ ร่วมพิธรี บั ปริญญาบัตร และสานต่อภารกิจการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศเนปาล
รวมทั้งร่วมกิจกรรมของ Mahidol University Alumni
Association Nepal (MUAAN) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ความก้าวหน้าของความสำเร็จ
จะได้นำเสนอในฉบับหน้าครับ.
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วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ทีผ่ า่ นมา ทีห่ อ้ งประชุมอาคารรัฐสภา ๒
ได้มกี ารจัดพิธปี ระกาศเกียรติคณ
ุ สถานทีด่ เี ด่นทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๑
โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ ซึ ่ ง มี ผ ู ้ แ ทนหน่ ว ยงานราชการ สถานศึ ก ษา สถานท่ อ งเที ่ ย ว
สวนสาธารณะ สนามกีฬา อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม และหอพัก จำนวนมาก
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนพิการทุกประเภท
ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และในงาน นายมณเฑียร
บุญตัน (๒๕๕๑) ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ได้บรรยายพิเศษเรือ่ ง “แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อม
ทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็นเรือ่ งน่าสนใจ จึงนำมาสรุปไว้ดงั นี้
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมอธิบายได้ ๒ ลักษณะคือ
๑. จัดโดยกำหนดไว้แต่แรกด้วยการออกแบบ ในยุโรปใช้คำว่า Inclusion Design หรือ Design for All
ส่วนในประเทศแถบอเมริกา ใช้คำว่า Universal Design ซึง่ ทัง้ สองคำนี้ อาจมีนกั วิชาการให้คำอธิบายแตกต่างกันออกไป
แต่ความหมายโดยนัยแล้วไม่แตกต่างกันมาก คำว่า Inclusion Design หรือการออกแบบแบบบูรณาการ เป็นการ
ออกแบบให้ครอบคลุมคนมากกลุม่ ทีส่ ดุ ส่วน Universal Design หรือการออกแบบทีเ่ ป็นสากล เป็นการออกแบบ
ทีต่ อบสนองความต้องการมากกลุม่ เช่นกัน
๒. ไม่ตดั โอกาสหรือปิดช่องการใช้เทคโนโลยีสง่ิ อำนวยความสะดวกหรือ Assistive Technology ทีจ่ ำเป็น
สำหรับคนพิการแต่ละคน
ทัง้ Universal Design และ Assistive Technology มีเป้าหมายเพือ่ ให้เกิดการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากสินค้าและบริการ เช่น สถานทีส่ าธารณะ บริการขนส่ง การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และอืน่ ๆ หรือกล่าวได้วา่ Universal Design เป็นการออกแบบทีม่ องภาพรวม
หรือภาพใหญ่ ในลักษณะเตรียมการไว้ลว่ งหน้า เช่นเดียวกับการวางผังเมือง การออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการกำหนดลักษณะไว้ตั้งแต่ต้น เป็นการ
มองการณ์ไกล และวางแผนอนาคต ส่วน Assistive Technology เป็นเทคโนโลยีสง่ิ อำนวยความสะดวกทีม่ งุ่ การแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้า หรือเฉพาะจุด มุง่ ตรงไปทีป่ ญ
ั หาทีช่ ดั เจนหรือเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล
หลายคนอาจเข้าใจว่าการพยายามทำให้มี Universal Design แล้วไม่จำเป็นต้องมี Assistive
Technology เป็นการเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพราะ Universal Design ไม่ใช่การออกแบบทีท่ กุ คน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทันที เช่น การสร้างตึกที่มีลิฟต์ มีห้องน้ำ
ปรับสภาพสำหรับคนพิการ แต่คนพิการจำเป็นต้องมี Assistive Technology
เช่น เก้าอีล้ อ้ เข็น ไม้คำ้ ยัน จึงจะสามารถใช้อาคารนัน้ ได้
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายคนพิการ (The American Disabilities Act)
กล่าวถึง Universal Design กับ Assistive Technology ว่าเป็นของคู่กัน การเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จำเป็นต้องมีทง้ั Universal Design กับ Assistive Technology คูก่ นั เสมอ
จึงจะทำให้สภาพแวดล้อมนัน้ เข้าถึงได้กบั ทุกคน ทุกกลุม่ เช่น การสร้างตึกทีม่ ที างลาด
(Universal Design) และคนพิการมีเก้าอีล้ อ้ เข็น (Assistive Technology)
มีความพยายามจัดรูปแบบของ ๒ คำนี้ ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นเนื่องจาก
Universal Design เป็นการออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวล ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว เป็นไปไม่ได้
ทัง้ หมด ในขณะที่ Assistive Technology กลับมองต่างมุมเฉพาะเจาะจงไปทีต่ วั บุคคล
จึงมีความพยายามหาข้อยุตริ ว่ มกัน นัน่ คือคำว่า Accessibility Standard หรือมาตรฐาน
เพือ่ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็นข้อกำหนดทีน่ ำหลักการ Universal Design กับ
Assistive Technology มากำหนดร่วมกันในลักษณะมองโลกความเป็นจริงมากขึน้
Accessibility Standard มีทั้งระดับนานาชาติ เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (ISO) หรือ Accessibility Standard ทีส่ หภาพคมนาคมสากลรับรองไว้ เช่น การคมนาคมทางอากาศ
หรือ Accessibility Standard ที่ World Wide Web Consortium (W3C) รับรองไว้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์มาตรฐาน
ให้ทกุ คนเข้าถึงได้ หรือ Accessibility Standard เกีย่ วกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี Digital Accessible Information
SYstem (DAISY) Consortium จัดทำขึ้นเพื่อทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ สำหรับ Accessibility Standard
ในระดับประเทศ เช่น Accessibility Standard ทางสถาปัตยกรรม แต่ละประเทศก็พยายามพัฒนาขึน้ เป็นของตนเอง
เนื่องจากคำนึงถึงประโยชน์ของคนในประเทศของตนเป็นหลัก เพราะขนาดร่างกายต่างกัน แต่ก็มีข้อถกเถียง
เกี่ยวกับสถานที่สาธารณะ ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันว่าจะคำนึงถึงคนในประเทศหรือคนทั้งมวล ซึ่งการที่ต้องคำนึงถึง
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เพื่อคนทั้งมวลอาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้น สถานที่สาธารณะบางแห่ง
อาจใช้มาตรฐานภายในประเทศเท่านั้น
กล่าวโดยสรุป ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ มี ๓ คำคือ Universal Design เป็นแนวคิดพืน้ ฐานในภาพรวม
Assistive Technology เป็นการมองปัญหาเฉพาะจุด เฉพาะบุคคล ทัง้ ๒ คำนี้
ต้องคำนึงถึงจึงจะแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการกำหนด Accessibility Standard
ร่วมกัน เพือ่ ให้มคี วามเป็นไปได้มากขึน้ และ Accessibility Standard จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตร เช่น ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อยกว่าด้านสถาปัตยกรรม
เมื่อการแพทย์เจริญขึ้น จำนวนคนพิการมากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น การจัดสภาพแวดล้อมในวันนี้
จะเป็นตัวชีว้ ดั ว่า อนาคตสังคมจะเป็นอย่างไร คนพิการ คนสูงอายุจะอยูก่ นั อย่างไร ผูอ้ า่ นในฐานะทีต่ อ้ งมีอายุมากขึน้
เคยกังวลกับสิง่ เหล่านีบ้ า้ งหรือไม่ ?
รายการอ้างอิง
มณเฑี ย ร บุ ญ ตั น . (๒๕๕๑). บรรยายพิ เ ศษในพิ ธ ี ป ระกาศเกี ย รติ ค ุ ณ สถานที ่ ด ี เ ด่ น ที ่ เ อื ้ อ ต่ อ คนพิ ก าร และ
การเสวนาเรื่อง การจัดภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จัดโดยคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ณ อาคารรัฐสภา ๒, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑.

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๑

ข่าวสภาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อธิการบดี กล่าวต้อนรับสมาชิก ปอมท. และบรรยายพิเศษ

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ านสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม
เรือ่ ง “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ านสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์” เมือ่ วันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยทำการถ่ายทอดสดทาง IP-TV จาก
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม และรองศาสตราจารย์
ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผูด้ ำเนินรายการ

อธิการบดี พบ สมาชิกสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี พบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาคณาจารย์
ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ ห้องประชุมศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวต้อนรับ
และสมาชิกสภาคณาจารย์ได้รว่ มแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ

ENNEAGRAM : ศาสตร์แห่งการเข้าใจตนเองและเข้าถึงผู้อื่น
สภาอาจารย์ศริ ริ าช ร่วมกับองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ขอเชิญอาจารย์ แพทย์
ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากรผูส้ นใจทุกท่าน ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรือ่ ง “ ENNEAGRAM
: ศาสตร์แห่งการเข้าใจตนเองและเข้าถึงผูอ้ น่ื ” ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสิรนิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ G คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานสภาอาจารย์ศิริราช
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๖๖๗, ๖๔๒๕-๖ หรือสำนักงานองค์กรแพทย์ศิริราช โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๖๓๘๓-๔
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๒ ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับเพือ่ นสมาชิกชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกบั ประเทศไทยของเรา ทีผ่ า่ นวิกฤต
สงครามคนไทยมาได้อย่างไม่เสียเลือดเนือ้ แม้หลายฝ่ายยังมองว่าเป็นเพียงการหยุดชัว่ ขณะ หรือเป็นการ
เปลี่ยนข้างการก่อความรุนแรงก็ตาม อย่างน้อยก็มีเวลาให้หลายฝ่ายได้ตรึกตรอง โดยไม่นำประเทศ
เป็นเครือ่ งมือต่อรองของกันและกัน
ช่วงอึมครึมของประเทศไทยที่ผ่านมา สภาคณาจารย์ได้มีบทบาทในการเรียกร้องหาสันติวิธีอยู่
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีต่ อ้ งการเห็นภาพบ้านเราเกิดความสงบสุข ร่มเย็นดังเดิม พวกเรา
ก็ขอเอาใจช่วยระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบอบทีส่ มบูรณ์ตามครรลองของสยามประเทศสืบต่อไป
ข่าวสภา ฯ ฉบับนีเ้ ป็นการรวบรวมผลงานของสภาคณาจารย์ในไตรมาสที่ ๓ มีบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผูพ้ กิ ารในบ้านเมืองเรา บทความเกีย่ วกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศเนปาล
ติดตามได้ในฉบับครับ
สำหรับผู้ที่มีบทความที่เป็นประโยชน์ ข่าวสภา ฯ มีพื้นที่ให้กับชาวมหิดลทุกท่าน
ได้นำเสนอผ่านช่องทางนี้ ขอเชิญผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์ ชั้น ๕
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ /โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑ หรือติดต่อ
ทางอีเมลล์ 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

