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"บทบาทของสภาคณาจารย์ยุคก้าวผ่านขวบปีแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
บทบาทของสภาคณาจารย์ในยุคก้าวผ่าน
ขวบปีแรกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ต้องเสียสละมากทัง้ ในฐานะของครู
ผู้สอนในสถาบันอันทรงเกียรติของเรานี้
บทบาทของครูผอ้ ู าสาเข้ามาทำงานให้ประชาคม
ในสภาคณาจารย์ ซึง่ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
สภาคณาจารย์ ตาม พ.ร.บ. ม.มหิดล ๒๕๕๐
ซึง่ ก็ตอ้ งถูกประเมินผลงานทางวิชาการตาม
performance agreement และต้อง
ทำให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
หลายข้อบังคับ ประกาศ ทีก่ ำลังทยอย
ผ่านสภามหาวิทยาลัยออกมาทุกเดือน ซึง่ ถูก
คาดหวังว่า จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงต่อ
มหาวิทยาลัยในทางทีด่ ขี น้ึ กว่าเดิม ถูกคาดหวัง
ว่าจะทำให้บคุ ลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
ถ้าเปรียบมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเรือลำใหญ่
ที่กำลังมุ่งหน้าเดินเครื่องสู่โลกกว้างผ่าน
มหาสมุทร "อธิการบดีก็คือกัปตัน" ซึ่งมี
รองอธิการบดีและผูช้ ว่ ยอธิการบดี คณบดี
เป็นทีมงาน คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาทุกคนเป็นลูกเรือ
สิง่ ทีป่ ระชาคมต้องทำคือ ช่วยกันพายและพา
นาวาไปให้ถงึ จุดมุง่ หวังสูงสุด โดยมีคณบดี
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการ
กองต่าง ๆ เป็นเสมือนฝีพาย ซึง่ เมือ่ ก่อนนี้
อาจเป็นแบบต่างคนต่างพาย ต่างคนต่างเก่ง
ทุกคนก็มีฝีพายของตัวเอง แต่ทำอย่างไร
จะให้ทกุ คนทุกฝีพายมุง่ ไปในทิศทางเดียวกัน
กรรมการสภาคณาจารย์ซง่ึ มีประจำอยู่
ทุกคณะ สถาบัน เปรียบเสมือนเป็น sensor
เป็น node รับความรูส้ กึ ของคณาจารย์และ
บุคลากรของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
และรวมถึงโลกภายนอกด้วย สภาคณาจารย์
ได้สะท้อนให้เห็นภาพว่า ในเรือลำใหญ่ลำนี้
มีอะไรทีผ่ บู้ ริหารหรือเพือ่ นคณาจารย์เองและ
เพือ่ นร่วมงานยังมองไม่เห็น เป็นหูเป็นตาว่า

มีรรู ว่ั มีชอ่ งว่างอะไรอย่างไร ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย
ซึง่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นแล้วต้องมีขน้ั ตอน
การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีการลงพืน้ ที่ คณะกรรมการชุดต่างๆของ
สภาคณาจารย์ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
หากเรื่องมีความสำคัญมาก มีผลกระทบสูง
ก็จะจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น แล้วจึงนำ
ข้อปรึกษานั้นเสนอแนะต่ออธิการบดีหรือ
สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ต้องดูแล
สารทุกข์สกุ ดิบในกิจการต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัย
กำลังดำเนินไป แล้วสะท้อนมุมมองทีช่ ดั เจน
เทีย่ งตรง ให้ผบู้ ริหารรับทราบ ซึง่ โดยมารยาท
แล้ว ต้องไม่ก้าวก่ายการตัดสินใจในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหาร
ขวบปีแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐเพิง่ ผ่านไป ผมเห็นว่า ปัญหาสำคัญ
ที่สุดคือ "การสื่อสาร" ในทัศนะของผม
ผมเห็นว่า การสื่อสารให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน
การใช้สื่อ ความถี่ในการสื่อสาร ควบคู่กับ
การทำงานแบบมีส่วนร่วม การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ความตัง้ ใจจริงในการแก้ปญั หา
การแก้ปมเก่าด้วยระบบใหม่ ปลดล็อคเพื่อ
สูร่ ะบบใหม่ยงั สำคัญเป็นลำดับแรก
ปัจจุบนั อะไรหลายๆ อย่าง เปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว แม้แต่ความรูส้ กึ นึกคิดของตัวตน
เราเองก็ตอ้ งระมัดระวังให้ดี การห้ามใจไม่ให้
ตกไปในสิง่ ทีเ่ ป็นกิเลส-อำนาจ การใช้วจิ ารณญาณ
ในการตัดสินใจ การมีสติในการทำงาน โดย
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็นหลักอย่างแท้จริง
เป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต้องจัดให้มกี าร
วางรากฐานอย่างเป็นระบบ ทีส่ ามารถตรวจสอบ
ตนเองไว้ให้เป็นธรรม เป็นของขวัญให้คนรุน่
ต่อไป ในการสร้างมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติน้ี
แก่แผ่นดินสืบไป

ในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคม
สภาคณาจารย์ขอฝากความปรารถนาดีให้
ทุกคนมีพลังใจ ต่อสู้ อดทนกับสิง่ ต่างๆ ที่
กำลังเปลีย่ นแปลง หัวใจของความเป็นครู
ก็คอื การได้ให้ความรูแ้ ก่ศษิ ย์ให้เป็นคนดี
ของสังคม ในทุกๆ สังคม การบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม "ถ้าได้เห็นธรรมในธรรม
และเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้ว"
จะเกิดความเข้าใจกัน มีแต่ความปรารถนาดี
ต่อกัน มีพลังใจอันจะก่อให้เกิดสันติสขุ
ร่วมกันอย่างแท้จริง สมาชิกสภาคณาจารย์
ทีอ่ าสาเข้ามารับใช้ประชาคมนี้ ก็ตอ้ งการ
มาช่วยสร้างประชาคมทีม่ คี วามสุข และ
ต้องการเห็นความมี security มากขึน้ ของ
เพือ่ นร่วมงาน ซึง่ ต้องใช้ความตัง้ ใจจริง
ในการสร้างระบบทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ขอฝาก
ทิง้ ท้ายไว้ในฉบับนีว้ า่
"To The Advancement of Good
Governance, and To The Benefit of
Mankind…This New Generative
Function is Dedicated."
Mahidol University Faculty
Senate ขอบคุณและสวัสดี

วาทะเด็ ด แห่ ง ปี
“ เป้าหมายใหญ่สำคัญที่สุด คือ
ความสุข “Health for All” คือ
ปัญญาของแผ่นดิน….ไม่ใช่เครียด ”
เราต้องคิดว่า
“มหิดลมีหัวใจของความเป็นมนุษย์…”
(ที่มา : ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี :
สัมมนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย, ๑๕ ส.ค. ๕๑)

“ การสร้าง unity นั้น ใจสำคัญที่สุด
ใจรับแล้ว อย่างอื่นก็จะตามมา”
(ที่มา : นวพร เรืองสกุล :
สั ม มนาแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย , ๑๕ ส.ค. ๕๑)
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ข่าวสภาคณาจารย์

นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาคณาจารย์ ครัง้ ที่ ๓
ถอดความโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
วันจันทร์ท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดการทำงานในปีพทุ ธศักราชใหม่
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้นดั เสวนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (ขอย่อว่า ลปรร) อย่างไม่เป็นทางการรอบสีเ่ ดือนเป็นครัง้ ที่ ๓
ซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นวาระที่สมาชิกสภาคณาจารย์ได้มีโอกาสกราบขอพร
ท่านนายกสภาฯ เนือ่ งในโอกาสวาระดิถขี น้ึ ปีใหม่ดว้ ย
ท่านนายกสภาฯ เริ่มเปิดประเด็น ลปรร โดยกล่าวถึง หนังสือชื่อ “วิพากษ์การอุดมศึกษาของไทย”
ทีป่ ระธานสภาคณาจารย์ได้มอบให้ทา่ น เนือ่ งจากเล็งเห็นว่ามีประโยชน์และท่านนายกสภาฯ มีความสนใจ ทำให้
ประเด็นสำคัญของการ ลปรร ในวันนี้ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการศึกษา ท่านนายกสภาฯ เล่าให้พวกเราฟังว่า ท่านจะ
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึง่ เป็นกรรมการชุดที่ ๒ ต่อจาก ศาสตราจารย์
ดร.พจน์ สะเพียรชัย และขณะนีป้ ระเทศไทยเรามีมหาวิทยาลัยทัง้ หมด ๑๖๖ แห่ง มีนกั ศึกษาอยูป่ ระมาณ ๖ แสนคน
ข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในขณะที่ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ยังขาดแคลนอยู่ การดำเนินการของ กกอ. ทีท่ า่ นนายกสภาฯ (หรือประธาน กกอ.) จะนำเสนอแนวคิดให้กบั กกอ.
ได้พจิ ารณาในการประชุมครัง้ แรก วันที่ ๘ มกราคม นี้ ท่านนายกสภาฯ เห็นว่า นอกเหนือจากการดำเนินการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎ ระเบียบ และการติดตามควบคุมมาตรฐานการศึกษาของการอุดมศึกษาแล้ว ควรมีการสร้างความรู้ โดยการวิจยั
เชิงระบบ (system research) ควบคู่ไปด้วย เพื่อนำผลการวิจัยที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษามากำหนดนโยบาย
และการสือ่ สารต่อสาธารณะเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้วย ท่านนายกสภาฯ ยังให้มมุ มองของคุณภาพของการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาว่า สามารถมีมาตรฐานทีห่ ลากหลาย หรือ excellent หลายแบบได้ โดยทีจ่ ะต้องมีการสือ่ สารและ
วิธวี ดั ความหลากหลายดังกล่าวอย่างชัดเจน อาทิ หากพิจารณาความเป็นเลิศทางด้านวิจยั (research excellent)
สามารถพิจารณาได้จากการทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของ สกว. ซึง่ ปัจจุบนั
มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียง ๙ - ๑๐ แห่งทีไ่ ด้รบั ทุนนี้ ในจำนวนทุนทีม่ าก และมหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั ทุน
มากเป็นลำดับที่ ๑ และสามารถกำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ด้านความเป็นเลิศทางวิจยั ได้ดว้ ย
ดร.กุลณสรรค์ กล่าวถึงหลักสูตรทีเ่ ปิดการเรียนการสอนในปัจจุบนั ว่า มีจำนวนไม่นอ้ ยทีค่ า่ เล่าเรียนแพง
บางหลักสูตรเรียนจบแล้วยังไม่สามารถรับรองปริญญาได้ จะมีหน่วยงานและแนวทางในการดำเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษาให้มคี วามเข้มแข็งได้อย่างไรบ้าง ท่านนายกสภาฯ ลปรร ว่า สกอ. มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการกำกับดูแล
ให้มกี ารดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ส่วนการดำเนินการของ กกอ. จะเป็นการกำหนดมาตรฐานจากความหลากหลาย
ทีม่ อี ยู่ กำหนดขอบเขตของมาตรฐานให้ชดั เจน และสือ่ สารให้แก่ประชาชนได้รบั ทราบและเข้าใจ
ดร.ปราโมทย์ เสริมว่าปัจจุบันระบบการศึกษาในประเทศไทยมีลักษณะที่เป็น competitive learning
ไม่วา่ จะเป็นก่อนอุดมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา การศึกษาทีแ่ ก้ไขปัญหาสังคมเป็นเรือ่ งทีจ่ ำเป็น การศึกษาเพือ่ สร้าง
ความเห็นแก่ตัวเป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาในปัจจุบัน ท่านนายกสภาฯ ลปรร ว่าปัจจุบันมีเครือข่าย
โรงเรียนไทยไท ซึง่ รับการสนับสนุนจาก สสส. ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ ลี กั ษณะแบบ contemplative learning
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โดยมีความเชื่อว่าความถนัดของคนมีความแตกต่างกัน หากสามารถเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นกระบวนการทดลอง
ปฏิบตั จิ ริงแบบบูรณาการ (holistic) โดยไม่ได้เอาวิชาเป็นตัวตัง้ แต่นำเอากิจกรรมหรือประสบการณ์จริงเป็นตัวตัง้
จะสามารถส่งเสริม การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงพัฒนาตนเองให้มกี ารพัฒนาสังคม (transformative education)
แต่ทว่า ระบบการเรียนการสอนดังกล่าวนีเ้ กิดขึน้ เฉพาะในกลุม่ โรงเรียนราษฎร์บางกลุม่ เท่านัน้ กลุม่ โรงเรียนรัฐบาล
ไม่ได้มแี นวทางเช่นนี้ ดังนัน้ เป็นเรือ่ งท้าทายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีม่ เี ป้าหมายพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ท่านนายกสภาฯ ยังกล่าวว่าเป้าหมายการศึกษา คือการรูจ้ กั ตนเอง หน้าทีข่ องครูในฐานะกัลยาณมิตร
คือ ช่วยให้คำแนะนำในการสร้างแรงบันดาลใจให้ลกู ศิษย์เพือ่ ให้ได้รจู้ กั ตนเอง ส่งผลให้ลกู ศิษย์จะสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งที่
ตนเองถนัด โดยจะมีความมัน่ ใจในความสามารถของตัวเอง และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ระบบการศึกษาและการเลีย้ งดู
ในปัจจุบนั ไม่ได้สง่ เสริมให้ผเู้ รียนหรือบุตรหลานได้รจู้ กั ตัวเอง นอกจากนี้ การเรียนอาจไม่จำเป็น
ต้องจำกัดเฉพาะห้องเรียนเท่านัน้ หากว่าสามารถยืดหยุน่ ระบบการจัดการเรียนการสอน
จากปกติแล้ว นักศึกษาบางคนสามารถทำประโยชน์ให้กบั สังคมได้อย่างมากมาย
ดร.นพดล กล่าวถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบนั ว่า สามารถเอือ้ ประโยชน์ตอ่
การปฏิรปู การศึกษาได้อย่างไร ท่านนายกสภาฯ เห็นด้วยกับการปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบ
แต่วิธีการตามนโยบายนั้น เป็นเรื่องเดิมที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์
ต่อนักเรียน นักศึกษา และประเทศชาติได้ หลักการปฏิรปู การศึกษาต้องสร้างรากฐาน คือ สร้างครูให้มคี วามมัน่ คง
และเข้มแข็งสำหรับการถ่ายทอดทัง้ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม คุณธรรม ในการพัฒนามนุษย์ ซึง่ เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการให้การศึกษาแก่นักเรียน เปรียบเสมือนการสร้างเจดีย์ ซึ่งจะต้องมีการสร้างจากฐานเจดีย์ก่อน ดร.โสฬส
เสริมประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการศึกษาที่จะต้องมีการเรียนรู้แบบไม่ครอบงำความคิดของผู้เรียน
เปิดโอกาสการสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียน ท่านนายกสภาฯ ลปรร เกีย่ วกับการศึกษาด้านการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมว่า
จะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเอง เพื่อให้มีประสบการณ์ตรง เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดลน่าจะมีสว่ นร่วมในการศึกษาทีผ่ นวกเข้ากับพืน้ ทีก่ ารศึกษาในระดับต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม
โดยมหาวิทยาลัยลงแรง ลงสมอง องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น อบต. เข้าร่วมในความร่วมมือต่าง ๆ รวมทัง้
ลงเงิน และอาจสามารถคัดเลือกนักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้อกี ด้วย
ดร.สรายุทธ์ กล่าวถึงมุมมองทางด้านธุรกิจการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศกำลังดำเนินการ
เพือ่ ให้มกี ารรับรองมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุม่ ประเทศในทวีปยุโรป ซึง่ เป็นการอิงต่างประเทศ
ทั้งสิ้น นอกจากนี้มีผู้ที่ใช้บริการการศึกษายังขาดความเชื่อมั่นต่อการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเห็นได้จากการที่มี
นักเรียนส่วนหนึ่ง เมื่อจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้ว ไปศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในอังกฤษ อินเดีย
หรือสิงคโปร์ ท่านนายกสภาฯ ลปรร ว่าเป็นเรือ่ งท้าทายทีร่ ะบบการศึกษาในประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลีย่ น
เพือ่ ให้อยูใ่ นสังคมโลก พร้อมกับการรับการเปิดการศึกษาเสรีในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ด้วย ซึง่ ปัจจุบนั ดูแล้วเหมือนกับ
โลกเราแคบลง การศึกษาในประเทศไทยต้องมีการปรับเปลีย่ นให้ผเู้ รียนเป็น global citizen แต่ให้มคี วามเป็นไทย
และนำมาสู่ส ิ่งที่เรียกว่า “บัณฑิตของโลก” พญ.วรรณา เสริมว่านักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนตั้งแต่เด็ก
มีโอกาสทีจ่ ะกลับมาอยูใ่ นประเทศไทยน้อยมาก และปัจจุบนั กลุม่ นีเ้ ป็นเพียงกลุม่ หนึง่ ทีจ่ ำนวนน้อย ท่านนายกสภาฯ
กล่าวว่าการศึกษาต่างประเทศนัน้ จะมี social component ร่วมอยูด่ ว้ ย สิง่ ทีท่ นุ คปก. ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบนั
นับว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพสูง นักศึกษาทีร่ บั ทุนสามารถเรียนรูค้ วามยากลำบาก และวิธกี ารทำงาน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างวัฒนธรรม
ความเป็นวิชาการระดับสากลในประเทศไทยด้วย
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ประเด็นทีส่ อง เรือ่ ง “มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ท่านนายกสภาฯ ได้ ลปรร
ว่าปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับอยู่ ๑๓ แห่ง ซึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในกำกับคือ
การทำให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยดีขน้ึ โดยทีจ่ ะต้องมีคณ
ุ ภาพสูง การทำงานและระบบจัดการทีม่ คี วามยืดหยุน่ รวมทัง้
เอื้อให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ สามารถช่วยกันทำงานให้กับมหาวิทยาลัย
การกระตุ้นการทำงานที่มีลักษณะความมั่นคงแบบไม่มีเงื่อนไขจะลดน้อยลงไป ในขณะที่ความมั่นคงของบุคลากร
ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ อดทน มีประสิทธิภาพ และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้จะเพิ่มขึ้น การดำเนินการที่ดี
จะทำให้มีการใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น สามารถเกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
และรางวัลที่ได้รับคือความร่วมมือร่วมแรงของบุคลากร จะทำให้ได้รับสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ท่านนายกสภาฯ ยังกล่าวว่า การทีค่ ณาจารย์เลือกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนัน้ ไม่ได้มาทำงานเพราะให้ความสำคัญ
เรื่องเงินเป็นสำคัญ แต่ต้องการความเป็นอิสระในการที่จะทำงานได้อย่างที่ตั้งใจ และมีความสุขความภูมิใจ
ทีไ่ ด้เป็นอาจารย์ แต่กไ็ ม่ควรจะจนด้วย
ประเด็นทีส่ าม เรือ่ ง “สภาวิชาการ” ท่านประธานสภาคณาจารย์ ได้เปิดประเด็นว่าปัจจุบนั สภาวิชาการ
ได้หายไปจากมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านนายกสภาฯ มีแนวคิดว่า สภาวิชาการทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทยขณะนี้ มีความหมาย
และหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกัน บางแห่งกำหนดหน้าทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการหลักสูตร บางแห่งเกีย่ วข้องกับ
การขอตำแหน่งวิชาการ ท่านนายกสภาฯ ให้แนวคิดทีส่ ำคัญว่า การกำหนดหน้าที่ (function) เป็นสิง่ สำคัญอันดับแรก
ทีต่ อ้ งทำความเข้าใจ ส่วนชือ่ และองค์ประกอบนัน้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังจากเข้าใจหน้าทีแ่ ล้ว
ประเด็นสุดท้าย คือเรื่อง “นโยบายการเปิดการจัดหลักสูตรเพื่อคนพิการ” อาจารย์พรพรรณ์ กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะมีการรับนักศึกษาที่มีความพิการในการเข้าเรียนอย่างไร พญ.วรรณา กล่าวว่า
คงต้องพิจารณาด้วยว่าหลักสูตรใดมีข้อจำกัดในการรับนักศึกษาที่มีความพิการอย่างไรบ้าง ท่านนายกสภาฯ
ฝากให้สมาชิกสภาคณาจารย์ชว่ ยกันคิดช่วยกันทำ ซึง่ เป็นการเอือ้ เฟือ้ ต่อความเป็นผูพ้ กิ าร เป็น contributive creativity
โดยทีจ่ ะต้องแสวงหาความร่วมมืออย่างมีศลิ ปะ เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ตลอดการ ลปรร ท่านนายกสภาฯ ได้เน้นย้ำถึงการลงมือปฏิบัติ มิได้มีแต่ความคิดเพียงอย่างเดียว
การลงมือปฏิบตั จิ ริงจะเป็นทีเ่ ริม่ ต้นในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ transformation อย่างแท้จริง
ในวาระดิถขี น้ึ ปีใหม่น้ี
ประธานสภาคณาจารย์ในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาคณาจารย์ได้กล่าวขอบพระคุณ ที่ท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยสละเวลาอันมีค่า ร่วม ลปรร กับสมาชิกสภาคณาจารย์ และในวาระดังกล่าวนี้ อาจารย์ได้ให้พรกับ
สมาชิกสภาคณาจารย์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย คือ การพิจารณาถึงวิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้
จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย คณาจารย์มหาวิทยาลัย จัดได้วา่ มีความมัน่ คงสูง สามารถใช้ปญ
ั ญาในการแก้ไขปัญหา
ของประเทศชาติ ขอให้ชว่ ยกันคิด เริม่ ต้นทีต่ นเองหรือกลุม่ เล็กๆ แล้วขยายวงขึน้ ตามพละกำลังความสามารถกันต่อไป.
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การเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงหรือ ?
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

ตามทีร่ ฐั บาลได้กำหนดให้มโี ครงการ
เปลีย่ นเส้นทางชีวติ โดยการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
โครงการนีจ้ งู ใจให้ขา้ ราชการทีม่ อี ายุตง้ั แต่ ๕๐ ปีขน้ึ ไป หรือ
มีอายุราชการตัง้ แต่ ๒๕ ปีขน้ึ ไป แต่สำหรับข้าราชการทหาร
เริม่ ตัง้ แต่อายุ ๔๕ ปี ออกจากราชการก่อนอายุครบเกษียณคือ
๖๐ ปี ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนงานในการปฏิรปู ระบบราชการ
ทีม่ เี ป้าหมายในการปรับขนาดกำลังคนให้นอ้ ยลงโครงการนีก้ ไ็ ด้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอีกครั้ง โดยมีการประกาศให้
ข้าราชการสามารถสมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่ อ นกำหนด ได้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
โครงการนี้ แม้จะมีการปรับเกณฑ์ในการกำหนดสัดส่วนของ
ผูเ้ ข้าร่วมในแต่ละหน่วยงาน แต่กม็ แี รงจูงใจทีน่ า่ สนใจเพิม่ มากขึน้
การที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
โดยการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดมาระยะหนึ่งแล้ว
ทำให้เกิดคำถามว่า ข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ไปแล้วนัน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ เป็นอย่างไร มีความสุขสบาย และ
ดำเนินชีวติ เป็นอย่างไรบ้าง ผูเ้ ขียนในฐานะทีม่ โี อกาสได้ศกึ ษา
ถึงคุณภาพชีวิตและวิถีการดำเนินชีวิต รวมถึงปัญหาและ
การปรับตนของกลุม่ ผูเ้ กษียณอายุราชการก่อนกำหนดจำนวนหนึง่
ภายหลังจากเกษียณอายุราชการมาเป็นเวลานานพอสมควร
พบประเด็ น ที ่ น ่ า สนใจดั ง นี ้ ประเด็ น คุ ณ ภาพชี ว ิ ต พบว่ า
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๐.๑
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีหรือระดับสูง ซึ่งแตกต่างจาก
ข้อมูลของผูส้ งู อายุทว่ั ไปในสังคมไทยทีพ่ บว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของผูเ้ กษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ที่สำคัญคือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในสังคม เพราะคนกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานสูง ดังนัน้ เมือ่
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม จึงมักได้รับการเชิญ
ให้เป็นทีป่ รึกษา หรือประธานกรรมการในการดำเนินกิจกรรม
หรือชมรมต่างๆ เช่น ประธานชมรมผูส้ งู อายุ เป็นต้น สิง่ เหล่านี้
ทำให้ผเู้ กษียณอายุราชการก่อนกำหนดเกิดความภาคภูมใิ จใน
ตนเองและนำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี

สำหรับวิถกี ารดำเนินชีวติ ปัญหาและการปรับตนภายหลัง
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พบว่าผู้เกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนดสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันในด้านต่างๆได้ตามปกติ
มีการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้
บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง ก็มกี าร
ดูแลสุขภาพตนเองดีขน้ึ จากเดิม มีเวลาออกกำลังกายและไป
พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ มีการปรับตัวในด้านการใช้เวลาว่าง
โดยการอยูก่ บั ครอบครัวเข้าวัดทำบุญประกอบกิจกรรมทางศาสนา
หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้สร้าง
ความสุขความสบายใจให้กบั ผูเ้ กษียณอายุราชการก่อนกำหนด
เป็นอย่างดี การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ
อีกประการหนึง่ ของผูเ้ กษียณเหล่านี้ เพราะการเกษียณทำให้
ขาดรายได้ประจำที่แน่นอน แม้จะได้รับเงินบำนาญ แต่ก็
น้อยกว่าเงินเดือนทีเ่ คยได้รบั จึงต้องมีการวางแผนลดค่าใช้จา่ ย
ของครอบครัว โดยการตัดรายจ่ายประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอาหารราคาแพงลง สำหรับการ
ปรับตัวทางด้านสังคมพบว่า ผูเ้ กษียณอายุราชการก่อนกำหนด
มีการปรับตัว โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
การช่วยเหลือทางสังคม ไปเป็นประธานหรือทีป่ รึกษาในกิจกรรม
ั หาทีต่ ามมา
หรือชมรมต่างๆ ในชุมชนดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว แต่ปญ
คือ ค่าใช้จา่ ยในการทำบุญหรือการช่วยเหลือสังคมเพิม่ สูงขึน้
ดังนัน้ เมือ่ ถามถึงปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือจากสังคม
พบว่า ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดมีความต้องการ
การช่วยเหลือจากรัฐคือ การลดภาษีเงินได้จากเงินเดือน
ข้าราชการบำนาญ และปรับเงินเดือนให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้เพียงพอ
กับค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจำวัน และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยในการ
ร่วมทำบุญหรือช่วยเหลือในกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเหมาะสม
จากข้อมูลคุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้เกษียณ
อายุราชการก่อนกำหนด ทำให้พอจะตอบคำถามในเบือ้ งต้น
ได้ว่า ภายหลังการเกษียณฯ มาระยะหนึ่ง บุคคลกลุ่มนี้
ยังมีคุณภาพชีวิตและการปรับตัวที่ดี แต่ในระยะยาวควรมี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะในอนาคตคนไทยมีอายุยืน
มากขึน้ ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว อาจมีชวี ติ อยูไ่ ด้อกี
๒๐ - ๓๐ ปี ดังนัน้ ความเป็นอยู่ วิถชี วี ติ และคุณภาพชีวติ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
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ข่าวสภาคณาจารย์

ข่-า-ว-ป-ร-ะ-ช-า-ส ั-ม-พั-น-ธ์
โครงการสนทนาส่ ง ท้ า ยปี ข องสภาคณาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ สภาคณาจารย์ ม.มหิดล
จัดโครงการสนทนาส่งท้ายปีสภาคณาจารย์ เรื่อง “๑ ปี กับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล
โอสถานนท์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
โดยมีผรู้ ว่ มสนทนา ได้แก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.คลินิก
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี รศ.ทพ.พาสน์ศริ ิ นิสาลักษณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ และ รศ.นพ.ธวัชชัย
พีรพัฒน์ดิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
ประธานสภาคณาจารย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี จากสำนักคอมพิวเตอร์ ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง IP-TV
(ติดตามชมเทปการสนทนาฯ ได้ท่ี http://ip-tv.mahidol/)

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็น
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒ เรือ่ ง (ดูรายละเอียด
ที่ http:// intranet.mahidol/autonomy/)
๑.ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ....
๒.คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมายังสำนักงานสภาคณาจารย์
ชัน้ ๕ สำนักงานอธิการบดี หรืออีเมลล์ senate@mahidol.ac.th
ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

คนศาลายา
สวัสดีครับ ชาวมหิดลศาลายาทุกคน
หลังจากทีค่ อลัมน์คนศาลายา เคยสะท้อน
หลายฉบับก่อนโน้น โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็น
เสียงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
ของเรา เกีย่ วกับการขอให้มกี ารปรับปรุงพืน้ ที่
ในศาลายาให้มคี วามปลอดภัยและน่าอยูม่ ากขึน้
เวลาผ่านไปประมาณ ๑ ปี ภูมทิ ศั น์รอบรัว้
มหาวิทยาลัย ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ปรับสภาพ
จากพงหญ้าที่ปราศจากคนเหลียวแล เป็น
สวนหย่อมเพือ่ การพักผ่อนและออกกำลังกาย

เป็นทางเดินสวยงาม ร่มรืน่ เหมาะกับการเป็น
สถานศึกษา อีกไม่นานมหิดลของเราจะเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยทีห่ ลายคนเฝ้ารอมานาน
พวกเรารูส้ กึ ภูมใิ จกับการตัดสินใจในการสร้าง
วิสยั ทัศน์ใหม่ให้กบั มหาวิทยาลัยของผูบ้ ริหาร
ชุดนีเ้ ป็นอย่างยิง่ มีเสียงชืน่ ชมจากสมาชิกจาก
วิทยาเขตอื่นอย่างไม่ขาดสาย ทั้งพ่อ แม่
ผู้ปกครอง บุคลากร นักศึกษา ในขณะที่
มี อ ี ก หลายชี ว ิ ต บ่ น เสี ย ดาย แม้ ค รั ้ ง หนึ ่ ง
ได้มาใช้ ช ี ว ิ ต ช่ ว งหนึ ่ ง ในศาลายา แต่ ไ ม่ ม ี
โอกาสได้สัมผัสบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม เราก็ยงั เป็นคนมหิดลเหมือนกัน
นะครับ ศาลายายินดีต้อนรับเสมอ

อีกครัง้ กับความเปลีย่ นแปลงทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
พวกเรายังคงจะต้องช่วยกันระวังตนเองและชุมชน
ของเรา เพราะยังมีการก่อสร้างในบางพื้นที่
ก็ฝากเตือนเพือ่ นพ้องพีน่ อ้ งทุกท่านว่า อย่าได้
ใช้ชวี ติ ประมาทเป็นอันขาด
คนศาลายารูส้ กึ สมหวังกับการเปลีย่ นแปลง
ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเสียงสะท้อน
ที่ผ่านมาในยุคก่อนโน้น ได้รับการตอบรับ
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
ด้วยจิตคารวะ
คนศาลายา

๗

๘

ข่ า ว สภาคณาจารย์
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บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ บรรณาธิการ
สวัสดีประชาคมชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่านครับ ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
ตระกูลเพียรกิจ ได้สรุปเนือ้ หาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) กันระหว่างท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
กับสมาชิกสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมาในหลายด้าน และก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย มีบทความเรือ่ ง การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดทำให้
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ จริงหรือ มาให้ลองแสดงความคิดเห็นดูครับ ว่าใครคิดอย่างไร หากมีขอ้ เสนอแนะใด ๆ ส่งผ่าน
มายังสำนักงานข่าวสภาคณาจารย์ได้เลยนะครับ
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดโครงการสนทนาส่งท้ายปีสภาคณาจารย์
เรือ่ ง “๑ ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา ติดตามชมเทปการสนทนาฯ ได้ทาง IP-TV ที่ http://ip-tv.mahidol/
และในส่วนของคอลัมน์คนศาลายาทีห่ ายไปนาน ได้กลับมาอีกครัง้ ตามเสียงเรียกหา
สำหรับผู้ที่มีบทความ หรือสาระที่เป็นประโยชน์ ข่าวสภาฯ มีพื้นที่ให้กับชาวมหิดลทุกท่านได้นำเสนอ
ผ่านช่องทางนี้ ขอเชิญผูส้ นใจติดต่อได้ท่ี สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ศาลายา โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑ หรือส่งทางอีเมลล์ senate@mahidol.ac.th
เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ อยูท่ ส่ี ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขที่ ๙๙๙ หมูท่ ่ี ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑
บรรณาธิการ
ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดลินา ตันหยง 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
ไปรษณีย์ศิริราช

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

