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สรุปการดำเนินงานของสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลชุดทีผ่ า่ นมา เริม่ ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีสมาชิกทัง้ หมด
๔๗ คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผูแ้ ทนส่วนงานจำนวน ๓๑ คน และประเภทผูแ้ ทนทัว่ ไปจำนวน ๑๖ คน
รายชือ่ ผูบ้ ริหารสภาคณาจารย์ มีดงั นี้
๑. รองศาสตราจารย์กมั ปนาท ภักดีกลุ
ประธานสภาคณาจารย์
๒. รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๑
๓. รองศาสตราจารย์สธุ รรม นันทมงคลชัย
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๒
๔. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน
เลขาธิการสภาคณาจารย์ (๖ พ.ย. ๕๐ - ๒๐ พ.ค. ๕๒)
๕. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมพร องศ์วรโสภณ
รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ (๖ พ.ย. ๕๐ - ๒๐ พ.ค. ๕๒)
๖. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรายุทธ์ นาทะพันธ์
เลขาธิการสภาคณาจารย์ (๑๐ มิ.ย. ๕๒ - ๕ พ.ย. ๕๒)
รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ (๑๐ มิ.ย. ๕๒ - ๕ พ.ย. ๕๒)
๗. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข
สภาคณาจารย์มคี ณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้
๑. ฝ่ายวิชาการ
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์วารี ว่องโชติกลุ
๒. ฝ่ายสวัสดิการ
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์วภิ าวรรณ ตัง้ นิพนธ์
๓. ฝ่ายพัฒนาอาจารย์
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุช์ ยั
๔. ฝ่ายกิจการบริหาร
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
๕. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จกั รพงศ์ นะมาตร์
๖. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษเนตร หงษ์ไกรเลิศ
๗. ฝ่ายรับเรือ่ งร้องเรียน
ประธานฝ่ายฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์กมั ปนาท ภักดีกลุ
ภาระงานทีไ่ ด้ดำเนินการในระยะเวลา ๒ ปี มีดงั นี้
๑. การประชุม
๑.๑ จัดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ จำนวน ๒๔ ครัง้
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
๑.๒ จัดประชุมสภาคณาจารย์ วิสามัญ จำนวน ๑ ครัง้ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
อาคารสำนักงานอธิการบดี เรือ่ ง วาระการดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริหาร
๒. การจัดสัมมนาทางวิชาการ
สภาคณาจารย์ได้จดั สัมมนาทางวิชาการ จำนวน ๗ ครัง้ ดังนี้
๒.๑ โครงการสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ เรือ่ ง "บทบาทของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลยุคเปลีย่ นผ่าน สูก่ ารค้นหา Core
value ของความเป็นมหิดล" เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ เรือนไทย สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ศาลายา
๒.๒ โครงการเสวนาวิชาการ เรือ่ ง "หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการขอตำแหน่งทางวิชาการ" เมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมใหญ่
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาลายา
๒.๓ โครงการสัมมนา เรือ่ ง "จรรยาบรรณ : เครือ่ งมือเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู" เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณุ
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๔ การเสวนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็น เรือ่ ง "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ านสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยถ่ายทอดผ่าน IP-TV
๒.๕ โครงการสนทนาส่งท้ายปีสภาคณาจารย์ เรือ่ ง "๑ ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องบรรยาย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชชั วาล โอสถานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยถ่ายทอดผ่าน IP-TV
๒.๖ โครงการประชุมระดมสมอง เรือ่ ง "ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก" เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๗ สภาคณาจารย์ได้รบั มอบหมายจาก ปอมท. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการร่วมกับทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.)
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรือ่ ง "คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ
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ข่าวสภาคณาจารย์

๓. การคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์
๓.๑ การคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๑ มีผไู้ ด้รบั การคัดเลือก จำนวน ๕ คนได้แก่
๑. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จารุพมิ พ์ เกียรติประจักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พนม เกตุมาน
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
๓. ศาสตราจารย์ยวุ ดี เชีย่ ววัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์คณ
ุ หญิงสุรยิ า รัตนกุล
วิทยาลัยศาสนศึกษา
๕. รองศาสตราจารย์อภินนั ท์ อุดมกิจ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๓.๒ การคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๒ อยูร่ ะหว่างการดำเนินการ
๔. การเสนอชือ่ อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท.
สภาคณาจารย์ได้เสนอชือ่ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ คัดเลือกเป็นอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ั ญา สุขพณิชนันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(ปอมท.) ประจำปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ผลการคัดเลือก ปี ๒๕๕๐ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สญ
ในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และปี ๒๕๕๑ ได้แก่ ศาสตราจารย์คณ
ุ หญิงสุรยิ า รัตนกุล จากวิทยาลัยศาสนศึกษา ในสาขาสังคมศาสตร์
๕. รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สภาคณาจารย์ได้เสนอชือ่ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รบั รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ของมูลนิธอิ นุสรณ์หม่อมงามจิตต์
ั ญา สุขพณิชนันท์
บุรฉัตร โดยผลการคัดเลือกในปี ๒๕๕๑ ได้แก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนภาธร บานชืน่ และปี ๒๕๕๒ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สญ
๖. การประชาสัมพันธ์
๖.๑ ข่าวสภาคณาจารย์
ปี ๒๕๕๑ มีจำนวน ๗ ฉบับ ปี ๒๕๕๒ มีจำนวน ๖ ฉบับ สรุปรวม ๒ ปี จัดพิมพ์ทง้ั หมด ๑๓ ฉบับๆ ละ ๒๘๐๐ เล่ม โดยจัดส่งและเผยแพร่ไปยัง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ทางโปรษณียม์ หาวิทยาลัย และทาง E-mail address
๖.๒ เว็บไซต์สภาคณาจารย์
๑) มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนือ่ ง
๒) มีการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
๓) มีการนำเนือ้ หาเกีย่ วกับวิชาการ และการจัดสัมมนาของสภาคณาจารย์เผยแพร่บนเว็บไซต์
๔) จัดทำโปรแกรมแบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และนำขึน้ เว็บไซต์
๕) เพิม่ แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับให้ Download เช่น แบบเสนอประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ตวั อย่าง ประจำปี ๒๕๕๒ แบบฟอร์มต่างๆ เกีย่ วกับ
การสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ชดุ ใหม่ เป็นต้น
๖) นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... และคุณสมบัตผิ ดู้ ำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม
๗. ประธานสภาคณาจารย์รว่ มเป็นกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๗.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๗.๒ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓ กรรมการรับฟังความคิดเห็น
๗.๔ กรรมการพิจารณาโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๗.๕ กรรมการประสานงานพัฒนาสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๗.๖ อนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๗ ประธานกรรมการต้อนรับอาจารย์สกั ขีพยานและแขกผูม้ เี กียรติในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
๗.๘ กรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๙ กรรมการสรรหาผูส้ มควรได้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
๗.๑๐ กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๑๑ กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗.๑๒ กรรมการสรรหาคณบดี ผูอ้ ำนวยการส่วนงาน
๗.๑๓ กรรมการพิจารณางบประมาณของส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๑๔ กรรมการศูนย์ราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยมหิดล

๓

๔
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๗.๑๕ กรรมการจรรยาบรรณและวินยั
๗.๑๖ กรรมการเฉพาะกิจเพือ่ กลัน่ กรองการจัดตัง้ การรวมและการยุบเลิกส่วนงาน
๗.๑๗ กรรมการทบทวนพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
๗.๑๘ กรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการต่อเวลาปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร)
๗.๑๙ กรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการต่อเวลาปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน)
๘. สมาชิกสภาคณาจารย์รว่ มเป็นกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๘.๑ รองศาสตราจารย์วารี ว่องโชติกลุ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีการประชุม ๒๒ ครัง้
๘.๒ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการปฏิรปู และพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร มีการประชุม ๔ ครัง้
๘.๓ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการประชุม ๕ ครัง้
๘.๔ อาจารย์นพดล ตัง้ ภักดี เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มีการประชุม ๔ ครัง้
๘.๕ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย ม.มหิดล ศาลายา มีการประชุม ๑๒ ครัง้
๘.๖ อาจารย์นายสัตวแพทย์ดสุ ติ เลาหสินณรงค์ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา มีการประชุม
๓ ครัง้ และในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ทีป่ ระชุมมอบหมายให้ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน
เป็นผูแ้ ทนฯ มีการประชุม ๒ ครัง้
๘.๗ รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล มีการประชุม ๑๙ ครัง้
๘.๘ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจัดการโรงอาหารกลางและร้านค้ามหาวิทยาลัยมหิดล มีการประชุม
๔ ครัง้ ต่อมาเปลีย่ นเป็นคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเสนออาจารย์ชนิดา ปโชติการ เป็นผูแ้ ทนฯ มีการประชุม
อีก ๓ ครัง้ โดยมอบหมายให้ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน เข้าประชุมแทน
๘.๙ อาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดชือ่ ถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มีการประชุม ๓ ครัง้
๘.๑๐ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรายุทธ์ นาทะพันธ์ เป็นผูแ้ ทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มีการประชุม ๔ ครัง้
๙. การเข้าร่วมกิจกรรมกับทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๙.๑ ประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์รว่ มเป็นกรรมการต่างๆ ของ ปอมท. ดังนี้
- ประธานสภาคณาจารย์ได้รบั เลือกเป็นรองประธาน ปอมท. คนที่ ๑ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติของ ปอมท. ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. รองศาสตราจารย์สธุ รรม นันทมงคลชัย สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๒. รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๓. รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต สาขาสังคมศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุช์ ยั
สาขามนุษยศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. อาจารย์ชนิดา ปโชติการ
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๒. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๓. รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต สาขาสังคมศาสตร์
๔. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วนั ดี โตสุขศรี
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
๙.๒ ประธานและสมาชิกเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับ ปอมท. ดังนี้
- เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ จำนวน ๑๘ ครัง้
- เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการของ ปอมท. เรื่อง "กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา" ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๑ ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรือ่ ง ประชาธิปไตยเลือกตัง้ หรือลากตัง้ ? เมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
๙.๓ เงินสนับสนุน ปอมท.
- มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมตั เิ งินสนับสนุนการดำเนินงานของ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๙.๔ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. จำนวน ๓ ครัง้
- ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

๙.๕ ปอมท. มอบหมายให้สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรือ่ ง "คุณภาพอุดมศึกษาไทย
พอใจหรือยัง?" ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๓๐ คน
ซึง่ มีรายรับภายหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะนำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล
๙.๖ สมาชิกร่วมเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการประจำปีของ ปอมท.
๑๐. ประธานและสมาชิกสภาคณาจารย์รว่ มกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑๐.๑ ทำบุญตักบาตรเนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่
๑๐.๒ วางพานพุม่ ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๐.๓ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ
อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๐.๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธมี อบโล่รางวัลอาจารย์ตวั อย่างของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๐.๕ เข้าร่วมพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๖ สมาชิกเป็นกรรมการต้อนรับอาจารย์สกั ขีพยานและแขกผูม้ เี กียรติในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๑) รองศาสตราจารย์กมั ปนาท ภักดีกลุ
๕) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข
๒) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กงั วาฬ ทรัพยอาจิณ ๖) รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
๓) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน ๗) รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
๔) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๑) รองศาสตราจารย์กมั ปนาท ภักดีกลุ
๖) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
๒) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กงั วาฬ ทรัพยอาจิณ ๗) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข
๓) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน ๘) รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
๔) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมพร องศ์วรโสภณ ๙) รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
๕) รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุช์ ยั
๑๐) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรายุทธ์ นาทะพันธ์
๑๑. สรุปการดำเนินงานคณะกรรมการ ๗ ฝ่าย ของสภาคณาจารย์
๑๑.๑ ฝ่ายกิจการบริหาร มีการประชุมจำนวน ๓ ครัง้
- กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่ายกิจการบริหาร
- พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
- พิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งผูบ้ ริหาร
๑๑.๒ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการประชุมจำนวน ๑ ครัง้
๑๑.๓ ฝ่ายวิชาการ มีการประชุมจำนวน ๗ ครัง้
- กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่ายวิชาการ
- ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง "หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการขอตำแหน่งทางวิชาการ"
- กำหนดแนวทางในการจัดประชุมกลุม่ ย่อยของการประชุมระดมสมอง เรือ่ ง "ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก"
๑๑.๔ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ มีการประชุมจำนวน ๑๕ ครัง้
- พิจารณาดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่าง
- พิจารณาดำเนินการเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
- พิจารณาดำเนินการเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั รางวัลอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท.
- พิจารณาดำเนินการเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั รางวัลอาจารย์ดเี ด่น สออ. ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑ (ASAIHL-Thailand Award)
๑๑.๕ ฝ่ายสวัสดิการ มีการประชุมจำนวน ๓ ครัง้
- ประชุมเกีย่ วกับสวัสดิการบุคลากร
- เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิการได้รบั บำนาญและสวัสดิการต่างๆ ภายหลังการเปลีย่ นสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๑.๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการประชุมจำนวน ๑ ครัง้
๑๑.๗ ฝ่ายรับเรือ่ งร้องเรียน มีการประชุมจำนวน ๖ ครัง้

๕

๖
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๑๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ....
สภาคณาจารย์ได้แต่งตัง้ คณะทำงานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... ประกอบด้วย
๑) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุรยิ ะมณี
๓) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดลินา ตันหยง
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุช์ ยั
กรรมการ
๕) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
กรรมการ
๖) อาจารย์โยเซฟ ซือ่ เพียรธรรม
กรรมการ
๗) รองศาสตราจารย์วรรณา ศรีโรจนกุล
กรรมการ
๘) รองศาสตราจารย์วไิ ล หนุนภักดี
กรรมการ
กรรมการ
๙) รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
๑๐) อาจารย์ศภุ ลักษณ์ เข็มทอง
กรรมการ
๑๑) อาจารย์สชุ ยั นพรัตน์แจ่มจำรัส
กรรมการ
๑๒) อาจารย์สรุ ตั ิ ประพัฒน์รงั ษี
กรรมการ
๑๓) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ
- มีการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ ครัง้
- จัดทำร่างข้อบังคับฯ เสนอทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์
- ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหิดล
- เสนอทีป่ ระชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ไปยกร่างข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
๑๓. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
๑๓.๑ สภาคณาจารย์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประกอบด้วย
๑) รองศาสตราจารย์กมั ปนาท ภักดีกลุ
ทีป่ รึกษา
๒) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชมชืน่ สมประเสริฐ
ทีป่ รึกษา
๓) อาจารย์ศภุ ลักษณ์ เข็มทอง
ประธาน
๔) อาจารย์พรพรรณ์ สมบูรณ์
กรรมการ
กรรมการ
๕) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พชั รินทร์ นินทจันทร์
๖) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วนั ดี โตสุขศรี
กรรมการ
๗) รองศาสตราจารย์ศริ นิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
กรรมการ
๘) อาจารย์โสฬส ศิรไิ สย์
กรรมการ
๙) ผูอ้ ำนวยการกองกฎหมาย หรือผูแ้ ทน
กรรมการ
๑๐) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมพร องศ์วรโสภณ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๑) นางสาวสุจริ า สอนสม
๑๓.๒ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประกอบด้วยผูแ้ ทนทุกส่วนงาน เพือ่ กำกับดูแลตัวชีว้ ดั ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทัง้ แจ้งผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา และแผนงานในอนาคต
๑๓.๓ มีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ จำนวน ๓ ครัง้ และประชุมแบบ e-meeting
๑๓.๔ มีการจัดสัมมนา ๑ ครัง้ เรือ่ ง “จรรยาบรรณ : เครือ่ งมือเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู” วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วยกรรมการเครือข่ายฯ
คณาจารย์ผสู้ นใจและสมาชิกสภาคณาจารย์
๑๓.๕ มีการจัดทำแบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์สำหรับหน่วยงานและคณาจารย์ นำขึ้นเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ เพื่อให้ตัวแทน
หน่วยงานและคณาจารย์สามารถตอบแบบประเมินฯ ผ่านทางเว็บไซต์สภาคณาจารย์
๑๓.๖ ปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ๓ ครัง้
๑๓.๗ เสนอเรือ่ งจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์เข้าทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์ทกุ ครัง้ ในวาระเรือ่ งสืบเนือ่ ง
๑๓.๘ จัดทำผลสรุปคะแนน และจำนวนผูต้ อบแบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เพือ่ เสนอ ก.พ.ร.
๑๓.๙ จัดทำรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคำรับรองของการปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
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๑๓.๑๐ เข้าชีแ้ จงต่อคณะกรรมการ ก.พ.ร. ในการตรวจเยีย่ ม และ ก.พ.ร. แจ้งระดับคะแนนความสำเร็จของการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีส่ ภาคณาจารย์เป็นผูด้ ำเนินการ ผลการพิจารณาของ ก.พ.ร. ได้ ๕ คะแนนเต็ม
๑๔. คณะทำงานติดตามการออกข้อบังคับต่างๆ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาคณาจารย์ได้เสนอสมาชิกเป็นคณะทำงานติดตามการออกข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้
๑) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน
๒) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุรยิ ะมณี
๓) อาจารย์ดสุ ติ เลาหสินณรงค์
๔) อาจารย์นพดล ตัง้ ภักดี
๕) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พชั รินทร์ นินทจันทร์
๖) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ภาวิทย์ เพียรวิจติ ร
๗) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข
๘) รองศาสตราจารย์ศริ พิ ร ธิตเิ ลิศเดชา
๙) อาจารย์ศภุ ลักษณ์ เข็มทอง
๑๐) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สายพิณ ประเสริฐสุขดี
๑๑) รองศาสตราจารย์สธุ รรม นันทมงคลชัย
๑๒) อาจารย์สรุ ตั ิ ประพัฒน์รงั ษี
คณะทำงานได้รว่ มประชุมและร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการร่างข้อบังคับฯ เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
๑๕. ทำหนังสือเสนอแนะต่ออธิการบดีในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
- สวัสดิการทีพ่ กั อาศัยสำหรับบุคลากร
- สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการรักษาพยาบาล
- การกำหนดตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
- การจัดการสุนขั ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- เงินประจำตำแหน่งผูบ้ ริหาร
- ขอให้ทบทวนการทีข่ า้ ราชการลาออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- การมีสว่ นร่วมในการสรรหาผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ท่าทีของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อเหตุการณ์บา้ นเมือง
- ขอให้ทบทวนการคิดอัตราค่าบำรุงการเข้าพักอาคารชุดพักอาศัยสำหรับบุคลากร
- การบริหารจัดการโครงการวิจยั และบริการวิชาการภายใต้ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
- ขอความอนุเคราะห์เพิม่ ป้ายจอดรถราง
- ขอให้ทบทวนนโยบายการเก็บค่าใช้บริการสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
- ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
- ปัญหาเกีย่ วกับระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารตกลงล่วงหน้าระหว่างผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน
- ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ งมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
๑๖. ผูบ้ ริหารพบสมาชิกสภาคณาจารย์
๑๖.๑ ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย พบสมาชิกสภาคณาจารย์ จำนวน ๗ ครัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเสนอ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้
- ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ๕๑๖ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๖ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ครัง้ ที่ ๗ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๖.๒ ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี พบสมาชิกสภาคณาจารย์ จำนวน ๑ ครัง้ ในการประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชัน้ ๕ อาคาร

๗

๘
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สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ ชีแ้ จงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนงานในอนาคต
๑๖.๓ รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และรองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดี
ฝ่ายระบบกายภาพและสิง่ แวดล้อม พบสมาชิกสภาคณาจารย์ จำนวน ๑ ครัง้ เพือ่ ชีแ้ จงการปรับปรุงพืน้ ทีว่ ทิ ยาเขตศาลายาและกิจการนักศึกษา เมือ่ วันที่
๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชัน้ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๖.๔ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดษิ ฐ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์สทุ ศั น์ ฟูเ่ จริญ รองศาสตราจารย์สมคิด โพธิช์ นะพันธุ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และ ดร.สถาพร สาธุการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูป้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยทีม่ ใิ ช่คณาจารย์ประจำ พบสมาชิก
สภาคณาจารย์ จำนวน ๑ ครัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเมือ่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
๑๗. เสนอเรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗.๑ ขอให้สภาคณาจารย์เป็นหน่วยงานอิสระ ไม่สงั กัดกองบริหารงานทัว่ ไป ซึง่ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ที่ ๔๑๖ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบให้สภาคณาจารย์เป็นหน่วยงานอิสระ และทีป่ ระชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
มีมติให้สภาคณาจารย์เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี
๑๗.๒ ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
๑๗.๓ เสนอร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ที่ ๔๒๙ เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีมติให้ไป
ยกร่างข้อบังคับฯ ใหม่ โดยให้ขยายขอบเขตของการทำงานตามทีก่ รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
๑๘. การรับฟังความคิดเห็น
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเรือ่ งร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... และคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้
- เผยแพร่ทาง Intranet ของมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ถงึ บุคลากรมหาวิทยาลัยทาง E-mail address
- ทำหนังสือถึงคณบดี ผูอ้ ำนวยการส่วนงาน เพือ่ แจ้งบุคลากรในสังกัด
๑๙. ออกแถลงการณ์ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง ๑ ครัง้ และร่วมกับ ปอมท. ๑ ครัง้ โดยยึดหลักความเป็นกลาง
๒๐. ลงพืน้ ทีศ่ าลายา
ประธานและสมาชิกลงพืน้ ทีบ่ ริเวณศาลายา จำนวน ๒ ครัง้ เพือ่ พบปะประชาคมและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาต่างๆ เพือ่ นำมาเป็นข้อเสนอแนะ
ต่อผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
๒๑. ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน ร่วมเดินทางไปกับ ปอมท. เพือ่ ศึกษาดูงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘
มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ ประเทศออสเตรเลีย
๒๒. การรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล และการออกนอกระบบ
๒๒.๑ เข้าร่วมฟังการประชุมชีแ้ จง และรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
๒๒.๒ เข้าร่วมฟังการประชุมชีแ้ จง และรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมณัฐ
ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิด ศาลายา
๒๒.๓ เข้าร่วมฟังการประชุมชีแ้ จง และรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๒.๔ เข้าฟังการประชุมชีแ้ จง และตอบข้อซักถามเกีย่ วกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑
ถ่ายทอดผ่าน Video Conference จากห้องบรรยายสุขมุ ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ์ิ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
๒๒.๕ เข้าฟังการสัมมนาเรือ่ ง “๑ ปี กับการออกนอกระบบ” เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๒.๖ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “๑ ปี กับการออกนอกระบบ คำถามทีต่ อ้ งการคำตอบ” เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมอทิตตยาทร
กิตติคณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน้ ๗ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
๒๒.๗ เป็นวิทยากรในการเสวนา “๑ ปี กับการออกนอกระบบ คำถามที่ต้องการคำตอบ” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ ซึง่ มีการถ่ายทอดทาง IP-TV

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ๑ :
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?(ฉบับที่ ๔)
“Since the late nineteenth century, a number of
American universities - Havard, Yale, Princeton, the
University of Chicago, the Claremont Colleges, and
the University of California at Sata Cruz-have
attempted to organize students and faculty into
small undergraduate residential colleges similar to
those at Oxford and Cambridge”
(Alex Duke, Importing Oxbridge, 1996)

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ๒

.... ต่อจาก ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

ระยะที่ ๓ ระยะพัฒนามหาวิทยาลัยตามระบบทุนนิยมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระยะในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าระยะนี้เป็นระยะที่ใช้
ระบบการจัดการแบบทุนนิยมเข้าไปบริหาร โดยยึดมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ กล่าวสรุปสัน้ ๆ ก็คอื เน้นความใกล้ชดิ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับการประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซึง่ เป็นเอกลักษณ์
ทีส่ ำคัญของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทีแ่ ตกต่างอย่างเห็นได้ชดั
กับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเดิม
ปรากฏการณ์หลังสงครามเย็นก็คือ มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งใน
ทวีปยุโรปและอเมริกาได้เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในการ
พัฒนางานวิจยั ในมหาวิทยาลัยเพือ่ ป้องกันชาติ ไม่วา่ จะเป็นประเทศอังกฤษ
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี นับแต่ฮิตเลอร์เข้ามามีอำนาจ
ในประเทศเยอรมนีและสหภาพโซเวียตรัสเซียได้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์
และสงครามเย็นเป็นต้นมา ไม่มปี ระเทศไหนทีจ่ ะนิง่ นอนใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอีกต่อไป การวิจยั ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ยงั เข้มข้นตามปรกติ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามผลงานวิจยั ก็เกิดขึน้ มาเป็นบางครัง้ เพือ่
สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยไหนมีการวิจยั เข้มข้นกว่ากัน และแทบไม่ได้
เน้นเลยว่า มหาวิทยาลัยไหนเน้นการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา และ
ปลูกฝังคุณธรรมได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ตัวอย่างเช่นรายงาน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของแจ็ค กอร์แมน (Jack Gourman) หรือที่

เรียกสัน้ ๆ ว่า Gourman Report ซึง่ ถือเป็นความพยายามในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยทีม่ คี นพูดถึงมาก เมือ่ พิจารณาถึงจำนวนงานวิจยั ทีผ่ ลิตขึน้ มา
ต่อปีในช่วงทีเ่ ขาสำรวจ กอร์แมนจัดอันดับเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. 1996)๓๑
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ปารี ส มี ผ ลงานวิ จ ั ย เป็ น อั น ดั บ หนึ ่ ง รองลงมาคื อ
มหาวิทยาลัยมอสโกสเตทของรัสเซีย อันดับสามคือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และอันดับสีค่ อื มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
อย่างไรก็ดี แนวโน้มของผู้จัดอันดับหลายหน่วยงานในปัจจุบัน
ให้ความสนใจกับการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบอเมริกัน สิ่งสำคัญของ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาทีท่ ำให้กลายเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัย
ไปทัว่ โลกทุกวันนี้ ก็คอื การอาศัยสถานะทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนำเอา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ ดังทีเ่ รียกว่า spin out
companies โดยการพยายามนำเอาวิธบี ริหารจัดการแบบทุนนิยมสมัยใหม่
เข้าไปใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้มากยิ่งขึ้น
โดยไม่ตอ้ งอิงรายได้จากรัฐบาลเหมือนมหาวิทยาลัยทีส่ งั กัดรัฐบาลอย่าง
ประเทศอังกฤษ การนำเอาวิธบี ริหารธุรกิจมาใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นสิง่ ที่
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทำได้งา่ ย เพราะวิทยาลัย
บริหารธุรกิจแบบทุนนิยม กล่าวคือ Harvard Business School
ได้ถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก กล่าวคือก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ (ค.ศ.1908) ก่อนจะขยายไปสูม่ หาวิทยาลัยอืน่ ๆ

๑
นำเสนอในทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมระดมสมองกลุม่ คณาจารย์ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ๕๐ ของโลก
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
๒
เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นนาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อลาสิกขา ได้ทุนมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไปศึกษาเพิ่มเติม จนจบปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เคยได้ทุนไปทำวิจัยเพิ่มเติมระหว่างเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส
ในฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา
๓๑
ผู้เขียนจำได้จากการรายงานกอร์แมนในห้องสมุดของประเทศอังกฤษ

๙

๑๐

ข่าวสภาคณาจารย์
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจึงใช้วธิ จี ดั การบริษทั เข้ามา
จัดการบริหารมหาวิทยาลัย หรือบริหารมหาวิทยาลัยโดยยึดแนวบริหาร
แบบบริษทั ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายได้
ขึน้ มาเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนัน้ ผลพวงจากการตัง้ บริษทั ยังสามารถ
ทำให้ประเทศชาติมสี นิ ค้าอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การส่งออก ซึง่ นำเงินจาก
ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากมายมหาศาลมากกว่า
ผลิตผลสินค้าทางการเกษตรด้วย๓๒ พูดให้กระชับก็คือมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดดเด่นหลังยุคสงครามเย็น เพราะสามารถ
ผนวกงานวิจยั เข้ากับบรรษัทอุตสาหกรรมได้เป็นผลสำเร็จ ผลงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีว่ างขายตามท้องตลาดมีสว่ นช่วยเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทุนนิยม
ยิง่ ขึน้ ขณะทีม่ หาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ
ต้องแบมือขอเงินจากรัฐบาล และมีไม่กแ่ี ห่งทีห่ นั ไปสนใจเอาผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นี่คือจุดเด่นที่ทำให้สื่อมวลชนอังกฤษ
วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
การวิจยั และพัฒนากลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเจริญ
มาสูป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ อิทธิพลทางการทหารและทางเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็พยายามเอาผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทำให้เศรษฐกิจในท้องถิน่ ดีขน้ึ ยกตัวอย่าง
เช่น ถนนสาย ๑๒๘ รอบๆ เมืองบ๊อสตันในรัฐแมสซาชูเสตต์และบริเวณ
ถนนรอบๆ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเอ็มไอที ซิลคิ อนแวลเลย์ (Silicon
Valley) ซึง่ เป็นย่านทีอ่ ตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รบั การพัฒนา โดย
นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียร์ทเ่ี บิรก์ ลีย์ ย่านบริเวณอ่าวของซานฟรานซิสโก (The San
Francisco Bay Area) เป็นต้น รายงานของสภากลาโหมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Gilpatric Report for the Department of
Defense) เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ.1961) รายงานว่ารัฐบาลได้ทำสัญญา
ถึง ๔๑% เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บริเวณรัฐแคลิฟอร์เนีย,
๑๒% ทีน่ วิ เยอร์ก, ๖% ทีแ่ มสซาชูเสตต์ เพราะฉะนัน้ มิตใิ หม่ของมหาวิทยาลัย
ในยุคปัจจุบนั ก็คอื การหันหน้าเข้าหาอุตสาหกรรม บริหารมหาวิทยาลัย
เหมือนบริษทั มีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมภายในมหาวิทยาลัยและ
ทำให้ศาสตราจารย์บางกลุม่ ในมหาวิทยาลัยกลายเป็นผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจ
ไปในทีส่ ดุ ๓๓

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลพวงจากการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบทุนนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้กอ่ ให้เกิดการเน้นภารกิจภายในมหาวิทยาลัยเป็นลักษณะเฉพาะขึน้
๓ ประการ กล่าวคือ
๑. การดึงมวลชนหมูม่ ากเข้ามามีสว่ นร่วม (Massification) เพราะ
มหาวิทยาลัยต้องการลูกค้าเพือ่ ขยายตัวเองออกไปสูธ่ รุ กิจและเปิดสอนนักศึกษา
ด้วยอุดมการณ์ใหม่ กล่าวคือเพือ่ เตรียมคนไปพัฒนาธุรกิจ ระบบการ
จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นไปเพือ่ เน้นพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กบั ศิษย์หา่ งออกจากกัน ไม่ได้เน้น
ให้นักศึกษาเคารพครูอาจารย์ซึ่งมีอยู่ประจำในวัฒนธรรมตะวันออก
๒. การเน้นการจัดการแบบอิสระ (Privatization) หรือลดกฎเกณฑ์
ลงให้มาก (delegulation) เพราะไม่ต้องการให้รัฐอ้างระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์มากในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อันจะเป็นอุปสรรค
ในการใหลเวียนของเงินทุนเข้าไปสูม่ หาวิทยาลัย
๓. มีการแข่งขันกันดึงนักเรียน นักศึกษา หรือที่มหาวิทยาลัย
ประเทศสหรัฐอเมริกาชอบเรียกว่า “ลูกค้า” ซึง่ มหาวิทยาลัยมองเสมือนหนึง่
ผู้มีอุปการคุณ (แทนที่จะเป็นลูกศิษย์ที่จะต้องอบรมสั่งสอนตาม
วัฒนธรรมตะวันออก) จากนอกประเทศเพิม่ มากขึน้ (transnational
Markets) เพื่อขยายตลาดความรู้และอุตสาหกรรมของตนเอง เมื่อ
บวกกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นโลกาภิวตั น์ (globalization scenario)
แม้บรรดาประเทศที่ยากจนหลายประเทศก็พยายามพัฒนาตัวเอง
ให้ตามกระแสมหาวิทยาลัยอเมริกันได้รับการจัดอันดับไว้อย่างสูงส่ง
เหนือกว่ามหาวิทยาลัยอื่นใดในโลก แม้ว่าระบบการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเอง ยังไม่สามารถเทียบได้กับระบบของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็ตาม๓๔
ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยหลายแห่งทัว่ โลกพยายามดำเนินการจัดการเรียน
การสอนตามแบบมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือมีการ
นำธุรกิจเข้าไปผสมผสาน (The ivory tower of old has become an
arm of the state and an arm of industry, and the students
inside reach out toward the labor market and toward political
influence)๓๕ มองมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ
ไม่เว้นกระทั่งประเทศอังกฤษ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกวันนี้
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะ
สามารถทำให้ภารกิจทัง้ ๓ ประการข้างต้น สำเร็จได้ดกี ว่ามหาวิทยาลัยอืน่ ๆ

๓๒

ประเทศไทยเน้นผลิตเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ต้องขายในปริมาณมากๆ แต่ได้เม็ดเงินเป็นรายได้น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือที่ญี่ปุ่น อเมริกา
ไต้หวันคิดค้นและนำออกขายสู่ตลาด ดังนั้น ตราบใดที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่สามารถทำงานวิจัยและผลิตสินค้าเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อการส่งออก ประเทศไทยก็จะต้องขาดดุลย์การค้าเรื่อยไป
๓๓
Clark Kerr (2001 : 67-8) : ‘The new connection
of the university with the rise and fall of industrial areas has brought about an inter-university and inter-regional competition unmatched in history
..
except by the universities and their Lander in nineteenth-century Germany. Texas and Pittsburgh seek to imitate what California and Boston have known; so also do Iowa, Seattle, and nearly
all the rest. A vast campaign is on to see that the university center of each industrial complex shall not be second best….the university and segments of industry are becoming more alike. As
the university becomes tied into the world of work, the professor-at least in the natural and some of the social sciences-takes on the characteristics of an entrepreneur. Industry with its scientists
and technicians, learns an uncomfortable bit about academic freedom and the handling of intellectual personnel. The two worlds are merging physically and psychologically’.
๓๔

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มวี ธิ กี ารสอนทีเ่ ข้มข้นและได้ผลดีกว่ามหาวิทยาลัยในเครือไอวีของสหรัฐอเมริกามาก ข้อแตกต่างกันทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื ๑.นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนกันทัง้ หมด ๑๒ วิชาต่อเทอม กล่าวได้วา่
เรียนในแนวกว้าง ส่วนนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ระดับปริญญาตรีเรียนกันแค่สองสามวิชาเท่านัน้ แต่เจาะลึกในรายละเอียด กล่าวได้วา่ เรียนในแนวลึก ๒.ระบบการเรียนการสอนนีเ้ รียกกันทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด Tutorial system และเรียกกันที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์วา่ the Supervision ซึง่ ไม่เหมือนกับระบบการศึกษาทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา เพราะนักศึกษาต้องเขียนบทความทางวิชาการ (paper) ส่งครูอาจารย์อาทิตย์ละสองถึงสามครัง้ หลังจากเขียนเสร็จแล้วก็นำส่งมอบให้อาจารย์อา่ นล่วงหน้าแล้วนัดพบกัน เมือ่ ไปพบกันนักศึกษา
จะนำเสนอโดยการอ่านบทความทีเ่ ขียนต่อหน้าอาจารย์ หลังจากฟังเสร็จแล้ว อาจารย์จะแนะนำว่าบทความทางวิชาการดังกล่าวนัน้ ใช้ได้หรือไม่ได้ ขาดความสมเหตุสมผลในประเด็นไหนบ้าง นักศึกษาจะต้องเขียนบทความทางวิชาการและนำเสนอด้วยวิธอี า่ นต่อหน้าอาจารย์ เช่นนีไ้ ปตลอด
จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนั้น นักศึกษายังต้องไปเข้าฟังบรรยายพิเศษอื่นอีก นอกจากการบรรยายประจำของครูอาจารย์อีกด้วย ทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับครูอาจารย์มาก แต่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
กล่าวคือ มีการแบ่งออกเป็น ๒ เทอม เมือ่ เปิดเทอม อาจารย์เดินเข้าห้องมาบรรยายให้นกั ศึกษาซึง่ มีเป็นจำนวนมากฟัง และมีการมอบให้ทำรายงานคนละ ๑ ฉบับต่อเทอม นักศึกษาฟังบรรยายและทำรายงานส่งครูอาจารย์แล้วก็เตรียมสอบไล่ ใครทำคะแนนได้ดกี ว่าก็จะได้เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
ความใกล้ชดิ ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาน้อยกว่าทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาก
๓๕

Clark Kerr (2001:214)
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ทั้งหมด คุณภาพของบัณฑิตหรืออุดมการณ์ในการสร้างบัณฑิตที่
เพียบพร้อมด้วยความรูแ้ ละคุณธรรม ซึง่ มหาวิทยาลัยในยุคแรกๆ เช่น
ตักกศิลา นาลันทา วิกรมศิลา ฯลฯ ในประเทศอินเดีย สถาบันการศึกษา
ระดับสูงของกรุงเอเธนส์ในประเทศกรีกโบราณ มหาวิทยาลัยโบโลญย่า
ประเทศอิตาลี มหาวิทยาลัยปารีสในประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษเน้นมา
แต่เดิมถูกกลบไปด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยในแบบทุนนิยม กล่าวคือ
เน้นพัฒนาคนเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีโ่ หดร้ายมากในประวัตศิ าสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยโลกก็คอื
การประกาศตัวเป็นศัตรูกบั มหาวิทยาลัยทีไ่ ม่เน้นธุรกิจของผูน้ ำประเทศอังกฤษ
อย่างเห็นได้ชดั ทีผ่ เู้ ขียนกำลังกล่าวถึงนีค้ อื นางมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์
สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ ซึง่ ประกาศตัวเป็นปรปักษ์กบั
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ด้วยเหตุผลว่ามหาวิทยาลัยนีไ้ ม่คอ่ ยสนใจ
ทำธุรกิจเหมือนมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นางแท็ตเชอร์เป็น
นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๓ (ค.ศ.19791990) เธอสำเร็จการศึกษาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แต่
เมือ่ ขึน้ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เธอประกาศใช้นโยบายทุนนิยมสำคัญๆ
กล่าวคือลดการแทรกแซงของภาครัฐ (reduction of state intervention)
ตลาดการค้าเสรี (free markets)และเน้นการประกอบการธุรกิจ
(entrepreneurialism) เธอชีใ้ ห้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดหันหน้าเข้า
ทำธุรกิจตามแบบมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ไม่ตอ้ งอิง
งบประมาณรัฐมากเกินไป เมือ่ เห็นว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดยังเน้นวิชา
ทีไ่ ม่ทำกำไรและเป็นภาระแก่รฐั เธอจึงสัง่ ตัดงบประมาณเข้ามหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ (ค.ศ.1980-1981) ถึง ๘%และ
ส่งผลให้มกี ารลดจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาถึง ๔%๓๖ และอีกครัง้ ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙ (ค.ศ.1985-1986) หัน่ งบประมาณไปถึง ๑๔.๔%
นางมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ ให้เหตุผลว่าการทีต่ อ้ งการตัดงบประมาณนัน้
ต้องการให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัย
หาทางพึง่ ตนเองมากขึน้ ในตลาดการค้าเสรีทน่ี างประสงค์๓๗ ทีจ่ ริงแล้ว
ไม่จำเพาะแต่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเท่านั้น ที่ได้รับผลกระทบ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ก็ได้รบั ผลกระทบด้วย มีรายงานว่าบางมหาวิทยาลัย
ถูกตัดงบประมาณไปถึง ๔๔% บางแห่งถูกตัดไป ๓๓% บางแห่งถูกตัด
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ไปแค่ ๕% ก็มี ๔๐%๓๘ ก็มี
ผลที่ตามมาก็คือสาขาวิชาบางสาขาทางมนุษยศาสตร์ถูกยุบไป
เพราะไม่มที นุ สนับสนุนจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกแถลง
ข่าวให้ประชาชนทราบทำนองว่า นางแท็ตเช่อร์ไม่ได้ให้ความสนใจ
ต่อสาขาวิชามนุษยศาสตร์ นางแท็ตเช่อร์สนใจให้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
เน้นวิชาทีจ่ ะทำรายได้เชิงพาณิชย์และหาเงินเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวนมากๆ
เหมือนมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ สิง่ ทีน่ างแท็ตเช่อร์
ต้องการให้บทเรียนมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็คือ ถ้ามหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดมุ่งแต่ทำวิจัยในสาขาวิชาที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจะถูกตัดงบประมาณไปเรือ่ ยๆ วิชาทีไ่ ม่ทำรายได้
ให้มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ทนุ สนับสนุนจากรัฐบาล ผลการตัดงบประมาณครัง้ นี้
ทำให้นักวิชาการเด่นๆ หลายคน แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ยกตัวอย่างเช่น ศ.ไมเคิล อี.พ็อตเตอร์ (Michael E.Porter) ซึง่ สังกัด
Harvard Business School เห็นว่านางแท็ตเช่อร์ไปไกลเกินไป
จนสร้างผลเสียต่อสถาบันวิชาการ๓๙
ความจริงมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเน้นทัง้ ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกัน แต่ภาพที่สื่อมวลชน
ชอบโจมตีและย้ำเน้นจนเกินจริงตามวิธีคิดของนางแท็ตเช่อร์ก็คือ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเน้นวิชาทีไ่ ม่ได้ทำให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจแก่ชาติ
เพราะให้ความสนใจแก่สงั คมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากเกินไปกว่า
วิทยาศาสตร์ เมือ่ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์มาก ศ.ฮัลเซย์ (A.H.Halsey)
ได้สำรวจการค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
เพื่อเขียนอธิบายในหนังสือประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย เขาพบว่าใน
ข้อเท็จจริงแล้ว มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดพัฒนาวิทยาศาสตร์มากกว่า
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยลด้วยซ้ำ๔๐และยังมีภาควิชา
ทางวิทยาศาสตร์บางภาควิชาเช่น ภาควิชาเคมี ซึง่ ใหญ่ทส่ ี ดุ ในสหราชอาณาจักร
ด้วยซ้ำ๔๑ ต่อมาเมือ่ มีการสำรวจการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์อกี ครัง้ โดย
แทปเปอร์และซอลเทอร์ซง่ึ เป็นบุคคลภายนอก ก็ยนื ยันในสิง่ ที่ ศ.ฮัลเซย์
กล่าว พวกเขากล่าวยืนยันว่า “It would be difficult to deny that
Oxford is the market leader…The real success stories at Oxford
are the fields of clinical and pre-clinical medicine and the
Department of Engineering Science…Oxford outperformed
Cambridge over the decades in getting science grants.” ๔๒

๓๖

Joseph A.Soares (1999 : 234)
Thatcher (1993 : 598) : ‘By exerting financial pressure we had increased administrative efficiency and provoke overdue rationalization. Universities were developing closer links with business
and becoming more entrepreneurial.’
๓๘
Joseph A.Soares (1999 : 219)
๓๙
Joseph A.Soares (1999 : 252)
๔๐
Joseph A.Soares (1999:109): 'In the 1930s, Oxford was a community of liberal arts college. For investments in the natural sciences, Oxford was in the back ranks, behind such English universities
as Cambridge and Manchester. By the 1960s, however, Oxford was a modern science university in step with other English universities and ahead of its trans-Atlantic cousins, Harvard and Yale';
ดูรายงานการสำรวจจริงๆ ที่ A.H.Halsey, Oxford and the British Universities. In the Twentieth Century, vol.8, of the History of University of Oxford, edited by Brian Harrison. Oxford: Oxford University
Press, pp.605-6 (เล่มนี้ยังไม่ได้อ่าน แต่อ้างอิงจากที่อื่น).
๔๑
Joseph A.Soares (1999:115): 'All of this by the mid-1950s made Oxford University a world leader in nuclear physics, especially in the new field of superconducting magnets, Oxford University's
chemistry department had been for a time, and would continue to be, the lastest in the nation.'
๔๒
Ted Topper and Brian Salter (1987:183) โปรดอ่านพัฒนาการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดใน Keith Thomas, Science and the College, Oxford Magazine, Vol.184, Eighth Week Michaelmas
Term, 2000: 3-4; Gus Rylands, A Quick Glimpse of the Future: the Futuristic Inventions of the Oxford Science Park, the Cherwell, Friday 14 February, p.11.
๓๗

.... โปรดติดตามอ่านบทความฯ ต่อในฉบับหน้า

๑๑

๑๒
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ฉบับที่ ๗

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเนตร หงษ์ไกรเลิศ บรรณาธิการ

สวัสดีครับประชาคมชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน ขออนุญาตเป็นบรรณาธิการฉบับสุดท้ายอีก ๑ ฉบับ เนือ่ งจาก
อยูร่ ะหว่างการสรรหาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสภาฯ ฉบับนีเ้ ป็นสรุปรายงานการปฏิบตั งิ านของ
สมาชิกสภาคณาจารย์ชดุ ทีแ่ ล้ว ในรอบ ๒ ปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ เป็นการรายงานผลการทำงานของประธานสภาคณาจารย์
รองประธานสภาคณาจารย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีส่ ะท้อนภาพของการทำงานอย่างเข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ
มากมาย ในฉบับยังมีเนื้อหาสาระของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ที่งวดเข้ามาทุกขณะ
คาดว่าอีก ๒ ครัง้ บทความนีจ้ ะจบบริบรู ณ์
ในนามของสมาชิกสภาคณาจารย์ขอขอบพระคุณชาวมหิดลทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุนการทำงานของ
สภาคณาจารย์ ขอบคุณทีมบริหารมหาวิทยาลัยทีใ่ ห้ความสำคัญกับทุกเสียงสะท้อนของประชาคมผ่านคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของสภาคณาจารย์ ขอบคุณผูบ้ ริหารของทุกคณะ สถาบันฯ ทีส่ ง่ ผูแ้ ทนคณาจารย์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม ขอบคุณทีมเลขานุการสภาคณาจารย์ทเ่ี ป็นผูจ้ ดั การ ทำให้ขา่ วสภาคณาจารย์ปรากฏแก่
สายตาของชาวมหิดลทุกท่านได้อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากข่าวสภาคณาจารย์ทไ่ี ด้รบั นีแ้ ล้ว ท่านสามารถติดตามข่าวสภาฯ ฉบับย้อนหลังได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
สภาคณาจารย์ ซึง่ ทีมเลขานุการสภาคณาจารย์ได้พฒ
ั นารูปแบบ และพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภารกิจของบุคลากรในหลายกิจกรรม ผูส้ นใจสามารถติดตามได้ท่ี www.senate.mahidol.ac.th
สำหรับผู้ที่มีบทความหรือสาระที่เป็นประโยชน์ ข่าวสภาคณาจารย์มีพื้นที่ให้กับชาวมหิดลทุกท่าน
ได้นำเสนอผ่านช่องทางนี้ ขอเชิญผูส้ นใจติดต่อได้ทง่ี านสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทัว่ ไป สำนักงานอธิการบดี
ชัน้ ๕ ศาลายา นครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๕๑ หรือ E-mail address ที่ senate@mahidol.ac.th
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