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สวัสดีครับ...ชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน
สารสภาคณาจารย์ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรกทีผ่ มจะได้สอ่ื สารกับประชาคมมหิดลทุกท่านในฐานะประธาน
สภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์ชดุ ทีแ่ ล้วได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
และสภาคณาจารย์ชดุ ใหม่ได้เข้ารับหน้าทีต่ อ่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาคณาจารย์ชดุ ใหม่ได้มกี ารประชุมอย่างเป็นทางการครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา สภาคณาจารย์มอี ำนาจและหน้าทีท่ ส่ี ำคัญในการให้คำปรึกษา แนะนำ
เสนอแนะข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในเรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์เป็นองค์กรทีส่ ำคัญทีจ่ ะช่วยสภามหาวิทยาลัยเละฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ จุดยืนในการทำงานของสภาคณาจารย์
มีความชัดเจนคือ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก บนพืน้ ฐานของความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม
สภาคณาจารย์พร้อมจะเป็นกลไกหนึง่ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมทีจ่ ะทักท้วงในสิง่ ที่
ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม และเสนอแนะข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ผมจึงขอเชิญชวนชาวมหิดลทุกท่าน
เสนอข้อคิดเห็นของท่านมายังสภาคณาจารย์ เพือ่ จะได้รวบรวมและเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัย
และฝ่ายบริหารต่อไป
ในวาระดิถขี น้ึ ปีใหม่น้ี ผมขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย พระสยามเทวาธิราช และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลาย
ในสากลโลกทีท่ า่ นเคารพบูชา ได้โปรดอำนวยพรให้คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และครอบครัว
ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกายพลังใจทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง เพือ่ จะได้ชว่ ยกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของพวกเราให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป
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ข่าวสภาคณาจารย์

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเนตร หงษ์ไกรเลิศ บรรณาธิการ

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ นี้ สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาล
ให้ทา่ นและครอบครัว ประสบความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พนู ผลในสิง่ อันพึงปรารถนา
ทุกประการ
ข่าวสภาคณาจารย์น้ี เป็นฉบับแรกของการบริหารงานสมาชิกสภาคณาจารย์ชดุ ใหม่
ซึง่ ตามประเพณีปฏิบตั ิ จะได้แนะนำสมาชิกสภาคณาจารย์ทกุ ท่านให้กบั ประชาคมได้รจู้ กั มักคุน้
เพือ่ เป็นข้อมูลในการติดต่อสือ่ สารระหว่างหน่วยงานกับสภาคณาจารย์
ตอนท้ายฉบับมีบทความของอาจารย์ปฐมพงษ์ ที่มีผู้อ่านจำนวนมากต้องการอ่าน
ให้จบรวดเดียว ซึง่ จะได้ตดิ ต่อขออนุญาตเพือ่ ลงต้นฉบับบน Web Site ของสภาคณาจารย์ตอ่ ไป
เช่นเคยครับ พืน้ ทีน่ ้ี รอบทความทีส่ ร้างสรรค์ เพือ่ เป็นข้อมูลให้กบั ประชาคมมหิดล
ขอเชิญผูส้ นใจส่งบทความได้ท่ี E-mail address : senate@mahidol.ac.th

ในเล่ ม
:: สารจากประธานสภาคณาจารย์
(หน้า ๑)

:: บรรณาธิการแถลง
(หน้า ๒)

:: แนะนำสมาชิกสภาคณาจารย์
(หน้า ๓)
:: ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก : มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ?
(หน้า ๑๐)
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ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ๑ :
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?
“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

.... ต่อจากข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดยังคงยืนยันที่จะคงหลายๆ สาขาวิชา
ในทางมนุษยศาสตร์ แม้จะไม่ได้ทำกำไรให้มหาวิทยาลัย พร้อมกันนัน้ ก็ได้
ตอบโต้นางมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ ด้วยการลงมติในการประชุมบอร์ดบริหาร
ไม่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นางมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อศิษย์เก่าได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ว่าแทนที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะร่วมต่อต้านการตัดงบประมาณในการพัฒนา
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กลับมอบดุษฎีบณ
ั ฑิตให้เธอแทน
ดังนั้น เธอจึงตอบแทนด้วยการหาเงินไปมอบ (endowment) ให้
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ชื่อ Margaret
Thatcher Professorship of Enterprise Studies โดยตัง้ ไว้ทส่ี ถาบันบริหาร
ธุรกิจจัดจ์ (The Judge Institute of Management Studies) ของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผลพวงจากที่นางแท็ตเชอร์สั่งตัดงบประมาณ
สาขามนุษยศาสตร์ในครัง้ นัน้ ทำให้ผสู้ อ่ื ข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับและ
นักวิชาการหลายกลุม่ ในประเทศอังกฤษต่างเห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัยอย่าง
อ๊อกซฟอร์ดควรหันไปเน้นทำธุรกิจตามมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ว่าในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจะพัฒนาวิทยาศาสตร์
มากแค่ไหนก็ตาม สรุปง่ายๆ ก็คอื กระแสสือ่ มวลชนส่วนมากต้องการให้
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ของประเทศอังกฤษหันไป
เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหรือมีส่วนร่วมในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ เช่น พัฒนาบริษทั ขึน้ เพือ่ ช่วยเศรษฐกิจของชาติมากกว่า
จะเน้นทำวิจยั และแสวงหาความจริงตามปรัชญาเดิม
ฉะนั้น แม้ว่าทุกวันนี้จะมีการจัดอันดับในประเทศอังกฤษและ
๑

ประเทศสหรัฐอเมริกามากน้อยขนาดไหนก็ตาม๔๓ สื่อมวลชนอังกฤษ
ที่เห็นด้วยกับนางแท็ตเชอร์ ก็มักลงเอยด้วยการกล่าวยกย่องหรือ
จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาดีกว่า โดยไม่นำข้อดีของ
ระบบการเรียนการสอนของอ๊อกซบริดจ์ (Tutorial ในอ๊อกซฟอร์ด และ
Supervision ในเคมบริดจ์) ซึง่ หาได้ยากในมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา
และก็เป็นต้นแบบให้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาด้วย
นอกจากนั้น ยังมองข้ามว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ แม้วา่ จะมีครูอาจารย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพเยีย่ ม แต่กเ็ ก็บหน่วยกิตหรือ
ค่าเล่าเรียนทีถ่ กู กว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาถึงสองสามเท่า อย่างไรก็ดี การมองข้ามข้อดีของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เหล่านี้ ก็เป็นแรงกระตุ้นให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ปฏิรปู ตนเองให้ดขี น้ึ ตามแนวทาง
ของนางแท็ตเชอร์
ผลทีต่ ามมาก็คอื มีกระแสข่าวว่าระบบการสอนแบบ Tutorial หรือ
Supervision อาจจะถูกยกเลิกในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ แต่
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กย็ นื ยันว่าจะคงเอาไว้
เพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยทัง้ สองแห่ง แม้มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดจะมีระบบการเรียนการสอนทีด่ กี ว่า แต่ขอ้ เสียประการเดียว
ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดคือการไม่เน้นทำธุรกิจมากแบบมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำให้เธอโจมตีหนักๆ ว่าด้อยกว่ามหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะไม่ได้ทำให้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้
งบประมาณวิจยั จากเอกชนภายนอกเท่ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

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
๔๓
เช่นการจัดอันดับตามปรกติของ Newsweek, The Good Universities Guides, การจัดอันดับของ The Financial Times การจัดอันดับของ The Guardian, The Academic Ranking of World Universities by the
Shanghai Jiao Tong University, The Research Assessment Exercise (RAE), The Gourman Report, the Webometrics, The Research Forthnight และ THES (The Times Higher Education Supplement)

๗

๘
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ดังนัน้ เมือ่ กระแสสือ่ มวลชน๔๔ และนักวิชาการหลายคน๔๕ เห็นด้วยกับ
แนวคิดของนางแท็ตเชอร์ จึงดูเป็นไปได้ยากทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะเข้ามาเป็นอันดับหนึง่ ตามวิธจี ดั อันดับของ THES
เพราะ THES เป็นการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์อังกฤษและยกย่อง
มหาวิทยาลัยอเมริกนั ทีส่ ามารถหาเงินเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก
อย่างออกหน้าออกตาเช่นกัน
สรุปสัน้ ๆ ก็คอื นางแท็ตเชอร์ไม่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
อิงอยู่กับงบประมาณที่ได้จากรัฐบาล นักวิจารณ์กล่าวว่าความพยายาม
สร้างภาพว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดสูม้ หาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไม่ได้
ของเธอนั้น แท้จริงแล้วเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นให้มหาวิทยาลัย

อ๊อกซฟอร์ดปรับตัวมากขึน้ เท่านัน้ และทุกวันนีม้ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
ก็ได้ปรับตัวมากแล้วหลังจากที่เธอได้หั่นงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดด้วย๔๖ เพราะการจัดอันดับของ The Research Forthnight
ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ งุ่ เน้นกำลังการวิจยั (Research Power)เป็นกรณีพเิ ศษ
หรือจำนวนนักวิจยั ทีส่ งั กัดมหาวิทยาลัยและปริมาณงานวิจยั ทีผ่ ลิตออกมา
เมื่อรวมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ยังอยู่
ในอันดับทีด่ ี สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้ให้ความสำคัญ
ทัง้ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยองค์รวม เห็นได้
จากปริมาณนักวิจยั ซึง่ มีมากกว่าสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ทุกแห่งในประเทศ
อังกฤษ ดังจะเห็นได้ตามตารางข้างล่าง:-

Research Fortnight's RAE 2008 Power table
Rank 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rank 2001
1
2
3
4
5
6
14
8
12
9
7
10
13
11
18

Name
University of Oxford
University of Cambridge
University College London
University of Manchester
University of Edinburgh
Imperial College London
University of Nottingham
University of Leeds
University of Sheffield
University of Bristol
Kings College London
University of Birmingham
University of Southampton
University of Glasgow
University of Warwick

จะเห็นได้วา่ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีจำนวนนักวิจยั มากกว่ามหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ ทัง้ หมดในสหราชอาณาจักร และให้ความสำคัญแก่แทบจะทุกสาขาวิชา
ขณะทีม่ หาวิทยาลัยเคมบริดจ์เน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์ แต่มสี าขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นอ้ ยกว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นอันมาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สามารถบอกได้วา่ ผลิตนักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มากเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ ก็เพราะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
มีนกั ศึกษาปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๔๔

Power
1.00
0.92
0.74
0.74
0.64
0.53
0.51
0.48
0.45
0.45
0.44
0.42
0.41
0.41
0.38

Staff
2246
2040
1793
1824
1640
1225
1388
1270
1205
1199
1172
1175
1098
1161
966

Quality Index Adjusted Quality
59.8
32.1
60.3
31.5
55.8
26.0
54.4
25.1
52.7
31.6
58.2
23.8
49.5
25.7
50.4
25.1
50.7
26.1
50.8
28.2
50.3
23.3
48.3
25.3
50.6
25.4
47.0
26.5
53.4
32.0

ซึ่งมีข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตได้ในระยะเวลา
ที่สั้นกว่า กล่าวคือ ๓ ปีถึง ๓ ปีครึ่ง ขณะที่ครึ่งต่อครึ่งของนักศึกษา
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดทำวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ซึง่ โดยปรกติธรรมดาต้องใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ดังนัน้
ปริมาณคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงไม่สามารถทำให้เร็วเท่า
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้
แต่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ไม่ได้คดิ จะหันไปเน้นทางวิทยาศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น รายงานขึ้นปกของ The Economist, November 16th-22nd 2002 ชื่อว่า The Gloom over Britain's Universities, p.11 และบทความชื่อว่า The Ruin of Britain's Universities, pp.29-30 ในเล่มเดียวกัน.
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ดร.ริ ก เก็ ต (Raymond Rickett) ผู ้ อ ำนวยการสถาบั น สาระพั ด ช่ า งแห่ ง เมื อ งมิ ด เดิ ล เซกส์ (The Middlesex Polytechnic) ซึ ่ ง ออกมาวิ จ ารณ์ ว ่ า โรงเรี ย นสาระพั ด ช่ า งหรื อ พวกวิ ท ยาลั ย ช่ า งกลทั ้ ง หลาย
มีความเหมาะสมกับนโยบายของนางแท็ตเชอร์มากกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป (Joseph A.Soares (1999: 223)
๔๖
ดังข้อสรุปของ Joseph A.Soares (1999:277): 'Thatecher's policies motivated Oxford to launch an appeal to gain some financial independence. For a university of Oxford's caliber the financial
campaign was a realistic alternative to total dependence on state funds. In going to the private sector, it could also look across the Atlantic for American contributions. This is not a stratergy
available to many universities; in fact no British university has Oxford's connections or prestige. While it will take time to judge whether Thatcher really damaged higher education as a whole,
it is already apparent that she helped her alma mater. It was help that Oxford's dons have preferred to go without, but given Oxford's position in the1980s, it was not help they could refuse'
กรณีที่เห็นได้ชัดก็คือการพัฒนา Templeton College และ Said Business School เพื่อเน้นวิชาการจัดการหรือบริหารธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ซึ่งเติบโตเร็วมากที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป พร้อมๆ กับการนำเอาผลวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการตั้งบริษัทต่างๆ หลายบริษัท ผู้สนใจกรณีอ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ไปขยายงานด้านธุรกิจ โปรดอ่าน Douglas Hague, Primers of Oxford's Enterprise Explosion, The Times
Higher Education Supplement November 16, 2001: 26; Audrew Wood, Magnetic Venture: The Story of Oxford Instruments, Oxford: Oxford University Press,2001; William Drozdiak, Old Schools Nurture
New Tech Firms: European Universities Get Hit by Business Bug, The International Herald Trubune, Saturday-Sunday, April 7-8, 201, p.9.
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ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เหมือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพือ่ ให้สามารถเอาชนะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
และอ้างได้วา่ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์มากกว่า
เมือ่ พิจารณาต่อปี เพราะยังมีสาขาวิชามนุษยศาสตร์อกี เป็นจำนวนมาก
ที่มหาวิทยาลัยสมควรต้องให้โอกาสในการพัฒนา และมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดก็ยงั คงยืนยันในหลักการเดิม กล่าวคือเน้นทัง้ วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในอัตราทีใ่ กล้เคียงกัน แม้วา่ สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์บางสาขาจะไม่ทำเงินให้มหาวิทยาลัย และมิหนำซ้ำยังถูก
รัฐบาลหัน่ งบประมาณก็ตาม มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ยงั จะยืนหยัด
ดำเนินการสอน ทำวิจัย และเผยแผ่ต่อไป นี่คือคุณความดีของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ในขณะที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินตาม
กระแสทุ น นิ ย มเสรี ซึ ่ ง เป็ น กระแสหลั ก อยู ่ ข ณะนี ้ และขณะที ่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เน้นวิทยาศาสตร์มากเกินไป จนเคยถูกวิจารณ์วา่
สาขามนุษยศาสตร์หลายแขนงอยูใ่ นขัน้ วิกฤติ๔๗
เมือ่ มีการประเมินคุณภาพของแต่ละภาควิชาหรือคณะ โดยมีการตัง้
คณะกรรมการประเมินที่เรียกว่า 'แร' (Research Assessment
Exercise=RAE)๔๘ บางปีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เหนือกว่า และเมือ่
มีการเลือกสำรวจคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาโดยรวม
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กเ็ หนือกว่าในบางปี ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะบทความหรือ
งานวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยเคมบริดจ์เสนอให้พจิ ารณาเป็นงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ เกิดจากผลการทดลองในห้องทดลองเป็นขัน้ ตอนชัดเจน
ขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีเป็นจำนวนมากเป็นงาน
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึง่ มีระเบียบวิธวี จิ ยั ต่างจากหลักวิชา
ทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เต็มตัว เราจึงจะเอาแนววินจิ ฉัย
คุณภาพทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาเทียบสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเดียวกันย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้ามหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดหันไปให้นำ้ หนักทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้เหมือนมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์กจ็ ะต้องทิง้ หลายสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ ซึง่ มีมาในบริบท
วัฒนธรรมอังกฤษและสังคมมนุษย์เป็นระยะเวลาช้านาน ถ้าทำเช่นนั้น
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ไม่ควรเป็น Comprehensive University
ดังทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนัน้ ในสายตาปัญญาชนอังกฤษบางกลุม่ อ๊อกซฟอร์ดก็ยงั คงเป็น
อ๊อกซฟอร์ด กล่าวคือมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะการพยายามคงสาขาวิชามนุษยศาสตร์
หลายแขนงให้คงอยูใ่ นมหาวิทยาลัยโดยทีร่ ฐั บาลไม่ได้ให้ทนุ สนับสนุนเลย
ให้มกี ารเรียนการสอนและทำวิจยั ต่อไปอีก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจึง
ยังคงมีปญ
ั ญาชนจำนวนมากชืน่ ชมและยกย่องในความพยายามต่อสูก้ บั
การบริหารมหาวิทยาลัยในแบบทุนนิยมเสรีและคงไว้ซง่ึ สาขามนุษยศาสตร์
ให้มนุษย์ได้มโี อกาสศึกษากันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. 2009) ขณะทีห่ น่วยงานบางหน่วยจัดอันดับให้
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยล ซึง่ หันไปบริหารมหาวิทยาลัย
๔๗

ข่าวสภาคณาจารย์
เชิงธุรกิจมากขึ้น และเก็บค่าหน่วยกิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มาเป็น
มหาวิทยาลัยทีม่ อี นั ดับดีกว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ซง่ึ เป็นต้นกำเนิด การขาดการไปลงทุนทำธุรกิจของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เหมือนมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกานี้ ทำให้แม้แต่สอ่ื มวลชนในประเทศอังกฤษเองก็เอนเอียง
ไปทางนิยมมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า แต่มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ
ประเทศอังกฤษจาก ๕ หน่วยงาน ทีเ่ ห็นความดีงามของมหาวิทยาลัยอยู่
กล่าวคือ Times Good University Guide ซึง่ พิมพ์หนังสืออธิบาย
รายละเอียดเพือ่ แนะนำนักเรียนชาวอังกฤษทัว่ ประเทศ, The Guardian
University Guide, The Sunday Times University Guide, The
Independent Complete University Guide และวารสาร The
Research Fortnight ซึง่ เป็นวารสารทีม่ งุ่ เชือ่ มโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
กับอุตสาหกรรมในยุโรป
ระยะที่ 4 เป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยในโลกอนาคต :
ควรจะเป็นเช่นไร?
ผูเ้ ขียนอยูใ่ นสายพุทธศาสนศึกษา ได้ยนิ เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากเพือ่ น
ร่วมสาขาอาชีพจากหลายมหาวิทยาลัยมามาก ว่ามหาวิทยาลัยเมืองไทยไม่คอ่ ย
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านพุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติ
ส่วนใหญ่สนับสนุนแต่วา่ ไม่เคยให้งบประมาณและอัตรากำลังคนเพือ่ พัฒนา
พร้อมๆ กันนัน้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทัง้ รัฐและเอกชนต่างพยายาม
เดินตามมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือมีการทำธุรกิจ
การศึกษามากยิง่ ขึน้ เก็บค่าหน่วยกิตนักศึกษาจำนวนมากยิง่ ขึน้ สร้างหลักสูตร
ทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมเป็นเป้าหมาย
บางแห่งลอกเอาหลักสูตรบริหารจัดการจาก Harvard Business
School, Wharton Business School, London Business School, Insead
Business School ฯลฯ สร้างผูส้ ำเร็จการศึกษา MBA ตามปรัชญาตะวันตก
และอเมริกา ส่วนตัวมหาวิทยาลัยก็มงุ่ เน้นพัฒนาให้ทำธุรกิจหรือร่วมมือ
กับอุตสาหกรรม (Closer University-Industry Cooperation) มากยิง่ ขึน้
พูดสั้นๆ ก็คือเนื้อหาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตและบทบาทมหาวิทยาลัย
ได้ปรับเพือ่ เดินตามก้นมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวู้ า่
ในอนาคตจะสร้างผลดีผลร้ายแก่ชาติบา้ นเมืองเช่นไร
ในสภาวะที่มหาวิทยาลัยเมืองไทยพยายามวิ่งตามมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือพยายามหันไปทำธุรกิจมากขึน้ ตามแนวคิด
ทุนนิยมเสรีเช่นนี้ ในสายตาผูเ้ ขียนคงไม่มอี ะไรจะเตือนมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ในประเทศไทยได้ดเี ท่าแนวคิดของศาสตราจารย์ดเิ รก บ็อกซ์ (Derek Box)
อดีตอธิการบดีคนที่ ๒๕ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึง่ ดำรงตำแหน่งระหว่าง
พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๓๔ (ค.ศ.1971-1991) บ๊อกซ์แตกต่างจากคนอื่น
บ๊อกซ์เขียนบทความและหนังสือต่างกรรมต่างวาระกันหลายเล่ม เพือ่ ชีว้ า่ ๔๙
แม้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสบความสำเร็จมาก

Joseph A.Soares (1999:119):'In 1922, the Royal Commision on Oxbridge expressed concern that Cambridge's sciences were so well developed that the humanities were at risk.'
รายละเอียดโปรดดู http://www.rae.ac.uk/ กำเนิดของแร (RAE) โปรดดูรายละเอียดใน G.W.Bernard (2000)
๔๙
ผู้เขียนอ่านบทความดิเรก บ็อกซ์ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตัวอย่างที่แนะนำให้ผู้สนใจอ่านคือ Direk Box, Universities and the Future of America, 1990 เพราะสรุปประเด็นสำคัญเอาไว้หมด
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จากการค้นคว้าวิจยั จนสามารถผลิตระเบิดนาปาล์มและระเบิดปรมาณู
ได้สำเร็จ สามารถนำผลวิจยั ไปพัฒนาเพือ่ ช่วยชาติพฒ
ั นาเศรษฐกิจของชาติ
ได้เป็นผลสำเร็จ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสังคมมีความเจริญดีขึ้น
แต่ศีลธรรมเสื่อมโทรมลงในทุกมิติ นายแพทย์มีเพศสัมพันธ์กับคนไข้
บิดามารดาขาดความรับผิดชอบต่อบุตรหลานของตัวเอง บุตรหลานไม่มี
ความเคารพต่อบิดามารดา สือ่ ลามกอนาจารแพร่หลายและถูกขายอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในทีส่ าธารณะ เจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยเฉพาะนักการเมือง
และตำรวจทุจริตคอรัปชั่นกันอย่างกว้างขวาง ผู้คนแบ่งแยกสีผิว
ในทีท่ ำงาน ทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ คนผิวดำยังถูกกีดกันใน
สังคมอเมริกาอย่างกว้างขวาง ฯลฯ ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะมหาวิทยาลัยเน้นแต่
พัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ โดยไม่ได้พฒ
ั นาศีลธรรมตามไปด้วย ๕๐
บ็อกซ์เห็นว่า ในเมือ่ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชาติ
บ้านเมือง เช่น สามารถผลิตอาวุธป้องกันประเทศได้ สามารถช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยเอาผลวิจยั มาทำเป็นธุรกิจได้ มหาวิทยาลัยก็ควรจะพยายาม
พัฒนาต่อ เพือ่ สร้างสังคมให้ดขี น้ึ (universities and search for a better
society) กว่านีไ้ ด้แน่นอน ประเด็นทีม่ หาวิทยาลัยควรสร้างต่อไปก็คอื
การหันไปเน้นสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยอเมริกันทอดทิ้ง
มาตลอด๕๑ เพราะถ้าไม่มีการสอนและวิจัยในเรื่องศีลธรรมกว่านี้
อนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกาจะสับสนและปั่นป่วนมากกว่านี้
เพราะอิทธิพลของทุนนิยมเสรี
เพราะความคิดนี้ ศ.ดิเรก บ๊อกซ์ จึงเริ่มให้เปิดสอนจริยศาสตร์
กับวิชาชีพอย่างจริงจัง ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙
(ค.ศ.1986) ต่อมาก็สามารถหาทุนมาก่อตัง้ เป็นศูนย์การศึกษาจริยศาสตร์
อย่างจริงจังขึน้ ในชือ่ ว่า The Edmond J.Safra Foundation Center
for Ethics๕๒ ภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สำเร็จ ในปัจจุบนั นี้ ศูนย์น้ี
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากหลายฝ่ายภายใต้การผลักดันของอธิการบดีทช่ี อ่ื
ดิเรก บ็อกซ์ ซึ่งมีทั้งให้มีทุนสำหรับค้นคว้าวิจัย และมีการจัดสัมมนา
โดยดึงคณาจารย์ทช่ี ำนาญทางปรัชญาและจริยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ในอเมริกา เช่น จากมหาวิทยาลัยเยลและพรินสตัน้ เป็นต้น มาเสวนา
อย่างไรก็ดผี เู้ ขียนเคยได้ทนุ ไปทำวิจยั เพิม่ เติมทีม่ หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมขององค์กรนี้ พบว่าแม้วา่ ดิเรก บ๊อกซ์จะมี
เจตนาดีและมีความมุง่ หวังทีจ่ ะมีการสอนจริยศาสตร์และศีลธรรมอย่าง
จริงจัง โอกาสทีม่ หาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะคล้อยตาม
จนกลายเป็นกระแสสำคัญในสังคมอเมริกนั เป็นไปได้ยากมาก บ๊อกซ์
ต้องการให้บรรดามหาวิทยาลัยทุม่ เทงบประมาณ เพือ่ ทำวิจยั ในประเด็น
เกีย่ วกับจริยธรรมหรือศีลธรรม เพือ่ ให้สงั คมอเมริกนั ดีขน้ึ เช่นเดียวกับ
ทีม่ หาวิทยาลัยอเมริกนั เคยทำให้อเมริกาดีขน้ึ จากการสร้างอาวุธสงคราม
ซึง่ ทำให้ประเทศชาติพน้ ภัยจากฮิตเลอร์และสหภาพโซเวียตรัสเซีย หรือ
เช่นเดียวกับทีม่ หาวิทยาลัยอเมริกนั ประสบความสำเร็จในการแปรงานวิจยั
๕๐
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ไปใช้เชิงพาณิชย์ เพือ่ ให้ธรุ กิจขนาดเล็กและขนาดกลางของท้องถิน่ เข้มแข็ง
แต่ทว่าการประสบความสำเร็จในสิง่ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ได้รบั การสนับสนุน
ด้านงบประมาณมหาศาลจากรัฐบาล การรณรงค์ของบ๊อกซ์ให้มกี ารสอน
ศีลธรรมและให้มกี ารวิจยั ด้านนีม้ ากขึน้ จึงเป็นความหวังทีร่ บิ หรี่ เพราะ
พืน้ ฐานสังคมอเมริกนั เน้นวัตถุนยิ ม ยากทีจ่ ะโน้มน้าวให้หนั มาเน้นจิตนิยม
กันทัว่ อเมริกาได้
เท่าทีผ่ เู้ ขียนสังเกตในปัจจุบนั ๑.มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
ยังไม่มกี ารสนับสนุนการวิจยั ทีไ่ ด้คณุ ภาพทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
เพือ่ ให้งานวิจยั สามารถชีท้ างออกแก่ปญ
ั หาสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สิง่ ที่
สอนกันโดยมากเป็นเพียงการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในภาษาไทย
เท่านัน้ ๒.แม้วา่ จะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ แต่ผเู้ ขียนยังไม่เห็นนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงฆ์เขียนงานวิจยั และตีพมิ พ์ในวารสารระดับโลก กล่าวสัน้ ๆ
คือแม้ประเทศไทยจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนา แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ
ในประเทศไทยก็ยงั ไม่ได้ทมุ่ เทเพือ่ การวิจยั ทางพระพุทธศาสนาระดับสูง
หลายแห่งเชือ่ ว่าวิชานีไ้ ม่ได้สง่ เสริมเงินเข้าสูม่ หาวิทยาลัย เพราะหากำไร
ในวิชาเช่นนีไ้ ม่ได้ หลายแห่งถึงจะบอกว่าสนับสนุนก็เพียงแต่สนับสนุน
เล็กน้อยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่ได้ทุ่มงบประมาณหรือ
มียุทธศาสตร์ใดพิเศษในการพัฒนา ๓.การตรวจชำระคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มาตรฐานสากล เพราะทฤษฎีในการตรวจชำระ
แบบสากลยังไม่แพร่หลายในสังคมไทยนัก
ความล้มเหลวของมหาวิทยาลัยอเมริกนั ซึง่ พิจารณาได้จากข้อเขียนของ
ดิเรก บ๊อกซ์ ชีใ้ ห้เห็นว่า ถ้ามหาวิทยาลัยไทยยังเดินตามระบบอเมริกาเกินไป
สังคมไทยก็จะเน่าเฟะเช่นเดียวกับสังคมอเมริกัน เพราะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน
อย่างทีค่ วรจะเป็น แม้มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะอ้างว่ามีภารกิจส่งเสริม
ให้บัณฑิตรอบรู้ทั้งวิชาชีพและมีจริยธรรม หรือมีความรู้คู่คุณธรรม
แต่ภารกิจในการสร้างอนาคตของประเทศให้เป็นสังคมทีด่ กี ว่าด้วยการส่งเสริม
ให้ผคู้ นมีศลี ธรรมกันมากยังไม่สำเร็จลุลว่ ง
ประเด็นทีห่ นึง่ คือต้องตรวจสอบดูวา่ ในระดับปริญญาตรีนน้ั มีรายวิชา
พระพุทธศาสนาแยกต่างหากเป็นเอกเทศที่นักศึกษาได้เรียนมากน้อย
เพียงไหน ส่วนใหญ่ในแทบจะทุกมหาวิทยาลัย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยสงฆ์)
รวมทั้งเทคนิคและอาชีวะ วิชาพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ในหมวด
อารยธรรมตะวันออกบ้าง ประวัตศิ าสตร์ไทยบ้าง ไม่ได้มกี ารสอนทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเอกเทศ ยกเว้นเฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียน
วิชาศาสนาเป็นวิชาเอก ซึ่งมีเฉพาะแห่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
มหาวิทยาลัยยุคใหม่เน้นให้นักศึกษามีความรู้รอบตัวในฐานะเป็น
ประชาคมโลกมากเกิน จนหาทีว่ า่ งสำหรับวิชาพระพุทธศาสนาไม่ได้
ประเด็นทีส่ อง คือการให้ทนุ ผลิตครูอาจารย์ดา้ นพุทธศาสนศึกษา
ทีส่ ามารถทำวิจยั ได้ระดับนานาชาติเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้การเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติยงั คงมีอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ในยุคที่
กระแสสังคมหันไปทางทุนนิยม

Derek Box (1990: 70): 'These developments were masked by the fact that university leaders never explicitly renounced moral development as an important aim of higher education…today's
course on applied ethics doesnot see to convey a set of moral truths but tries to encourage students to think carefully about complex moral issues'
๕๑
Derek Box (1990: 31-79)
๕๒
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ethics.harvard.edu/
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ประเด็นที่สาม คือการให้ทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหา
ความเสือ่ มโทรมทางจริยธรรมของประเทศ โดยเฉพาะเพือ่ สร้างองค์ความรู้
หรือพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาในการชีน้ ำสังคมบนพืน้ ฐานของจริยธรรม
“นักศึกษา” ตามหลักปรัชญาตะวันออกไม่ใช่ “ลูกค้า” ศัพท์วา่ “ลูกค้า”
(Customers) เป็นศัพท์ทใ่ี ช้แพร่หลายในมหาวิทยาลัยทีน่ ำระบบการจัดการ
ตามแบบทุนนิยมเสรีแบบอเมริกา มาใช้ในการบริหารเหมือนบริหารบริษทั
มหาวิทยาลัยทีบ่ ริหารเช่นนี้ จะตัดสาขาวิชาทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้เป็นกอบ
เป็นกำออก และจะถือนักศึกษาเป็นลูกค้าทีม่ อี ปุ การคุณ ซึง่ ครู อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ต้องให้เกียรติเช่นเดียวกับลูกค้าที่เดินในห้างสรรพสินค้า
ถ้าครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าทีแ่ สดงอาการไม่เหมาะสม ก็จะถูกประเมิน
ได้คะแนนต่ำเพราะลูกค้าย่อมถูกต้องเสมอ อาจารย์ในระบบเช่นนี้
จะถูกประเมินในด้านการแต่งตัว มารยาทการพูดการจา การเตรียม
การเรียนการสอน ฯลฯ แต่ไม่เคยประเมินนักศึกษาเลยว่าได้อา่ นบทเรียน
ล่วงหน้าหรือปล่าว? ได้แสดงคารวธรรมต่อครูอาจารย์ผู้สอนหรือไม่?
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีเ่ รียกนักศึกษาว่า “ลูกค้า” ในยุโรปหรืออเมริกา
ไม่มีพิธีไหว้ครู (Teachers Appreciation Day) เพราะนักศึกษา
ทีเ่ ป็นลูกค้าเห็นว่า แม้จะประกอบพิธไี หว้ครูกช็ ว่ ยให้เกรดดีขน้ึ ไม่ได้
ถ้ามหาวิทยาลัยมีภาระสำคัญคือ ต้องส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังด้วย
ตามแนวคิดของบ๊อกซ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ
ไม่ควรมองถึงการขาดทุนเมือ่ ต้องลงทุนพัฒนาพระพุทธศาสนา ในการพิจารณา
เงินลงทุน (costs for investment) และผลตอบแทน ต้องพยายามมอง
ในภาพรวม (Macro) และต้องเน้นผลประโยชน์ทก่ี ารพัฒนาพระพุทธศาสนา
จะพึงมีต่อสังคม (social benefits) โดยส่วนรวมและโดยภาพรวม
มากกว่าจะมองผลตอบแทนในเรือ่ งการนำเงินเข้าสูม่ หาวิทยาลัย (financial
benefits) เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่บริษทั ทีเ่ ล็งกำไรสูงสุดเป็นเป้าหมาย
ถ้ามหาวิทยาลัยทุม่ เทงบประมาณทำงานวิจยั ทางพระพุทธศาสนาในระดับสูง
เป็นจำนวนมาก สามารถชีน้ ำสังคมในประเด็นปัญหาจริยธรรมได้ สิง่ ที่
จะตามมาก็คอื ผูค้ นได้เข้าใจว่าเนือ้ แท้พระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างไร และ
จะสามารถนำเอาวิธแี ก้ไปใช้อย่างไร บัณฑิตทีม่ หาวิทยาลัยสร้างในระดับ
ปริญญาเอกหรือนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ระดับสูงสุด
(ปริญญาเอก) ก็จะนำความรูท้ างพระพุทธศาสนาทีไ่ ด้ไปเผยแผ่แก่สงั คม
ในวงกว้าง ทำให้ผู้คนในประเทศชาติมีศีลธรรมมากขึ้นในทุกระดับชั้น
ทำให้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงแพร่หลายยิง่ ขึน้ เมือ่ ผูค้ นมีศลี ธรรม
มากยิง่ ขึน้ ปัญหาสังคมต่างๆ ก็ลดลง เช่น โจรผูร้ า้ ยก็ลดลง อาชญากรก็ลดลง
การค้ายาเสพติดก็ลดลง การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวก็ลดลง
การทุจริตคอรัปชัน่ ก็ลดลง ความสำส่อนทางเพศก็ลดลง ฯลฯ
เมื่อปัญหาสังคมลดลง ผู้คนที่อยู่อาศัยในสังคมไทยก็มีความคิด
ปลอดโปร่ง สามารถอุทศิ ตัวทำงานให้ประเทศชาติได้โดยส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) ไม่ตอ้ งกังวลกับปัญหาต่างๆ รอบตัว ผลงานก็
ทำได้ดขี น้ึ สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมทีผ่ คู้ นมีศลี ธรรมกันมากนัน้ คนที่
อยูอ่ าศัยก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึน้ งบประมาณในการว่าจ้าง รปภ.
หรือปราบผูก้ อ่ การร้ายและผูค้ า้ ยาเสพติดก็ลดลง งบประมาณในการใช้
เพื่อตรวจสอบและติดตามนักการเมืองฉ้อโกงก็ลดลง การประท้วงไล่

ข่าวสภาคณาจารย์
นักการเมืองโกงตามท้องถนนก็จะลดลง งบประมาณในการรักษาคนเจ็บป่วย
ทางจิตก็ลดลง งบประมาณในการจัดการกับสิง่ แวดล้อมเป็นพิษก็ลดลง ฯลฯ
นีค่ อื คุณประโยชน์ตอ่ สังคม (social benefits) ในเชิงภาพรวมจากการ
ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับสูงที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจักต้องทราบ สิง่ เหล่านีม้ คี ณ
ุ ค่าย้อนกลับไปอำนวย
ประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติมากกว่ากำไรเป็นเงินทองหลายเท่านัก
ไม่เพียงแต่ปญ
ั หาสังคมในประเทศไทยเท่านัน้ จะลดลง เมือ่ งานวิจยั
ซึง่ ตีพมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปทัว่ โลก ประเทศชาติตา่ งๆ ก็จะนำ
หลักธรรมไปใช้แก้ปญ
ั หา ทำให้ประเทศชาติตา่ งๆ ในสังคมโลกสงบเช่นกัน
เดี๋ยวนี้ มหาวิทยาลัยไทยอื่นๆ นอกจากมหิดลยังไม่ได้เปิดหลักสูตร
พุทธศาสนศึกษานานาชาติเพือ่ การวิจยั ระดับสูง แต่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ในทวีปยุโรป เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยลอนดอน
มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ได้เปิดสอนและทำวิจยั ด้านพระพุทธศาสนาแล้ว
ปัญหาคือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะรอให้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปนำก่อนหรือจะเป็นผูน้ ำเสียเอง?

๔. บทสรุป : มหาวิทยาลัยมหิดลจะปฏิรูปอย่างไร?
เมื่อมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยเป็นครั้งแรกโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รบั การจัดอันดับเมือ่ พิจารณาปริมาณการวิจยั และงบประมาณการวิจยั
ประจำปีมาเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ นอกจากนัน้ ยังมีผดู้ ำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์มากกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีผดู้ ำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ๙๗ ท่าน มหาวิทยาลัยมหิดลมีถงึ
๑๔๙ ท่าน นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้งบประมาณวิจยั ทัง้ จากรัฐ
และภาคเอกชนมากกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยแรก
ของประเทศไทย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พื ้ น ฐานในระบบโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้มแข็งอยูแ่ ล้ว ปริมาณงานวิจยั และงบประมาณทีไ่ ด้
จากการวิจยั เป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ ความเป็นเลิศทางวิชาการภายใน แต่ในการ
ขยายฐานเพื ่ อ พั ฒ นาให้ เ ข้ า สู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประเด็นที่ควรปรับปรุงหลายประเด็น โดยเฉพาะ
การอำนวยความสะดวก (offer facilities) ให้เกิดขึน้ แก่นกั วิจยั ทัง้ เก่า
และใหม่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ที่เป็นข้อราชการต้องถูกทำให้กระชับและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลง แม้
มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบแล้วและตัวคณาจารย์ออกไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนมากแล้ว แต่ถา้ ระเบียบราชการยังผูกมัดอยูเ่ ช่นเดิม
ก็จะขลุกขลักเหมือนเดิม ข้อแนะนำต่อไปนี้ผู้เขียนอยากเสนอในฐานะ
ทีเ่ คยมีประสบการณ์ศกึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นเกณฑ์
๑. ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
๑.๑ ขัน้ ตอนการขอทุนวิจยั ใช้เวลามากเกินไปในการพิจารณา (รวมทัง้
การขอตำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ดว้ ย)
มหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องแข่งขันด้วยปริมาณงานวิจยั ทัง้ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ดังนัน้ ขัน้ ตอนการพิจารณาหัวข้อหรือโครงร่างการวิจยั

๑๑

ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๒ ข่าวสภาคณาจารย์
ต้องสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
มหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ได้ใช้เวลาพิจารณานานหลายเดือนเช่นนี้
๑.๒ การให้ค่าตอบแทนงานวิจัยสำหรับนักวิชาการที่ทำงานวิจัย
ได้คุณภาพยังน้อย (เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเอเซีย เช่น
โตเกียว จีน สิงคโปร์) เป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการวิจยั
ค่อนข้างจำกัดตัง้ แต่อดีตจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั สาเหตุทม่ี หาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถก้าวทันมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปได้
เพราะทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการดึงนักวิจัยจากทวีปยุโรป
ให้เข้าสูป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ จึงยังมีคนไทย
จำนวนมากปักหลักทำวิจยั อยูใ่ นต่างประเทศ
๑.๓ การกำหนดเงินเดือนของคณาจารย์ให้สูงขึ้นสามารถดึงดูด
คณาจารย์จากต่างประเทศได้ หลายสิบปีมาแล้ว๕๓ เคยมีสถาบันการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยมีเป้าประสงค์จะดึงผูส้ ำเร็จ
การศึกษาจากสอบสถาบันนีไ้ ปสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในการสำรวจนัน้ ได้ออกแบบสอบถามนักศึกษาทีก่ ำลังศึกษา
ปริญญาเอกอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ด้วย การศึกษาพบว่าผูส้ ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกของทั้งสองสถาบัน
จะมีอายุอยูใ่ นช่วงราว ๒๘-๓๕ ปี เป็นส่วนใหญ่ แบบสอบถามได้ตง้ั
คำถามว่า ผูส้ ำเร็จการศึกษาเหล่านีต้ อ้ งการอะไรจากสถาบันทีจ่ ะไปสอน?
พวกเขาตอบว่าต้องการเงินสูงๆ ด้วยเหตุผลสองอย่าง ๑) เพือ่ เตรียมตัว
แต่งงานปักหลักครอบครัวในอนาคตอันใกล้ ๒) เพือ่ ชำระหนีอ้ นั เกิดจาก
กู้ยืมระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเกิดภูมิปัญญาว่าหาก
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งใด สามารถเสนอเงินเดือน
สูงๆ เพือ่ ผูส้ ำเร็จการศึกษาเหล่านีไ้ ด้ ก็สามารถดึงผูส้ ำเร็จการศึกษา
เหล่านีไ้ ปสอนได้ ดังนัน้ ทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยหรือบริษทั ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้พยายามดึงนักศึกษาเหล่านี้ไปร่วมงานสม่ำเสมอ
โดยวิธอี อกบูธ๊ ในตึกมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อแนะนำตัวเองให้ผู้สำเร็จการศึกษาสมัครไปอยู่
พร้อมๆ กับบริษทั ยักษ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบนั อืน่ ๆ อาทิ ธนาคารโลก
ไอเอ็มเอฟ ธนาคาร HSBC บริษทั แมคเคนซี ฯลฯ เป็นต้น
แม้กระทั่งทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะทุ ่ ม เทเงิ น ซื ้ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ ไ ฟแรงที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพจาก
ประเทศอังกฤษ แม้แต่ครูอาจารย์เก่งๆ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เป็นเป้า
ให้ถูกดึงได้เช่นกัน ดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยทุ่มเงินซื้อมาแล้ว
ในอดีต ดังนั้น จึงมีความพยายามรณรงค์ให้รัฐบาลประเทศอังกฤษ
เพิ่มอัตราเงินเดือนครูอาจารย์ทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันสมองไหลจาก
ประเทศอังกฤษไปประเทศสหรัฐอเมริกา๕๔ ดังนัน้ อัตราเงินจึงเป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะสร้างความแตกต่างให้มหาวิทยาลัยเป็นจุดสนใจได้
ในปัจจุบัน ผู้เขียนทราบว่าอัตราเงินเดือนของอาจารย์ฝรั่งของ
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยถูกกำหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึง่ ยังอยู่
ในเกณฑ์ทต่ี ำ่ เมือ่ รวมรายได้จากมหาวิทยาลัยสุทธิ รวมทัง้ ค่าทีพ่ กั แล้วมี
ประมาณ ๔ หมืน่ บาท ขณะทีม่ หาวิทยาลัยเอกชนให้ขน้ั ต้นสำหรับคณาจารย์
ทีส่ อนหลักสูตรนานาชาติราว ๖ หมืน่ บาท ผูเ้ ขียนเคยประกาศรับสมัคร
คณาจารย์ชาวต่างประเทศ เพือ่ มาสอนหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ในทีส่ ดุ
เขาเลือกจะไปอยูม่ หาวิทยาลัยเอกชนเพราะได้เงินเดือนสูงกว่า เนือ่ งจาก
มีภาระต้องดูแลครอบครัว แม้วา่ คณะจะสามารถเพิม่ เงินเดือนให้อาจารย์ฝรัง่
สูงขึ้นตามความสามารถ แต่ครูอาจารย์ในหลายคณะอาจคัดค้านเพราะ
เห็นว่าสาขาทีส่ งั กัดไม่ได้สร้างรายได้ให้คณะ การคิดเช่นนีท้ ำให้การพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจยั หลายสาขาวิชาก้าวสูร่ ะดับนานาชาติได้ชา้
เพราะในหลายๆ สาขาในประเทศไทย จำต้องอาศัยอาจารย์ฝรัง่ มาช่วยพัฒนา
เพราะขาดแคลนอาจารย์ชาวไทยทีส่ ามารถผลิตงานได้ระดับนานาชาติ

๕๓

ตัวเลขเหล่านี้มาจากความจำ อาจคลาดเคลื่อนได้ เพราะผู้เขียนอ่านบทความผ่านๆ เท่านั้นเอง
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Education Supplement, July 28, 2000, p.6

๕๔

.... โปรดติดตามอ่านบทความฯ ต่อในฉบับหน้า

ข่าวสภาคณาจารย์ เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสือ่ ระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลีย่ นทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทัง้ ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผูเ้ ขียนเท่านัน้ มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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