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ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
: มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?

Wisdom about one of life’s
deepest issues : Love
คนศาลายา
โรงอาหารกลาง MU Cafeteria ศาลายา

Performance Agreement
คุณมีปญ
ั หาการทำงานกับระบบ PA หรือไม่ ?
ข่าวสภาคณาจารย์
เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์

::

::

สาร

::

ประธานสภาคณาจารย์

::

::

โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน

สวัสดีครับ...ชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยได้จัดเวที สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม เรื่อง "แนวทาง
การกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล" ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เป็นเวทีให้ประชาคมมหิดลได้มสี ว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และร่วมเสนอประเด็นเชิงนโยบายทีจ่ ะนำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลของเราให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป การเปิดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมเช่นนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เนื่องจากยังไม่เคยเกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในประเทศไทย แม้วา่ การเปิดเวทีครัง้ นีจ้ ะมีประชาคมมหิดลเข้าร่วมไม่มากนัก (ประมาณ ๑๐๐ คน) แต่กม็ ี
การนำเสนอหลายประเด็นที่มีประโยชน์ ที่นำไปเป็นนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การเปิดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมเช่นนีจ้ ะเกิดขึน้ เป็นประจำทุกปีจนเป็นวัฒนธรรมทีด่ งี ามของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือ การที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศให้ข้าราชการที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ยน่ื แสดงเจตนาเพือ่ เปลีย่ นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยทุกท่านจะต้องผ่านการประเมินจากกรรมการ
ของแต่ละส่วนงานก่อน โดยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพทุกคนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ๑.๔ เท่า
ของเงินเดือนเดิม สำหรับข้าราชการสายวิชการและสายสนับสนุนทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้ว และได้รบั
เงินเดือนเพิม่ ๑.๓ และ ๑.๒ เท่าตามลำดับ จะได้รบั เงินตกเบิกจากการปรับอัตราใหม่ดว้ ย โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพ
การประเมินเพือ่ เปลีย่ นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครัง้ นี้ มีเสียงสะท้อนมาทีส่ ภาคณาจารย์ถงึ มาตรฐานและวิธกี ารประเมิน
ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนงาน อย่างไรก็ตามผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการประเมินทุกท่าน สำหรับท่านที่ยังไม่สมหวัง
ในรอบนี้ ท่านก็สามารถยื่นเปลี่ยนสถานภาพได้ในรอบต่อไปคือเดือนพฤศจิกายน แต่ไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทุกท่านก็เป็นบุคลากรทีม่ คี า่ ของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะช่วยกันทุม่ เททำงานให้กบั มหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นทีร่ กั
ของเราต่อไป
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ั หาการทำงานกับระบบ PA หรือไม่ ?
ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร สภาคณาจารย์
และอนุกรรมการปฏิรปู และพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร
อยากระบาย ! อยากแนะนำ +
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

¤Ø³ãËé¢Íé ÁÙÅ à»ç¹¤ÇÒÁÅÑº àÃÒªèÇÂ¤Ø³ä´é

ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก๑
: มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?
“Since the late nineteenth century, a number of American universities
- Harvard, Yale, Princeton, the University of Chicago, the Claremont
Colleges, and the University of California at Santa 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)

.... ต่อจากข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

๑.๔ การเพิ่มปริมาณนักวิจัยเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพื่อให้
ปริมาณงานวิจยั เพิม่ ขึน้ สมัยผูเ้ ขียนยังเรียนอยู่ ได้อา่ นข่าวว่า
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดพยายามเพิม่ ปริมาณงานวิจยั โดยเพิม่
จำนวนนักศึกษาหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Students)
ส่วนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ใช้วธิ ดี งึ หรือโน้มน้าวครูอาจารย์
ทีม่ ผี ลงานวิจยั ดีเด่นในแต่ละสาขาทีเ่ กษียณอายุราชการไปแล้ว
ให้นำทีมทำวิจัยให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง แต่ปจั จุบนั นัน้
ทั้งสองมหาวิทยาลัยใช้ทั้งสองกรณี ขณะที่มหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งบุคลากรทีจ่ ะทำวิจยั เพราะ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาล เมื่อเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยอนุญาตให้อาจารย์ทำสัญญา
อยูก่ บั มหาวิทยาลัยจนกว่าสังขารจะไม่อำนวย เพราะไม่มรี ะบบ
บำเหน็จบำนาญแบบไทย ดังนัน้ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงสามารถอยู่เป็นอาจารย์สอน
ต่อไปได้จนกระทั่งอายุ ๗๐-๗๕ ปี หรือคณาจารย์จะแสดง
ความประสงค์ขอลาออกเสียเอง มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถ
เพิม่ ปริมาณงานวิจยั ได้โดย

นำเสนอโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์๒

๑) เพิม่ จำนวนนักศึกษาหลังปริญญาเอก
๒) ดึงนักวิจยั คุณภาพทัง้ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
หรือนอกมหิดลให้เข้ามาสูม่ หาวิทยาลัยหรือให้อยูต่ อ่
๓) ขยายเวลาเกษียณอายุสำหรับนักวิชาการคุณภาพ
๑.๕ ห้องสมุดมีความสำคัญต่อนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ พอๆ กับห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นักวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ตอ้ งการห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ พียบพร้อมไปด้วย
อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือทีเ่ พียงพอฉันใด นักวิจยั ทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์จำเป็นต้องมีห้องสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ
ฉันนัน้ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีหนังสือให้อา่ นราว ๑๕ ล้านเล่ม
มหาวิ ท ยาลั ย อ๊ อ กซฟอร์ ด มี จ ำนวนราว ๑๒ ๕๕ ล้ า นเล่ ม
ขณะที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มจี ำนวนราว ๘ ล้านเล่ม ฯลฯ
มหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลกยอมทุ่มเทงบประมาณมหาศาล
เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือที่นักปราชญ์หรือนักวิชาการ
ทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก (Big Names) เขียนขึน้ แม้แต่ในวงการ
พระพุทธศาสนา ซึ่งประเทศไทยมีความภาคภูมิใจว่าเป็น
ประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดประเทศหนึ่ง

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
๕๕
ตัวเลขนี้ระหว่างผู้เขียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดราว พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้เขียนเคยทำงานนอกเวลาระหว่างหยุดเทอมจากการศึกษาเป็นบรรณารักษ์ที่วิทยาลัยเซ็นต์แอนส์ (St Anne's College) ในเครือมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
ทำให้ทราบว่าความจริงแล้ว มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นหนึ่งที่มีห้องสมุดลิขสิทธิ์ (Copyright Library) ของประเทศอังกฤษ เดิมทีมีแต่สำนักหอสมุดแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (The British Library) และสำนักหอสมุดบ๊อดเลียน
ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเท่านั้น ที่ได้ชื่อว่ามีห้องสมุดลิขสิทธิ์ แต่ตอนหลังรัฐบาลอังกฤษได้เพิ่มสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, สำนักหอสมุดแห่งชาติของสก๊อตแลนด์, หอสมุดแห่งชาติของเวลส์, และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยตรีนิติ
ประจำเมืองดับลินของไอร์แลนด์ สำนักพิมพ์เหล่านี้มีสิทธิ์จะได้รับหนังสือทุกเล่มซึ่งตีพิมพ์ในสหราชอาณาจักร สำนักพิมพ์ไหนจัดพิมพ์หนังสือ ต้องส่งหนังสือเล่มนั้นอย่างน้อย ๑ เล่มไปให้ห้องสมุดเหล่านี้ ฉะนั้น ทุกๆ เดือน จะมีรถบรรทุก
ขนหนังสือจากลอนดอนมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แต่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีสถานที่จัดเก็บหนังสืออย่างจำกัด ดังนั้น เมื่อมีหนังสือใหม่เข้ามา บรรณารักษ์ต้องเลือกหนังสือที่ล้าสมัยออกไปจากห้องสมุดทุกๆ เดือนเช่นกัน
ทำให้หนังสือไม่มากไปกว่า ๑๒ ล้าน แต่ทุกวันนี้ กำลังอยู่ในช่วงขยายตึกหอสมุดเพิ่มเติม

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

๓

แต่ทกุ วันนี้ ไม่มมี หาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยทีจ่ ะมีหนังสือ
ให้คน้ คว้าทางพระพุทธศาสนาได้ดเี ท่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
ในประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยฮัมบวร์กในประเทศเยอรมนี
งานวิจัยสำคัญๆ ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
มีที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ไม่ว่าจะตีพิมพ์
ที่ประเทศไทย ลังกา พม่า ลาว เขมร สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
ผูเ้ ขียนเคยทำงานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดนอกเวลาเรียน ได้พบว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
มีนโยบายหลักสำคัญๆ อยู่ ๓ ประการ ทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ นั อยูเ่ สมอ
กล่าวคือ
๑) นักศึกษาต้องอ่านหนังสือหรือตำราที่ผู้ชำนาญที่สุด
(Big Names) ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้เขียน ตำราเหล่านี้
ต้องมีครบในห้องสมุด
๒) หนังสือหรือตำราเล่มใดก็ตามที่มีการปรับปรุงใหม่
(Update) มหาวิทยาลัยต้องสัง่ หนังสือหรือตำราเล่มนัน้ มาแทนที่
ของเก่าทันที ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านฉบับที่สมบูรณ์
ทางวิชาการทีส่ ดุ โดยนักคิดชัน้ นำทีส่ งั กัดสาขาวิชานัน้ ๆ
๓) นอกจากตำราเรียนหลักๆ แล้ว มหาวิทยาลัยต้องมี
วารสารทีจ่ ำเป็นในแต่ละสาขาวิชาพร้อมมูล เพือ่ ให้นกั ศึกษา
ติดตามประจำด้วย
ทีส่ ำคัญ ซึง่ จำเป็นมากทีต่ อ้ งปรับปรุงภายในมหาวิทยาลัย
มหิดลคือเวลาปิด-เปิด สำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดเปิดถึงราว ๖ ทุม่ ในเวลาเปิดเทอม ส่วนห้องสมุด
วิทยาลัยต่างๆ ในเครือมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเปิดตลอด
๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์งานอย่าง
เพียงพอ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้เคยทำการทดลองเปิด
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงระยะหนึ่ง ผลปรากฏว่าบรรดานักศึกษา
สามารถเขียนงานวิจยั และส่งงานได้ทนั กำหนด ขณะเดียวกัน
ครูอาจารย์ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็สามารถ
ผลิตงานวิจัยได้ตรงเวลาที่กำหนดด้วย การพยายามเปิด
ห้องสมุดตลอด ๒๔ ชั่วโมงนี้ เป็นการอำนวยความสะดวก
ในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้เหมือนกับนักวิจัย
สายวิทยาศาสตร์ ซึง่ สามารถเข้าทำงานในห้องปฏิบตั กิ ารได้
ตลอดเวลานัน่ เอง
ถ้าต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกมหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องแน่ใจว่าห้องสมุดต่างๆ มีหนังสือให้นักศึกษาค้นคว้า
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเช่น สาขาพุทธศาสนศึกษา แม้ว่า

ประเทศไทยจะเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา และมีคนเขียน
หนังสือพระพุทธศาสนาออกวางขายเป็นจำนวนมาก และมี
งานวิจยั ทีค่ นไทยทำขึน้ เองเป็นจำนวนมาก แต่หนังสือเหล่านี้
มุง่ เพือ่ ค้าขายเป็นเกณฑ์ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ มีงานวิจยั ทีค่ นไทย
ทำน้อยชิน้ ได้มาตรฐานนานาชาติ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
หลายคน (กระทั่งตัวผู้เขียนเอง) มีความภาคภูมิใจมากที่
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถนำพระไตรปิฎกลงซีดรี อมได้สำเร็จ
แต่เรือ่ งเศร้าก็คอื มีนอ้ ยคนในประเทศไทยทีจ่ ะรูแ้ ละกล้าบอกว่า
ต้นฉบับทีน่ ำมาเข้าคอมพิวเตอร์ทพ่ี ระภิกษุผทู้ รงภูมภิ าษาบาลี
ตรวจชำระก่อนจัดพิมพ์นั้น ส่วนใหญ่ไม่ตรวจชำระให้ด ี
เท่ามาตรฐานสากล ข้อสำคัญก็คอื มีคนไทยน้อยคนทีส่ นใจว่า
มาตรฐานสากลในการตรวจชำระคืออะไร ในการพัฒนาหลักสูตร
ด้านพุทธศาสนศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนี้
เราต้องสัง่ หนังสือจากต่างประเทศแทบจะทุกๆ รายวิชาเพือ่ ให้
นักศึกษาและครูอาจารย์ได้อ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้
สามารถทำวิจัยต่อยอดได้ ปัญหาก็คือใช่ว่าหนังสือเหล่านี้
จะสามารถสัง่ ซือ้ ได้ในคราวเดียวเพราะมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด
และจำต้องค่อยๆ ทะยอยซื้อ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี
กว่าจะมีหนังสือให้ค้นคว้าวิจัยอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ คนเป็นบรรณารักษ์ในแต่ละห้องสมุดจะต้อง
สำเร็จการศึกษามาตรงสาขาวิชาที่เก็บหนังสือ ผู้เขียนขอ
ยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดด้านสันสกฤตศึกษา คนทีเ่ ป็นหัวหน้า
ทีมบรรณารักษ์จะต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านสันสกฤต และ
ต้องติดตามผลงานวิจัยด้านนี้อยู่เสมอ สามารถเลือกได้ว่า
หนังสือเล่มไหนดีไม่ดี หรือควรสั่งซื้อเข้าห้องสมุด ห้องสมุด
ด้านพุทธศาสนศึกษาก็จะมีหวั หน้าบรรณารักษ์ทส่ี ำเร็จการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนา ดูและคอยสัง่ ซือ้ ผลงานวิจยั ใหม่ๆ เข้าสู่
มหาวิทยาลัย ทำให้แต่ละห้องสมุดมีหนังสือหรืองานวิจัย
ที่ทันสมัยให้นักศึกษาและครูอาจารย์อ่านสม่ำเสมอ
๑.๖ มหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือ
ศาสตราจารย์จากต่างประเทศมาช่วยพัฒนางานวิจยั ให้มหาวิทยาลัย
แต่ทว่าสวัสดิการทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ต่างประเทศ ขณะนีย้ งั อยูร่ ะดับทีไ่ ม่นา่ พึงปรารถนา พูดอีกนัย
ก็คือข้อเสนอที่มหาวิทยาลัยให้ ยังไม่สามารถดึงคณาจารย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศได้ ผูเ้ ขียนกล่าวจากประสบการณ์
ที ่ ต ิ ด ต่ อ คณาจารย์ ท ี ่ ม ี ม าตรฐานการวิ จ ั ย ได้ ค ุ ณ ภาพ
แต่คนเหล่านี้ ส่วนมากปฏิเสธที่จะมามหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เขียนขอแบ่งได้ดังต่อไปนี้
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๑.๖.๑. ผู้เขียนได้เชิญคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
ให้มาเป็นอาจารย์พเิ ศษเพียงระยะเวลา ๑ เดือนหรือ ๑ เทอม
ศาสตราจารย์ทม่ี ชี อ่ื เสียงเป็นจำนวนมากติงว่า มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมีได้เฉพาะ Visiting Lecturer ไม่มีตำแหน่ง
ทีเ่ รียกว่า Visiting Professor บางท่าน แม้ไม่ได้เป็นศาสตราจารย์
อย่างสมบูรณ์ (Full Professors) แต่ถา้ มีตำแหน่ง Visiting Professor
พวกเขาก็สนใจจะมาบรรยาย มหาวิทยาลัยระดับโลกล้วนแต่มี
ตำแหน่ง Visiting Professors ด้วยกันทัง้ นัน้
๑.๖.๒. ในการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศมาสอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย ของตน ไม่ ว ่ า ชั ่ ว คราวหรื อ รายปี ห รื อ ถาวร
มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียและของโลกมีค่าย้ายที่พัก
(Relocation Fund) เป็นค่าเครื่องบินและค่าขนย้ายสัมภาระ
ให้คณาจารย์ เหล่านี้จ่ายสำรองเงินส่วนตัวล่วงหน้าและ
นำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกทีม่ หาวิทยาลัยได้ แต่มหาวิทยาลัย
มหิดลไม่มี นี่คืออีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมี
แต่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มี เงินค่าย้ายทีพ่ กั ดังกล่าวนี้ ทีจ่ ริงแล้ว
ก็คอื หนึง่ ในสิง่ อำนายความสะดวก (Facilities) ทีม่ หาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาทำอยู่เป็นปรกติ ดังนั้น ถ้าจะให้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ และ
สามารถก้าวเข้าสูร่ ะดับต้นๆ ของอันดับโลกได้เร็ว มหาวิทยาลัย
ต้องมีระเบียบการเบิกจ่ายทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้สามารถดึงนักวิชาการ
ระดับมันสมองจากประเทศต่างๆ มาร่วมพัฒนางานวิจยั ได้
๑.๖.๓. ทีพ่ กั อาศัยในมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับรับรองคณาจารย์
จากต่างชาติไม่เหมาะสม ตัง้ แต่เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขา
พุทธศาสนศึกษามาได้ ๒ ปี ผูเ้ ขียนได้พาคณาจารย์จากต่างประเทศ
ทีส่ นใจจะมาเป็นอาจารย์ทม่ี หาวิทยาลัยมหิดลไปเยีย่ มชมหอพัก
ของมหาวิทยาลัย ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าไม่นา่ อยู่
เพราะไม่มหี อ้ งครัวเป็นสัดส่วน ชาวต่างประเทศไม่นอ้ ยถือว่า
การปรุงอาหารในบ้านพักเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพักผ่อน
หย่อนใจในบรรดาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท แต่
ห้องพักมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับอาจารย์ไม่มหี อ้ งครัว ทำให้
คณาจารย์ที่สนใจมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลต้องออกไปอยู่
นอกมหาวิทยาลัย ซึง่ มีคา่ ทีพ่ กั แพงกว่าภายในมหาวิทยาลัย
ห้องพักทัง้ นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
สมบูรณ์ทกุ อย่างเหมือนกลับเข้าบ้านของตัวเอง หอพักนักศึกษา
มี ๒ แบบ แบบแรกคืออยูก่ นั เป็นแฟลตซึง่ มีอยู่ ๕ ห้อง สำหรับ

นักศึกษา ๕ คน แต่มหี อ้ งครัวห้องเดียว มีไว้สำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท และมีทพ่ี กั อีกประเภทสำหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกทีม่ คี รอบครัวและครูอาจารย์ ซึง่ ประสงค์จะแยกอยู่
เป็นเอกเทศ มีหอ้ งน้ำและห้องครัวเป็นส่วนตัว สำหรับอาจารย์
ที่มีชื่อเสียงนอกจากมีบ้านสังกัดมหาวิทยาลัยแล้ว๕๖ ยังมี
สำนักงานส่วนตัวซึง่ โอ่โถงพร้อมทัง้ ชัน้ หนังสือให้คน้ คว้าอีกด้วย
มหาวิทยาลัยมหิดลไม่เพียงแต่ตอ้ งปรับปรุงหอพักให้นา่ อยู่
ถ้าหากเงินเดือนไม่สามารถปรับให้สงู กว่าทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้ สมควร
ต้องให้ทพ่ี กั ฟรีแก่บรรดาคณาจารย์ตา่ งชาติเหล่านัน้ ด้วย เพราะ
คณาจารย์เหล่านี้ มาสูม่ หาวิทยาลัยมหิดลพร้อมๆ กับชือ่ เสียง
และผลงานวิ จ ั ย ที ่ พ วกเขาจะผลิ ต ให้ ต ่ อ ไป นอกจากนั ้ น
นักวิชาการเหล่านีย้ งั จะบอกกล่าวเรือ่ งราวมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เพื่อนร่วมชาติจากปากสู่ปากอีกด้วย
๑.๖.๔. มหาวิทยาลัยระดับโลกจะมีนกั วิจยั ใหม่ๆ มารับช่วงต่อ
อย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้มีนักศึกษาไทยที่ไปเรียนตามสถาบัน
การศึกษาชัน้ นำของโลกหลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็นมหาวิทยาลัย
ปารีส ฮาร์วาร์ด เยล พรินสตัน้ เอ็มไอที อ๊อกซฟอร์ด เคมบริดจ์
ฯลฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ไปด้วยทุนส่วนตัวหรือสอบ
ชิงทุนจากองค์กรต่างๆ ได้แบบให้เปล่า หลายท่านได้ทุน
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตาม
ธรรมดาแล้วได้ยากอย่างยิง่ นอกจากนัน้ หลายท่านก็ประสบปัญหา
เรือ่ งทุนระหว่างเรียนด้วยเหตุตา่ งๆ ก็มดี ว้ ย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ควรหาทางดึงคน
เหล่านี้มาร่วมงาน โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบรรดา
นักเรียนทุนที่มีประวัติผลการเรียนยอดเยี่ยมในต่างประเทศ
สาขาต่างๆ เช่น อักษรศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ฟิสกิ ส์ เคมี
ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ผ่านสถานทูตหรือสำนักงาน
ก.พ. ในประเทศต่างๆ ถ้าแม้มนี กั ศึกษาบางคนมีปญ
ั หาเรือ่ งทุน
ระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยมหิดลก็พร้อมทีจ่ ะทำสัญญาให้ทนุ
สนับสนุนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้กลับมาเป็นอาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ การติดต่อทาบทามนักศึกษาเหล่านี้
ให้เข้ามาสอนหรือทำวิจยั ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง จะทำให้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีปริมาณงานวิจยั ยอดเยีย่ มต่อไปอีกนาน
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลไม่จำเป็นต้องออกเงินส่งเสียให้ไปศึกษา
เล่าเรียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้องมี
สิง่ อำนวยความสะดวก เช่น หนังสือ ห้องปฏิบตั กิ าร เงินเดือน
ฯลฯ ทีเ่ หมาะสมกับความสามารถไว้รองรับด้วย

๕๖

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีวิทยาลัยหลายแห่ง แต่ละแห่งมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน วิทยาลัยที่ผู้เขียน
เคยอยู่ จะมีที่พักให้คณาจารย์ภายในวิทยาลัย ส่วนใครจะย้ายออกไปอยู่บ้านเช่าส่วนตัวก็ได้

.... โปรดติดตามอ่านบทความฯ ต่อในฉบับหน้า
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Wisdom about one of life's
deepest issues : Love
â´Â ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂìÇäÔ Å à·ÕÂ¹ÃØ§è âÃ¨¹ì Ë¹Ø¹ÀÑ¡´ี
ทำไมเราจึงมีความรัก หรือตกหลุมรัก มันเกิดขึน้ ได้อย่างไร ยังคงเป็นเรือ่ งลึกลับ
ทีห่ าคำตอบไม่ได้ ทำไมความรักของคนบางคนจึงดำเนินไปได้ดแี ต่อกี หลายคนไปไม่รอด
จะอธิบายอย่างไร ให้เหตุผลหรือหาสาเหตุอย่างไร ก็คงยังไม่เป็นทีพ่ อใจของทุกคนได้
ความรักทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคนสองคน คงเป็นมากกว่าการทีม่ คี วามสนใจในหลายสิง่
หลายอย่างร่วมกัน หรือมีลกั ษณะนิสยั ทีค่ ล้ายกันหรือถูกตาต้องใจกัน "ความรัก" เปรียบไปแล้ว
ก็คล้ายกับ "ชีวิต" มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อใด
หรือสลายไปเมื่อใด ความรักอาจเป็นเสมือนหนึ่งของขวัญหรือพรที่เราได้รับ เมื่อเกิดมีความรัก ยากที่จะอธิบาย
ด้วยเหตุและผลประกอบมากับความรักนัน้

Love

เมื่อมีความรัก ผู้คนส่วนใหญ่จะตั้งใจและพยายามที่จะเก็บรักษาความรักนั้นไว้ให้นานแสนนาน โดยลืม
ข้อเท็จจริงไปว่า ของขวัญชิน้ นีห้ รือความรักทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดขึน้ เองตามเหตุปจั จัยตามธรรมชาติ แน่นอนว่าความรัก
ย่อมจะจากเราไปตามธรรมชาติเช่นกัน ความไม่เข้าใจถึงความจริงในข้อนี้ ทำให้ฝา่ ยทีถ่ กู สลัดรักพยายามทุกวิถที าง
ทีจ่ ะนำความรักกลับคืนมา พวกเขาพยายามทีจ่ ะหาคำตอบว่าทำไมความรักจึงได้จากไป? แต่กไ็ ม่มคี ำตอบทีน่ า่ พอใจ
พวกเขาอยากรูว้ า่ ได้กระทำผิดอันใด จึงทำให้ความรักสูญหายไปจากหัวใจของคนทีพ่ วกเขารัก และพยายามทุกวิถที าง
ทีจ่ ะให้คนรักของตนเปลีย่ นใจกลับมารักตนเหมือนเดิมอีก ซึง่ ก็เป็นไปไม่ได้ พวกเขาเพียงแต่หวังว่าถ้าเปลีย่ นแปลง
การกระทำและปัจจัยบางอย่างได้ อาจทำให้ความรักหวนกลับมา คิดวกวนกลับไปกลับมาแล้วชีวิตก็มีแต่ความทุกข์
จนกว่า.....จะคิดได้เองว่า ความรักก็เป็นเช่นนัน้ เอง มีเกิดได้กด็ บั ไปได้เช่นกัน

Love

เราควรต้องเข้าใจเรือ่ งของความรักและปฏิบตั กิ บั ความรักทีเ่ กิดขึน้ กับเราอย่างถูกต้องและอย่างใส่ใจ เมือ่ รูว้ า่
ได้ตกหลุมรักใครบางคนเข้าแล้ว ซึง่ เขาไม่ได้มคี วามรูส้ กึ รักตอบ แล้วจะทำอย่างไรดี ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจว่าไม่มอี ะไร
ทีบ่ กพร่องหรือผิดเลยในตัวเรา ความรักไม่ได้เลือกทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคนทีเ่ รารัก เขาและเธอจึงไม่มคี วามรักตอบให้แก่เรา
เป็นเรื่องปกติ ขอให้คิดว่าอย่างน้อยความรักก็ได้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้ว
แม้นไม่สมหวังก็ตาม และเมือ่ รูว้ า่ มีคนมาปองรัก แต่เราไม่มคี วามรักให้กบั คนคนนัน้
จะทำอย่างไร ก่อนอืน่ ขอให้มคี วามรูส้ กึ ทีเ่ ป็นเกียรติอย่างยิง่ ว่า มีคนมาหลงรักเรา
แต่เราควรที่จะปฏิเสธความรักที่มาทักทายเรานั้นเสีย เพราะเราไม่สามารถ
ให้ความรักตอบกลับไปยังคนคนนั้นได้ อย่าได้เอาประโยชน์จากคนที่รักเรา
หรือปฏิบตั ใิ ห้ผทู้ ร่ี กั เราเจ็บปวดด้วยวาจาหรือการกระทำ อย่าลืมว่าเราปฏิบตั ิ
ต่อความรักอย่างไร ความรักก็จะปฏิบตั กิ บั เราอย่างนัน้ ความรักเมือ่ เกิดขึน้ กับผูใ้ ด
ความรูส้ กึ สุข ทุกข์ เจ็บปวดทรมานจากความรักก็จะเกิดขึน้ กับทุกคน
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เมือ่ เราตกหลุมรักกับคนทีร่ กั เราก็นบั ว่าเป็นโชคดี และ.....เมือ่ ความรักนัน้ เลือกทีจ่ ะจากเราคนใดคนหนึง่ ไป
จงอย่าพยายามปัดความผิดไปให้ใครหรือหาสาเหตุอน่ื ใด จงปล่อยความรักให้จากไปอย่างสงบ ทุกอย่างมีเหตุและผล
ของมันเองเมือ่ เวลาทีเ่ หมาะสม เราจะรูเ้ มือ่ ถึงเวลาทีค่ วามรักจะจากเราไปอย่างเข้าใจ

เราไม่สามารถกำหนดความรักทีจ่ ะเกิดได้ ความรักเลือกทีจ่ ะเกิดเองกับเราหรือกับทุกคน สิง่ ทีท่ ำได้เมือ่ ความรัก
ได้เกิดขึน้ คือยอมรับกับ "ของขวัญ" ชิน้ นี้ พร้อมกับยอมรับว่า ความรักนี้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน และคุณพร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน
ความรักของคุณให้กบั คนทีค่ ณ
ุ รัก และคนรอบข้างหรือผูท้ ย่ี งั ต้องการความรักความเอือ้ อาทรจากคุณอีกมากในโลกใบนี้
ความรั ก มี เ วลาของมั น เอง มี ฤ ดู ก าลของมั น เอง มี เ หตุ ผ ลของมั น เองที ่ จ ะเกิ ด และที ่ จ ะไปจากเรา
ไม่ ส ามารถที ่ จ ะติ ด สิ น บน หรื อ หว่ า นล้ อ มให้ อ ยู ่ ก ั บ เราได้ ต ลอดไป เมื ่ อ ถึ ง เวลาที ่ ค วามรั ก เลื อ กที ่ จ ะจาก
จากหัวใจของเรา หรือจากหัวใจของคนที่เรารัก ไม่มีอะไรที่เราจะทำได้ หรือที่ควรกระทำ ขอให้มีความรู้สึกที่ดีว่า
ครั้งหนึ่งความรักได้เลือกที่จะมาอยู่กับเราในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อเราเปิดหัวใจของเราให้กว้าง สักวันหนึ่ง
ความรักคงเลือกทีจ่ ะเกิดกับเราได้อกี ครัง้ ในชีวติ

Love

คนศาลายา

โรงอาหารกลาง MU Cafeteria ศาลายา
â´Â ¼Ùªé Çè ÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂìÂ§ÂØ·¸ ¢¨Ã»ÃÕ´Ò¹¹·ì ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂì

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณวิทยาเขตศาลายา คงได้เคยมี
ประสบการณ์ หรือเคยสัมผัสกับโรงอาหารกลางหรือ MU Cafeteria มาบ้างแล้ว ที่ตั้งของโรงอาหารกลาง
จะอยูภ่ ายในอาณาเขตหอพักนักศึกษาทีม่ รี ว้ั ล้อมมิดชิด โดยตัง้ อยูด่ า้ นหลังหอพัก ๑๐ และมีทางเดินเข้าได้จากทางหอพัก ๑๑
หรืออาจสังเกตได้งา่ ย โดยเดินตรงถัดจากร้าน 7 eleven อีกประมาณ ๕๐ เมตรก็จะพบทางเข้า
อาคารโรงอาหารกลางมีลกั ษณะเป็นอาคารโล่งขนาดใหญ่ มีรา้ นค้าอาหารประเภทต่างๆ จำนวนกว่า ๓๐ ร้านค้า
ให้เลือกซื้อหา โดยเปิดทำการขายอาหารตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษาอาจขออนุญาตล่วงหน้าให้เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเกินเวลาที่กำหนดไว้ได้เป็นกรณีไป สำหรับการกำกับดูแล
การประกอบการร้านอาหารและการควบคุมพื้นที่อาคารโรงอาหารกลางนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบการร้านอาหาร
คัดเลือกร้านค้า ควบคุมมาตรฐานการประกอบอาหาร ควบคุมการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหาร ควบคุมคุณภาพน้ำดืม่
จัดฝึกอบรมด้านสุขลักษณะทีด่ แี ก่ผปู้ ระกอบอาหาร รวมทัง้ เรือ่ งอืน่ ๆ ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับการจัดบริการอาหาร
ให้แก่บคุ ลากรและนักศึกษา เท่าทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
ข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้ร้านค้าหลายอย่าง ทั้งนี้โดยเน้นให้ผู้รับบริการ
ได้รบั ประโยชน์สงู สุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก MU Cafeteria จัดเป็นสถานทีก่ ลางทีบ่ ริการบุคลากรและนักศึกษา
จำนวนมาก จึงอาจมีบริการบางอย่างขาดตกบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ ผูใ้ ช้บริการอาจแจ้งข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนได้โดยตรง
ที่คณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือที่เว็บบอร์ดกองกิจการนักศึกษาก็ได้
http://www.orsa.mahidol.ac.th
สำหรับโรงอาหารกลางแห่งใหม่อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง โดยมีลกั ษณะเป็นโรงอาหารสองชัน้ เปิดโล่ง ชัน้ บนเป็น
ลักษณะชัน้ ลอย สามารถรองรับนักศึกษาและบุคลากรได้รวม ๑,๒๐๐ คน สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมของโรงอาหารแห่งใหม่น้ี
จะได้นำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อๆ ไป
ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

๗

บรรณาธิ ก าร แถลง
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สวัสดีครับสมาชิกชาวมหิดลทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ได้ปรับปรุงรูปแบบไปบ้างตามกาลเวลา
ทีม่ คี ณะกรรมการประชาสัมพันธ์ชดุ ใหม่เข้ามาเป็นผูด้ แู ล นับจากวันนีไ้ ป เราจะผลัดเปลีย่ นกันมาเป็นบรรณาธิการ
ประจำฉบับ เพือ่ ความหลากหลายทางความคิด และสำนวนภาษา
สำหรั บ เนื ้ อ หาในฉบั บ มี ค ณาจารย์ ข องเราและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น เขี ย นบทความ
มาลงเพิ่มขึ้นแล้วครับ ในคอลัมน์คนศาลายาคงมีข่าวคราวเกี่ยวกับความเป็นไปของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต
ผูใ้ ดต้องการส่งข่าว คนศาลายายินดีอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นผูก้ ระจายความรูส้ ปู่ ระชาคมครับ ส่วนคอลัมน์คลินกิ PA ของเรา
จะมีผู้ค้นหาคำตอบให้กับทุกข้อสงสัยครับ
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ ขอถือโอกาสสวัสดีปใี หม่ไทยและปีใหม่จนี ไปพร้อม ๆ กับแถมท้ายควันหลง
ด้วยบทความแสนคลาสสิก ๑ บทความ เนือ่ งในวันแห่งความรักให้กบั สมาชิกทุกท่าน
สมาชิกท่านใดมีบทความหรือสาระทีเ่ ป็นประโยชน์ ขอเชิญส่งมาได้ทส่ี ภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๕๑ หรือ E-mail address : senate@mahidol.ac.th
à¨éÒ¢Í§
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๕
๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑
โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
อ.จงดี โตอิม้ อ.ทัศนียา รัตนฤาทัย รศ.มยุนา ศรีสภุ นันต์
ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนุนภักดี รศ.วิสตู ร ฟองศิรไิ พบูลย์
รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง

¾ÔÊÙ¨¹ìÍÑ¡ÉÃ สุจริ า สอนสม พัชญา วงษ์วนั ทนีย์
ÍÍ¡áºº»¡ & ¨Ñ´·ÓÃÙ»àÅèÁ อภิชาติ หลงสมบูรณ์
ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓
ไปรษณีย์ศิริราช
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