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พระประทีปแห่งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้ ของไทย
กั บ ปลาบู ่ ม หิ ด ล
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ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

: มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?
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รถสวั ส ดิ ก ารนครปฐม

ข่าวสภาคณาจารย์

เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์

::

สาร

::

::

ประธานสภาคณาจารย์

::

บรรณาธิ ก ารแถลง
บรรณาธิการประจำฉบับ
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ เนตร หงษ์ไกรเลิศ

โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลุ ณสรรค์ สายขุน

ก่อนอืน่ ผมขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ทง้ั ๕ ท่าน ทีไ่ ด้รบั รางวัล
อาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ ได้เข้ารับ
โล่รางวัลจากท่านอธิการบดี เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึง่ ตรงกับวัน
ครบรอบ ๔๑ ปี แห่งการพระราชทานนามของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ ผมอยากจะสื่อสาร ๒ เรื่องสำคัญ
และเป็นเรือ่ งใกล้ตวั สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน
เรือ่ งแรก ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการมอบหมายงานแบบ
Performance Agreement หรือทีเ่ รียกกันว่า PA ซึง่ โดยหลักการแล้วเป็นสิง่
ทีด่ มี าก เนือ่ งจากเป็นข้อตกลงการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่ในทางปฏิบตั พิ บว่า ยังมีปญ
ั หาอยูม่ ากทัง้ ปัญหา
ความไม่เข้าใจ การสือ่ สารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือ
การบิดเบือน PA จากหลักการทีถ่ กู ต้อง ทำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านจำนวนไม่นอ้ ย
ไม่มคี วามสุขในการทำงาน สภาคณาจารย์ได้รบั เสียงสะท้อนเกีย่ วกับ
ปัญหาการทำ PA จากบุคลากรส่วนงานต่างๆ จำนวนมาก จึงได้แต่งตัง้
คณะทำงานติดตามปัญหาการทำ PA โดยมีอาจารย์นายแพทย์ภชุ งค์
ลิขติ ธนสมบัติ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นประธานฯ ขณะนีไ้ ด้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาการทำ PA
จำนวนมาก ซึง่ สภาคณาจารย์กำลังรวบรวมและวิเคราะห์เพือ่ หาแนวทาง
การแก้ไข ซึง่ จะได้นำเสนอให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยได้รบั ทราบต่อไป
เรื่องที่สอง ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำเกณฑ์
ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีท่านศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ และทีมงานจากกองทรัพยากรบุคคลเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ขณะนีห้ ลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้เกณฑ์ภาระงานขัน้ ต่ำกันแล้ว
แต่เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอเรียนว่าเรือ่ ง
เกณฑ์ภาระงานขัน้ ต่ำนีเ้ ป็นเรือ่ งสำคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับบุคลากร
สายวิชาการทุกท่าน ทัง้ นี้ ได้มกี ารประชุมเพือ่ ระดมความคิดเห็นและร่วมกัน
กำหนดหลักเกณฑ์กลางเกีย่ วกับภาระงานขัน้ ต่ำของบุคลากรสายวิชาการ
เมือ่ วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีผบู้ ริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้า
ส่วนงานต่างๆ และสมาชิกสภาคณาจารย์จำนวนหนึง่ เข้าร่วมประชุม แม้วา่
การประชุมครัง้ นัน้ จะยังไม่ได้ขอ้ สรุป เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีความ
หลากหลายมากและแต่ละส่วนงานมีภารกิจทีแ่ ตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยจำเป็นทีจ่ ะต้องประกาศเกณฑ์กลางทีใ่ ช้อา้ งอิง และแต่ละ
ส่วนงานสามารถปรับให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนงานได้
หลังจากการประชุมครัง้ นัน้ ท่านรองอธิการบดีฯและทีมงานได้กลับมา
ทำงานต่อ จนได้รา่ งเกณฑ์ภาระงานขัน้ ต่ำของบุคลากรสายวิชาการออกมา
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับร่างฯ ดังกล่าว เร็วๆ นี้
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ข่ า วสภาคณาจารย์

สวัสดีครับ ประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน
ท่ามกลางความร้อนระอุของสภาพอากาศในเดือนเมษายน
ทีน่ บั จะทวีความรุนแรงขึน้ ทุกวัน ซึง่ ไม่แตกต่างจากบรรยากาศ
ทางการเมืองของบ้านเราในขณะนี้เลย ในนามของพวกเรา
ชาวสภาคณาจารย์และชาวมหิดลทุกคน ปรารถนาทีจ่ ะให้เกิด
ความสงบสุขกลับคืนมายังประเทศของเราอีกครั้งในเร็ววันนี้
ขอเป็นกำลังใจให้กับประเทศครับ
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ เป็นความภาคภูมใิ จของเราทีไ่ ด้
มีโอกาสนำเสนอแรงบันดาลใจของคณาจารย์ตวั อย่างทัง้ ๕ ท่าน
ในโอกาสเป็นครูทด่ี ขี องศิษย์ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นสาขาวิชาชีพ
สภาคณาจารย์ขออนุญาตร่วมชืน่ ชมยินดีกบั ความสามารถและ
ความเป็นครูตวั อย่างของทุกท่านครับ
นอกจากนี้ เราได้นำเสนอบทความ เรือ่ ง พระประทีปแห่ง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้ ของไทย ลักษณะสำคัญของการ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และคนศาลายามีขา่ วดีมาบอกกับ
พรรคพวกเราทีอ่ าศัยอยูย่ า่ นนครปฐมด้วยครับ
ข่าวสภาฯ มีพื้นที่ให้กับท่านที่มีความประสงค์จะส่ง
บทความที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกฉบับครับ ส่งมาได้ที่
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๕๑
หรือ Email address : senate@mahidol.ac.th
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สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
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๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó©ºÑº
ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
อ.จงดี โตอิ้ม อ.ทัศนียา รัตนฤาทัย รศ.มยุนา ศรีสุภนันต์
ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนุนภักดี รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÅÒ§ สุจริ า สอนสม และพัชญา วงษ์วนั ทนีย์
ÍÍ¡áºº»¡ & ¨Ñ´·ÓÃÙ»àÅèÁ ณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์

พระประทีปแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย
กับ ปลาบู่มหิดล
¹ÓàÊ¹Íâ´Â
ÍÒ¨ÒÃÂìÈÀØ ¡Äμ âÊÀÔ¡ÅØ

ในหนังสือ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
เนือ่ งในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มกี ารกล่าวถึง “ปลาบูม่ หิดล”
ปลาบู่มหิดลเป็นพันธุ์สัตว์ประเภทเดียวในโลกอันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ได้ให้ความสนพระทัยเรื่องการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยง
พันธุส์ ตั ว์นำ้ ) เพือ่ ประโยชน์ทางด้านโภชนาการของประชาชนในประเทศไทย ซึง่ ระบุวา่ รูปถ่ายปลาบูม่ หิดลได้มกี ารจัดแสดงไว้
ในห้องมหิดลอดุลยเดช ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ห้องพิพธิ ภัณฑ์สว่ นพระองค์) ทีไ่ ด้ประมวลของทีร่ ะลึกและเครือ่ งมือแพทย์
ส่วนพระองค์ อีกทั้งในหน้า ๒๖๑ ก็ได้ระบุถึงปลาบู่มหิดลว่า เนื่องจากปลาบู่มหิดลเป็นปลาที่หายากและมีปริมาณน้อย
พบเฉพาะทีอ่ ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เท่านัน้ คือบริเวณแม่นำ้ จันทบุรตี อนล่าง
ด้วยเหตุทว่ี า่ บิดาของผูเ้ ขียนรับราชการเป็นประมงอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในช่วงตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔
(แหลมสิงห์เป็นสถานที่ที่ค้นพบปลาบู่มหิดลเป็นครั้งแรก) ปัจจุบันท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองของจังหวัดจันทบุรี
ด้านการประมง ระบบนิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อม และปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้าราชการกรมประมง นำโดยนาวาโทสว่าง เจริญผล
อธิบดีกรมประมง ได้มาวางพวงมาลาพระบรมรูปจอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ณ โรงพยาบาลศิรริ าช เป็นครัง้ แรก และจึงได้เทิดพระเกียรติพระองค์วา่ พระประทีปแห่งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้ ของไทย
จนกระทั่งเมื่อผู้เขียนได้พบกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธ วัชดุลย์ ที่ชั้น ๑๔ ตึกเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช ได้รับคำแนะนำว่าควรจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาบู่มหิดลกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะแทบจะไม่มีใครรู้จักปลาบู่มหิดล ทำให้ผู้เขียนจึงเห็นเป็นเหตุอันสมควรที่จะต้องนำเสนอ
เรือ่ งราว “ปลาบูม่ หิดล” เพือ่ เผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง สำหรับประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของคนรุน่ หลังต่อไป
ซึ่งคณะทำงานของผู้เขียนได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้ามาแล้ว ๑๘ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับการถอดบทเรียน
และถ่ายทอดความรูจ้ ากการเรียนรูค้ รัง้ นี้
ภาพลายเส้นปลาบู่มหิดล
วาดภาพโดย เจ้าหน้าทีข่ ององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลาบู่มหิดล :
มีชอ่ื ทางวิทยาศาสตร์วา่ Mahidolia mystacina (Valenciennes,๑๘๓๗) อยูใ่ นวงศ์ Gobiidae ชือ่ ภาษาอังกฤษว่า
New Siamese Goby หรือ Mahidol Smiling Goby หรือ Flagfin Prawn Goby ตามเอกสารทางวิชาการเกีย่ วกับปลาบูม่ หิดล
( Mahidolia mystacina) และปลาบูท่ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายกับปลาบูม่ หิดล จากหนังสือ The Fishes of the Japanese Archipelago
ในหัวข้อ Suborder GOBIODEI - Off (๑๙๘๔)
ผูแ้ ต่งประกอบด้วย Prince Akihito (ปัจจุบนั คือ จักรพรรดิ์ Akihito แห่งประเทศญีป่ นุ่ ) , Masayoshi Hayashi และ
Tetsuo Yoshino ใช้ชอ่ื ภาษาญีป่ นุ่ เรียกปลาบูม่ หิดล ว่า Kasurihaze
ÊèÇ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ (Mandarin Chinese) àÃÕÂ¡ÇèÒ Takhojuhor Jiahuuhyu, ÀÒÉÒ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì (Tagalog) àÃÕÂ¡ÇèÒ Bia, ÀÒÉÒ Afrikaans àÃÕÂ¡ÇèÒ Glimlag - dikkop ,
ÀÒÉÒ Tahitian àÃÕÂ¡ÇèÒ O' opu

การค้นพบปลาบู่มหิดล
ปลาบู่มหิดล ค้นพบเป็นครั้งแรกในรั้วไซมาน ณ ปากแม่น้ำจันทบุรี ในเขตพื้นที่
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และปัจจุบนั ได้รบั การจัดเป็นสัตว์คมุ้ ครอง ในลำดับที่ ๔๙
โดยระบุปลาบู่มหิดลทุกชนิดในสกุล Mahidolia ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ลักษณะสำคัญของปลาบู่มหิดล
ปลาบู่มหิดลมีลักษณะที่เด่นชัด คือมีหัวค่อนข้างโต และแบนกว้างมาก ปากกว้าง จนมี
กระดูกขากรรไกรที่ยื่นไปทางข้างเลยขอบหลังตา ฟันมีขนาดเล็ก และมีแถวเดียวที่ขากรรไกรบน
แต่มหี ลายแถวทีข่ ากรรไกรล่าง ลำตัวสัน้ ไม่มเี กล็ดบนหัว และบนฝาเหงือกมีเกล็ดค่อนข้างใหญ่
ถิ่นอาศัยของปลาบู่มหิดล
ปลาบู่มหิดลชอบอาศัยในบริเวณปากแม่น้ำ และป่าชายเลนที่สภาพเป็นแหลม พื้นทะเลเป็นโคลนปนทราย
มั ก พบเสมอว่ า ปลาชนิ ด นี ้ ม ี พ ฤติ ก รรมมั ก อาศั ย อยู ่ ก ั บ กุ ้ ง ดี ด ขั น โดยกุ ้ ง เป็ น ผู ้ ส ร้ า งรู เ ป็ น ที ่ อ าศั ย ร่ ว มกั น กั บ ปลา
และปลาเป็นผูท้ ำความสะอาดภายในรู
ในงานเปิดฟ้าทะเลแหลมสิงห์ (วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒) ผู้เขียนได้มีโอกาสบรรยายเกี่ยวกับ
ปลาบู่มหิดลในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตผลที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจสำหรับชาวประมงที่ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลไทย
ปลาบู่มหิดลจึงเป็นสิ่งที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมของชุมชนชาวประมงแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
ความรู้ที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาวิจัย รวมทั้งได้ทำการฝึกอบรมเป็นส่วนเติมเต็มทั้งทางด้านวิชาการ และ
การปฏิบัติการนั้น ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี และสำนักงานประมง
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รวมถึงบทสัมภาษณ์ของชาวประมงพื้นบ้าน และเอกสารประกอบเรื่องเครื่องมือที่ใช้
ในการประมงและพันธุ์สัตว์น้ำของไทยจากสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
สามารถติดต่อขอข้อมูลทางวิชาการได้ที่ email address : shsso@mahidol.ac.th รายละเอียดนอกเหนือจากนี้
สามารถหาอ่านได้ท่ี www.paknamlamsinghamunicipal.go.th เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี (เรียนรู้เรื่องปลาบู่มหิดล)
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แรงบั น ดาลใจ 
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาสตราจารย์คลินกิ จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์

แรงบันดาลใจ เกิดจากความประทับใจในนักพูด นักโต้วาทีทพ่ี ดู เก่งๆ อาจารย์ทา่ นทีส่ อนแล้วสนุก อาจารย์ทม่ี ี
เทคนิคการสอนเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ศิลปินที่วาดรูปเหมือน ตลอดจนการแกะสลัก การร้อยมาลัย ซึ่งถือเป็น
แบบอย่างนำมาดัดแปลงในการเรียนการสอน และพยายามฝึกฝน อ่านหาความรูก้ ป็ ระสบผลสำเร็จได้
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สภาคณาจารย์ได้มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างให้ สมควรที่จะปฏิบัติตัวเป็นเกลือ
ทีร่ กั ษาความเค็ม ครูดมี ชี อ่ื ต้องดูทศ่ี ษิ ย์เก่ง จะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทุกครัง้ ทีม่ ผี ชู้ มลูกศิษย์เราว่าเก่งยอดเยีย่ ม
สาขาวิชาทันตแพทย์ ลักษณะวิชาเป็นวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับศิลปะทางหัตถศิลป์ ดังนั้น จะแนะนำเสมอ
ในการเรียน ให้เขียนคำสำคัญ (Key word) และทำโน้ตสั้นๆ (Short note) ซึ่งจะทำให้เข้าใจขั้นตอนของเนื้อหา
ให้ฝึกหัดตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่ศึกษา รวมทั้งฝึกฝนการใช้ฝีมือ งานทุกอย่างมีขั้นตอนในการทำ
โดยเฉพาะสมัยนีเ้ ทคโนโลยีทนั สมัย มีคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการเรียน การทำงานทีส่ ะดวกกว่าสมัยก่อนมาก
การทำงานในหน้าที่ ทันตกรรมจัดฟันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม การจัดฟันที่ดีต้องจัดฟันให้
มีการสบฟัน มีการทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารที่ดี และสวยงามด้วย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องถามผู้ป่วยเสมอถึงความ
พึงพอใจ และการเคี้ยวอาหารที่ดี ในการปฏิบัติงานคลินิกจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน มีการวางแผนการรักษา
มีประสบการณ์ ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมจริยธรรม การดูแลผู้ป่วยต้องเอื้ออาทรและอ่อนโยน เพราะงานทาง
ทันตกรรมจัดฟัน เป็นการทำงานทีอ่ าศัยความละเอียด ประณีตและรอบคอบ
ขอบข่ายงานทางทันตกรรมจัดฟันทีใ่ ห้ความสนใจ ได้แก่ งานทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
(Orthognathic surgery) ซึง่ ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับทันตแพทย์ทางเเม็กซิโลเฟเชียล สามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ที่มีความพิการของโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ริเริ่มตั้งโครงการฝึกอบรม
ทันตแพทย์จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ทีจ่ บไปแล้ว สามารถมาฝึกอบรมเพิม่ เติมเพิม่ ความชำนาญ และสร้างสรรค์ทมี งานทีจ่ ะทำงานร่วมกันด้วย
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร การเป็นที่ยอมรับของภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นความภูมิใจและเป็นรางวัลที่ได้รับจากการเป็นอาจารย์ที่นี่ จะสนับสนุนลูกศิษย์ให้เพิ่มพูน
คุณวุฒิการศึกษาถึงระดับสูงสุด โดยพยายามกระตุน้ ให้เตรียมความพร้อมเพือ่ สอบเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน
หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยยึดคติที่ว่า ต้องสอนให้ "ลูกศิษย์ดีและเก่งกว่าครู" คณะจึงจะมีชื่อเสียง
ประเทศชาติจงึ จะเจริญก้าวหน้า
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รองศาสตราจารย์ทวี เลาหพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กและครอบครัว
สมัยเมือ่ เป็นเด็กเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนัก เพือ่ เลีย้ งดูและส่งเสียลูก ๕ คน
ให้มโี อกาสศึกษาสูงทีส่ ดุ ประกอบกับการเป็นลูกชายเพียงคนเดียวและเป็นคนกลาง จึงได้รบั โอกาสรวมทัง้ เวลาจากความเสียสละ
ของพีอ่ กี ด้วย โดยพีๆ่ จะเป็นคนทำงานบ้านส่วนใหญ่ และหางานทำทันทีเมือ่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคุณพ่อคุณแม่ ภาพที่เห็นและสิ่งที่ได้รับรู้จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด และหล่อหลอมให้เป็น
คนทีเ่ มือ่ ได้รบั โอกาสให้ทำอะไรแล้ว ก็จะตัง้ ใจทำให้ดที ส่ี ดุ เสมอ ต่อมาเมือ่ มีครอบครัว ภรรยาเป็นผูท้ ม่ี อี ปุ นิสยั และการดำเนินชีวติ
สอดคล้องกันคือไม่ได้มงุ่ เน้นเรือ่ งเงินทองและวัตถุ รวมทัง้ เมือ่ มีลกู ชาย ๒ คน ก็เป็นเด็กทีเ่ ลีย้ งง่าย ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน ไม่มคี วาม
ประพฤติหรือเหตุให้ต้องกังวลหรือหนักใจ จึงทำให้เป็นผู้ที่มีเวลามาก สามารถใช้เวลาที่มีอยู่ได้ตามที่ต้องการหรือที่เรียกกัน
ทัว่ ไปว่า ทุม่ เท เมือ่ มีเวลาทำงานมาก งานก็ได้ผลหรือมีผลงานเกิดขึน้ และมองกันได้วา่ ประสบความสำเร็จ
ในชีวิตการทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีโอกาสสำคัญๆ เกิดขึ้นหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่การได้ปฏิบัติงานเป็น
อาจารย์พยาธิแพทย์ทภ่ี าควิชาพยาธิวทิ ยา การทำงานด้านพยาธิวทิ ยาของโรคไตร่วมกับคณาจารย์หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ การศึกษาต่อด้าน Higher Education และกลับมาช่วยงานการศึกษา และล่าสุดคือการได้ช่วย
บริหารงานด้านการแพทย์แผนไทย ในโอกาสเหล่านี้ ได้ทำงานร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน และผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ ส่วนใหญ่
ทำงานด้วยความมุง่ มัน่ ขยันขันแข็ง ทำให้งานต่างๆ สำเร็จไปได้โดยง่าย การได้รว่ มทำงานกับทีมทีด่ ีเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ
อีกส่วนหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดความมุมานะและความสนุกกับการทำงาน
นอกจากนี้ การมีโอกาสไตร่ตรองและเห็นผลที่ดีซึ่งเกิดจากงานที่ทำ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญส่วนสุดท้ายและเป็นสิ่ง
ชะโลมใจให้มคี วามสุข ทำให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะงานทีม่ มี ากหรืองานทีย่ าก

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สายพิณ หัตถีรตั น์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แรงบันดาลใจในความเป็นครู

๖

“ทำในสิ่งที่ชอบ”

ไม่รวู้ า่ แรงบันดาลใจในการเป็นครูเริม่ ขึน้ เมือ่ ใดในตัวฉัน ฉันเติบโตมา
ในครอบครัวของครูแพทย์ แต่ทง้ั พ่อและแม่ให้อสิ ระในการตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยตนเอง พ่อสอนเสมอว่า “ให้ทำในสิง่ ทีช่ อบ
แล้วจะทำได้ด”ี ตัง้ แต่สมัยนักเรียน ฉันชอบถ่ายทอดความรูใ้ ห้เพือ่ นๆ เพราะปรารถนาดีให้เพือ่ นรูเ้ หมือนทีเ่ รารู้ ในความรูส้ กึ ฉัน
ของมันง่ายนิดเดียว ฉันชอบทำความรูใ้ ห้มนั ย่อยง่าย เข้าใจง่าย พอเป็นนักเรียนแพทย์กใ็ ช้ทกั ษะเดิมในการจด จำ ทำความเข้าใจ
และถ่ายทอดความรูท้ เ่ี รามี เพือ่ ให้คนอืน่ เข้าใจง่าย ทัง้ กับเพือ่ นและคนไข้
เมื่อออกไปเป็นแพทย์ใช้ทุน ได้ฝึกฝนวิชาการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และอุดมการณ์ให้แก่บุคลากรที่ทำงานในอำเภอ
ให้พวกเขารักคนไข้เหมือนทีเ่ รารัก ถ้าเราไม่รกั งานทีท่ ำ เราก็จะไม่สนุกและทำไม่ได้ดี คนไข้ในต่างจังหวัดเลือกหมอพยาบาลทีด่ ไี ม่ได้
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์
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แรงบั น ดาลใจ 
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

... ต่อจากหน้า ๖

เพราะกระทรวงแจกไปให้แต่ละปี ในขณะทีห่ มอเลือกไปอยูพ่ น้ื ทีส่ บายๆ ได้ ชาวบ้านกลับไม่มสี ทิ ธิเ์ ลือกเรา ถ้าเช่นนัน้ เราก็สามารถ
เลือกทีจ่ ะเป็นหมอพยาบาลทีด่ ใี ห้เขาได้ และเมือ่ เราทำตัวให้เป็นแบบอย่างได้ เดีย๋ วก็มคี นทำตามเรามาเอง
ฉันใช้ทนุ อย่างมีความสุขตลอด ๓ ปีเต็ม แต่เมือ่ จำเป็นต้องกลับมาบ้านเพราะแม่เจ็บป่วย ก็ตอ้ งเลือกทำในสิง่ ทีช่ อบรองลงไป
จากการเป็นหมอบ้านนอก คือการเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนแพทย์ ฉันอยากเข้ามาถ่ายทอดเทคนิคการเป็นหมอที่ดีและมีความสุข
ให้แก่นักเรียนแพทย์รุ่นน้อง ฉันมีประสบการณ์มากพอที่จะกลับมาดัดแปลงให้ระบบการเรียนการสอนแพทย์ที่ปกติจะแห้งแล้ง
เพราะเรียนแต่โรคและวิธซี อ่ มโรค ให้มนั มีชวี ติ ชีวาขึน้
คนไข้ในกรุงเทพฯ ก็เลือกหมอทีด่ ไี ม่ได้ แต่เราเลือกทีจ่ ะเป็นหมอทีด่ ใี ห้เขาได้ นักเรียนแพทย์เลือกแต่ครูทด่ี มี าสอนเขาไม่ได้
แต่ฉันเลือกที่จะเป็นครูที่ดีให้เขาสักคนได้ ดูแลทั้งความรู้ และดูแลความเป็นคน สารทุกข์สุขดิบของเขาด้วย เช่นเดียวกันกับ
การทำงานกับเพื่อนอาจารย์แพทย์
ดังนัน้ ตลอดชีวติ ของฉันได้มโี อกาสเลือกมาตลอด เลือกทำในสิง่ ทีช่ อบ จึงทำงานมากได้อย่างมีความสุข ไม่ตอ้ งแก่งแย่งกับใคร
เพราะแข่งกับตัวเอง แข่งกับเวลาทีจ่ ะทำในสิง่ ทีช่ อบ ถ้างานไหนเลือกไม่ได้ ฉันก็ยงั เลือกทีจ่ ะคิดให้ชอบมันได้ การทำงานจึงมีความสุข
และทำได้เต็มที่ เพราะได้ทำในสิง่ ทีช่ อบ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วนั เพ็ญ ภิญโญภาสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
แรงบันดาลใจในการทำงานของข้าพเจ้าเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงเวลาต่างๆ
ของชีวติ และทัง้ หมดหล่อหลอมให้ขา้ พเจ้าได้พฒ
ั นาตนเองมาถึงปัจจุบนั
แรงบันดาลใจสูงสุดของข้าพเจ้ามาจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในครัง้ ทีข่ า้ พเจ้าได้รบั พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าและ
ถวายการดูแล เมือ่ พระองค์เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าชในปี พ.ศ. ๒๕๒๘
พระองค์ทรงตรัสให้ขา้ พเจ้าตัง้ ใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและเป็นพยาบาลทีด่ ี ข้าพเจ้าได้รบั เหรียญพระราชทานจากพระหัตถ์
ของพระองค์ทา่ น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และยึดถือพระราชดำรัสของพระองค์เป็นหลักในการทำงานตลอดมา
ด้านครอบครัว ข้าพเจ้าได้เรียนรูศ้ าสตร์และศิลป์ของความเป็นครูจากคุณพ่อมากทีส่ ดุ พ่อพูดเสมอว่าพ่อไม่มคี วามรู้ เพราะได้เรียนน้อย
เนือ่ งจากเกิดในยุคสงคราม แต่พอ่ ก็มวี ธิ สี อนโดยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ตัง้ แต่เล็กจนโตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ขา้ พเจ้าในด้าน
ของความรับผิดชอบและความซือ่ สัตย์ ทุกครัง้ ทีล่ กู ค้าลืมของหรือเงินทอน พ่อจะรีบวิง่ ตามไปให้เสมอ และสอนลูกๆ ไม่ให้นำของผูอ้ น่ื
มาเป็นของตน พ่อเป็นแบบอย่างของการเป็นผูใ้ ห้ ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื พ่อบอกว่าของทีเ่ รามีเกินพอก็ตอ้ งแบ่งปันให้คนทีไ่ ม่มหี รือ
ด้อยโอกาสกว่าเรา พ่อยังเป็นตัวอย่างเรือ่ งการเรียนรูน้ อกห้องเรียนโดยตัดหนังสือพิมพ์รวบรวมข้อมูลดีๆให้ลกู ได้อา่ น ซือ้ พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษมาฝึกอ่านและพูด ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเลย ทำให้ขา้ พเจ้าเห็นคุณค่าของการศึกษาด้วยตนเอง ทุกวันนีข้ า้ พเจ้า
ได้นำตัวอย่างดังกล่าวมาใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล ทัง้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
ด้านการทำงาน ข้าพเจ้าได้รบั แรงบันดาลใจจากอาจารย์และพีๆ
่ พยาบาลหลายท่าน ข้าพเจ้าได้ซมึ ซับภาพประทับใจของอาจารย์ท่ี
คณะพยาบาลศาสตร์ ทัง้ ในด้านความเมตตา ทุม่ เท เสียสละ เพือ่ อบรมสัง่ สอนลูกศิษย์และพัฒนาวิชาชีพ คำสอนของอาจารย์ทข่ี า้ พเจ้า
ประทับใจ คือการเป็นพยาบาลนอกจากทำหน้าทีพ่ ยาบาลแล้วยังต้องเป็นทำหน้าทีเ่ ป็นครูดว้ ย ไม่ใช่ให้ความรูเ้ ฉพาะแต่กบั รุน่ น้องร่วมวิชาชีพ
แต่ยงั ต้องรวมถึงผูป้ ว่ ย ญาติผดู้ แู ล และประชาชนทัว่ ไป เมือ่ ข้าพเจ้าปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลศิรริ าช ก็ได้รบั คำสอนดีๆ มากมายจากพีพ่ ยาบาล
จำได้วา่ ข้าพเจ้าทำงานผิดพลาดตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ าน แต่พห่ี วั หน้าหอผูป้ ว่ ยได้พดู ให้กำลังใจ และใช้วธิ กี ารสอนแทนการตำหนิ
พร้อมทัง้ ชีป้ ระโยชน์ของการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ผลงานทีด่ ขี น้ึ และเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ย ซึง่ ข้าพเจ้าได้นำข้อคิดจากประสบการณ์น้ี
มาใช้ในการสอนนักศึกษาในเวลาต่อมา โดยมุง่ หวังให้นกั ศึกษาเกิดทัศนคติทด่ี ตี อ่ วิชาชีพ และมีความสุขในการทำงานทุกวัน
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์
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แรงบั น ดาลใจ 
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

รองศาสตราจารย์พมิ พ์ใจ ใจเย็น
คณะวิทยาศาสตร์

ถ้าถามถึงแรงบันดาลใจในการตั้งใจทำหน้าที่อาจารย์ให้ได้ดีที่สุด ก็คงต้องตอบว่าเป็นเพราะเชื่อว่า อาชีพอาจารย์
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในคุณค่าของอาชีพทุกครั้งที่ลูกศิษย์หรือคนทั่วไปยกมือไหว้
เวลาเดินสวนกัน ดิฉนั จะเกิดความรูส้ กึ ในใจเสมอว่า จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ เพราะนักศึกษา
หรือคนทัว่ ไป อุตส่าห์เคารพนับถือเรา เห็นว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ เราไม่ควรทีจ่ ะทำให้เขาผิดหวัง
ในมุมมองของดิฉนั อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าทีก่ ว้างๆ เป็นสองส่วนคือส่วนทีถ่ า่ ยทอดความรูว้ ชิ าการ
และส่วนทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง(mentor) เพือ่ เยาวชนคนรุน่ ใหม่ ทีเ่ รามีโอกาสใกล้ชดิ ได้เติบโตเป็นพลเมืองทีม่ จี ติ สำนึกทีด่ ี
สามารถทำตัวเป็นประโยชน์และมีความรู้ ช่วยงานทางด้านวิชาการแก่ประเทศชาติหรือสังคมส่วนรวมได้
ส่วนของการถ่ายทอดความรูว้ ชิ าการนัน้ ในบทบาททีต่ วั ดิฉนั ปฏิบตั อิ ยู่ มีโอกาสสอนลูกศิษย์ ๒ แบบ คือในแบบของการสอน
ในห้องเรียน และการสอนภาคปฏิบตั กิ ารทำวิจยั ของนักศึกษาโทและเอกทีอ่ ยูใ่ นทีมวิจยั เดียวกัน ในด้านการสอนในห้องเรียนนัน้
ตามหน้าที่คือการเรียบเรียงเนื้อหาของการสอนให้ครอบคลุม โดยอ่านจากหนังสือ text book หรือ review ที่ทันสมัย
มาถ่ายทอด เพือ่ ทีจ่ ะให้นกั ศึกษาได้ความรูท้ ค่ี รบถ้วนและทันสมัย โดยพยายามอธิบายด้วยการใช้ภาษาหรือตัวอย่างทีง่ า่ ยๆ
และอยู่รอบตัวนักศึกษาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ อาจจะต้องยกตัวอย่างประกอบให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
แรงบันดาลใจของการสอนในห้องเรียน คือการทีไ่ ด้เห็นลูกศิษย์หน้าตาดูมคี วามกระจ่าง และสนุกเวลาทีไ่ ด้เรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ
ในส่วนของการสอนงานวิจยั กับนักศึกษาโทและเอก เป็นการทีเ่ ราลงมือปฏิบตั เิ รียนรูไ้ ปพร้อมๆ กับนักศึกษา ตัวเราซึง่ มี
ประสบการณ์และความรูม้ ากกว่า (ในตอนเริม่ ต้นของการวิจยั ) ก็มหี น้าทีถ่ า่ ยทอดความรู้ วิธที ำการทดลองและวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
เมื่อได้ข้อมูลมาก็จะทำการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับลูกศิษย์ เพราะในส่วนของงานวิจัย ดิฉันก็ไม่รู้และไม่มีใครรู้ว่าคำตอบ
คืออะไร (เราจึงต้องทำวิจัย) ดิฉันจะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าดิฉันไม่ได้รู้ทุกเรื่อง และจะส่งเสริมให้ลูกศิษย์กล้าแสดงความ
คิดเห็น ถึงแม้ว่าจะต่างไปจากความเห็นของตัวเองในการออกแบบหรือการวิเคราะห์ผลการทดลอง เราจะนั่งถกเถียงกัน
เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปว่า วิธวี เิ คราะห์แบบใดดูสมเหตุสมผล ตอบคำถามได้ตรงประเด็นทีส่ ดุ ในช่วงแรกของการทำวิจยั ตัวเราซึง่ มี
ประสบการณ์มากกว่าย่อมจะมองปัญหาและข้อมูลได้ดกี ว่า แต่ดฉิ นั สังเกตอยูเ่ สมอว่าเมือ่ เวลาลูกศิษย์ใกล้จบการศึกษา พวกเขา
จะเริม่ มองปัญหาและข้อมูลได้ดขี น้ึ โดยเฉพาะลูกศิษย์ระดับปริญญาเอก ตอนจะจบการศึกษา สามารถเข้าใจปัญหาและข้อมูล
ทีท่ ำวิจยั อยูไ่ ด้ดเี ท่าหรือดีกว่าเรา ทุกครัง้ ทีถ่ งึ ช่วงนี้ ดิฉนั จะมีความอิม่ เอมใจทีไ่ ด้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาและเห็นความพร้อม
ที่นักศึกษาเหล่านี้พร้อมที่จะก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอก
การอบรมสัง่ สอนนักศึกษาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมทัว่ ๆ ไป นัน้ ดิฉนั คิดว่าคำทีเ่ รียกว่า ครูคอื แม่พมิ พ์ของชาติ
เป็นคำทีถ่ กู ทีเดียว เพราะครูบาอาจารย์นน้ั มีอทิ ธิพลต่อความคิดของคนรุน่ ใหม่คอ่ นข้างมากโดยธรรมชาติทว่ั ไป เด็กรุน่ ใหม่
ไม่นยิ มให้การพร่ำสอนอบรม เทศนาอย่างยาว ดังนัน้ วิธกี ารทีส่ อนลูกศิษย์ได้ดที ส่ี ดุ คือ การทำตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี นักศึกษา
เค้าดูอยู่ว่าครูบาอาจารย์ ทำอะไร คิดอะไร พูดอะไร และปฏิบัติตัวอย่างไร ยิ่งในกลุ่มนักศึกษาที่เรามีโอกาสใกล้ชิดมาก
ย่อมจะต้องมีอิทธิพลต่อความคิดค่อนข้างมาก ดิฉันคิดว่าอาชีพครูอย่างเรามีประโยชน์ต่อสังคมมาก เพราะถ้าเราพยายาม
ทำหน้าทีข่ องเราให้ดที ส่ี ดุ เราจะเป็นส่วนสำคัญทีจ่ ะทำให้คนในสังคมมี "คนเก่งและดี" เพิม่ ขึน้ สังคมเรามีคนเก่งเยอะแล้ว
แต่ขาด "คนที่เก่งและดี" ดังนัน้ ตัวดิฉันเองคิดเสมอว่า การทำหน้าที่ของการเป็นอาจารย์วันนี้ให้ดี จะมีส่วนช่วยให้สังคม
ในวันข้างหน้าเป็นสังคมทีน่ า่ อยู่
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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)
นำเสนอโดย
.... ต่อจากข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๑.๗ ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ระดับต้นๆ ของโลก อาจารย์
แต่ละคนต้องมีเวลาในการทำวิจยั เพียงพอ มหาวิทยาลัยบางแห่งเน้นรับ
จำนวนนักศึกษาแต่เพียงจำนวนน้อย แล้วไปเพิม่ ปริมาณคณาจารย์
หรือนักวิจยั แทน เช่น มหาวิทยาลัยพรินสตัน้ ทำให้คณาจารย์มเี วลา
ทำวิจยั เต็มที่ แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กแต่พรินสตัน้ ก็สามารถระดมทุน
ได้มหาศาล บางปีเงินทีร่ ะดมมาได้ (Endowments) จะเป็นรองก็แต่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเยลเท่านัน้ ในความเป็นจริง
มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบนั อาจารย์บางท่านมีภาระการสอนมากจนยาก
จะปลีกตัวไปทำวิจัยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มี
คณาจารย์ประจำหลักสูตรอยูอ่ ย่างจำกัด ทำให้คณาจารย์ทม่ี อี ยูม่ ภี าระ
ในการสอนมาก ดังนัน้ แต่ละหลักสูตรต้องบรรจุคณาจารย์ทจ่ี บมา
ตรงสาขาวิชาและเพียงพอทุกๆ หลักสูตร สามารถสอนรายวิชาของ
สาขาอย่างเพียงพอ และสามารถสลับเปลีย่ นการสอนและทำวิจยั ได้
นอกจากนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นประการหนึง่ ในมหาวิทยาลัยระดับต้นๆ
ของโลกนัน้ ก็คอื การมี “กำลังการวิจยั ” ซึง่ หมายถึงการเพิม่ ปริมาณนักวิจยั
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทุกๆ ด้าน การเพิม่ ปริมาณนักวิจยั อีกวิธหี นึง่ คือการเปิดโอกาส
ให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ (Centre) หรือสถาบัน (Institute) เฉพาะด้านกันได้อย่าง
อิสระโดยง่าย โดยปรกติศนู ย์จะเน้นทำวิจยั จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจยั
ภายในมหาวิทยาลัยและจัดพิมพ์งานวิจยั สูส่ ายตาสาธารณชนเป็นหลัก
การตัง้ ศูนย์เกิดจากคณาจารย์บางคนหรือบางกลุม่ ทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถ
ดึงทุนมาทำวิจยั ได้อย่างต่อเนือ่ ง คณาจารย์เหล่านีต้ อ้ งมีภารกิจเพิม่ เติม
จากการสอนและการวิจยั ตามปรกติ คือหาทุนหรือระดมทุนเพือ่ ทำวิจยั
เฉพาะด้านทีถ่ นัดต่างจากคณาจารย์อน่ื ๆ ทีส่ อนและวิจยั เท่านัน้ การจะ
ระดมทุนได้ ผูใ้ ห้ทนุ ต้องเห็นคุณค่าของการวิจยั ในสาขาวิชานัน้ ๆ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์๒

คุณภาพของคณาจารย์ทห่ี าทุนเป็นเกณฑ์ เมือ่
ได้ทนุ มาทำวิจยั มหาวิทยาลัยก็จะได้ปริมาณงานวิจยั
เพิม่ มากขึน้ เป็นผลดีตอ่ มหาวิทยาลัยโดยตรง
แต่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็มีจุดยืน
ในเรือ่ งศูนย์แตกต่างกัน บางแห่งศูนย์ตอ้ งอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินภายนอก โดย
มหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนทัง้ คนและเงิน บางแห่งช่วยเหลือในเรือ่ ง
เจ้าหน้าที่ ฯลฯ โดยปรกติศนู ย์จะอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินสนับสนุนภายนอก
ศูนย์ไหนทีข่ าดเงินสนับสนุนจะยุบไปเองโดยธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
ชัน้ นำในต่างประเทศสนับสนุนให้คณาจารย์ตง้ ั ศูนย์กนั ได้งา่ ยถ้าสามารถ
หาทุนมาสนับสนุนได้ ศูนย์ไหนได้ทนุ สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งก็สามารถ
พัฒนาไปเป็นคณะหรือสถาบันแยกต่างหากในอนาคตได้ ทำให้
มหาวิทยาลัยมีชอ่ื เสียงทีม่ อี าจารย์สนใจทำวิจยั ในสาขาทีต่ ง้ั ศูนย์
มากยิง่ ขึน้ ยกตัวอย่างศูนย์ทป่ี ระสบความสำเร็จทีเ่ กีย่ วกับพุทธ
ศาสนศึกษา เช่น Oxford Centre for Buddhist Studies ของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และ The Institute of Buddhist Studies
ของมหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นต้น
แต่มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างเงือ่ นไขว่า “ศูนย์” หรือ “สถาบัน”
มีคา่ ทัดเทียมกับคณะ ดังนัน้ จะต้องให้พร้อมทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
มีเสถียรภาพทางการเงินก่อนจึงจะตัง้ เป็น “ศูนย์” ได้นค่ี อื การสร้าง
เงือ่ นไขให้นกั วิชาการกลุม่ เล็กๆ ทีต่ อ้ งการก่อตัวเป็นศูนย์ โดยเน้น
การวิจยั เฉพาะด้านทำงานลำบากยิง่ ขึน้ ทัง้ ๆ ทีค่ ณาจารย์ผจู้ ะตัง้ ศูนย์
เหล่านี้ ต้องอาศัยวิรยิ ะอุตสาหะมากไปกว่าสอนและวิจยั ธรรมดา
เพราะต้องออกไปหาทุนข้างนอกมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนัน้
บางคณะยังให้ศูนย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาแทนที่

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
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จะให้ผอู้ ำนวยการศูนย์ขน้ึ ตรงต่อคณบดีโดยตรง ทีจ่ ริงแล้วเงินทีห่ ามา
บริหารศูนย์ ไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ดังนัน้ ควรให้ศนู ย์
บริหารอย่างอิสระ ขึ้นตรงกับคณบดีหรือผู้อำนวยการสถาบัน
จะถูกต้องกว่า เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยระดับโลก นอกจากจะอยูใ่ นฐานะกำกับดูแลแล้ว ยังต้อง
อยูใ่ นฐานะ “ผูอ้ ำนวยความสะดวก” เพือ่ ให้ทนุ ใหลเข้ามหาวิทยาลัย
เพือ่ ประโยชน์ในการทำวิจยั ทุกสาขาวิชาอย่างสะดวกยิง่ ขึน้ เพราะ
จะช่วยเพิม่ ปริมาณงานวิจยั ให้มหาวิทยาลัยด้วย ดังนัน้ ถ้าจำเป็นต้อง
ปรับลดเกณฑ์ (Deregulation) หรือกระจายอำนาจ(Decentralization)
ภายในคณะอย่างเป็นรูปธรรมก็ควรต้องปรับ เพราะถ้าครูอาจารย์
ออกนอกระบบเป็น “พนักงาน” กันแล้ว แต่ถา้ โดยโครงสร้างการ
ปฏิบตั งิ านยังติดอยูก่ บั ขัน้ ตอนเดิมๆ การปฏิบตั งิ านก็ไม่ได้คล่องขึน้
แน่นอนบางศูนย์หรือสถาบันอาจยุตหิ รือสิน้ สภาพลง ด้วยมีปจั จัย
หรือสาเหตุบางอย่าง แต่หลายๆ ศูนย์หรือสถาบัน หลังจากแสดง
ความสามารถในด้านการวิจยั ออกมาแล้ว ก็มแี ต่จะได้รบั ทุนอุดหนุน
อย่างถาวร ถ้าไม่จากรัฐบาลก็องค์กรเอกชน จนสามารถพัฒนาตัวเอง
มาอยูใ่ นระดับคณะได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ ทำให้สร้างชือ่ เสียงแก่
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การผลิตตำราของ The
Institute of Buddhist Studies ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ซึง่ ได้
จัดพิมพ์ผลงานวิจยั ทางพระพุทธศาสนาในหลายๆ แง่มมุ ทีไ่ ม่เคยทำ
มาก่อน ส่วน Oxford Centre for Buddhist Studies ได้เน้นทำวิจยั ทาง
พระพุทธศาสนาในลักษณะองค์รวมแบบรอบด้าน๕๗ ทัง้ สององค์กรนี้
เริม่ จากเป็นศูนย์เล็กๆ แล้วค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกัน ต้องไม่ลมื ว่า
มหาวิทยาลัยเมือ่ ออกนอกระบบราชการแล้ว จะต้องอิงทุนภายนอก
มากยิง่ ขึน้ การลดเงือ่ นไขต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นสิง่ จำเป็น
๑.๘ ในการบริหารหลักสูตร ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละหลักสูตรสูงสุด
คือประธานกรรมการบริหารหรือผูอ้ ำนวยการ (Directors) โดยปรกติ
คนทีด่ ำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
คัดเลือกจากผูด้ ำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา นอกจาก
จะเชี่ยวชาญในสาขาวิชาแล้ว โดยตำแหน่งหน้าที่ต้องสามารถ
หาทุนมาส่งเสริมการสอนและการวิจยั และมีคณ
ุ ธรรมทีด่ ดี ว้ ย แต่ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
แต่ละหลักสูตรยังต้องขึน้ ตรงต่อหัวหน้าภาควิชา ซึง่ หลายๆ กรณี
อาจจะมาจากคนละสาขาวิชา และบางสาขาวิชาอาจเป็นศิษย์ของ
ผูเ้ ป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาด้วยซ้ำ นอกจากนัน้ ในการทีห่ ลักสูตร
ตัดสินใจทำจดหมายถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทุนหรือขอ
ความอุปถัมภ์ตา่ งๆ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำได้แค่
ร่างจดหมาย คนทีจ่ ะเซ็นโดยสายงานไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรโดยตรง แต่เป็นหัวหน้าภาควิชาแทน
ในทางปฏิบตั จิ ริงๆ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด จะคัดเลือกผูเ้ ป็นศาสตราจารย์มาเป็น
และจะรายงาน และขอนุมตั โิ ครงการกับคณบดีหรือผูอ้ ำนวยการ
๕๗

สถาบันโดยตรง แต่เมือ่ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหวั หน้าภาควิชามาอยู่
ระหว่างกลาง ทุกหลักสูตรก็ตอ้ งทำโครงการผ่านความเห็นชอบของ
หัวหน้าภาควิชาอีกชัน้ หนึง่ ก่อนไปถึงคณบดี ซึง่ เป็นการสร้างขัน้ ตอน
ขึน้ มาอีกชัน้ โดยทีไ่ ม่จำเป็น ต้องเข้าใจว่าวิสยั ทัศน์ของประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึง่ เรียนมาตรงสาขากับหัวหน้าภาควิชา
ไม่เท่ากัน โครงการทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
ได้ผา่ นความเห็นของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ดังนัน้ โครงการ
ต่างๆ ควรเสนอถึงคณบดี/ผูอ้ ำนวยการสถาบันโดยตรง แต่ถา้ มี
หัวหน้าภาควิชา โครงการหลายๆ เรือ่ ง อาจถูกดองหรือถ่วงโดยการ
พิจารณาของหัวหน้าภาควิชาอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ ไม่มคี วามจำเป็น เพราะ
แต่ละโครงการที่ประธานคณะกรรมการมีแนวคิดจะทำ ได้ผ่าน
การหารือในบรรดากรรมการประจำหลักสูตรแล้ว ดังนั้น เมื่อ
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ผูเ้ ขียนขอเสนอให้ยกเลิกตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชา แล้วตัง้ สำนักงานของแต่ละหลักสูตร โดยทีป่ ระธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผูอ้ ำนวยการ หรือหัวหน้าสำนักงาน
โดยตำแหน่ง เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีบางคณะ เช่น คณะ
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึง่ ไม่มหี วั หน้าภาควิชา มีแต่
ระดับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้อำนวยการ
หลักสูตร ซึง่ เสนอโครงการพัฒนาวิชาการต่างๆ ถึงคณบดีโดยตรง
วิธกี ารเช่นนีถ้ อื ว่าถูกต้อง เพราะมหาวิทยาลัยต้องการออกนอกระบบ
ราชการก็เพราะต้องการความคล่องตัวในการทำงาน เป็นการลด
ขัน้ ตอนราชการออกไปได้สว่ นหนึง่ ด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการ อาจารย์กลายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ระเบียบ
ปฏิบัติจริงๆ ในสำนักงานบริหารวิชาการยังมีขั้นตอนมากอยู่
การปฏิบตั งิ านก็ไม่ได้เร็วดังประสงค์
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันวิชาการ ครูอาจารย์กม็ กี ารเคารพกัน
ในด้านวิชาการ โดยธรรมดาคนได้รบั เลือกเป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจากเพือ่ นอาจารย์รว่ มสาขาเดียวกัน ย่อมแสดง
ให้เห็นว่าเพือ่ นคณาจารย์ยอมรับในวิชาการ ความประพฤติดงี าม และ
ความสามารถในการระดมทุนภายนอกมาบริหาร เมือ่ มีการเลือกผูใ้ ด
เป็นประธานกรรมการก็แปลว่ายินยอมให้ผนู้ น้ั นำ ในทรรศนะผูเ้ ขียน
ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจึงเป็นส่วนเกินของมหาวิทยาลัยยุคใหม่
โดยแท้ และสร้างความสับสนขึน้ เพราะจะทำให้คณาจารย์มนี ายหรือ
ผูน้ ำสองคน กล่าวคือหัวหน้าภาควิชาและประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึง่ ไม่จำเป็นเลย

๒. ด้านการพัฒนาและการปฏิบตั งิ านเชิงรุก สามารถกระทำได้
ดังต่อไปนี้
๒.๑ ตัง้ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press)
โดยเร่งด่วน ครูอาจารย์หลายคนตัง้ ข้อสังเกตว่าเหตุใดครูอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไม่ได้ถกู สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์หรือ

รายละเอี ย ดเนื ้ อ หาวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนตามหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสนศึ ก ษา (นานาชาติ ) ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เน้ น ทำวิ จ ั ย แบบองค์ ร วมตามมหาวิ ท ยาลั ย อ๊ อ กซฟอร์ ด ซึ ่ ง ถ้ า ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งเหมาะสมแล้ ว
จะทำให้มีปริมาณงานวิจัยออกมาเป็นจำนวนมาก

๑๐

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

หนังสือพิมพ์ เมือ่ มีวกิ ฤติทางสังคม วัฒนธรรม การเงิน และเศรษฐกิจ?
คำถามนีต้ อบได้งา่ ยขอยกกรณีมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นแบบอย่าง
เมื่อนักศึกษาครูอาจารย์ทำวิจัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดกระตุ้นให้บุคคลเหล่านี้ นำเสนองานมาให้พิมพ์ที่
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด การจัดพิมพ์หนังสือของ
คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ จะทำให้ประชาชนได้มองเห็น
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการดึงเอางานวิจยั ซึง่ แต่เดิมจำกัด
อยูแ่ ต่ภายในมหาวิทยาลัยมาสูส่ ายตาประชาชน เพือ่ ให้ผลงานวิจยั
มีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้
กระตุน้ ให้คณาจารย์และนักวิจยั ได้จดั พิมพ์ผลงานของตนเองออกสู่
สายตาสาธารณชนสม่ำเสมอและมีเผยแพร่ไปทัว่ โลก นอกจากนัน้
แม้คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ก็สามารถส่งผลงานไปให้
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจัดพิมพ์ให้ได้ หนังสือทีจ่ ดั พิมพ์
เหล่านี้ ได้รบั การนำไปใช้อา่ นเป็นคูม่ อื หรืออ่านประกอบของนักศึกษา
ในทุกๆ ระดับ ทั้งในประเทศอังกฤษและทั่วโลก ไม่แต่เฉพาะ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเท่านัน้ ทีจ่ ดั ตัง้ สำนักพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัย
แม้แต่มหาวิทยาลัยระดับโลกอืน่ ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเยล ฯลฯ ล้วนแต่มสี ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยด้วยกันทัง้ นัน้
การบริการจัดพิมพ์หนังสือวิชาการเหล่านีม้ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
ได้เริม่ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ ๑๗ แม้ไม่ใช่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ทส่ี ดุ แต่ในปัจจุบนั สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจัดเป็น
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด และมีเครือข่ายมากที่สุด
ในโลก และนำรายได้สมู่ หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ปีละหลายล้านปอนด์
นอกจากนัน้ ยังเป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยทีผ่ ลิตผลงานทางวิชาการ
ออกมามากทีส่ ดุ ในโลก โดยเฉพาะพจนานุกรมภาษาต่างๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีก ละติน ฯลฯ เท่าทีผ่ เู้ ขียน
มีประสบการณ์๕๘ จากการที่ผู้เขียนได้เคยฝึกอบรมวิธีการทำ
บรรณาธิกรรมหนังสือ ซึง่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและ
สำนักพิมพ์แบล็คเวลล์ในเมืองอ๊อกซฟอร์ดจัดขึน้ ร่วมกับสถาบัน
ตะวันออกมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดทีผ่ เู้ ขียนเคยเรียน ได้ทราบว่า
เฉพาะพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับตัง้ โต๊ะ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดมีทีมปรับปรุงเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๗ ท่าน ๕๙
นอกจากนัน้ การจัดพิมพ์แต่ละครัง้ จะมีฝา่ ยพิสจู น์อกั ษรทีท่ ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมาก จนกระทัง่ มีประเพณีวา่ ถ้าใครสามารถจับผิด
หนังสือทีส่ ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจัดพิมพ์ได้จะมีรางวัลให้
เพราะเหตุทผ่ี ลงานวิจยั หรืองานตำราของคณาจารย์มกี ารจัดพิมพ์
เผยแพร่ไปทัว่ โลก ตำราเหล่านีต้ ดิ หูตดิ ตาประชาชนไปทัว่ ดังนัน้
เกียรติคณ
ุ คณาจารย์จงึ แพร่หลายออกไป ยิง่ เมือ่ ตำราเหล่านีไ้ ด้รบั
การใช้เป็นตำราประจำหลักสูตรหรืออ่านประกอบตามหลักสูตรต่างๆ

เวลามีปัญหาเกิดขึ้นในสังคม ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์คนที่
แต่งตำราโดยตรง ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลแม้วา่ สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จะได้รบั การจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของชาติ
ให้มผี ลงานวิจยั อันดับหนึง่ และสองตามลำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
คณะทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อน่ื ๆ ทัว่ ประเทศ แต่ผลงาน
วิจยั เหล่านีไ้ ม่ได้จดั พิมพ์เผยแพร่ทง้ั หมด แม้งานวิจยั จะมีคณ
ุ ภาพ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนทัว่ ไปไม่รไู้ ม่เห็น และทีส่ ำคัญมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะมีสำนักพิมพ์ไว้ตพี มิ พ์ผลงานของคณาจารย์อย่างสม่ำเสมอทุกครัง้
ทีม่ เี ทศกาลตลาดหนังสือในระดับชาติ เช่น สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ซึง่ จะมีผอู้ า่ นเข้ามาร่วมงานจากทุกสารทิศก็จะมีหนังสือใหม่ๆ ของ
คณาจารย์จากสถาบันเหล่านีต้ พี มิ พ์เผยแพร่หนังสืออันเป็นผลงาน
ของครูอาจารย์ตดิ หูตดิ ตาประชาชน และหลายๆ เล่ม ก็นำมาเป็น
หนังสือสำหรับคูม่ อื ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย
การจัดตัง้ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ นำผลงานวิจยั เหล่านี้
มาตีพมิ พ์ จึงเป็นงานทีต่ อ้ งทำอย่างเร่งด่วน ทีจ่ ริงมหาวิทยาลัยมหิดล
มีศกั ยภาพทีจ่ ะทำได้ เพราะหลังจากตัง้ สำนักพิมพ์แล้ว เมือ่ จำเป็น
ต้องทำการตลาด ก็มผี เู้ ชีย่ วชาญทีส่ งั กัดวิทยาลัยการจัดการหรือ
วิทยาลัยนานาชาติหลายท่าน สามารถช่วยให้การก่อตัง้ สำนักพิมพ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว การทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล
ไม่สนใจตัง้ สำนักพิมพ์ของตนเอง และขยายศูนย์หนังสือมาเป็น
ระยะเวลานาน ในสมัยผู้บริหารชุดก่อนๆ มีส่วนสำคัญที่ทำให้
สำนักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เติบโตในฐานะเป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่
ผูผ้ ลิตตำราทางวิชาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อย่าง
รวดเร็ว แต่การละเลยดังกล่าวนี้ ไม่ควรจะให้มอี กี ต่อไป เพราะเป็นการ
พัฒนาทัศนวิสยั (Visibility) ให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบศักยภาพ
ทางสติปญ
ั ญาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนใคร่ขออธิบายขั้นตอนในการจัดพิมพ์
เล็กน้อย เพราะมีความสำคัญมาก การมีหนังสือทีจ่ ะจัดพิมพ์เป็น
คนละเรือ่ งกับการจัดพิมพ์ให้ดมี คี ณ
ุ ภาพ การเตรียมต้นฉบับหรือ
การทำบรรณาธิกรรมเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนมาก เพราะสำนักพิมพ์
ใช้ ม าตรฐานเป็ น คู ่ ม ื อ ต่างกัน เช่น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดใช้หนังสือ The Harth's Rules ซึง่ สรุปย่อมาจาก Oxford
Style Manual เป็นคูม่ อื ในการเป็นบรรณาธิการในการจัดพิมพ์หนังสือ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กม็ คี มู่ อื ในการตรวจชำระต้นฉบับ
ก่อนจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ในอเมริกาทัง้ หลายส่วนใหญ่ใช้หนังสือ
ชือ่ The Chicago Manual ในการสร้างมาตรฐานการจัดพิมพ์ ฯลฯ
ดังนัน้ จึงควรต้องมีผเู้ ข้าใจระบบการจัดการต้นฉบับอย่างเหมาะสม
ด้วย เพือ่ ให้ผลงานทีจ่ ดั พิมพ์ได้มาตรฐานเชิงบรรณาธิกรรม

๕๘
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้แต่งตั้งผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการประจำมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นได้ทรงสนับสนุนทุนให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ด้วยทรงหวังว่า
เมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับมาบริหารการจัดการพิมพ์ตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาที่มูลนิธิมหามกุฏฯ จัดพิมพ์ ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนใจเข้าไปฝึกอบรมเป็นพิเศษ
๕๙
เป็นตัวเลขที่ผู้เขียนได้รับจากวิทยากรเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001)

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

๑๑

๑๒

ข่ า วสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒ การพยายามใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับงานวิจัย โดย
ตัง้ บริษทั เพือ่ นำผลงานวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาประเทศ (Spinning out
Companies) มหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ใช่แค่กระตุน้ ให้มกี ารทำวิจยั
และจดสิทธิบตั รเท่านัน้ แต่ยงั ต้องกระตุน้ ให้ขยายการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เจริญเพิม่ ขึน้ จนสามารถนำไปพัฒนาประเทศหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ มหาวิทยาลัยอ๊อกซอร์ดกระตุน้ ให้บณ
ั ฑิตทีส่ ำเร็จ
การศึกษา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ทำวิจยั ในประเด็นใด
ประเด็นหนึง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน เมือ่ งานวิจยั ได้ระดับทีต่ อ้ งการก็สามารถ
ตัง้ บริษทั โดยเอาผลการวิจยั เหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วทิ ยาลัยธุรกิจซาอิด (Said
Business School, Oxford University) เป็นผูด้ ำเนินการจัดอบรม
แบบให้เปล่าแก่บรรดานักศึกษาทีส่ นใจ โดยเฉพาะเป็นระยะเวลา
๑๒ อาทิตย์๖๐ หลักสูตรอบรมนัน้ จะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ
ของงานวิจัยและวิธีแก้ปัญหาเชิงบริหารเป็นหลัก
ข้อเสนอเหล่านี้ที่จริงก็คือการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัย
มหิดลเข้มแข็งขึน้ ในระดับโครงสร้าง (Infra structures) เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีพน้ื ฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ
ของโลก ถือเป็นสิง่ สำคัญมากเพราะเป็นรากฐานให้มหาวิทยาลัย
ได้รับความเชื่อถือ มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกล้วนแต่
ได้ผ่านการปรับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้ว ถ้าหากไม่ปรับ
แม้มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศไทยก็ยงั ยาก
ทีจ่ ะก้าวเข้าติดทำเนียบหนึง่ ในร้อยของมหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลก
อย่างยืนยาวตามวิธจี ดั อันดับของ The Times Higher Education
Supplement ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เพราะ
เป็นทีเ่ ข้าใจกันดีวา่ การจัดอันดับของหน่วยงานนี้ ให้ความสำคัญ
แก่วธิ พี ฒ
ั นามหาวิทยาลัยในอเมริกามาก การปรับปรุงในประเด็นที่
ผูเ้ ขียนเสนอแนะเหล่านี้ คือการปรับปรุงในระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
๖๐

ผู้เขียนก็เคยเข้าอบรมตามโปรแกรมนี้จนได้วุฒิบัตร

คนศาลายา

เรื ่ อ ง

ถ้าหากพื้นฐานไม่เข้มแข็งเสียแล้ว การพัฒนามหาวิทยาลัย
ในกาลข้างหน้าก็ไม่ได้รากฐานทีม่ น่ั คงด้วย
ผูเ้ ขียนได้เสนอแนะแนวคิดในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยมหิดล
เมือ่ ได้รบั เชิญให้รว่ มประชุมระดมสมองในฐานะตัวแทนนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ดังนัน้ หลายเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงเชือ่ มโยง
กับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดโดยตรง ยังมีหลายท่านที่สำเร็จ
การศึกษามาจากสถาบันอืน่ ๆ จำนวนมาก มีแนวคิดทีน่ า่ สนใจด้วย
ถ้าวารสารข่าวสภาคณาจารย์มโี อกาสพิมพ์บทความจากคณาจารย์
ทีส่ ำเร็จการศึกษาหรือดูงานจากสถาบันอืน่ ๆ ด้วย จะช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมเด่นชัดขึน้ ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง
เพือ่ ให้พน้ื ฐานได้เข้มแข็งยิง่ ขึน้
ทีส่ ำคัญมีคณาจารย์สายพุทธศาสนศึกษาหลายท่านสำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลก เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยปารีส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
มหาวิทยาลัยพรินสตั้น มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ฯลฯ ได้เคยส่งอีเมล์มาสอบถามอัตรา
เงินเดือนของการเป็นอาจารย์เพราะสนใจจะสมัคร แต่พอครั้น
ได้ทราบความไม่สมบูรณ์พร้อมในเรือ่ งอัตราเงินเดือน ทีพ่ กั อาศัย
และความสะดวกในเรือ่ งห้องสมุด ไม่มเี งินค่าย้ายทีส่ อน (Relocation
fund) ฯลฯ ครัน้ ได้ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นจริงเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการเหล่านีม้ เี ป็นส่วนใหญ่ได้ยตุ คิ วามสนใจเสีย เพราะเห็นว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้มสี ง่ิ อำนวยความสะดวกเหมาะแก่การ
มาทำวิจยั หากว่าคนเหล่านี้ ได้รบั แบบฟอร์มให้กรอกเพือ่ ให้คะแนน
มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แน่นอน
คนเหล่านีก้ ย็ อ่ มให้คะแนนมหาวิทยาลัยมหิดลต่ำ เพราะแม้แต่
โครงสร้างพืน้ ฐานก็ยงั ไม่อาจเทียบได้กบั มหาวิทยาลัยชัน้ นำของ
โลกได้ และชือ่ เสียงมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านทีไ่ ม่มสี ง่ิ อำนวย
ความสะดวกอย่างเพียบพร้อม ก็จะกระจายไปจากปากสู่ปาก
ไม่มีที่สิ้นสุด. จบบริบูรณ์

รถสวัสดิการนครปฐม

â´Â ÍÒ¨ÒÃÂìàÍ¡ÃÒª à¡μÇÑÅËì

เนือ่ งจากสภาคณาจารย์ได้รบั เสียงเรียกร้องจากบุคลากรชาวมหิดลจำนวนมาก ทีต่ อ้ งเดินทางไปกลับเส้นทาง
จังหวัดนครปฐม (องค์พระปฐมเจดีย-์ ม.มหิดล ศาลายา) ในเรือ่ งของความลำบากและความปลอดภัยในการเดินทาง
ทัง้ เรือ่ งการรอรถโดยสารประจำทางเป็นเวลานาน เนือ่ งจากรถโดยสารมีจำนวนน้อย ไม่ตรงเวลา และปัญหาความปลอดภัยขณะรอรถ
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีรถบรรทุกจำนวนมาก อีกทั้งป้ายรอรถโดยสารประจำทางบางแห่งเปลี่ยวและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะบุคลากรเพศหญิง
สภาคณาจารย์พิจารณาแล้ว จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของบุคลากรที่ต้องเดินทางไปกลับจังหวัดนครปฐม รวบรวมส่ง
ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุเคราะห์จดั สวัสดิการรถรับส่งบุคลากรในเส้นทางนี้
ซึง่ ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนีม้ หาวิทยาลัยได้อนุมตั ริ ถสวัสดิการให้เรียบร้อยแล้ว โดยกำลังอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงรถโดยสาร ซึง่ จะได้
แจ้งกำหนดการทีเ่ ริม่ ให้บริการเดินรถ และป้ายจอดรถรับส่งผูโ้ ดยสารให้แก่คณะและสถาบันต่างๆ ทราบต่อไป ในเวลาอีกไม่นานนี้
ซึ่งต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่ง
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