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PERFORMANCE AGREEMENT (PA)
รู้มาอย่างไร เล่าไปอย่างนั้น
โดย นายแพทย์ ภุชงค์ ลิขติ ธนสมบัติ

คนศาลายา
ทั ศ นี ย ภาพแสนรื ่ น รมย์
ม.มหิ ด ล คนศาลายา
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ เนตร หงษ์ไกรเลิศ

บรรณาธิ ก ารแถลง
โดย รองศาสตราจารย์ วิไล เทียนรุง่ โรจน์ หนุนภักดี
ภาพถ่ายโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทัว่ ไป สำนักงานอธิการบดี
ข่าวสภาคณาจารย์
เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสือ่ ระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลีย่ นทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทัง้ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผูเ้ ขียนเท่านัน้ มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์
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ประธานสภาคณาจารย์
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน

ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนีผ้ มขอเริม่ ด้วยข่าวดีทช่ี าวมหิดลทุกคนภาคภูมใิ จ คือมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รบั การจัดอันดับจาก Asian University Rankings 2010 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ ๒๘ ของเอเชีย
และเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมผูบ้ ริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกท่าน ทีท่ มุ่ เทพลังสติปญ
ั ญา พลังกาย พลังใจในการทำงานให้กบั มหาวิทยาลัยจนประสบผลสำเร็จ
ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของชาวมหิดลเช่นนี้ จะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้รับ
การพัฒนาและเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป
ส่วนข่าวเศร้าทีผ่ มอยากจะกล่าวถึงก็คอื เหตุการณ์วนั ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีผ่ า่ นมา
ไม่น่าเชื่อว่าความต้องการมีอำนาจของคนเพียงบางกลุ่มจะทำให้คนไทยแตกแยกกัน ฆ่ากัน และ
เผาบ้ า นตั ว เอง ทำร้ า ยประเทศเกิ ด ของตั ว เองได้ หากนึ ก ย้ อ นกลั บ ไปเมื ่ อ ๒๔๓ ปี ท ี ่ แ ล้ ว
การที่พม่าเผาบ้านเผาเมืองเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้
เพราะเป็นเหตุการณ์ของสงครามระหว่างประเทศ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยครั้งนี้
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดว่าคนไทยจะเผาบ้านตัวเอง ใครก็ตามทีเ่ ผาบ้านตัวเอง ทำร้ายประเทศบ้านเกิด
ก็ไม่สมควรเกิดเป็นคนไทย อย่างไรก็ตาม ถ้ามองอีกมุมหนึง่ เราควรมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เป็นโอกาส
ที่คนไทยที่รักประเทศนี้จะได้ตระหนักและกลับมาสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน ร่วมมือร่วมใจกัน
พัฒนาประเทศอันเป็นที่รักของเราให้มีแต่ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า เป็นประเทศที่มีแต่
ความอบอุน่ ทีใ่ ครๆ ก็อยากมาเยือน สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงปัญหาทีป่ ระเทศกำลังเผชิญ
จึงได้เปิดเวทีเสวนานโยบายสาธารณะ (ศาลายา) ครัง้ ที่ ๗ เรือ่ ง "มหาวิทยาลัยกับการปฏิรปู ประเทศไทย"
ในวันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๒๒๘ อาคารสิง่ แวดล้อม
พัฒนดล คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาลายา ทัง้ นี้ เพือ่ ระดมความคิดเห็นของชาวมหิดล
ทุกภาคส่วนในการหาทางออกเพือ่ แก้ปญ
ั หาวิกฤตของชาติ ผมเชือ่ ว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล
กับการแก้ปญ
ั หาวิกฤตของประเทศ จะเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเหมาะสมกับการเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของแผ่นดิน
และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของประเทศไทย
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ชาญยศ
ปลื้มปิติวิริยะเวช

คำว่า ICT แปลเป็นไทยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคำใหม่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา เป็นคำทีก่ นิ ความหมายแคบกว้างได้หลายแบบ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนส่วนใหญ่เมือ่ พูดถึง ICT
จะนึกถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสือ่ สาร ข้อมูลและสารสนเทศทีใ่ ช้งานอยูผ่ า่ นระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการจัดการข้อมูลดังกล่าว บางคนอาจนึกไปถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ด้วย ความหมายของ ICT
อาจอธิบายได้กว้าง ๆ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีน่ ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการค้นหา วิเคราะห์
แลกเปลี่ยน จัดการ และแสดงผลข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารระหว่างมนุษย์ผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว
ICT มีบทบาทสำคัญทัง้ ในเชิงสังคม และเชิงเศรษฐศาสตร์ ICT มีสว่ นเพิม่
ความเป็นสากล ช่วยให้มนุษย์ทอ่ี ยูต่ า่ งถิน่ ต่างชาติ ต่างภาษา สามารถสือ่ สาร
ถึงกันได้ มนุษย์มสี งั คมไม่จำกัดขอบเขต มีการทำงานร่วมกันได้ ICT มีความ
สำคัญมาก ดังจะเห็นได้จากองค์กรส่วนใหญ่จะประกอบด้วยส่วนงานที่
รับผิดชอบงานด้าน ICT
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศการสื ่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มีบทบาทสำคัญ ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ICT
ให้กบั ประเทศ คณะฯ ได้จดั ทำการเรียนการสอนหลักสูตร ICT ซึง่ มีเนือ้ หา
ได้มาตรฐานสากล ของ ACM (Association of Computing Machinery) และ
IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สามารถไปทำงานได้ ห ลากหลายมาก นั บ ตั ้ ง แต่ นั ก พั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Programmer) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web
programmer) และนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือ่ งมือสือ่ สารเคลือ่ นที่
(Mobile application developer) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database
administrator) นักตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม (Program Quality Tester)
นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายสือ่ สาร (Network
Administrator) และ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst) เป็นต้น
ลักษณะงานด้าน ICT เป็นงานที่จำเป็นในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
นักศึกษาบางส่วนจบแล้วอาจนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั กิจการส่วนตัวได้ รวมถึง
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การศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ เพือ่ เป็นนักวิจยั นักวิชาการหรืออาจารย์ การศึกษาต่อ
สามารถต่อด้านเทคนิค เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านบูรณาการกับสาขาอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี เป็นต้น
นักศึกษาทีเ่ รียน หลักสูตร ICT สามารถเลือกสาขาวิชาตอนปี ๓ ตามความสนใจ
สาขาวิชาในปัจจุบนั มี ๔ สาขา ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science) ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบเชิงฉลาด (Databases and intelligent systems) ระบบสือ่ ผสม
(Multimedia systems) และระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-business systems) และปัจจุบนั
ทางคณะฯ กำลังปรับปรุงหลักสูตรให้มสี าขาเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ระบบเครือข่ายสือ่ สาร
(Network communication systems) และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software engineering)
นอกจากนี้ หลักสูตร ICT เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึง่ มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทำงาน
ในระดับสากลได้ และนักศึกษาจะต้องทำโครงงานปริญญานิพนธ์ในปีสุดท้าย
เพื ่ อ เป็ น การประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท ี ่ เ รี ย นมาตลอดหลั ก สู ต รในการทำโครงงาน
เพือ่ ให้มปี ระสบการณ์ความชำนาญในสาขาทีเ่ ลือกและเพือ่ ฝึกให้มกี ารทำงานเป็นทีม
ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ๓ วิธี ประกอบด้วย ระบบการสอบตรง
(Direct Admission) ระบบแอดมิชชันกลาง (Central Admission) และระบบการสอบสากล
(International Admission) ผูส้ มัครจะต้องผ่านการสอบทัง้ ข้อเขียนและสัมภาษณ์
ในการสอบข้อเขียนหลักสูตร ICT มุง่ พิจารณาคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
(เน้นฟิสกิ ส์และเคมี)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหลักสูตร ICT สำหรับนักศึกษาชาวไทยประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
ต่อภาคการศึกษา หรือประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ๔ ปี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติคา่ ใช้จา่ ยประมาณ
๑๑๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา หรือประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ๔ ปี ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวยังไม่รวม
ค่าทีพ่ กั , ค่าตำราเรียนและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของนักศึกษา
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับหลักสูตร, การสมัคร
และคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th หรือโทรศัพท์
๐ ๒๘๔๙ ๖๓๙๙ หรือติดต่อสำนักงานคณบดี
ทัง้ วิทยาเขตศาลายา และพญาไท ตามแผนผัง
ทีแ่ สดงไว้ในรูป
เรือ่ งราวเกีย่ วกับ ICT ยังมีอกี มากมายใน
หลากหลายมุมมอง หากมีโอกาสหรือมีหวั ข้อ
ที่น่าสนใจ ผู้เขียนยินดีที่จะนำเสนอเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโอกาสถัดไป สุดท้ายนี้
ผูเ้ ขียนอยากเชิญชวนให้ประชาคมแวะเวียนมา
เยี่ยมชมศาลายา รับรองว่าท่านจะมีความ
ประทับใจและเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับช่วง ๒-๓ ปี ทีผ่ า่ นมาครับ
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PA

Performance
Agreement

โดย นายแพทย์ ภุชงค์ ลิขติ ธนสมบัติ
ประธานฝ่ายกิจการบริหาร สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

PERFORMANCE AGREEMENT (PA) รูม้ าอย่างไร เล่าไปอย่างนัน้
ขณะนีเ้ หตุการณ์บา้ นเมืองไม่ปกติ หวังว่าเหตุการณ์
คงจะดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับ อย่างไรเสีย เราก็คนไทย
เหมือนกัน ก็ขอให้ทกุ ท่านอดทนมากๆ ดูแลตัวเองและ
ครอบครัวของท่านให้ปลอดภัยนะครับ ในข่าวสภาคณาจารย์
ฉบับนี้ ผมขอนำเรือ่ งราวทีส่ ำคัญเกีย่ วกับ Performance
agreement (PA) มาเรียนให้ทกุ ๆ ท่าน ทราบครับ
หลังจากได้รบั เลือกเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ และ
ประธานฝ่ายกิจการบริหารของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดลในวาระนี้ ทางสภาคณาจารย์ได้มอบหมายภารกิจ
ให้ทำในหลายเรื่อง เช่น ติดตามการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องของ PA การกำหนดมาตรฐาน
ภาระงานขั้นต่ำทางวิชาการ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ
เป็นต้น ผมและทีมงานสภาคณาจารย์ได้ประชุมปรึกษา
ในเรือ่ งของ PA หลายครัง้ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นเรือ่ ง
ทีส่ ำคัญมาก มีผลกระทบกับบุคลากรเป็นวงกว้าง
ผมและทีมงานสภาคณาจารย์ได้มโี อกาสพูดคุยกับ
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อธิการบดี ถึงเรื่องราวเหล่านี้ ท่านอธิบายเหตุผลที่
มหาวิทยาลัยนำระบบนี้เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการทำงานและเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย
ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยในแนวคิดนี้ แต่หลังจากที่
มหาวิทยาลัยได้นำระบบนีเ้ ข้ามาใช้ได้ประมาณ ๒ ปี ทาง
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มกี ารติดตามในเรือ่ งของผลกระทบ
ทีช่ ดั เจน บางครัง้ เราจะได้ยนิ ข่าว เช่น หน่วยงาน ก. ผูบ้ ริหาร
โทรศัพท์หาลูกน้องพร้อมพูดเล่นๆ ว่า "ผมเป็นคนต่อสัญญา
ให้ขน้ั ให้โบนัสคุณนะ" (สิโรราบซะดีๆ) หรือข่าวหน่วยงาน
ข. กลุม่ ผูบ้ ริหารให้รางวัล ๒ ขัน้ เฉพาะคนทำวิจยั หรือ

คนโปรดของตัวเอง (อันนีป้ กติกท็ ำอยูแ่ ล้ว) หรือข่าว
หน่วยงาน ค. กลุ่มผู้บริหารรวมตัวหาผลประโยชน์
เอื้อผลประโยชน์ในกลุ่ม ใช้อำนาจกลั่นแกล้งลูกน้อง
ลูกน้องพูดไม่ได้ (จะพูดได้อย่างไร สุภาษิตสอนให้
รูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดี) หรือหน่วยงาน ง. ผูบ้ ริหาร

ศ.คลินกิ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อธิการบดี

เก่งจริงๆ ได้รับความชื่นชมจากลูกน้อง บริหารงาน
ได้เรียบร้อย หน่วยงานก้าวหน้า ไม่มเี รือ่ งทุจริต หรือ
ร้องเรียนเลย (มีผบ้ ู ริหารแบบนีเ้ ยอะมหาวิทยาลัยเจริญแน่)
เป็นต้น ทางทีมสภาฯ จึงต้องการทราบผลกระทบทีแ่ ท้จริง
ได้ทำการสำรวจผลกระทบของ PA ต่อประชาคม
ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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๕

ผ่านทาง Email มหาวิทยาลัย โดยใช้เครือ่ งมือสำรวจ
ของ Website Google โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ต้องการ
ให้ทราบถึงจำนวนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ ความรุนแรง
ของผลกระทบที ่ เ กิ ด ขึ ้ น และข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ
ทีช่ าวมหิดลมีตอ่ PA ไม่นา่ เชือ่ เลยครับว่า จะได้รบั
ข้อมูลตอบกลับเป็นจำนวน ๑,๔๔๐ ข้อมูล ภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ ๒ สัปดาห์ ที่สอบถาม
โดยร้อยละ ๘๐ ของผู้ตอบคิดว่ามีผลกระทบ
ตัง้ แต่ระดับ ๕ ขึน้ ไป (ผลกระทบทีส่ ำรวจมีตง้ั แต่
๐ ถึง ๑๐) มีขอ้ คิดเห็นต่างๆ ทีต่ อบกลับมามากมาย
ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ (ส่วนใหญ่เป็นด้านลบนะครับ
แต่เราแก้ไขได้นะครับ) แต่เมือ่ รวบรวมเป็นประเด็น
ข้อคิดเห็นทีต่ อบกลับมามากทีส่ ดุ ๓ อันดับแรก
อันดับแรก คือ รูปแบบของ PA ทีย่ งั ไม่คอ่ ย
ชัดเจนนัก (หัวหน้าก็งงๆ ว่าจะให้ทำแบบไหนดี
เปลีย่ นไปทุกปี)
อันดับทีส่ อง คือ ความสุขในการทำงานของ
บุคลากรลดลง (รู้สึกเครียดเหมือนทำงานบริษัท
เอกชน แต่รายได้ระดับข้าราชการ)
อันดับทีส่ าม คือ ผูบ้ ริหารบางท่านใช้อำนาจ
ในทางมิชอบ ขาดธรรมาภิบาล (แต่ไม่รู้จะบอก
กับใคร ก็เค้าใหญ่ พวกเค้าทัง้ นัน้ เรายังต้องหาเลีย้ ง
ครอบครัวอยูน่ ะ อย่าไปยุง่ ดีกว่า)
ซึง่ ผมและท่านประธานสภาคณาจารย์ได้มโี อกาส
เข้าพบ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
เพือ่ เรียนปรึกษาถึงข้อมูลทีท่ มี สภาฯ ได้รวบรวมมา
อาจารย์มีความสนใจในข้อมูลมาก และขอข้อมูล
เพือ่ ทีจ่ ะนำไปเข้าทีป่ ระชุมของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยต่อ
และได้แนะนำให้ทางทีมสภาฯ ช่วยดำเนินการเก็บข้อมูล
ในเรือ่ ง PA นี้ ต่อไป (ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์
มา ณ ทีน่ ้ ี ด้วยครับ สำหรับความกรุณาของท่าน) สำหรับ
ในสถานการณ์ขณะนี้ ผมคิดว่าเราคงต้องร่วมมือร่วมใจ
กันทุกฝ่ายในเรือ่ งของ PA เนือ่ งจากเป็นระบบใหม่
ที่เราอาจยังไม่คุ้นเคยนัก หลังการออกนอกระบบ
ของมหาวิทยาลัย ทำให้ยงั มีความขลุกขลักในบางเรือ่ ง
ทัง้ ฝ่ายผูบ้ ริหารเอง ก็อาจยังไม่คนุ้ เคยมากนัก อาจ
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในบางส่วน ก็คงต้องขอร้อง
ให้ทา่ นค่อยๆ ใช้เวลากับเรือ่ งนี้ อดทน ค่อยๆ พัฒนา

๖
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ศ. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

การใช้เครื่องมือนี้อย่างยุติธรรมนะครับ ลูกน้องจะได้รัก
หลังลงจากตำแหน่งบริหาร ลงมาเดินบนดิน จะได้มพี ่ี พ้อง
น้อง เพือ่ น พูดคุยเหมือนเดิมนะครับ (ไม่งน้ั แย่เลย ไม่มคี น
คุยด้วยน่า) ให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงานของท่านอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป สมดังเจตนารมณ์ของท่านผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย (แต่อย่าจริงจังกับตัวเลขและตัวอักษรมาก
นะครับ HA, QA, KPI, LEAN SYSTEM ฯลฯ เดีย๋ วแก่เร็ว
ครับ) ส่วนตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน ก็คงต้องค่อยๆ ปรับตัว และ
มีส่วนร่วมในเรื่องของ PA เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน
และองค์กรของท่าน กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ
อย่าเงียบอย่างเดียว เวลามีผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยเข้ามาชีแ้ จง
ต้องพยายามมีสว่ นร่วม เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของตัวเองครับ
(ทางผูบ้ ริหารกรุณาคิดกลยุทธ์จงู ใจให้ประชาคมมีสว่ นร่วม
มากๆ ด้วยนะครับ เช่น ฟังแล้วตอบได้ รับของรางวัล
หลังไมค์เลย) ถ้าเราสามารถทำเรื่อง PA ให้สำเร็จได้ดี
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในอนาคตเราก็อาจนำรูปแบบที่ดี

ของ PA ไปปรับใช้กบั ระบบอืน่ ๆ ซึง่ จะเข้ามาในมหาวิทยาลัย
ต่อได้ เช่น เรือ่ งของมาตรฐานภาระงานขัน้ ต่ำของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึง่
ทีม่ หาวิทยาลัยกำลังจะนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้น้ ี เป็นต้นครับ
อย่างไรก็ตาม ผมขอเป็นกำลังใจให้ทกุ ๆ ท่าน ฟันฝ่า
อุปสรรคขวากหนามนะครับ โดยเฉพาะท่านผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทัง้ หลาย ให้หาหนทางช่วยให้ประชาคม
ชาวมหิดลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ควบคูก่ นั ไป ทางผมและทีมงานสภาคณาจารย์กก็ ำลังคิดหา
แนวทางที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับ

เรือ่ งของ PA เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม ความสุขกับชาว
มหิดลทุกท่านด้วยเช่นกัน
และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่ทมี งานสภาฯ และหวัง
เป็นอย่างยิง่ ว่าพวกเราจะร่วมมือกันต่อไป เพือ่ ช่วยกัน
พัฒนามหาวิทยาลัยของเรานะครับ ผมจะนำเรือ่ งราวดีๆ
มาเล่าให้ทา่ นทราบเป็นระยะๆ ครับ สวัสดีครับ
ปล.หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด
กรุณาส่งมาได้ท่ี Email Address : puchong_senate@hotmail.com
หรือ senate@mahidol.ac.th

Performance Agreement
คุณมีปญ
ั หาการทำงานกับระบบ PA หรือไม่ ?
Í. ¹¾. ÀØª§¤ì ÅÔ¢μÔ ¸¹ÊÁºÑμÔ
ายกิจการบริหาร สภาคณาจารย์
อยากระบาย ! อยากแนะนำ + และอนุกรรมการปฏิรปู และพัประธานกรรมการฝ่
ฒนาระบบบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
อยากหาคนช่วย ? ¤Ø³ãËé¢Íé ÁÙÅ à»ç¹¤ÇÒÁÅÑº àÃÒªèÇÂ¤Ø³ä´é μÔ´μèÍÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂì
äÁèÃÙé¨ÐºÍ¡ã¤Ã äÁè¡ÅéÒ¨ÐºÍ¡ã¤Ã

¤¹ÈÒÅÒÂÒ
   

E-mail : puchong_senate@hotmail.com

â´Â ¼Ùªé Çè ÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂì¾àÔ ÈÉà¹μÃ Ë§Éìä¡ÃàÅÔÈ

  ⌫         

ภาพถ่ายโดย :
งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

สวัสดีครับ สมาชิกเครือข่ายคนศาลายา
หากพวกเรามีโอกาสเดินเข้ามาในวิทยาเขตศาลายาในวันนี้ เราจะได้พบกับ
ความร่มรืน่ เขียวขจี ของสนามหญ้าทีถ่ กู ตกแต่ง วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ
ร่มไม้ใหญ่เริม่ แผ่กง่ิ ก้านสาขายามเมือ่ ได้รบั สายน้ำจากท้องนภา รอรับนักศึกษา
รุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของเรา ภาพจักรยานนับร้อยคัน
เริ่มทยอยออกจากหอพักยามเย็นจนย่ำค่ำ สลับกับหมู่คนรักสุขภาพที่เฝ้ารอ
เวลาแดดร่มลมตก เพื่อพบกับบรรยากาศแสนรื่นรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายาในวันนี้ พร้อมทีจ่ ะประกาศก้องสูส่ าธารณะว่า เราเป็นเมืองมหาวิทยาลัย
ทีส่ มบูรณ์แบบ ควรค่าแก่ความภาคภูมใิ จ ทีค่ รัง้ หนึง่ เราเคยเป็นคนศาลายา
¤¹ÈÒÅÒÂÒ
ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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๗

บรรณาธิ ก าร แถลง
â´Â ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂì ÇÔäÅ à·ÕÂ¹ÃØ§è âÃ¨¹ì Ë¹Ø¹ÀÑ¡´Õ

สวัสดีคะ่ สมาชิกชาวมหิดลทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนีค้ อ่ นข้างล่าช้าเล็กน้อยจากสถานการณ์
ของบ้านเมืองซึง่ กำลังกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติแล้ว ในนามของพวกเราชาวสภาคณาจารย์และชาวมหิดลทุกคน
ปรารถนาทีจ่ ะให้คนไทยทุกคนมีความปรองดองและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติทร่ี กั ยิง่ ของเรา ขอเป็นกำลังใจ
ให้กบั ประเทศค่ะ
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ มีบทความทีน่ า่ สนใจของชาวมหิดลทุกท่านคือ เรือ่ งของความคืบหน้า PA
หรือการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบตั งิ าน จากการพูดคุยกับผูบ้ ริหารโดยตรง “รูม้ าอย่างไรเล่าไปอย่างนัน้ ”
ในคอลัมน์ของคนศาลายา “ทัศนียภาพแสนรืน่ รมย์ ม.มหิดล คนศาลายา” บรรยายถึง Campus ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมากในแง่ของภูมทิ ศั น์ ความสวยงาม ภาพจากปกเป็นพยาน ขอแนะนำคณะน้องใหม่ “คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารหรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ICT” อยูท่ ไ่ี หน เรียนอะไร จะเข้าคณะนีไ้ ด้อย่างไร หาคำตอบได้คะ่
ข่าวสภาคณาจารย์มพี น้ื ทีใ่ ห้กบั ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะส่งบทความข้อคิด ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
หรือเพิม่ ความรูใ้ นแต่ละสาขา กรุณาส่งมาได้ท่ี สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชัน้ ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือไปรษณียม์ หาวิทยาลัยส่งสภาคณาจารย์
ก็ถงึ แล้วค่ะ บรรณาธิการประจำฉบับจะนำเสนอกองบรรณาธิการเพือ่ เผยแพร่ตอ่ ไป เขียนมาติชมหรือข้อเสนอ
ให้สภาคณาจารย์ทำอะไรเพือ่ สมาชิกชาวมหิดล เขียนหรืออีเมลมานะคะ ที่ senate@mahidol.ac.th
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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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รศ.วิไล เทียนรุง่ โรจน์ หนุนภักดี
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อ.จงดี โตอิม้ อ.ทัศนียา รัตนฤาทัย ผศ.(พิเศษ)เนตร หงษ์ไกรเลิศ
รศ.มยุนา ศรีสภุ นันต์ ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิสตู ร ฟองศิรไิ พบูลย์
รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
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ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓
ไปรษณีย์ศิริราช
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