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สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี จัดเสวนาเรือ่ ง “ประชาคม
มหิดลร่วมปฏิรปู ประเทศไทย” เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ เปิดเวทีให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลทัง้ ผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพือ่ นำประเทศผ่านพ้นวิกฤตความขัดแย้ง
และก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลและเผยแพร่ในข่าวสภาคณาจารย์ เพือ่ ให้
ชาวมหิดลได้รบั ทราบข้อเสนอแนะดีๆ ทัง้ นี้ ข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญคือการปฏิรปู ตัวเอง ซึง่ เป็นสิง่ ที่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตั กิ ารใดๆ ขณะทีข่ อ้ เสนอบางข้อ
อาจจำเป็นต้องมีกระบวนการทีจ่ ะพูดคุยกันต่อ เพือ่ ให้ได้แนวทางการปฏิบตั ริ ว่ มกัน
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายอย่างยิง่ เนือ่ งจากการเปิดเวทีหลายๆ ครัง้
ทีผ่ า่ นมาของสภามหาวิทยาลัยไม่คอ่ ยได้รบั ความสนใจจากประชาคมเท่าทีค่ วร ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจาก
ไม่ได้กำหนดประเด็นที่ชัดเจน หรืออาจเป็นประเด็นที่ไกลตัวของประชาคมมากเกินไป ขณะนี้
สภามหาวิทยาลัยกำลังพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่จะทำให้ประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ โดยอาจประยุกต์แนวทางและวิธกี ารของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรืออาจพัฒนาจากรูปแบบที่ใช้อยู่เดิม เช่น
สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ
มีสว่ นร่วมรูปแบบใด ผมอยากเชิญชวนให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอันเป็นทีร่ กั ของเรา
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เสนอโดยคณะทำงานฯ TQF
(๑) อ.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส (ประธานคณะทำงานฯ) (๒) อ.จงดี โตอิ้ม (กรรมการ และเลขานุการ)
(๓) ผศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ (กรรมการ) (๔) อ.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ (กรรมการ) (๕) อ.โสฬส สิริไสย์ (กรรมการ และผู้เรียบเรียง)
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¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
วินยั การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ข้อหนึง่ คือ การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นหมูค่ ณะ (team learning)
โดยใช้กระบวนการพูดคุยแบบสานเสวนา (dialogue) เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนเหตุผล
และมุมมองของแต่ละฝ่ายโดยไม่รีบด่วนตัดสินชี้ขาด แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยขบคิดร่วมกัน
ในประเด็นปัญหาทีม่ คี วามสลับซับซ้อนหรือคลุมเครือให้เกิดความกระจ่าง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
TQF (Thai Qualifications Framework) เป็นความพยายามของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการสร้างหลักประกันเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำสุด และบังคับใช้ทุกมหาวิทยาลัย แต่นโยบายดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบ
และมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั เิ ป็นอย่างมาก ทำให้เกิดปฏิกริ ยิ าต่อต้าน นักวิชาการส่วนหนึง่ เรียกร้องให้ สกอ. ล้มเลิก TQF ไปเลย
เพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นการเปิดทางให้อำนาจรัฐยืน่ มือเข้าแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการของอุดมศึกษามากเกินไป
บางส่วนยังเห็นอีกว่า สกอ. ไม่มีอำนาจในการบังคับใช้ TQF กับสถาบันอุดมศึกษาด้วยซ้ำไป แต่ท่ามกลางบรรยากาศของ
ความไม่พอใจ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทัง้ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มกี ารนำมาใช้ปฏิบตั แิ ล้ว
วัตถุประสงค์หลักของการทีส่ ภาคณาจารย์นำเรือ่ ง TQF เข้าสูว่ งเสวนาในครัง้ นี้ คือ ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ร่วมกันในหมูป่ ระชาคมมหิดล เพราะคณะทำงานมองเห็นว่า ถึงแม้เราจะปฏิเสธเรือ่ งนีไ้ ม่ได้ แต่กถ็ อื ว่าไม่ใช่เรือ่ งทีถ่ กู ต้องนัก
ถ้าหากจะรับนโยบายมาปฏิบตั โิ ดยไม่มกี ารคำนึงถึงความเหมาะสมหรือเรียนรูร้ ว่ มกันถึงผลกระทบในทางปฏิบตั ิ และก็ไม่ใช่
เรือ่ งดีอกี เช่นกัน ทีจ่ ะชูธงต้านโดยไม่เปิดใจรับฟังเหตุผลของผูอ้ น่ื
ด้วยเหตุนี้ สภาคณาจารย์จึงจัดเวทีสานเสวนานี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝา่ ยการศึกษา คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และสมาชิกสภาคณาจารย์
รวมทัง้ สิน้ ๓๑ คน โดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ ๓ ชัว่ โมง
¤ÇÒÁÃÙ¨é Ò¡Ç§ÊÒ¹àÊÇ¹Ò
การนัง่ ฟังด้วยบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย ทำให้สามารถจับความคิด ประสบการณ์ ความรูส้ กึ ร่วมของผูเ้ ข้าร่วมวงสานเสวนา
เกี่ยวกับ TQF เมื่อนำมาสังเคราะห์ ทำให้เข้าใจถึงความวิตกกังวล รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นทางออก สามารถนำเสนอ
เป็นความรูร้ ว่ มกัน (knowledge asset) ได้ ดังนี้
¢éÍÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅáÅÐ¢éÍÊ§ÊÑÂ
ประการที่ ๑ ข้อวิตกกังวลเกีย่ วกับกรอบ TQF คือ เป็นงานเอกสารและเป็นการเพิม่ ภาระงานของอาจารย์อย่างมหาศาล
โดยเฉพาะอาจารย์ทส่ี อนในระดับปริญญาตรีทม่ี รี ายวิชาเป็นจำนวนมาก ระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย เป็นระบบ
ซ้อนระบบ อาจารย์ตอ้ งมากรอกแบบฟอร์มหลายชุด ซึง่ อาจไม่มใี ครอ่าน นอกจากนี้ การที่ TQF มีรายละเอียดมากเกินไป และ
ทุกสาขาวิชาต้องกรอกเหมือนกันหมดนัน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ และถ้าหากมีคนกรอกข้อความได้ตามที่ สกอ. กำหนดไว้ทกุ ประการ
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แต่ไม่นำไปปฏิบตั ติ ามทีเ่ ขียนไว้ สกอ. จะตรวจสอบได้อย่างไร
คุณภาพความน่าเชื่อถือของบัณฑิตที่จบออกไป ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์ม TQF ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ตามที่ สกอ. ต้องการกระนัน้ หรือ ปัญหานี้ เป็นปัญหา
ทีต่ อ้ งการคำอธิบายจาก สกอ.
ประการที่ ๒ ถึงแม้จะมีผไู้ ม่เห็นด้วยเกีย่ วกับ TQF ของ
สกอ. และมีข้อสงสัยว่า สกอ. มีอำนาจสั่งการบังคับบัญชา
ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกรอบ TQF หรือไม่ อย่างไร แต่
มหาวิทยาลัยเกือบทัง้ หมด รวมทัง้ มหาวิทยาลัยมหิดลก็เลือก
ทีจ่ ะนำกรอบ TQF มาปฏิบตั ิ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนด เหตุผลเบือ้ งต้นก็คอื เพือ่ เป็นหลักประกันความ
ปลอดภัยว่า หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน รวมทัง้ คุณวุฒขิ องบัณฑิตทีจ่ บออกไปจะได้รบั การรับรองจาก สกอ. นัน่ เอง แต่อย่างไรก็ตาม
เมือ่ นำไปปฏิบตั จิ ริง ส่วนใหญ่กพ็ บว่า TQF มีประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยให้มองเห็นทุกอย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ เช่น มองเห็นว่า
จะสามารถพัฒนาหลักสูตรให้ดขี น้ึ กว่าเดิมได้อย่างไร รวมทัง้ มองเห็นเส้นทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้ชัดเจนขึ้น
แต่สว่ นทีย่ งั เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สนุกสนานสำหรับผูน้ ำไปปฏิบตั คิ อื การทีต่ อ้ งทำให้เหมือนกันทัง้ หมดทุกวิชา ทุกมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะสายวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิจิตรศิลป์ ซึ่งแสดงผลสัมฤทธิ์ออกมา
เป็นรูปธรรมได้ยาก
·Ò§ÍÍ¡áÅÐ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð
เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยมหิดลมิได้อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว จำเป็นต้องยึดโยงกับส่วนงานอืน่ ๆตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยเฉพาะ
สกอ.ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐทีก่ ำกับดูแลเกีย่ วกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนัน้ TQF จึงต้องดำเนินการต่อไป
ประการที่ ๓ การนำกรอบ TQF ไปปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยควรเจรจาต่อรองกับ สกอ.ให้ขยายกรอบกว้างๆ เพือ่ ให้เกิด
ความเป็นอิสระ (autonomy) และความยืดหยุน่ (flexibility) เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ให้สามารถนำไปปรับ
ได้ตามความเหมาะสมของตนเอง และควรประกาศออกไปเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ลดความวิตกกังวล และความตึงเครียด
เกีย่ วกับการนำกรอบ TQF ไปใช้ปฏิบตั ิ
ประการที่ ๔ ผูท้ ม่ี หี น้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกรอบ TQF ไม่ควรวิตกกังวลและมุง่ ตอบสนองความต้องการของ สกอ.มากเกินไป
ด้วยการกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการนำไปปฏิบตั ิ แต่ควรนำกรอบ
TQF มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ หลักสูตร
กล่าวคือ ควรใช้กรอบ TQF เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร รวมทัง้ การปรับปรุงเนือ้ หาของหลักสูตรให้ทนั สมัย จัดระบบการเรียนการสอนเพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ประการที่ ๕ เนื่องจากมีระบบประกันคุณภาพซ้อนทับกันหลายระบบ เช่น SAR MUQD TQF ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ลดภาระงานของผูป้ ฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยควรจะต้องสร้างระบบปฏิบตั กิ าร (software) เพือ่ ให้สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน จะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่อาจารย์ผปู้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ TQF ในระดับปริญญาตรี
เนือ่ งจากมีเนือ้ หาวิชาและภาระงานรับผิดชอบมาก เช่น ให้การช่วยเหลือด้านกำลังคนสายสนับสนุน หรือด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น

๔

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

สรุปการสานเสวนา
เรือ่ ง

ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรปู ประเทศไทย
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดโดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาอาจารย์รามาธิบดี

ศาสตราจารย์คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อธิการบดี

วิทยากรร่วมสานเสวนา

ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤติความขัดแย้งของคนในสังคมครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
นำมาซึง่ ความแตกแยกของคนไทยอย่างกว้างขวาง นำมาซึง่ การสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ ระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ แม้วา่ หลายหน่วยงานหลายองค์การพยายามทีจ่ ะเสนอหนทางเพือ่ ลดความขัดแย้งดังกล่าว
แต่ดเู หมือนว่าความขัดแย้งดังกล่าวยังคงมีอยูแ่ ละรอวันทีจ่ ะปะทุขน้ึ มาครัง้ ใหม่ตลอดเวลา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จดั เวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครัง้ ที่ ๗ เรือ่ ง บทบาทมหาวิทยาลัยกับการปฏิรปู ประเทศไทย เมือ่
วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ โดยมีผรู้ ว่ มเสวนาคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก ดังนัน้
เพือ่ สานต่อแนวคิดดังกล่าว และเพือ่ ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมในการเสนอแนวทาง
การแก้วิกฤติของชาติและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย สภาคณาจารย์และสภาอาจารย์รามาธิบดี
จึงได้จดั เวทีสภาคณาจารย์สานเสวนาเรือ่ ง “ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรปู ประเทศไทย” เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
โดยมีอธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานสภาคณาจารย์ อาจารย์จากภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูอ้ ำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นายกสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการสานเสวนา มีบุคลากร
เข้าร่วมเสวนาประมาณ ๒๐๐ คน สรุปสาระสำคัญดังนี้
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๕

อาจารย์ ภุชงค์ ลิขติ ธนสมบัติ พิธกี ร

ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ฯ

ปัญหาทีต่ อ้ งปฏิรปู ประเทศไทย
๑. ปัญหาทางการเมือง ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน การแย่งชิงอำนาจของนักการเมือง โดยใช้ประชาชนเป็นเครือ่ งมือ
ในการต่อสู้ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและความเสียหายของประเทศ ปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญทีท่ ำให้เกิดพรรคการเมือง
นายทุน (ในระบบรัฐสภา) ทีก่ ลายเป็นเผด็จการทีม่ อี ำนาจเหนือต่อ ส.ส. เหนือต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร เหนือต่อรัฐบาล ทำให้เหตุน้ี
เป็นเหตุจงู ใจให้นายทุนเข้ามาครอบงำพรรคการเมือง จนนำมาสูก่ ารตักตวงผลประโยชน์ ทัง้ กับตัวเองและพวกพ้อง
๒. ปัญหาของภาคประชาชนคือความยากจน ได้แก่ จนเงินหรือจนรายได้ ทำให้มหี นีส้ นิ จนโอกาสคือขาดโอกาสทีจ่ ะ
ได้รบั การศึกษาทีเ่ หมาะสม ขาดโอกาสทีจ่ ะได้รบั การดูแลทางสุขภาพ ขาดโอกาสทีจ่ ะได้รบั สวัสดิการจากรัฐ ขาดโอกาสทีจ่ ะ
เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม จนสิทธิค์ อื สิทธิทไ่ี ม่เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิใ์ นทีด่ นิ ทำกิน ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย
ทำให้คนจนไม่ได้รบั การเหลียวแลเห็นคุณค่าจากคนในสังคม
๓. ปัญหาของกระแสของโลกาภิวฒ
ั น์ กระแสของทุนนิยม กระแสทีค่ นไม่มวี นิ ยั การคอรัปชัน่ ของนักการเมือง
และข้าราชการ
๔. ปัญหาเกิดจากทีค่ นไม่ทำหน้าทีต่ วั เอง รักษาสิทธิและเรียกร้องสิทธิตวั เองด้านต่าง แต่ไม่เคารพสิทธิผอู้ น่ื

บทบาทของประชาคมมหิดลในการปฏิรปู ประเทศไทย
๑. การปฏิรปู การเมืองโดยเริม่ ต้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดพรรคการเมืองนายทุน (ในระบบรัฐสภา)
ตามที่ ศาสตราจารย์ อมร จันทรสมบูรณ์ เคยเสนอ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ต้องได้รบั ความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ซึง่ ประชาคมมหิดลเองอาจจะไม่มกี ำลังเพียงพอ แต่ถา้ ผนึกกำลังร่วมผลักดันกับองค์กรอืน่ ๆ เช่น ท่านอธิการบดี
ทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุม ทปอ. ซึง่ มีอธิการบดีทกุ มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ในทีป่ ระชุม ปอมท. ซึง่ มีประธานสภาคณาจารย์
ทุกมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนในเวที ปขมท. ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนทุกมหาวิทยาลัย จะทำให้มีพลังและ
ประสบผลสำเร็จได้
๒. บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันอุดมศึกษา สามารถเข้าไปช่วยลดช่องว่างในสังคมในมิตติ า่ งๆได้
เช่น ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส หยิบยืน่ โอกาสให้บางกลุม่ ทีเ่ ข้าไม่ถงึ โอกาส มหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงพยาบาล
ในสังกัดหลายแห่ง ควรเข้ามามีบทบาทอย่างเหมาะสมในการดูแลทางสุขภาพสำหรับคนทีด่ อ้ ยสิทธิและยังขาดโอกาสการเข้าถึง
การรักษาพยาบาล โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ในเนือ้ งานทีป่ ฏิบตั อิ ยูท่ กุ วัน เช่น อาจารย์แพทย์
มีหน้าทีใ่ ห้การศึกษาในการเตรียมทีจ่ ะผลิตบัณฑิตแพทย์ ต้องตระหนักว่าไม่ได้ให้แต่เฉพาะวิชาความรูแ้ ก่ลกู ศิษย์ แต่ครูตอ้ งให้
สิง่ อืน่ ด้วยทีม่ คี วามสำคัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน ก็คอื การอบรมสัง่ สอนให้เขาเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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๓. มหาวิทยาลัยมหิดลต้องสร้างคนทีไ่ ด้รบั การฝึกแล้วอย่างดีออกสูส่ งั คม ทัง้ บุคลากรและนักศึกษาควรเรียนรูแ้ ละ
สร้างสรรค์ได้ตามทีต่ นเองฝันไว้ โดยใช้ Core value ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักคิดในการทำงาน การเรียน และการดำรงชีวติ ได้
ุ ธรรม
๔. มหาวิทยาลัยควรทบทวนหลักสูตรต่างๆ หรือกระบวนการสอน ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคณ
จริยธรรม เพราะว่าการสอนในห้องเรียนคงไม่เพียงพอทีท่ ำให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงความเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ควรให้
นักศึกษาได้สมั ผัสกับการปฏิบตั จิ ริงในชุมชน ให้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั โิ ดยไม่ยดึ ติดแค่การอบรมสัง่ สอน ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาเพือ่ สาธารณะ เช่น ทำกิจกรรมในบ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า การออกค่ายพัฒนาชนบท จะช่วยหล่อหลอมจิตใจ
ของนักศึกษาให้จบออกมาเป็นคนดีมอี ดุ มการณ์
๕. ศิษย์เก่ามหิดลทีเ่ ป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักสาธารณสุข ทีใ่ ช้ทนุ และทำงานในโรงพยาบาลชุมชน
ในชนบท นอกจากการทำหน้าทีท่ างการแพทย์และการสาธารณสุขแล้ว ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคมด้านอืน่ ๆ
ด้วยการหาโอกาสในการช่วยคนในชุมชนด้านอืน่ ๆ ด้วย เช่น ด้านการศึกษา เป็นต้น
๖. การวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดลควรมีหลายรูปแบบรวมทัง้ Community research ซึง่ แท้จริง คือการแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ นั และกัน เพือ่ ประโยชน์การพัฒนาของชุมชน การรวมกับชุมชนทำให้สงั คมไทย ประเทศไทย และโลกนีด้ ขี น้ึ ได้
๗. เปลีย่ นแนวคิดจากการทำมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชน เป็นการสร้างชุมชนให้เป็นมหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาหลักสูตร
ทีเ่ น้นการสอนและวิจยั ในชุมชนเพือ่ รับใช้สงั คม โดยมหาวิทยาลัยต้องให้ทนุ สนับสนุนในการสอนและทำวิจยั ประเภทนีใ้ ห้มากขึน้
๘. การปฏิรปู ทุกมิตคิ วรเริม่ ต้นด้วยการปฏิรปู ตัวเอง เปลีย่ นตัวเอง โดยยึด Core value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง
เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่น ทำได้โดยการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ โดยยึดมั่น
ในความถูกต้อง ความดีงามและผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดหลักเปลีย่ นตัวเพือ่ เปลีย่ นประเทศไทย
๙. ปฏิรปู คุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยทุกมิติ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงและใกล้ชดิ กับมหาวิทยาลัยมากขึน้
เช่น การให้บริการทางการแพทย์ แม้วา่ ทุกคนมีสทิ ธิ ซึง่ อาจจะไม่เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิขา้ ราชการ
สิทธิบตั รทอง แต่ทำอย่างไรทีท่ ำให้เขารูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ไม่ได้มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็นประชาชนชัน้ สอง
ส่วนเรือ่ งการให้บริการสำหรับผูม้ าติดต่อเรือ่ งทัว่ ไปกับมหาวิทยาลัย ทำอย่างไรให้เขามีความรูส้ กึ ประทับใจ โดยไม่มคี วามรูส้ กึ ว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันชัน้ สูงทีเ่ ข้าถึงยาก ทำให้เขามีความรูส้ กึ ว่าเขามีคณ
ุ ค่าไม่แตกต่างจากคนมหิดล
๑๐. บทบาทของนักศึกษา : นักศึกษาสามารถช่วยปฏิรปู ประเทศได้ดว้ ยการทำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ คือตัง้ ใจศึกษา
และใฝ่เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตัวเอง ทัง้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิรปู ควรเริม่ จากตัวเองก่อน ไม่ตอ้ งไปเปลีย่ นแปลงคนอืน่
เปลีย่ นแปลงตัวเอง เอาชนะตัวเองให้ได้ ยึดแนวทางตาม Core value ของมหาวิทยาลัย อีกหนึง่ บทบาทของนักศึกษา คือ
การทำกิจกรรมต่างๆ เมือ่ มีเวลาว่าง นอกจากนี้ ทุกคนทีม่ สี ทิ ธิควรใช้สทิ ธิของตัวเองทีม่ อี ยู่ และเคารพสิทธิของผูอ้ น่ื ด้วย
¢èÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì :

§Ò¹¤×¹ÊÙàè ËÂéÒ “ÁËÔ´ÅÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

õó : MU Blue Night”

สมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดจัดงานคืนสูเ่ หย้า “มหิดลสัมพันธ์ ๕๓ : MU Blue Night”
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตัง้ แต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๓๐ น.
ณ ลานหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ศษิ ย์เก่าฯ ทุกรุน่ ทุกคณะ สถาบัน ได้พบปะสังสรรค์
ย้อนรำลึกถึงความหลังวันวานเก่าๆ กิจกรรมทีน่ า่ สนใจ อาทิ นัง่ รถรางชมภูมทิ ศั น์
บรรเลงเพลงโดยวง MU Pops Orchestra การแสดงประกอบการร้องเพลงภาษามือ
รำอวยพร การแสดงมายากล โชว์การเต้นลีลาศ บรรเลงเพลงโดยอิเลคโทนตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๕๗
ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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๗

PA

Performance
Agreement

โดย คณะทำงานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน

ประเด็นสำคัญใน....ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง PA
ตามทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ พวกเราเพิง่ จะถูกประเมินกันไปตาม
ประกาศฉบับนีเ้ มือ่ ไม่นานมานี้ คณะทำงานติดตามการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน สภาคณาจารย์ ซึ่งมีอาจารย์ภุชงค์
ลิขติ ธนสมบัติ เป็นประธาน ได้รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการทำ PA
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานต่าง ๆ และพบว่า
มีหลายประเด็นทีบ่ างส่วนงานปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องหรือไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ ดังนัน้ คณะทำงานฯ จึงขอ
นำเสนอประเด็นที่สำคัญในประกาศฉบับนี้ เพื่อให้ทุกท่าน
ได้รบั ทราบร่วมกัน ดังนี้
ตามประกาศ ข้อ ๒ วรรคสอง ส่วนงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน อาจกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและภาระงานของส่วนงานเป็นการเฉพาะเพิ่มเติม
จากทีก่ ำหนดไว้ในประกาศนีไ้ ด้ โดยให้สว่ นงานประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมิน
ประเด็น หากส่วนงานใดมีการออกประกาศหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จะต้องดำเนินการดังนี้

๘

๑. ออกประกาศส่วนงานเฉพาะเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้
ในประกาศนีเ้ ท่านัน้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน
๒. ส่วนงานประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมิน คือ
ตามประกาศ ข้อ ๔
ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๑ กันยายน ถึง ๒๘/๒๙ กุมภาพันธ์ ปีถดั ไป
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ปีเดียวกัน
ตามประกาศ ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่ส่วนงาน
จะใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย และนำผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ
แล้วแต่กรณีดงั นี้
(๑) พัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ าน
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
(๓) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(๔) ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น เลือ่ นขัน้
เงินเดือน ค่าตอบแทน การให้เงินรางวัลและ อืน่ ๆ
(๕) ประกอบการพิจารณาจ้างต่อหรือขยายสัญญาจ้าง
ประเด็น ในรอบการประเมินทีผ่ า่ นมาในบางส่วนงานมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็นธรรม โดยมีเจตนาเพือ่ การ
กลัน่ แกล้งและลงโทษ เช่น ไม่ให้ขน้ั เงินเดือน มากกว่าการประเมิน
เพือ่ การพัฒนา

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ตามประกาศ ข้อ ๖ ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า
“ผูป้ ระเมิน” และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ผูร้ บั
การประเมิน”มีการตกลงร่วมกันถึงการมอบหมายงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยกำหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบตามคำบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งงาน และความรู้
ความสามารถ ผูร้ บั การประเมินและผูป้ ระเมินต้องร่วมกันกำหนด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน และให้ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน และจัดทำก่อนรอบการประเมินแต่ละครัง้ ตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ ำหนดแนบท้ายประกาศนี้
ประเด็น การจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน ต้องมีการตกลงกัน
ระหว่างผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน แต่ในความเป็นจริงมีหลาย
ส่วนงานใช้วธิ ตี ง้ั เป้าหมายทีต่ อ้ งการนำเสนออธิการบดี โดยขาดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร แล้วมาบังคับให้แต่ละภาควิชาต้องมาสัง่ ให้
ลูกภาคทำให้ได้ตามเป้าหมาย จึงไม่เป็นการตกลงกันอย่างแท้จริง เป็น
“one way agreement” หรือ การสัง่ จากข้างบนลงสูข่ า้ งล่าง
ตามประกาศ ข้อ ๘ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทำหน้าที่
๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ทีต่ กลงกันไว้กอ่ นแล้ว โดยพิจารณาจากข้อมูล/สถิตทิ เ่ี ก็บได้ตาม
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
๒. การประเมินสมรรถนะ ให้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน พิจารณามอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ร่วมประเมินสมรรถนะของผูร้ บั
การประเมินตามรูปแบบของการประเมิน สมรรถนะ แบบ ๓๖๐ องศา
ประเด็น การประเมินสมรรถนะ ไม่มกี ารประเมิน ๓๖๐ องศา
อย่างแท้จริง บางหน่วยงานมีการเลือกผูป้ ระเมินทีไ่ ม่เหมาะสม ขาด
ความชอบธรรม เช่น มีการเลือกแต่บคุ คลคุน้ เคยเพือ่ ประเมินกันเอง
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานควรจะสามารถประเมินผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงขึน้ ไปได้
ตามประกาศ ข้อ ๙ เมือ่ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การประเมินแล้วเสร็จ
ให้ลงลายมือชือ่ ไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การประเมิน
และแจ้งให้ผรู้ บั การประเมินทราบผลการประเมินเป็นรายบุคคล ทัง้ นี้
ผูป้ ระเมินต้องวางแผนการพัฒนาผูร้ บั การประเมิน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการทำงานของผูร้ บั การประเมิน พร้อมร่วมกัน
กำหนดข้อตกลงการปฏิบตั งิ านสำหรับรอบต่อไป

ประเด็น การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคน ดังนัน้ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ านรอบต่อไป จะทำได้
หลังจากทีม่ กี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านรอบนีเ้ สร็จสิน้ แล้วเท่านัน้
เพือ่ นำข้อมูลไปประกอบกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ านรอบใหม่
แต่มบี างส่วนงานมีการทำข้อตกลงการปฏิบตั งิ านรอบใหม่ โดยทีก่ าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านรอบทีผ่ า่ นมายังไม่เสร็จสิน้
ตามประกาศ ข้อ ๑๑ สัดส่วนขององค์ประกอบการประเมิน
ผลงานและการประเมินสมรรถนะกำหนดไว้ ดังนี้
๑) ตำแหน่งประเภทผูส้ นับสนุน
๘๐ : ๒๐
๒)ตำแหน่งประเภทวิชาการ
๘๐ : ๒๐
๓) ตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
๕๐ : ๕๐
๔) ตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารอืน่ ๆ
๖๐ : ๔๐
ประเด็น บางส่วนงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตำแหน่งผูช้ ว่ ยคณบดี และรองหัวหน้าภาควิชา แบบตำแหน่งผูบ้ ริหาร
คือ ๕๐ : ๕๐ ซึง่ ตำแหน่งดังกล่าวไม่ถอื เป็นผูบ้ ริหารตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง ชือ่ ตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนัน้ ตำแหน่งทัง้ สองนี้
ต้องถูกประเมินแบบตำแหน่งวิชาการ ในอัตราส่วน ๘๐ : ๒๐
ตามประกาศ ข้อ ๑๗ ให้สว่ นงาน/หน่วยงานวางระบบจัดเก็บ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ และให้ถือว่าคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็นความลับ
ประเด็น ให้สว่ นงานดำเนินการอย่างมีระบบ หากผูท้ ไ่ี ม่มหี น้าที่
ในประกาศดังกล่าว แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะใช้อำนาจใด
ก็ไม่สามารถทราบได้ เว้นแต่คณะกรรมการประเมิน หรือเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องในการขึน้ เงินเดือน
(ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ท่ี www.senate.mahidol.ac.th)

จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทราบจากส่วนงานต่างๆ พบว่า มีหลายประเด็น
ทีบ่ างส่วนงาน/หน่วยงาน ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องหรือไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
เจตนารมณ์ทถ่ี กู ต้องของประกาศฉบับนี้ ซึง่ คณะทำงานฯ จะได้
วิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในข่าว
สภาคณาจารย์ฉบับต่อไป ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มรี ะบบการมอบหมายงาน
และการประเมินทีช่ อบธรรม ซึง่ จะนำมาสูบ่ รรยากาศการทำงาน
และอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข โปรดติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ.
ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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๙

สังเคราะห์บทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง สภาคณาจารย์กับการทำงานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ในมหิดล ด้วยการเรียนรู้

เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน (ฉบับต่อเนื่อง)
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โชคชัย บูตกิ แคมป์ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
©ºÑºµèÍ¨Ò¡à´×Í¹ ¡.¤. õó

...กล่าวโดยสรุปคือ บุคลิกของคุณโชค บูลกุล นัน่ แหละ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ
ให้พนักงานทุกคนอยากเก่ง อยากดี คุณโชค บูลกุล ทำให้พนักงานที่นั่น
สร้างฟาร์มโชคชัย ให้เป็น First choice ของนักท่องเทีย่ วด้าน Agro-tourism

สภาคณาจารย์กบั มหิดล
เห็นความสำเร็จ ของฟาร์มโชคชัยแล้ว สมาชิกสภาคณาจารย์
หลายคนแอบคิดแอบฝันอยากให้มหิดลเป็น First choice
สำหรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เหมือนอย่าง
ที่ฟาร์มโชคชัยเป็น First choice ของนักท่องเที่ยวเชิง
Agro-tourism บ้าง (คิดใหญ่ไว้กอ่ น) โจทย์นค้ี วรถือเป็น
โจทย์สำคัญสำหรับมหิดล ถ้าคนมหิดลตีประเด็นเรื่องนี้
แตก หา Niche market ของตัวเองให้พบ ก็อาจจะทะลุเพดาน
ความคิดบางอย่างได้ ในความเห็นของผู้เขียน ธงของการ
เป็นหนึง่ ในร้อย อาจเป็น “กุศโลบาย” ให้คนมหิดลตืน่ ตัว
พัฒนาตัวเอง ไปสูค่ วามสำเร็จขัน้ สูงสุด (Ultimate success)
ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของคนบนโลกยุคใหม่
(นักศึกษา สังคม มนุษยชาติ) ได้ดีขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์
ดังกล่าว องคาพยพทุกส่วนของมหิดล รวมทัง้ สภาคณาจารย์
เอง ก็ตอ้ งเรียนรู้ เพือ่ ก้าวไปพร้อมๆ กับองคาพยพส่วนอืน่ ๆ
การประชุมสัมมนาที่ฟาร์มโชคชัยครั้งนี้ จึงเป็นการ
ร่วมคิด ร่วมทบทวนบทบาทของตัวเอง ซึ่งถ้าหากมองใน
ภาพรวม งานของสภาคณาจารย์ในปัจจุบนั มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ งานเชิงรับ (Routine) ซึง่ ทำในนามของ
คณะกรรมการ (Steering committee) ถึง ๗ คณะ โดย
สภาคณาจารย์สง่ ตัวแทนไปร่วมเป็นกรรมการกับส่วนงานอืน่ ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ รับทราบปัญหาและเสนอแนวทาง
แก้ไข ปัญหาบางอย่างถูกนำเข้าทีป่ ระชุมประจำเดือน เพือ่
ให้สมาชิกสภาคณาจารย์ชว่ ยกันออกความคิดเห็นหาข้อสรุป
บางครัง้ ต้องลงมติเพือ่ เสนอแนะไปยังผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป มีการสะท้อนความคิดเห็นในทำนองว่า นับเป็นเรือ่ ง
ทีน่ า่ ยินดีทผ่ี บู้ ริหารมหาวิทยาลัยรับฟังข้อเสนอแนะและนำไป
ปฏิบัติทุกครั้งที่เสนอแนะจากสภาคณาจารย์ แต่สมาชิก
สภาคณาจารย์กต็ อ้ งกลับมาถามตัวเองว่า ปัจจุบนั เรามีขอ้ มูล

๑๐

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ดี มีคุณภาพมากพอหรือยัง
ทีจ่ ะนำไปเสนอผูบ้ ริหาร ในความเห็นของผูเ้ ขียน คือ ไม่
นอกจากนี้ ลักษณะงานเชิงรับของสภาคณาจารย์ดงั กล่าว
ก็ถกู ตัง้ ข้อสังเกตว่า ไม่สามารถสแกน (scan) ล้วงลึกแบบเข้าใจ
ั หา
เข้าถึงปัญหาในระดับรายละเอียด ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงยังมีปญ
อีกมากมายหมักหมมอยูภ่ ายในโครงสร้างการบริหารจัดการ
หากไม่มกี ารหยิบยกเข้าสูท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ
สมาชิกสภาคณาจารย์กไ็ ม่มโี อกาสรับรูค้ วามจริง สภาคณาจารย์
ต้องการให้คนที่ได้รับความเดือดร้อน “ส่งเสียง” มาที่
สภาคณาจารย์บา้ ง แต่กม็ ผี ตู้ ง้ั ข้อสังเกตเช่นกันว่า กรณีแบบนี้
เกิดขึน้ น้อยมากจนอาจกล่าวได้วา่ ยังไม่เคยเกิดขึน้ ซึง่ อาจเป็น
เพราะคนมหิดลเองก็ยงั ไม่รจ้ ู กั หรือเข้าใจบทบาทของสภาคณาจารย์
ดีพอ หรืออาจไม่เป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ไว้วางใจของประชาคมก็เป็นได้
ทางออกของปัญหาดังกล่าว สภาคณาจารย์นา่ จะมีการสือ่ สาร
ภายในให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาคมรู้จักและใช้ประโยชน์
สภาคณาจารย์ไม่ควรเป็นองค์กรทีใ่ ห้บริการเฉพาะสายอาจารย์
เท่านัน้ แต่นา่ จะเป็นทีพ่ ง่ึ ของสายสนับสนุนได้ดว้ ย
ลักษณะที่ ๒ งานเชิงรุกหรืองานเชิงนวัตกรรม ซึง่ เป็น
งานทีไ่ ด้รบั ความสำคัญน้อยมากในปัจจุบนั งานในลักษณะที่ ๒
ได้แก่ งานทีร่ บั ผิดชอบโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc
committee) เพื่อรับผิดชอบภารกิจบางอย่าง เพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในหมูป่ ระชาคมชาวมหิดลอย่างมาก ทีก่ ำลัง
เตรียมงานอยูใ่ นขณะนีไ้ ด้แก่ งาน TQF และงานเกีย่ วกับ PA
ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและต้องการความรู้เชิงลึก เพื่อ
ตอบโจทย์การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย งานประเภทนี้
น่าจะเป็นงานหลักของสมาชิกสภาคณาจารย์ เพราะเป็น
การทำงานเชิงความรู้ เปิดประเด็น เพือ่ ให้เกิดผลกระทบต่อ
นโยบายสาธารณะได้ตามปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน”

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ยังมีประเด็นอืน่ ๆ ทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในกลุม่ สมาชิก
สภาคณาจารย์ นัน่ คือประเด็นเรือ่ งการประชุมปรึกษาหารือในระดับต่างๆ (Routine
meeting) โดยปัญหาทีห่ ยิบยกมาพูดคือ วาระการประชุมทีอ่ ดั แน่นและการอภิปราย
ทางออกในเบือ้ งต้นคือ ควรนำวาระการประชุมเฉพาะ
แสดงความเห็นแบบเยิน่ เย้อ บางเรือ่ งใช้เวลาไปกับการอภิปราย
โต้เถียงแสดงความคิดเห็นมากเกินไป แต่หาข้อสรุปไม่ได้ เรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญ การมี Agenda การประชุมทีเ่ ปิดเผย
ทีป่ ระชุมสัมมนาร่วมกันวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่า และสร้างความรู้สึกไว้วางใจ ไม่หวาดระแวง นอกจากนี้
ความเป็นนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ ทำให้ตอ้ งรูท้ กุ เรือ่ งและ ประธานในทีป่ ระชุมต้องบริหารจัดการเวทีการพูดให้เหมาะสม
แสดงความเห็นในแทบทุกเรื่อง โดยไม่มีการให้น้ำหนัก เช่น การตัดบท การให้เวลาสมาชิกอภิปรายได้อย่างจำกัด
ความสำคัญของประเด็นทีน่ ำมาพิจารณา เมือ่ ได้โอกาสพูด วาระทีไ่ ม่มคี วามสำคัญ เช่น เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ ควรให้
บรรดาผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงใส่ความเห็นกันอย่างเต็มที่ สมาชิกอ่านเอง ไม่ควรปล่อยให้มกี ารพูดอภิปราย แต่ควร
บางครั้งถลำเข้าสู่โหมด (Mode) ของการโต้แย้ง ทำให้ ให้เวลากับวาระทีจ่ ำเป็นและมี
เสียเวลามากโดยใช่เหตุ บางครัง้ การอภิปรายโต้เถียงนาน ความสำคัญมากกว่า ฯลฯ ส่วน
เกินไป ทำให้เกิดการเบียดแย่งเวลาของวาระอืน่ ๆ ทีม่ คี วาม สมาชิกก็ควรให้ความร่วมมือ
สำคัญมากกว่า ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้อย่างเต็มที่ เพือ่ รักษาบรรยากาศและช่วย
ให้การประชุมมีคณ
ุ ภาพมากขึน้
เพราะสมาชิกรูส้ กึ ล้าจากการประชุมทีน่ านเกินไป

ประเด็นอืน่ ๆ

บทสรุป
ผู้เขียนพยายามตอบคำถามว่า
การประชุมสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย์
ในครัง้ นี้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ ี างไว้หรือไม่
อย่างไร โดยสรุปเป็นข้อๆ ได้ดงั นี้
ประการที่ ๑ การออกไปเรียนรูร้ ว่ มกันนอกสถานที่
ภายใต้บรรยากาศและสถานที่ (Setting) ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ทำให้เกิดความตืน่ ตาตืน่ ใจ (Sense of wonderment)
กระตุน้ ให้เกิดการคิดนอกกรอบ มีจนิ ตนาการและความคิด
ใหม่ๆ แต่การไปอยูใ่ นสถานทีแ่ บบนี้ ต้องอาศัยการจัดการ
เชิงกระบวนการทีด่ ี และใช้เวลาอย่างน้อย ๒-๓ วัน ความคิด
ดีๆ จึงจะเกิดการตกผลึกและนำไปใช้ประโยชน์รว่ มกันได้
อย่างไรก็ตาม เสียงสะท้อนจากวงสนทนารอบสุดท้าย
จากสมาชิกก็ออกมาในทางบวก แต่ละคนรูส้ กึ ดี รูส้ กึ ถึง
ความเป็นมหิดล แม้จะอยูต่ า่ งคณะ/สถาบัน การได้รจู้ กั กัน
ดีขน้ึ จะทำให้รว่ มงานกันได้ดกี ว่าเดิม จากการประเมิน
ในเบือ้ งต้น แม้วา่ การสัมมนาครัง้ นี้ จะใช้เวลาสัน้ ๆ แต่ก็
สามารถทำให้สมาชิกสภาคณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญ
ของบทบาทหน้าทีแ่ ละมีกำลังใจทำงานเพือ่ มหาวิทยาลัยมากขึน้

ประการที่ ๒ แม้วา่ การสัมมนาครัง้ นี้ จะไม่ตอบคำถาม
เกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่จากการฟังบรรยายพิเศษ
และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการสนทนาแบบ Dialogue
ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ก็พอจะทำให้สมาชิก
บางท่าน มองเห็นแนวทางว่าจะทำงานร่วมกับส่วนงาน
อืน่ ๆ อย่างไร
การทำงานร่วมกับส่วนงานอืน่ ๆ ในมหิดล จะต้อง
สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ (Trust) และการเป็น
ผูฟ้ งั ทีด่ ี (Emphatic listening) เช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ นั
ในวงสนทนา คือแต่ละคนมีอสิ ระ ด้วยการเลือกตนเอง
เป็นผูพ้ ดู (Self-selection) (ในขณะทีบ่ างคนเลือกเป็น
ผูฟ้ งั ) และสามารถพูดในส่งทีต่ นเองอยากพูด โดยผูท้ ่ี
ไม่ได้พูดทำหน้าที่ฟังด้วยความเคารพและให้เกียรติ
หากสามารถสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจและการเป็น
ผูฟ้ งั ทีด่ ี ให้กลายเป็นวิถปี กติของคนในองค์กรได้ ความ
ร่วมมือระหว่างส่วนงานภายในมหิดลจะเกิดได้ไม่ยาก
แต่ตอ้ งอาศัยการทำเป็นประจำ จึงจะเกิดผล

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

๑๑

บรรณาธิ ก ารแถลง
โดย อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
สวัสดีค่ะชาวมหิดลทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้มีบทความสังเคราะห์บทเรียนจากการสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารของสภาคณาจารย์ตอ่ จากฉบับเดือนกรกฎาคม บทความประเด็นสำคัญในประกาศมหาวิทยาลัย
เรือ่ ง PA ข้อสรุปการสานเสวนา เรือ่ ง ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรปู ประเทศไทย และการสังเคราะห์ความรูจ้ าก
วงสานเสวนา TQF กับแนวทางประชาคมมหิดล ซึง่ บทความเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก
ในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ในสังคม อยากมีสว่ นช่วยในการพัฒนาสังคมให้ดขี น้ึ ให้นา่ อยูม่ ากขึน้ เพราะสังคมของเรา
จะเป็นอย่างไร ก็ขน้ึ อยูก่ บั มันสมองสองมือหนึง่ ใจของเรา ทีจ่ ะทำหน้าทีข่ องตนเองให้ดที ส่ี ดุ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐาน
จิตใจทีด่ งี ามและการกระทำทีเ่ คารพสิทธิข์ องผูอ้ น่ื มิใช่หรือ ท้ายทีส่ ดุ นี้ ขอหยิบยืมข้อความจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลทีว่ า่ “คนสำราญ...งานสำเร็จ” มาฝากให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไตร่ตรองดูวา่
มีความสำราญเกิดขึ้นในหมู่คนทำงาน (เพื่อส่วนรวม) หรือไม่ เพราะงานที่สำเร็จจากคนที่สำราญกลุ่มนั้น
สามารถจะนำพาไปสูค่ วามสำเร็จทีย่ ง่ั ยืนของสังคมได้
ข่าวสภาคณาจารย์มีพื้นที่ให้กับท่านที่มีความประสงค์จะส่งบทความข้อคิดที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
หรือเพิม่ ความรูใ้ นแต่ละสาขา กรุณาส่งมาได้ท่ี สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชัน้
๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือส่งทางอีเมลที่ senate@mahidol.ac.th ค่ะ
à¨éÒ¢Í§
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๕
๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
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๙๙๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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