
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร 
ครั้งท่ี 1/2550 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2549  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม 2  (AHS 1207)  อาคารบรหิารและบรกิาร คณะสหเวชศาสตร 

………………………. 
 

ผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะสหเวชศาสตร     ประธานกรรมการ 
     (รองศาสตราจารยมาลินี   ธนารุณ) 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ    กรรมการ 
     (นางสาวศุภวิทู     สุขเพ็ง) 
3. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     กรรมการ 

            (นายนพดล     จํารูญ) 
4. หัวหนาภาควิชาเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย) 
 5.  รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กรรมการ 
      (นางสาวกาญจนา  จิตติพร) 

6. หัวหนาภาควิชารังสีเทคนิค     กรรมการ 
     (นางสาวภัสสุรีย  ชีพสุมนต) 
7. หัวหนาภาควิชากายภาพบําบัด     กรรมการ 
     (นางสาวโอปอร    วีรพันธุ) 
8. นางสาวธันยวีร  เพ็งแปน    กรรมการ 
9. นางสาวดวงเดือน  บุญทอง    กรรมการ 

       10.รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะสหเวชศาสตร       กรรมการและเลขานุการ 
     (นายอนุวัทย     เรืองจันทร) 
11.นางสริตา     เจริญทัศน   ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 
 1.  ผูชวยคณบดฝีายสหเวชศาสตรชุมชน     
       (ดร.สุรพล    ตั้งวรสิทธิชัย) 
 2.  นางสาวกาญดา  คันศร 
 
ผูไมมาประชุม 

รองคณบดีฝายวิชาการ       ลาคลอด 
(ดร.ศิริลักษณ     ธีระภูธร) 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  รองศาสตราจารยมาลินี  ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสหเวชศาสตร กลาวเปดประชมุคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 และขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องแจงเพื่อทราบ 
สรุปเรือ่ง 
 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

1.1   ดวยงานการเงินและพัสดุ (หนวยบัญชี) ไดจัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณป 2549  
ประจําเดือนกันยายน 2549  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 
 เลขานกุารไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

1.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 8/2549  ตามท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสหเวชศาสตรไดมกีารประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 
เวลา 09.00 น.  ณ หองประชมุ 2 อาคารบรหิารและบริการ คณะสหเวชศาสตร และฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํา
สรุปผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะสหเวชศาสตร ดังกลาวเรยีบรอยแลว โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตริับรองรายงานการคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 
8/2549  เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2549 โดยไมมีแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนือ่ง 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการเรียนนสิิตภาควิชาเทคนิคการแพทย ประจําภาคการศึกษาตน ปการศีกษา 2549 
สรุปเรือ่ง 
 ดวยภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร ไดจดัทําผลการเรยีนของนิสิตสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ประจําภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 ของชั้นปท่ี 2-4 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตผิลการเรยีนของนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทยตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2 ผลการเรียนนสิิตภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจําภาคการศึกษาตน  
    ปการศกีษา 2549 
สรุปเรือ่ง 
 ดวยภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร ไดจัดทําผลการเรียนของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจําภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 ของชั้นปที่ 2-4 รายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตผิลการเรยีนของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกตามเสนอ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเรียนนสิิตภาควิชารังสีเทคนิค ประจําภาคการศึกษาตน ปการศีกษา 2549 
สรุปเรือ่ง 
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 ดวยภาควิชารงัสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร ไดจัดทําผลการเรยีนของนิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค ประจํา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 ของชั้นปท่ี 2-4 รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตผิลการเรยีนของนิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิคตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 ผลการเรียนนสิิตภาควิชากายภาพบําบดั ประจําภาคการศึกษาตน ปการศีกษา 2549 
สรุปเรือ่ง 
 ดวยภาควิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร ไดจัดทําผลการเรียนของนิสิตสาขากายภาพบําบดั 
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 ของชั้นปท่ี 2-4 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตผิลการเรยีนของนิสิตสาขาวิชากายภาพบําบัดตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5 รางประกาศคณะสหเวชศาสตร เรื่อง หลกัเกณฑการพจิารณาใหรางวัลสนับสนนุการ 
    เผยแพรผลงานวิจยัสถาบนั 
สรุปเรือ่ง 
 ดวยหนวยวิจยั งานนโยบายและแผน ไดจัดทํารางประกาศคณะสหเวชศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาใหรางวัลสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัสถาบัน เพ่ือเปนการสนับสนุนของบุคลากรสายสนับสนุน
ในการเผยแพรผลงานวจิัยสถาบัน ฝายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ มอบหนวยวิจยั งานนโยบายและแผน นํารางประกาศเสนอ
คณบดีพิจารณาลงนามและเวยีนแจงบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การเสนอขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของ อ.ปรญิญา เลิศสนิไทย 
สรุปเรือ่ง 
 ดวยงานนโยบายและแผน (หนวยบุคคล) ขอสงผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของ  
อ.ปรญิญา เลิศสินไทย ท้ังนีห้นวยบุคคล ไดตรวจสอบระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารยของ อ.ปรญิญา เลิศสิน
ไทย แลว ครบกําหนดขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในวันที่ 1 ตลุาคม 2549 และภาควิชากายภาพบําบัด ได
ตรวจสอบผลงานเบื้องตนแลว ฝายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ เห็นชอบและมอบฝายบุคคลจัดสงไปยังมหาวิทยาลยัเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  
ระเบียบวาระที่5.1 ตูรับเรื่องผิดปกติ 
สรุปเรือ่ง 
 ตามที่คณะสหเวชศาสตร ไดจัดทําตูรับเรื่องผิดปกติ โดยมอบหมายตัวแทนคณาจารยจากอาจารยประจําซึ่ง
เปนคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร ดําเนินการเปดตูเพื่อรับเรื่องผิดปกติ  ตัวแทนคณาจารยขอแจงเรื่อง
ผิดปกติประจําเดือน ตุลาคม 2549 ดังนี้ 

1. เครื่องไลนกที่เปดอยูในขณะนี้ รบกวนระบบของหูเปนอยางยิ่ง ซ่ึงผูที่อยูในอาคารในชวงเปดเครื่อง
ไลนกตลอดเวลา คือ รปภ จะมีแนวทางอยางไรบาง ระดบัเสียงของเครือ่งไลนกจะเปนอันตรายตอหู
หรือไม 

2. ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงการใหรางวัลบุคลากรสายบริการที่ไมหยุดงานในรอบ 1 ป 
งบประมาณ เปน การใหรางวัลกับบุคลากรสายบริการท่ีหยุดงานนอยที่สุด ในรอบ 1 ปงบประมาณ 
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เนื่องจากเห็นวาทางคณะมีความตั้งใจท่ีจะใหรางวลับุคลากร จึงตองการใหมีความยืดหยุนในการ
ใหรางวลัสักเล็กนอย โดยมีผลในการดําเนินการตั้งแตวนัออกประกาศ จะเปนการดคีะ 

3. ตองการใหทางคณะจดักิจกรรมสรางความสัมพันธสําหรับอาจารยและเจาหนาที่ โดยใชกีฬางายๆ 
เปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธ เชน ปงปอง วิ่ง วอลเลย ฯลฯ เพราะการเลนกีฬากอใหเกิดสุขภาพท่ีดี ลด
ความเครยีด แบงปนความสขุ 

ตวัแทนคณาจารยขอนําเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
1. คณะกรรมการเห็นควรใหบรษิัทดําเนนิการทดสอบคลื่นความถีว่าเปนชนิดใดและควรปดเครื่อง

ช่ัวคราวกอน 
2. เห็นควรปรับแกประกาศคณะสหเวชศาสตร เรื่อง สวัสดกิารและผลประโยชนตอบแทนของ

คณะสหเวชศาสตร กรณรีางวัลไมหยุดงาน 
3. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตแจงการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธสําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี โดย

จะดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพแกนิสิต กิจกรรมแกวเจาจอมสมัพันธ ครั้งท่ี 2 ซึ่งจะกําหนด
จัดกิจกรรมดังกลาวประมาณเดือนมกราคม 2550 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหดําเนนิการดังนี ้
1. มอบเลขานุการแจงบรษิัทมาดําเนินการทดสอบคลื่นความถี่ของเสียงวาเปนคลื่นเสียง

ธรรมดา หรือ Ultrasonic 
2. มอบผูชวยเลขานุการประสานงานหนวยบคุคลเพื่อจดัทํารางเปลี่ยนเกณฑประกาศรางวัล

ไมหยุดงานนําเสนอคณบดีกอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา 
3. มอบหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงาน แจงบุคลากรสังกดัทุกทานกรณแีจงเรื่องผิดปกติ

ใหลงชื่อทุกครั้งเพื่อการแจงผลยอนกลับ ทั้งนี้ช่ือของผูแจงเรื่องจะไมเปดเผยในที่ประชุม 
4. มอบตัวแทนคณาจารยแจงผลมติที่ประชุมใหกับผูแจงเรือ่งผิดปกติที่ลงชื่อทราบ 
 

 
ปดประชุมเวลา 12.30  น. 
 

 
 
 

ประธาน (ลงชื่อ)  

(รองศาสตราจารยมาลินี  ธนารุณ)  
  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)  

(นายอนุวัทย   เรืองจนัทร)  
 ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)  

(นางสริตา  เจรญิทัศน)  
 


