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วาระการประชุม 

บทบาทหนา้ที่สภาอาจารย ์กจิกรรมในรอบปี 2561 

 ช้ีแจงงบรายรบั-รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประกาศคณะฯ ฉบบัใหม่ เรื่องสภาอาจารยร์ามาธิบดี พ.ศ. 2561 

แผนการด าเนินการของสภาอาจารยต์่อไป 

 ช่องทางการติดต่อ 

รบัฟงัความคิดเหน็ ตอบขอ้ซกัถามจากคณาจารย ์
 



บทบาทหนา้ที่สภาอาจารย ์

ประกาศคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี เรื่อง สภาอาจารยร์ามาธบิดี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 (๑) เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่คณบดีในกจิการต่างๆ ของคณะ 
 (๒) ปฏบิตัภิารกจิของคณะตามที่คณบดีมอบหมาย 
 (๓) เป็นตวัแทนอาจารยใ์นการติดต่อสมัพนัธก์บัองคก์รอืน่ 
 (๔) สง่เสรมิความสามคัคี เชิดชูผดงุเกยีรติและจรรยาบรรณของอาจารย ์
 (๕) พทิกัษส์ทิธิอนัชอบธรรมของอาจารย ์
 (๖) ตดิตามและประเมินผลการพฒันาอาจารยใ์นคณะดา้นทกัษะแหง่วิชาชีพ 



กจิกรรมในรอบปี 2561 

  การจดักจิกรรมเสวนา 

  การเขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 

  การจดัท าโครงการรณรงคส์ง่เสรมิวฒันธรรมในคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 

  การเสนอช่ืออาจารยเ์พือ่รบัรางวลัต่างๆ 

  การจดัการเลอืกตัง้ 



การจดักจิกรรมเสวนา 

  กพอ. 60 สกดั vs สง่เสรมิความกา้วหนา้ทางวชิาการของอาจารย ์พม. 

  เสวนาการสรรหาผูอ้ านวยการโรงเรยีนแพทยร์ามาธบิดี 

  เสวนากบัผูอ้ านวยการโรงเรยีนแพทยร์ามาธบิดีคนแรก ทศิทางของแพทยศาสตรศึ์กษารามาธิบดี กบั 

สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดินทร ์

  สทิธปิระโยชน์ของพนกังานมหาวทิยาลยั และ Malpractice Insurance  

 

 



เสวนา กพอ. 60 สกดั vs สง่เสรมิ 

ความกา้วหนา้ทางวชิาการของอาจารย ์พม. 



เสวนาการสรรหาผูอ้ านวยการโรงเรยีนแพทยร์ามาธิบดี 



เสวนากบัผูอ้ านวยการโรงเรยีนแพทยร์ามาธิบดีคนแรก ทิศทางของ

แพทยศาสตรศึ์กษารามาธิบดี กบั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดินทร ์



เสวนาสทิธิประโยชน์ของพนักงานมหาวทิยาลยั 

 และ Malpractice Insurance  



การเขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
  ประธานสภาอาจารยเ์ป็นสมาชิกสภาคณาจารยม์หาวทิยาลยัมหดิลประเภทผูแ้ทนสว่นงาน  

  ประธานสภาอาจารยร์่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการองคก์รแพทยร์ามาธบิดี 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

  คณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ 

  คณะกรรมการโครงสรา้งของคณะฯ 

  ประธานสภาอาจารยเ์ป็นผูแ้ทนคณะฯ ในคณะกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบของแพทยสภา เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 

 



การจดัท าโครงการรณรงคส์ง่เสรมิวฒันธรรม 

ในคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
  โครงการรณรงคก์ารใชล้ฟิต ์ 

  โครงการรณรงคก์ารใชท้ี่จอดรถ 

  โครงการรณรงคก์ารใชท้างเดินเทา้ 
 

วตัถปุระสงค ์

  เพือ่ใหเ้กดิการตระหนกัถงึในการใชท้รพัยากรที่มีอยูจ่ ากดั 
  เพือ่สง่เสรมิคุณธรรมและวฒันธรรม ความมีน ้าใจ ความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ในตวับคุลากรของรามาธิบดีและประชาชน

ที่มาใชบ้รกิารในโรงพยาบาล 
  เพือ่ใหเ้กดิภาพลกัษณ์และสงัคมที่ดีในโรงพยาบาลรามาธบิดี 

 

 



โครงการรณรงคก์ารใชล้ฟิต ์ 



โครงการรณรงคก์ารใชท้ี่จอดรถ 



โครงการรณรงคก์ารใชท้างเดินเทา้ 



การเสนอช่ืออาจารยเ์พือ่รบัรางวลัต่างๆ 
  เสนอช่ืออาจารยแ์พทย ์เพือ่มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ อาจารยแ์พทย ์ประจ าปี 2560 ไดแ้ก่ ผศ. นพ.ครรชิต ลขิิตธนสมบตั ิ

ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 

  เสนอช่ือแพทยดี์เด่นแพทยสภาประจ าปี 2561 ไดแ้ก่ ผศ. นพ.วชิิต ชีวเรอืงโรจน์ ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  

  เสนอช่ือแพทยต์น้แบบแพทยสภา ไดแ้ก่ 

                ศ.เกยีรตคิณุ นพ.พูนพศิ อมาตยกลุ   วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล 

                รศ. นพ.ภาณุวฒัน์ เลศิสทิธิชยั ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 

  เสนอช่ืออาจารยต์วัอย่างของสภาคณาจารยม์หาวทิยาลยัมหดิล ไดแ้ก่ ผศ.นพ.สพุจน์ ตลุยาเดชานนท ์ภาควชิาอายรุศาสตร ์

  เสนอช่ืออาจารยแ์พทย ์เพือ่มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ อาจารยแ์พทย ์ประจ าปี 2561 ไดแ้ก่ ผศ. นพ.ทนนัชยั บญุบูรพงศ ์ภาควชิา
วสิญัญวีทิยา 

 



การจดัการเลอืกต ัง้ 
  การจดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาคณาจารยม์หาวทิยาลยัมหดิล ประเภทผูแ้ทนทัว่ไป พ.ศ. 2561 

  การจดัการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากคณาจารยป์ระจ า พ.ศ. 2561 

  การจดัการเลอืกตัง้กรรมการประจ าคณะฯ จากคณาจารยป์ระจ า พ.ศ. 2561 



ช้ีแจงงบรายรบั-รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560-61 
งบประมาณประจ าปี 1 ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561 

สรุปค่าใชจ้า่ยแยกประเภท 
งบประมาณ

ประจ าปี 

งบประมาณที่ใช ้

จรงิ 
รวมรายจา่ย 

1.ค่าอาหารกลางวนัในการประชมุ       20,160.00        12,817.00  

2.ค่าอาหารว่าง         8,400.00          1,572.50  

3.สวสัดิการดูแลอาจารย(์พวงหรดี/กระเชา้ดอกไม/้

ของขวญั)       40,000.00        19,102.00  

4.ค่าโทรศพัทต์ิดต่อประสานงาน         6,000.00             447.80  

5. ค่าวสัดอุปุโภคบรโิภค (กาแฟ/เครื่องด่ืม/ค่าพาหนะ 

ฯลฯ)       20,000.00                    -    

6. กจิกรรมอืน่ๆ/เสวนา/โครงการ       71,400.00        38,684.50        72,623.80  



ประกาศคณะฯ ฉบบัใหม่  

เรื่องสภาอาจารยร์ามาธิบดี พ.ศ. 2561 

  การเปลี่ยนแปลง และวตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศว่าดว้ยการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาคณาจารย ์ประเภทผูแ้ทนสว่นงาน 

 - การมีสว่นร่วมจากภาควิชา/กลุม่สาขาวชิา/โรงเรยีน โดยเลอืกผูแ้ทนภาควิชาละ 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการ    

   ประเภท ก 

 - องคป์ระกอบและการไดม้าของคณะกรรมการสภาอาจารย ์2 ประเภท, ประเภท ก และ ประเภท ข 

 - การไดม้าของ ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ 



แผนการด าเนินการของสภาอาจารยต์่อไป 



ช่องทางการตดิต่อ 

Website 

Facebook 

Line 



รบัฟังความคดิเหน็ ตอบขอ้ซกัถามจากคณาจารย ์




