
ขอคําถามของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในงาน Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1/2559 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หอง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล   
จํานวนผูสอบถามทั้งสิ้น 30 คน รวม 45 คําถาม 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

1. จะเบิกคาทําฟนกับสํานักงานประกันสังคม และมีเอกสารการเบิก จะฝากหนวยงานใด ไปสงใหไดไหม

คะ จะไดไมเสียเวลาไปยื่นดวยตนเอง 

2. คาตอบแทนฯ ในสลิปเงินเดือน ใหแจงวาเปนเดือนอะไรดวย ไดไหมคะ 

3. ขอใหปรับปรุงรถรับ-สง บุคลากรใหดีข้ึนครับ 

4. ปญหาที่จอดรถที่คณะวิทยศาลายาที่ไมเพียงพอ และพื้นที่จอดไมเหมาะสม ตองปนปาย ไมทราบวา

ทางคณะฯ จะชวยแกไขไดไหมคะ 

5. ปญหาที่จอดรถใตอาคารสตางค ?? รถที่จอดอยูใตอาคารสตางคหลายๆ คันที่จอดทิ้งไว และจอดทิ้งไว

คางคืนหลายๆ คัน ทําไมจอดทิ้งไวได (มีเจาของหรือเปลา ?) บางคันฝุนหนามากๆ ถาไมใชทาํไมไม

จําหนาย 

6. หอง Fitness จะมีบุคลากรเขามาใช แตมักจะใชอํานาจในการขมขูผูเลนทานอ่ืน หรือกดดันเพ่ือท่ีจะ

เลนเครื่องเลนเครื่องนั้น กรณีนี้ขอรองเรียนและจัดการกับบุคลากรคนนั้นไดหรือไม 

7. อยากใหขยายหอง Fitness พรอมกับเก็บคาใชใหสูงข้ึนเพ่ือเขากับคาใชจาย 

8. สวัสดิการ การกีฬา ชวยลดราคาคาบริการลงบางไดไหม อยากใหปรับปรุงหองอาบน้ําของสระวายน้ํา

ดวย บางหองชํารุด การตออายุบัตร ถาตอเหมือนเดิมก็ไมนาจะใชเอกสารเพ่ิมเติมอีก นอกจาก

ใบรับรองแพทย 

9. เรียนถามคณบดี/รองฝายบริหาร ชวงวันหยุดยาวตอเนื่องตามเทศกาลตางๆ พนักงานมีสิทธิลา

พักผอนตอเนื่องไดหรือไม หากไมได ตองเก็บสิทธินี้ไวลาพักผอนตางประเทศอยางเดียวใชหรือไม สวน

ลาพักผอนในประเทศหามลายาว ลาไดเฉพาะสั้นๆ ใชหรือไม ดวยความเคารพอยางสูง 

10. วันท่ี 11-12 เมษายน 59 ลาไดรึเปลา (ขอคําตอบที่ชัดเจน) 

รานอาหาร 

11. สามารถควบคุมราคา อาหาร ตลาดนัด ไดไหมคะ เชน ขาวแกง 2 อยาง = 40 บาท ราคาอาหารตึก

กลมบางรานดวยคะ 

12. อยากใหมีราน Health Food ที่ขายอาหารเพ่ือสุขภาพ อาจจะมังสวิรัติ หรือไมใชก็ได แตเปนอาหาร

เพ่ือสุขภาพโดยตรง 

13. พัดลมดูดอากาศที่โรงอาหารเสียงดังมาก แกไขไดไหม แมคาหูอื้อไปหมดแลว 

14. หองน้ําโรงอาหาร ชวยปรับปรุงดวยคะ ผนังผุหมดแลว ขอบคุณคะ 



15. เมื่อไหรจะมีการปรับปรุงหองน้ําทางดานโรงอาหารใหดูดีข้ึน, นาใชคะ 

16. อยากใหทางคณะดูแลเรื่องความสะอาดของผูคาในโรงอาหารคะ หลายครั้งพบแมคาหยิบอาหารโดย

มือเปลา ละเลยการใชถุงมือคะ 

17. รานอาหาร เพียงพอนะคะ เพราะอาหารเหลือแทบทุกราน ไมใชไมเพียงพอ แตที่เหลือเพราะรสชาติ

ไมไดเรื่องคะ 

18. ปญหาอาหารไมพอ เกิดขึ้นไมบอยนานๆ ครั้ง รานคารอบๆ รวมเซเวนอีเลฟเวนก็เปนทางออกอยูแลว 

19. ขอเสนอใหคณะใหความรูเก่ียวกับสุขภาพแกลูกจาง คนสวน คนขายอาหาร ใหมีสุขภาพท่ีดี 

นโยบายดานบุคลากร 

20. เรียนคณบดีที่เคารพรัก อยากทราบวา เวลาแตงตั้งพนักงานเงนิอุดหนุน จะบรรจุเจาหนาที่ที่

สวนกลางมากกวาเจาหนาที่ตามภาควิชา ทําไมไมมองตามลําดับการบรรจุ 

21. ขอใหแยกวงเงินที่จัดสรรใหภาควิชา ในการเลื่อนเงนิเดือนของสายวิชาการและสายสนับสนุนออกจาก

กัน เพราะสายวิชาการเงินเดือนสูง แคสายวิชาการไดเลื่อนเงินเดือน 4% ก็ทําใหเงินไมเหลือถึง

สายสนันสนุนแลวคะ 

22. พนักงานรายไดมีโอกาสจะปรับเปนพนักงานอุดหนุดไดไหมคะ 

23. ลูกจางชั่วคราวจะมีโอกาสบรรจุหรือโยกยายใหมีอนาคตที่ม่ันคงบางไหม (ลูกจางชั่วคราวตอนนี้มีไมก่ี

คน) 

24. ขอทราบนโยบายดาน HR มีการสงเสริมใหพนักงานสวนงาน (เงนิรายไดคณะ) ใหเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบประมาณ) หรือ กรณีที่ทํางานมานาน แตยังไมไดรับการสนับสนุนเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

25. แนวทางในการปรับปรุงงาน HR ใหสงเสริมบุคลากรในความกาวหนาอยางแทจริง 

26. มีนโยบายในการรับบุคลากร (สายวิชาการ อาทิเชน อาจารย) อยางไร ไดยินมาวาตองทําแผนการรับ

คนกอน แลวถามีบุคลากรที่ดีมาสมัคร แสดงวายังรับไมไดใชหรือไม ถายังไมไดทําแผน แลวคณะจะให

ทําแผนการรับบุคลากรภายในเมื่อไหร อยางไร ควรดวนไหม? เสียดายโอกาสในการรับคนที่มีคุณภาพ 

27. เรียน คณบดี คณะวิทยาศาสตร อยากทราบวามีหนังสือถึงพนักงานมหาวิทยาลัยใหสามารถตออายุ

การทํางานได แตทําไมทุกคนจะตองไดคะแนนประเมินดีเดนทั้ง 6 ครั้ง ซึ่งเปนไปไมได ยังไงทุกคนจะ

ไมสามารถถูกใจของผูที่ประเมิน พูดไปก็เหมือนนอยใจนิดๆ วาทําไมไมดูแตละคนวาทํางานแบบไหน 

ไมใชซื้อขาวใหเราเลยประเมินใหดีเดนทุกครั้ง ทําแบบนี้ทานคณบดีวาถูกหรือ ทานชวยตอบใหหาย

ของใจดวย ขอบพระคุณมาก จากพนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง 

 

 

 



อาคารและสถานที่ 

28. กรณีไฟฟาดับ (หมอแปลงระเบิด) สงผลกระทบตองานวิจัยของอาจารยและนศ.บัณฑิตฯ บางครั้งอาจ

ตองเริ่มงานวิจัยใหม เพราะเซลลที่เลี้ยงตาย ทางคณะฯมีมาตรการปองกัน หรือมาตรการสํารองเรื่อง

ไฟฟาดับอยางไรคะ? 

29. ปญหากอกน้ําที่ตึกเคมีหองน้ําหญิง ทําไมหองน้ําไมใชแบบปด-เปด ตอนนี้ปญหากดน้ําตองม ี2 มือ ใช

มือเดียวกดไมได ถามีมือไมวางใชไมได กดแลวน้ําไหลไมทัน ทิ้งโดยเปลาประโยชน 

30. การปรับปรุงสถานที่เปนสิ่งที่ดี แตขอใหคํานึงถึงความเปนธรรมชาติและตนไมใหญ ไมควรเอาปูนมา

ทําลาย ปจจุบันตนไมใหญเหลือนอยมาก 

31. กลิ่นคาว-น้ําเนาในคณะวิทย ควรแกไขใหไดผลจริง 

32. ลวดสลิงในลิฟท ควรตรวจสอบตามเวลา เพราะลิฟทเกามากแลว เสียบอยมาก และอันตรายถึงชีวิต 

33. บริเวณพ้ืนตลาดนัดสกปรก และควรทําใหเรียบขึ้น แตไมใชเทปูน 

สื่อโสตทัศนูปกรณ 

34. กรุณาปรับเปลี่ยนจอ LCD หอง L01 ใหมีความละเอียด คมชัดดีพอสําหรับการเรียนการสอน #ไม

ชัด# ควรเสริมจอ LCD ดานขางหองใหมีคุณภาพดี หรือ จะติดทีวีก็ได 

35. เมื่อไรระบบ Audio/Visual และสื่อการสอนจะปรับปรุงครับ ถาการเรียนการสอนเปนพันธกิจของ

คณะ อยากใหพิจารณาใหความสําคัญกับการปรับปรุง และบํารุงรักษาดวยครับ 

นโยบายดานวิจัย 

36. อยากทราบทิศทางการสนับสนุน ตอยอดงานวิจัย สูสังคมหรือเชิงพาณิชย คณะไดเตรียมแผนหรือ

แนวทางปฏิบัติไวอยางไร จะผลักดันหรือสงเสริมใหเกิดเปนรูปธรรมไดเมื่อไร 

37. การพัฒนาระบบสงเสริมการเปลี่ยนใหเกิดนวัตกรรมอยางไร เชน มีการเตรียมสภาพแวดลอมและ

เทคโนโลยี รวมทั้งเงินทนุ? มีกระบวนทัศน/มุมมอง 

38. บริษัท start up วางระบบและเงื่อนไขไวอยางไร 

39. ภาควิชาและคณะขาดเครื่องมือที่ทันสมัยมานาน งบประมาณซอมเครื่องมือเกาก็ไมเพียงพอ 

บรรยากาศวิจัยจึงไมคึกคักเทาที่ควร 

40. อธิบายความชัดเจนของงานบริการวิชาการของคณะฯ ที่จะมีทิศทางการพัฒนาอยางไร ขอความ

ชัดเจน ของ “งานบริการวิชาการ” 

41. อยากไดรับการยกเวนภาษีนําเขาสารเคม ีวัสดุ เพื่อการวิจัย เพราะเงินวิจัยก็นอยอยูแลว ยังตองเสีย

ภาษีอีก 

42. ศูนยภาพนาโน (Olympus) ยกเวนคาบริการใหอาจารยในคณะวิทยไดไหม หรือทุน CIF สามารถใช

จายคาบริการที่ศนูย Olympus ไดไหม (เวลานี้ไมสามารถใชทุน CIF จายคาบริการศูนย Olympus 

ได) 



ดานอื่นๆ 

43. ระบบการทําบัตรพนักงาน (บัตรขาว) หรือตออายุบัตรนานมาก รวมแลวเกือบครึ่งป เปนมานานแลว 

ควรมีการปรับปรุง 

44. ระบบรักษาความปลอดภัย ยังไมดีมาก(มั้ง) ของหายบอยครั้ง 

45. อยากใหคณะทําการปรับปรุงฐานขอมูลของคณะ เนื่องจากในปจจุบันขอมูลตางๆ ไมมีความสัมพันธ/

ตรงกัน ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้ อาจจะใชในการประเมินคุณภาพตางๆ ในปจจุบันทางคณะตองการ

ขอมูลก็ตองมาขอจากภาค ทางภาคตองการขอมูลก็ตองขอจากคณะ ถาทางคณะจะสรางฐานขอมูล

กลาง เพื่อใหสามารถดึงขอมูลไปใชไดทันที และหนวยงานตางๆ สามารถ update ขอมูล เพ่ือใหเปน

ปจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้นาจะเปนประโยชนตอทางคณะและทุกๆภาค และลดงานตางๆ ในการคนหา

ขอมูลของภาควิชา 


