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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 12/๒๕61 วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตดี     หัวหน้ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.มนิตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขาน การ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขาน การฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.วลัวสิาข์  ส วรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
(ติดประช ม) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. พญ.ปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. อ.ดร.อารี บ ตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
4. อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสด  
5. ผศ.ดร.ส รศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
6. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
7. นพ.วัฒนา พรรณพานิช  อาจารย์กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  2 เรื่อง  มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบ เกี ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณส ข
ศาสตร์ เห็นควรมอบอ.ดร.นิยม จันทร์นวล เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณส ขศาสตร์ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการมอบอ.ดร.นิยม จันทร์นวล เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณส ขศาสตร์ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
1.2 เรื่อง การจัดท าวารสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

คณบดีแจ้งที ประช มเพื อทราบการจัดท่าวารสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มอบให้ อ.ดร.
อารี บ ตรสอน ด่าเนินการจัดท่าวารสารฉบับที  1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ และมอบอ.ดร.ปวีณา  ลิมปิทีปราการ 
รับผิดชอบวารสารฉบับที  3 เป็นต้นไป 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบผู้รับผิดชอบการจัดท่าวารสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
              ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพฤหสับด ีที่  22 พฤศจิกายน 2561  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  11/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 พฤศจิกายน 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  
ครั้งที  11/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที   22 พฤศจิกายน 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 



3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษา  
               หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
               สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ แจ้งเพื อทราบ ตามที กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ได้เสนอที  
ประช ม คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  10/2561  เรื องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก/ สอบสัมภาษณ์ บ คคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณส ขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม นั้น 

กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ได้สอบถามขอมูลกับคณะอื นๆ โดยเงินที ได้จัดสรรจากงานรับเข้าศึกษาจะ 
มาบริหารจัดการเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ส่าหรับคณะกรรมการในการด่าเนินงานรับเข้าศึกษาใน
แต่ละโควตา และส่าหรับนักศึกษาช่วยงาน ซึ งที ผ่านมาได้มีการเบิกค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ในการ
ด่าเนินงานรับเข้าศึกษาในแต่ละโควตา ที ประช มคณะกรรมการบริหารกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ครั้งที  
23/2561 เมื อวันที   6 ธันวาคม  2561 จึงเห็นชอบไม่เบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบมติที ประช มคณะกรรมการบริหารกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ครั้งที  23/2561 เมื อวันที   6  
ธันวาคม  2561 เห็นชอบไม่เบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบสมัภาษณ์ บ คคลเข้าศึกษาหลักสตูรสาธารณส ขศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณส ขศาสตร ์และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามเสนอ 
3.2   เรื่อง   พิจารณางบประมาณเพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 (หลังเข้าหารือกับรอง   
                 แผนงาน มหาวิทยาลัยฯ) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม อ.ดร.อารี  บ ตรสอน ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
            ตามที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  7/2561 เมื อวันที  26 กรกฎาคม 2561 มีมติ
มอบ อ.ดร.อารี บ ตรสอน และทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าปรึกษาหารือรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานฯ เรื องงบประมาณให้มีความเหมาะสม  จึงให้น่าเสนอต่อที 
ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อให้พิจารณาอีกครั้งก่อนน่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป นั้น 
   เมื อวันที  9 สิงหาคม 2561 ดร.อารี บ ตรสอน ประธานหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต 
(ขณะนั้น) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล เลขาน การหลักสูตรฯ (ปัจจ บันเป็นประธานหลักสูตร) ได้เข้า
หารือการเปิดหลักสูตรกับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนฯ โดยประเด็นในการหารือ ประกอบด้วย  
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1. ความค ้มท นในการเปิดหลักสูตร 
2. จ่านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 
3. ความพร้อมของอาจารย์ 
4. แนวโน้มของมหาวิทยาลัยอื นๆ ที เปิดในหลักสูตรเดียวกัน 
5. ความแตกต่างของหลักสูตรของวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยอื น 

                ซึ งจากการเข้าหารือผู้บริหารในเบื้องต้น ในหลักการหลักสูตรสามารถท่าเรื องเสนอขอบรรจ ใน
แผนเพื อขออน มัติเปิดหลักสูตรได้โดยมีประเด็นที วิทยาลัยฯ พึงตระหนัก คือ 

1. วิทยาลัยฯ ยินดีรับผิดชอบความเสี ยงที เกิดขึ้นหากเปิดหลักสูตรแล้วไม่ค ้มท น 
2. จ่านวนนักศึกษาเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที ก่าหนด ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-

อาทิตย์ อาจารย์ที สอนจะไม่สามารถเบิกค่าสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ หากนักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย/ตามแผนที ก่าหนด จึงสามารถเบิกจ่ายค่าสอนได้ 

                     บัดนี้  ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณางบประมาณหลังจากเข้าหารือกับ
ผู้บริหารตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอที่ประชุมพิจารณา
แผนงบประมาณเพ่ือประกอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ข
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอ บลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  เอกสารงบประมาณรายจ่ายหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแผนงบประมาณเพ่ือประกอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 หากเห็นชอบและอน มัติแผนงบประมาณดังกล่าว งาน
บริการวิชาการจะได้น่าเสนองานกองแผนงาน มหาวิทยาลัย เพื อเสนอที ประช มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบแผนงบประมาณเพื่อประกอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
4.1  เรื่อง  รายงานผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    
              และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งเพื อทราบ ตามที กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ได้ด่าเนินการสอบ
สัมภาษณ์บ คคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม ประจ่าปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

ล าดับ สาขา/โควตา 

แผนรับ 
ตาม

ประกาศ 
(คน) 

ผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบ
สัมภาษณ์ 

ผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์

(คน) 

ขาด
สอบ
(คน) 

ผลการคัดเลือก 
จ านวน

ผู้
ยืนยัน
สิทธิ์
เข้า

ศึกษา 

(คน)  ผ่านการ
สัมภาษณ์ 

(คน) 

ไม่ผ่าน
การ

สัมภาษณ์ 
(คน) 

๑. หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์   
โควตานักเรียนเรียนดี 2 30 20 10 20 - 2 
โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีจิต
อาสาหรือค ณธรรมจริยธรรม 

2 2 1 1 1 - 1 

โควตาโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

25 15 15 - 15 - 4 

โควตาพื้นที  15 119 98 21 98 - 17 
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 20 42 35 7 35 - 22 

รวม 40 194 154 40 154 - 46 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   

โควตานักเรียนเรียนดี 2 6 5 1 5 - 1 
โควตาโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

25 6 6 - 6 - 1 

โควตาพื้นที  15 20 12 8 12 - 8 
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 20 10 9 1 9 - 2 

รวม 37 36 26 10 26 - 12 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ รายงานผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณส ข

ศาสตร์  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ งแวดล้อม ประจ่าปีการศึกษา 2562 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.2  เรื่อง  การใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งเพื อทราบ การจัดการเรียนการสอนของกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 มีการขอใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม CLB 5204  ในรายวิชา 1902 
215 อนามัยสิ งแวดล้อม จ่านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  215  คน การใช้อาคารเรียนรวมมีค่าไฟฟ้า  โดยงาน
อาคารจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบ กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 มีการขอใช้ห้องเรียนของ

อาคารเรียนรวม CLB 5204  ในรายวิชา 1902 215 อนามยัสิ งแวดล้อม จ่านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  215  คน 
การใช้อาคารเรียนรวมมีค่าไฟฟ้า  โดยงานอาคารจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที่ 4 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้อน มัติให้ นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัด
กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้วยท นอ ดหน นวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที  
31 กรกฎาคม 2560 และได้รับอน มัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ส่วนตัว 5 เดือน 
2 1 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 ส่วนตัว 7 เดือน 
3 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ส่วนตัว 5 เดือน 

รวมระยะเวลาที่ขอขยาย 1 ปี 5 เดือน 
รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย ครั้งที่ 1-3 4 ปี 5 เดือน 

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการได้รับขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อครั้งที  3 แล้ว เนื องจากมีความล่าช้าใน
ขั้นตอนการขอจริยธรรมงานวิจัยในมน ษย์ในกล ่มที มีความเปราะบาง ในการนี้ นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์  
จึงขออน มัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที  4 มีก่าหนด 7 เดือน ตั้งแต่วันที  1 มกราคม 2562 -  
31 กรกฎาคม 2562 ด้วยท นส่วนตัว  พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานเพื อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่าหนด ดังนี้  
 ข้อ 14 ข้าราชการที ได้รับอน มัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที 
สถาบันการศึกษานั้นๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหต ผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจเสนอ
ขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้  ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย 
 
 



7 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ผลการเรียนที ผ่านมา 

2. แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา และการท่าวิทยานิพนธ์ฯ 
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา ส ข มาลย์ ครั้งที  4 มีก่าหนด 7 
เดือน ตั้งแต่วันที  1 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 ด้วยท นส่วนตัว 

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ครั้งที่ 4 มีก าหนด 7 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว 
 

5.2 เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 14 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การก่าหนดกรอบระดับต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไป ประกาศสั ง ณ วันที  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีบ คลากรสาย
สนับสน นวิชาการที ได้รับอน มัติกรอบต่าแหน่งสูงขึ้นยื นขอก่าหนดต่าแหน่งสูงขึ้น จ่านวน 14 ราย มีดังนี้ 

ที ่ ชื่อผู้ขอ ประเภท ต าแหน่ง ระดับ 
 

ระดับท่ีเสนอ
ขอก าหนด 

วันที่รับเรื่อง 

1 นายทักษกร วงศ์สีดา เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
2 นางสาวมาลยั ศิลารัมย ์ เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
3 นางสาวอน สรา สารักษ์ เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
4 นายวัชรพงษ์ แสงนิล เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิจัย ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
5 นางสาวภชารี ยิ งรตันส ข เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
6 นางกฤติญา การ ณย ์ เชี ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
7 นางสาวกนกวรรณ ศิวะรตัน ์ เชี ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
8 นางสาวจาร ภรณ์ ม ่งหมาย เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
9 นางสาวกนกภรณ์ สิงห์ค่า เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสด  ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 

10 นางส วิมล สะโสดา เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสด  ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
11 นายกิตติพงษ์ ชูราษ ี ทั วไป ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 
12 นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย ทั วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 
13 นางสาวจิวรา โสดาก ล ทั วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 
14 นางสาวพัชรนันทน์ พรหมจนัทร ์ ทั วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 

 

สรุปผลการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานในเบื้องต้นของงานบริหารงานบุคคล 
 งานบริหารบ คคล จึงเสนอที ประช มเพื อพิจารณาผลการตรวจสอบกรอบต่าแหน่ง ค ณสมบัติเฉพาะส่าหรับ
ต่าแหน่งด้านค ณสมบัติ ภาระงานที ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ต่าแหน่งเลขที และ
สังกัด  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรั บการ
ปฏิบัติงาน และกลั นกรองผลงานในเบื้องต้นของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ จ่านวน 14 ราย ดังต่อไปนี้ 
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 1. นายทักษกร วงศ์สีดา ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
  ๑.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับช่านาญการ 
เลขที ต่าแหน่ง 403 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาโท ค ณว ฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ งแวดล้อม 
พ.ศ. 2559 จากมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2553 ตามค่าสั งที  760/2553 ลงวันที  30 มิถ นายน 2553 ดังนั้น ผู้ขอ
ก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 8 ปี 6 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
ด่ารงต่าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 
กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 25,270 
บาท 
  1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมนิ 

คะแนน ร้อยละ 
1. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 74.87 94 
2. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 73.23 92 

  1.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
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รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 
   

  1.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 4 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3.50 
๓. การคิดสร้างสรรค์ (การด่าเนินการเชิงร ก) 2 3.50 
๔. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 4 

  1.4 ผลงานที่ใชใ้นการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง ปฏิบัติการสรีรวิทยา จ่านวน 1 เล่ม 
 
 2. นางสาวมาลัย ศิลารัมย์ ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
  2.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่ งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับช่านาญการ 
เลขที ต่าแหน่ง 396 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาตรี ค ณว ฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจ ลชีววิทยา พ.ศ. 2547 จาก
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2552 ตามค่าสั งที  531/2552 ลงวันที  22 กรกฎาคม 2552 ดังนั้น  
ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 9 ปี 5 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  
28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 
27,150 บาท 
  2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
1. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 74.87 93.59 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 71.77 89.71 

  2.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  2.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 3.50 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3.50 
๓. การคิดสร้างสรรค์ (การด่าเนินการเชิงร ก) 2 4 
๔. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 4 

  2.4 ผลงานทีใ่ช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติ งาน เรื อง “วิธีการคัดแยกเชื้อแบคที เรียแกรมบวกรูปร่างกลม ” 
(Identification of Gram Positive Bacteria in cocci) จ่านวน 1 เล่ม   
   - ผลงานประเภทงานวิจัย เรื่อง Isolation of Toxocara Eggs from Files in Northeast 
Thailand จ่านวน 1 เรื อง 
 
 3. นางสาวอนุสรา สารักษ์ ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
  3.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับช่านาญการ 
เลขที ต่าแหน่ง 404 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
 
 



11 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาโท ค ณว ฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมส ขภาพ 
พ.ศ. 2556 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ บลราชธาน ี
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2553 ตามค่าสั งที  760/2553 ลงวันที  30 มิถ นายน 2553 ดังนั้น  
ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 9 ปี 6 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  
28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 
25,310 บาท 
  3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
1. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 75.22 94.03 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 73.70 92.13 

  3.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  3.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 4 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3 
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สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๓. การคิดสร้างสรรค์ (การด่าเนินการเชิงร ก) 2 4 
๔. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 4 

  3.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง “การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Coliform Bacteria and Faecal Coliform Bacteria) ด้วยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN)” จ่านวน 1 เล่ม   
 
 4. นายวัชรพงษ์ แสงนิล ต าแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ 
  4.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิจัย ระดับช่านาญการ เลขที 
ต่าแหน่ง 387 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาโท ค ณว ฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2549 จากมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่
วันที  1 ก มภาพันธ์ 2548 ตามค่าสั งที  94/2548 ลงวันที  31 มกราคม 2548 ดังนั้น ผู้ขอก่าหนดระดับ
ต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 13 ปี 7 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง 
นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 กันยายน 2561) ณ วันที 
ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 33,150 บาท 
  4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
1. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 69.50 86.87 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 65.65 82.06 
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 4.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  4.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 4 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3 
๓. ความคิดสร้างสรรค์ (การด่าเนินการเชิงร ก) 2 4 
๔. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 5 

  4.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง “การใช้สถิติสหสัมพันธ์เชิงพ้ืนที  ด้วย Moran’s I เพื องานวิจัย
วิทยาศาสตร์ส ขภาพ” จ่านวน 1 เล่ม  
   - ผลงานประเภทวิจัย จ่านวน 4 เรื อง ดังนี้ 
    1. บทความวิจัย เรื อง “Spatial Autocorrelation for Malaria Hotspots 
Identification in Mekong Basin, Ubon Ratchathani, Thailand” 
    2. บทความวิจัย เรื อง “การประย กต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่าหรับ
การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านทางสาย อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอ บลราชธานี พ.ศ. 2553” 
    3. บ ท ค ว า ม วิ จั ย  เรื อ ง  “ Geo-database use to promote dengue 
infection prevention and control” 
     4. บทความวิจัย เรื อง “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื อประเมินพ้ืนที เสี ยงต่อ
โรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดอ บลราชธานี” 
 
 5. นางสาวภชารี ยิ่งรัตนสุข ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  5.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช่านาญการ 
เลขที ต่าแหน่ง 132 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
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  5.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการให้ค่าปรึกษา พ.ศ. 2548 จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2548 ตามค่าสั งที  166/2549 ลงวันที  15 ก มภาพันธ์ 2549 ดังนั้น  
ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 12 ปี 10 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  
28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 
32,880 บาท 
  5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   5.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 70.55 88.19 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 64.60 80.75 

  5.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  5.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 

1. การคิดวิเคราะห์ 2 4 

2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 5 

3. ความยืดหย ่นผ่อนปรน 2 4 
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  5.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน จ่านวน 3 เล่ม ดังนี้ 
    - คู่มือ เรื อง การขอรับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน 
    - คู่มือ เรื อง การรับเข้านักเรียน 
    - คู่มือ เรื อง การบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
   - ผลงานอื นๆ จ่านวน 1 เล่ม 
    - การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการ 
 
 6. นางกฤติญา การุณย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  6.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ระดับ
ช่านาญการ เลขที ต่าแหน่ง 401 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  6.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาตรี สาขาบริหารธ รกิจบัณฑิต พ.ศ. 2547 จากสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตกาฬสินธ ์ 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2552 ตามค่าสั งที  513/2552 ลงวันที  22 กรกฎาคม 2552 ดังนั้น 
ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 9 ปี 6 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื อง
คือ วันที  28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับ
เงินเดือน 27,480 บาท 
  6.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   6.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 76.97 96.21 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 67.67 84.59 
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 6.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  6.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 2 3.50 

๒. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 3.50 
๓. การสร้างสัมพันธภาพ 2 3.50 

  6.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง การด่าเนินโครงการสนับสน นการจัดการเรียนการสอน จ่านวน 
1 เล่ม  
 
 7. นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  7.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ระดับ
ช่านาญการ เลขที ต่าแหน่ง 400 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  7.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ธานี จ.อ บลราชธานี 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 ต ลาคม 2551 ตามค่าสั งที  1226/2551 ลงวันที  21 พฤศจิกายน 2551 
ดังนั้น ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 9 ปี 11 เดือน (นับระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/
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ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 
ได้รับเงินเดือน 26,680 บาท 
  7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   7.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 72.77 90.96 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 76.50 95.63 

  7.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  7.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความเขา้ใจองค์กรและระบบราชการ 2 3.50 
๒. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 2 3.50 
๓. การสร้างสัมพันธภาพ 2 3.50 

  7.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง การเชิญอาจารย์พิเศษ จ่านวน 1 เล่ม  
   - ผลงานอื นๆ จ่านวน 2 เรื อง 
    - ผลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่าหรับอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีงบประมาณ 2557-2561 
    - ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการการศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา 2557-2560  
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 8. นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  8.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช่านาญ
การ เลขที ต่าแหน่ง 389 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  8.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธ รกิจ  (การบัญชี )  
พ.ศ. 2546 จากสถาบันราชภัฏอ บลราชธานี 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  4 มกราคม 2548 ตามค่าสั งที  36/2548 ลงวันที  14 มกราคม 2548 ดังนั้น ผู้ขอ
ก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 13 ปี 8 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
ด่ารงต่าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  
28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 
29,930 บาท 
  8.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   8.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 73.70 92.13 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 74.40 93.00 

  8.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
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รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  8.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ ๒ 3 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒ 3 
๓.ความยืดหย ่นผ่อนปรน ๒ 3.5 

  8.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง “การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประช มระหว่างประเทศ” จ่านวน 1 เล่ม  
   - ผลงานอื นๆ จ่านวน 1 เรื อง 
    - รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2560 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 
 9. นางสาวกนกภรณ์ สิงห์ค า ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  9.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิชาการพัสด  ระดับช่านาญการ 
เลขที ต่าแหน่ง 392 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  9.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาตรี ค ณว ฒิบริหารธ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธ รกิจ พ.ศ. 2๕47 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิชาการพัสด  ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 ต ลาคม 2550 ตามค่าสั งที  41/2551 ลงวันที  11 มกราคม 2550 ดังนั้น ผู้ขอ
ก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 11 ปี (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ด่ารง
ต่าแหน่ง นักวิชาการพัสด  ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 
กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 28,300 
บาท 
  9.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   9.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
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(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 71.60 89.50 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 71.60 89.50 

  9.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  9.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ ๒ 3 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒ 3 
๓. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ๒ 3.5 

  9.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติ งาน เรื อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e- bidding) จ่านวน 1 เล่ม  
 
 10. นางสุวิมล สะโสดา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  10.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ครั้งที  6/2561 เมื อวันที  30 มิถ นายน 2561 มีมติอน มัติกรอบต่าแหน่งนักวิชาการพัสด  ระดับช่านาญการ 
เลขที ต่าแหน่ง 397 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
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  10.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้รับปริญญาตรี ค ณว ฒิคร ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2541 จาก
สถาบันราชภัฏบ รีรัมย์    
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง นักวิชาการพัสด  ระดับ
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2553 ตามค่าสั งที  760/2553 ลงวันที  30 มิถ นายน 2553 ดังนั้น ผู้ขอ
ก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 6 ปี 6 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
ด่ารงต่าแหน่ง นักวิชาการพัสด  ระดับปฏิบัติการ ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 
กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 27,440 
บาท 
  10.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   10.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 74.40 93 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 73.70 92.13 

  10.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 2 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 2 ผ่าน 

  10.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ ๒ 3 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒ 3 
๓. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ๒ 3.5 
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  10.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง “คู่มือจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง” จ่านวน 1 เล่ม  
   - ผลงานอื นๆ จ่านวน 1 เรื อง 
        - รายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านวัสด  ปีงบประมาณ 2558 - 2561 
 
 11. นายกิตติพงศ์ ชูราษี ต าแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
  11.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ค รั้ ง ที  6 / 2 5 6 1  เ มื อ วั น ที  3 0  มิ ถ น า ย น  2 5 6 1  มี ม ติ อ น มั ติ ก ร อ บ ต่ า แ ห น่ ง 
ช่างเทคนิค ระดับช่านาญงาน เลขที ต่าแหน่ง 427 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  11.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
         - ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 25 44 จากวิทยาลัยเทคนิค
อ บลราชธานี 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2551 ตามค่าสั งที  959/2551 ลงวันที  12 กันยายน 2551 ดังนั้น ผู้ขอก่าหนดระดับ
ต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 10 ปี 6 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง 
ช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 กันยายน 2561) ณ 
วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 23,780 บาท 
  11.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   11.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 72.30 90.38 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 73.70 92.13 
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  11.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 1 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 1 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 1 ผ่าน 

  11.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 2.50 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3 

3. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 2 3 
4. ความมั นใจตนเอง 2 3.50 

  11.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง “การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows10 และการติดตั้ง 
Driver เครื่องพิมพ์” จ่านวน 1 เล่ม  
   - ผลงานอื นๆ จ่านวน 1 เรื อง 
        - แบบวิเคราะห์อัตราการให้บริการบ่าร งรักษาเครื องคอมพิวเตอร์ใหม่และเครื อง
คอมพิวเตอร์ทดแทนที เพิ มขึ้นในแต่ละปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ขประจ่าปีงบประมาณ 2557 -
2561 
 
 12. นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
  12.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ค รั้ ง ที  6 / 2 5 6 1  เ มื อ วั น ที  3 0  มิ ถ น า ย น  2 5 6 1  มี ม ติ อ น มั ติ ก ร อ บ ต่ า แ ห น่ ง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับช่านาญงาน เลขที ต่าแหน่ง 428 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  12.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
       - ได้รับปริญญาตรี ค ณว ฒิบริหารธ รกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธ รกิจ พ.ศ.2548 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ บลราชธานี 
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   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ
ปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที  1 เมษายน 2551 ตามค่าสั งที  959/2551 ลงวันที  12 กันยายน 2551 ดังนั้น ผู้ขอ
ก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 10 ปี 6 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 
กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 24,030 
บาท 
  12.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   12.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 74.75 93.44 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 74.28 92.85 

  12.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 1 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 1 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 1 ผ่าน 

  12.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 3 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3.50 

3. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 2 3.50 
4. ความม่ันใจตนเอง 2 3 
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12.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง “การจัดประช ม” จ่านวน 1 เล่ม  
   - ผลงานอื นๆ จ่านวน 1 เรื อง 
        - รายงานผลและวิเคราะห์สถิติข้อมูลการเข้าร่วมประช ม 
 
 13. นางสาวจิวรา โสดากุล ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
  13.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ค รั้ ง ที  6 / 2 5 6 1  เ มื อ วั น ที  3 0  มิ ถ น า ย น  2 5 6 1  มี ม ติ อ น มั ติ ก ร อ บ ต่ า แ ห น่ ง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับช่านาญงาน เลขที ต่าแหน่ง 465 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  13.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
       - ได้รับปริญญาตรี ค ณว ฒิบริหารธ รกิจบัณฑิต พ.ศ.2548 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2552 ตามค่าสั งที  531/2552 ลงวันที  22 กรกฎาคม 2552 ดังนั้น  
ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 9 ปี 4 เดือน (นับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ 
วันที  28 กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 
23,530 บาท 
  13.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   13.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 76.69 95.86 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 64.63 80.79 
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 13.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 1 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 1 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 1 ผ่าน 

  13.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 3 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 3.50 

3. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 2 3.50 
4. ความม่ันใจตนเอง 2 3.50 

  13.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง การเชิญอาจารย์พิเศษ จ่านวน 1 เล่ม  
 
 14. นางสาวพัชรนันทน์ พรหมจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
  14.1 กรอบต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
    - ลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ ค ณภาพ และความย ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบประเมินค่างาน ซึ งสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการประช ม
ค รั้ ง ที  6 / 2 5 6 1  เ มื อ วั น ที  3 0  มิ ถ น า ย น  2 5 6 1  มี ม ติ อ น มั ติ ก ร อ บ ต่ า แ ห น่ ง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับช่านาญงาน เลขที ต่าแหน่ง 242 สังกัด ส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 เป็นต้นไป 
  14.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ก. มีคุณวุฒ ิ
       - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕42 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อ บลราชธานี 
       - ได้รับปริญญาตรี ค ณว ฒิบริหารธ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธ รกิจ พ.ศ.  
๒๕50 จากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น     
   ข. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งบรรจ และแต่งตั้งในต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที  1 ต ลาคม 2550 ตามค่าสั งที  132/2551 ลงวันที  24 มกราคม 2551 ดังนั้น  
ผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นด่ารงต่าแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว 12 ปี (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่



27 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ถึงวันที งานบริหารงานบ คคลคณะ/ส่านักรับเรื องคือ วันที  28 
กันยายน 2561) ณ วันที ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งยื นเรื อง คือ วันที  28 กันยายน 2561 ได้รับเงินเดือน 20,940 
บาท 
  14.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
   14.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
        - ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที  1 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม ๗๐ คิดเป็น ๕๖ คะแนนขึ้นไป) หรือ 
(คะแนนเต็ม ๘๐ คิดเป็น ๖๔ คะแนนขึ้นไป) จ่านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื นเรื องขอรับการ
ประเมินระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ซึ งผู้ขอยื นเรื องวันที  28 กันยายน 2561 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
๑. ผลการประเมินรอบปี 2/๒๕๖๐ ๘๐ 65.30 82.82 
๒. ผลการประเมินรอบปี 1/๒๕๖๑ ๘๐ 62.15 78.85 

  14.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 2 ผ่าน 

๒. ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 1 ผ่าน 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 ผ่าน 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 ผ่าน 
๕. ทักษะการค่านวณ 1 ผ่าน 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 1 ผ่าน 

  14.3.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับฯ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ท าการประเมิน ระดับความคาดหวัง ผลการประเมิน 
๑. การคิดวิเคราะห์ 2 2.50 

๒. การสืบเสาะหาข้อมูล 2 2.50 

3. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 2 2.50 
4. ความม่ันใจตนเอง 2 2.50 

  14.4 ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื อง การให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระดับปริญญา
ตรี ของแผนกเวชระเบียน จ่านวน 1 เล่ม  
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ที  ก.พ.อ. ก่าหนดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที  21 กันยายน 2553 และสภา

มหาวิทยาลัยก่าหนดตั้งแต่วันที  30 มิถ นายน 2561 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559  
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๖ 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็ นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบโการประชุม 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การก่าหนดกรอบระดับต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภท

เชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไป 
2. บันทึกข้อความของผู้ขอก่าหนดต่าแหน่ง (น่าเสนอในที ประช ม) 
3. แบบค่าขอก่าหนดต่าแหน่ง และเอกสารอ้างอิง (น่าเสนอในที ประช ม) 
4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (น่าเสนอในที ประช ม) 
5. ผลงานทางวิชาชีพ (น่าเสนอในที ประช ม) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบต่าแหน่ง ค ณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งด้านค ณสมบัติ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ภาระงาน อัตราเงินเดือน ต่าแหน่งเลขที  สังกัด ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน และกลั นกรองผลงานในเบื้องต้นและเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ จ่านวน 14 ราย ดังกล่าวข้างต้น  
 ทั้งนี้ หากเห็นชอบ จะด่าเนินการส่งเรื องไปยังกองการเจ้าหน้าที  เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 
และหากไม่เห็นชอบ จะแจ้งผู้ขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นทราบและด่าเนินการตามมติต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งด้านคุณสมบัติ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ภาระงาน อัตราเงินเดือน ต าแหน่งเลขที่ สังกัด ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองผลงานในเบื้องต้น
และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 14 ราย 

 

5.3 เรื่อง (ร่าง) รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามมิติที ประช มสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ครั้งที  3/2560 ได้ก่าหนดให้ คณะ/ส่านัก/วิทยาลัย 
ด่าเนินการจัดท่ารายงานประจ่าปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการจัดท่า (ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ.2561  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรียบร้อยแล้ว จึงขอน่าเสนอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณา 
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(ร่าง) รายงานประจ่าปี ดังกล่าว เสนอต่อที ประช มคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป ทั้งนี้ 
(ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากบรรณธิการ เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานประจ่าปีจัดท่าข้ึนเพื อสร ปผลการด่าเนินงานของรอบปีงบประมาณเพื อเผยแพร่และ 
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ จึงจ่าเป็นต้องน่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื อให้ความเห็นชอบ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

       (ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ทั้งนี้ได้แจ้ง 
เวียนทางอิเลคทรอนิกส์เมล ให้ผู้บริหารท กท่านแล้ว ในวันที  11 ธันวาคม 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานประจ่าปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข  เพื อน่าส่งกองแผนงาน ต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง) รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  เพื่อน าส่งกองแผนงาน ต่อไป 

 

5.4 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น วิทยาลัยฯ มีการสนับสน นให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และ
การผลิตผลงานวิจัยที มีค ณภาพเป็นที ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้มี
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยม ่งเน้นการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ นกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื อสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์ให้เกิดกับช มชน
และท้องถิ น รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณส ข ในการพัฒนาค ณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ งขึ้น 
งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ขออน มัติเงินรายได้วิทยาลัยฯ จ่านวน 560,000 บาท เพื อสนับสน นท น
วิจัยให้อาจารย์และบ คลากร ได้จัดท่าโครงการวิจัย  
  ทั้งนี้ซึ งมหาวิทยาลัย จัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง “หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ” ดังนั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้จัดท่าร่าง
ประกาศ “หลักเกณฑ์การให้ท นสนับสน นการท่าวิจัย” โดยใช้งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยฯ เพื อเป็นแนวทาง
ในการสนับสน นท นวิจัย ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่าน บ่าร ง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที  6/2561 เมื อวันพ ธที  31 เดือนต ลาคม พ.ศ. ๒๕61  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การให้ท นสนับสน นการท่าวิจัย” 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี “หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ” 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การให้ท นสนับสน นการท่าวิจัย” เพื อท่าการอน มัติต่อไป 
ทั้งนีต้้องไม่ขัดกับประกาศของมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
  - ลักษณะโครงการวิจัยที ให้การสนับสน นที สอดคล้องกับย ทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข 
   - ค ณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับท น 
  - การให้งบประมาณท นสนับสน นการท่าวิจัย 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย”  
 

5.5 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น วิทยาลัยฯ มีการสนับสน นให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และ
การผลิตผลงานวิจัย ที มีค ณภาพเป็นที ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้มี
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื อง  
  งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ขออน มัติเงินรายได้วิทยาลัยฯ จ านวน 40,000 บาท เพื อ
สนับสน นงบประมาณค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ  
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีได้จัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หลักเกณฑ์การใช้เงิน
รายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”(หน้า 5 และ 6) เพื อเป็นแนวทางและกฎเกณฑ์การใช้
งบประมาณเพื อการสนับสน นการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และต้องไม่ขัดต่อประกาศ
ฉบับนี้ 
  ดังนั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้จัดท่าร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาค ณ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ” ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการ และท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม ครั้งที  6/2561 เมื อวันพ ธที  31  ต ลาคม พ.ศ. ๒๕61 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
     ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาค ณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาค ณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ”ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับประกาศของมหาวิทยาลัย 
      - ค ณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับเงินสมนาค ณ 
    - ลักษณะผลงานที ให้ค่าสมนาค ณ 
   - อัตราการจ่ายเงินค่าสมนาค ณ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
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5.6 เรื่อง รับรองผลการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2561   
            วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ของช้ันคลินิก         
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

เสนอที ประช มพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1 /2561 เมื อวันที  28 
ต ลาคม 2561 ประจ่าปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  6 ซึ งมีผู้เข้าสอบจ่านวน  35 คน  และมี
ผู้สอบผ่านจ่านวน  35 คน  คิดเป็น  100 % ดังรายละเอียดแนบนี้ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
         ผลการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2561  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2561 
มติที่ประชุม : รับรองผลการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2561 
 

5.7 เรื่อง  รับรองผลการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2561            
            วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ของชั้นคลินิก 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

เสนอที ประช มพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที 1 /2561 
เมื อวันที  4 พฤศจิกายน 2561  ประจ่าปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าสอบจ่านวน 44 คน  จ่านวนผู้สอบผ่าน  33  
คน คิดเป็น  75 % และผู้สอบไม่ผ่าน จ่านวน 11 คน  คิดเป็น 25 % ดังรายละเอียดแนบนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
         ผลการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที 1/2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที 1/2561 

มติที่ประชุม : รบัรองผลการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่1/2561 
 

5.8 เรื่อง รับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที่ 2/2561                 
            วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ของช้ันคลินิก 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

การรับรองผลสอบสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2561 เมื อวันที  18 
พฤศจิกายน 2561 ประจ่าปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าสอบจ่านวน 10 คน จ่านวนผู้สอบผ่าน  8 คน คิดเป็น  
80 % และผู้สอบไม่ผ่าน จ่านวน 2 คน  คิดเป็น 20 %      
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  
             ผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2561            
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อพิจารณารับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2561  เมื อ
วันที  18 พฤศจิกายน 2561 ประจ่าปีการศึกษา 2561           
 มติที่ประชุม : รับรองผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ประจ าปีการศึกษา 2561       
     
5.9  เรื่อง (ร่าง)  แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้จัดท่า (ร่าง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี และเพื อให้การบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ นั้น จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังเอกสารประกอบการประช มนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี    
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  

1. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ     
การสาธารณส ข ประเด็นเพื อพิจารณา 

2. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชั้นปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
3. (ร่าง) แต่งตั้งกรรมการนักศึกษาแพทย์เพื อการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
4. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณส ข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการที เกี ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต จ่านวน 4 เรื อง  ดังนี้ 

1. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   
การสาธารณส ข  

2. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชั้นปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์                        
และการสาธารณส ข 

3. (ร่าง) แต่งตั้งกรรมการนักศึกษาแพทย์เพื อการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

4. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย 
                  แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แต่ งตั้ งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 4 เรื่อง  ดังนี้ 

1. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

2. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชั้นปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
     การสาธารณสุข 
3. (ร่าง) แต่งตั้งกรรมการนักศึกษาแพทย์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
4. (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

                    การสาธารณสุข 
 

5.10 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานคลังและพัสด  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.จาร วรรณ์ วงบ ตดี ต าแหน่ง  หัวหน้ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์ (น่าเสนอแทน) 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์
ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2555 ซึ งได้ท่าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯตาม
รอบการประเมิน ซึ งมีการตีความหมายของประกาศต่างกัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินมีความคลาดเคลื อนและ
เพื อให้การถือปฏิบัติตามประกาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนั้น
เพื อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถ ประสงค์ของประกาศที ถูกต้องจึงขอเสนอที ประช มพิจารณาหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 จากที ประช มอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ ในวันที  
27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ได้มีมติ ดังนี้  ให้อาจารย์ท กท่านพิจารณาข้อตกลงร่วมกันอีก
ครั้ง โดยให้ส่ารวจเพื อลงความเห็นข้อกลงร่วมกันในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ผลจากการส่ารวจได้ความเห็นข้อตกลงร่วมกันดังนี้ “ผู้มีสิทธิสามารถขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ต้องมีภาระงานสอนนักศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต อย่างน้อย 5 ภาระงาน/สัปดาห์ และมีภาระงานรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 35 ภาระงาน/สัปดาห์” ดังนั้น
เพื อให้การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อาจารย์ที จะขอเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ใน
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2555 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ใน
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2555 

2. รายงานการประช มกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อพิจารณาเห็นชอบข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ของกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามที่กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เสนอ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  
            ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์ ค ณสมบัติ และจ่านวนรับ
นักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท ประจ่าปีการศึกษา 2562 นั้น คณะกรรมการอ่านวยการ
คัดเลือกบ คคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจ่าปีการศึกษา 
2562 จึงได้ร่วมกันประช มเพื อพิจารณาหลักเกณฑ์ ค ณสมบัติ และจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิต
แพทย์เพื อชาวชนบท ประจ่าปีการศึกษา 2562 ในการประช มครั้งที   1 / 2561 เมื อวันที  18 ธันวาคม 2561 
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารสร ปหลักเกณฑ์ ค ณสมบัติ และจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื อชาว
ชนบท ประจ่าปีการศึกษา 2562 ตามมติที ประช มเพื อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สร ปหลักเกณฑ์ ค ณสมบัติ และจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท ประจ่าปี
การศึกษา 2562 ของคณะกรรมการอ่านวยการคัดเลือกบ คคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท 
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจ่าปีการศึกษา 2562  ในการประช มครั้งที   1 / 2561 เมื อวันที  18 
ธันวาคม 2561  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี ยวกับหลักเกณฑ์ ค ณสมบัติ และจ่านวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิต
แพทย์เพื อชาวชนบท ประจ่าปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิต
แพทย์เพื่อชาวชนบท ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

6.2 เรื่อง   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
              ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข ครั้งที  1/2562 วันพฤหัสบดี ที  24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ครั้งที  1/2562 วันพฤหัสบดี ที  24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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6.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วยปัจจ บัน รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอ ดมศึกษา ต่าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ สังกัดกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และด้านงานวิจัยที 
เกี ยวข้องกับงานสร้างเสริมส ขภาพต่างๆ เช่น 
  1. โครงการการพัฒนาศูนย์วิจัย R2R เพื อการควบค มยาสูบ 
  2. โครงการพัฒนาวัตกรรมด้านส ขภาพ 
  3. โครงการตรวจวัดระดับในเลือดของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  
  4. โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ส ขภาพ  
  5. งานอื นๆ ที ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาระบบการศึกษาในศตวรรษที  21 โดยการใช้
ช มชนเป็นฐาน (Community Engagement Health Professional education) ฯลฯ 
  เพื อให้การด่าเนินงานด้านวิจัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรล ตามวัตถ ประสงค์ตามที 
ตั้งเป้าหมายไว้ จึงขออน มัติแต่งตั้ง รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอ ดมศึกษา ต่าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สังกัดกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย บริการวิชาการ และท่าน บ่าร ง
ศิลปวัฒนธรรม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
พ.ศ. 2533 (http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf) ประกอบกับความ
ในข้อ 4 และข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีว่าด้วยการบริหารและการด่าเนินงานของส่วนภายในที 
มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 
(http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018011815483176.pdf) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาขออน มัติแต่งตั้ง รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอ ดมศึกษา 
ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดกล ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย บริการวิชาการ และท่าน 
บ่าร งศิลปวัฒนธรรม โดยมีอ่านาจหน้าที และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ช่วยควบค มดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการด่าเนินงาน ประสานงาน
กับกล ่มวิชา ส่านักงาน หน่วยงานต่างๆ ตามที ได้รับมอบหมายและรายงานผลการด่าเนินงานต่อรองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจสังคม 
 2. ปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม :  อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf
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ปิดประชุม 12.20 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/๒๕62 
เมื่อวันที่  31 มกราคม 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

 


