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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/๒๕62 วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
(สอนนักศึกษาแพทย์) 

2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
(ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. อ.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
3. ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. พญ.ปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
5. อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
6. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1 เรื่อง  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570  
                      (ด าเนินงานในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 เมื อวันที  26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการด่าเนินงานโครงการผลิตแพทย์
เพิ มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 โดยด่าเนินการในระยะที  1 พ.ศ. 2561 – 2564 ก่อน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่อง  ก าหนดการประเมินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ WFME     
                      ระหว่างวันที ่1-3 เมษายน 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนดการตรวจประเมินตามเกณฑ์ WFME ระหว่างวันที  
1-3 เมษายน 2562  
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.3 เรื่อง  ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
                      ประจ าปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เพื อการพัฒนา ประจ่าปี พ.ศ. 2562  ในวันที  30 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จ.
อุบลราชธานี 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ ที ่ 1 มีนาคม 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2/2562 เมื อวันศุกร์ ที   1 มีนาคม 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  2/2562 เมื อวันศุกร์ ที   1 มีนาคม 2562 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1     เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
         ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  2/2562 เมื อวันที  1 มีนาคม 2562 ที ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีงานแผนฯ ก่าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้
บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที  38 “ขุนเลเกมส์” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที  24-31 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีงานแผนฯ ก่าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบกับงานที ปฏิบัติ โดยก่าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานแทน 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและเหนือขึ้นไป 

 ทั้งนี้ ได้ก่าหนดแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  แบบขออนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการก่าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และแบบขออนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส่านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

มติที่ประชุม :  รับทราบการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และแบบขออนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1      เรื่อง  การค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ทางการแพทย์มีใบ 
                               ประกอบวิชาชีพ) จ านวน 1 ราย   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 1 ราย ประกาศ ณ วันที  15 
กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 
 1. นางสาวนิโลบล โคตา  เริ มปฏิบัติงานวันที  1 มีนาคม 2562 

 ในการนี้  งานบริหารบุคคล ได้ท่าการค่านวณเงินเดือนของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามมติที ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 กรณี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ทางการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ) ซึ งที ประชุมมีมติก่าหนดให้คิดค่า
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ประสบการณ์ให้ปีละ 5% จากเงินเดือนแรกบรรจุที  ก.พ. ก่าหนด คูณด้วย 1.3 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 5 
ปี และคิดจากวันที ได้รับคุณวุฒิตามที มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร และหากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไปให้
นับเป็น 1 ปี รายละเอียด มีดังนี้ 
 1. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน  

ที ่ ต าแหน่งหน้าท่ี 
นายจ้างหรือ 

ส่วนราชการทีส่ังกัด 
ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

รวมระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ บริษัท อุบลเอแอนด์เอ็มแลบ จ่ากัด 12 พ.ค. 54-
21 ม.ค. 62 

7 ปี 8 เดือน 10 
วัน 

ตามหนังสือ ที  FM-
AM-24 REV.01 
12/6/2009 

   

   
รวมท้ังสิ้น 

7 ปี 8 เดือน 10 
วัน 

 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นางสาวนิโลบล โคตา จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  7  ปี  8  
เดือน  10  วัน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น นางสาวนิโลบล โคตา  
จะมีประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  5  ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ. ก าหนด (1.3) 

ฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ที่ ก.พ.ก าหนด  

ค่าประสบการณ์ 
ปีละ 5% 

คูณ 1.3 

1           19,500.00  15,000.00 15,750.00 20,475.00 
2     16,537.50 21,498.75 
3     17,364.38 22,573.69 
4     18,232.59 23,702.37 
5     19,144.22 24,887.49 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 24,900.00 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ส่าเนาประกาศฯ ผลสอบการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง นักเทคนิค

การแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ส่าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของ นางสาวนิโลบล โคตา 
๓. ส่าเนาใบประกอบวิชาชีพของ นางสาวนิโลบล โคตา 
๔. ส่าเนามติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน  

                พ.ศ. 2558 
          5.  ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส่าหรับ 
               พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดทราบการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ทางการแพทย์มีใบประกอบ
วิชาชีพ) ของนางสาวนิโลบล โคตา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

 มติที่ประชุม :  รับทราบการการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ทาง
การแพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ) ของนางสาวนิโลบล โคตา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 5.1      เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ดร.ลติพร  อุดมสุข  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  2/2562 เมื อวันจันทร์ที  18 
มีนาคม 2562 ซึ งร่วมกันพิจารณาปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ่าปี
การศึกษา 2562 ทั้งนี้ มีการเปลี ยนแผนการศึกษารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 
ซึ งเป็นรายวิชาในชั้นปีที  3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซิ งเดิมจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น 
เปลี ยนเป็นจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย เนื องจากประธานรายวิชาพบว่า ช่วงเวลาที เหมาะสมใน
การน่านักศึกษาออกฝึกประสบการณ์คือช่วงต้นเดือนตุลาคม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ่าปีการศึกษา 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ่าปีการศึกษา 
2562 

มติที่ประชุม  รับรองปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 

วาระท่ี 5.2      เรื่อง  พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตร 
                           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นายชัยวุฒิ พิศพงษ์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ดร.ลติพร  อุดมสุข   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ด้วย นายชัยวุฒิ พิศพงษ์ รหัส 59190560065  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์  จะขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษารายดังกล่าวได้เรียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรก่าหนด ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอวาระเพื อขอ
รับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษา ยังส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการรับรอง
การส่าเร็จการศึกษาที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด  

เบื้องต้น นายชัยวุฒิ พิศพงษ์ รหัส 59190560065  ได้ด่าเนินการเป็นไปตามเงื อนไขการขอส่าเร็จ
การศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที  9 
การส่าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

ล าดับที่ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ผลการด าเนินงาน 
1 ผลการศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร

ก่าหนด คะแนนเฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.00  
ผลการเรียนคะแนนเฉลี ย 3.56 

2 ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไข ผ่าน เมื อวันที  29 ม.ค.2562 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

ล าดับที่ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ผลการด าเนินงาน 
ผลสอบวิทยานิพนธ์/ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

3 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบา่บัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของ
บทคัดย่อ 

ผ่าน เมื อวันที  21 กุมภาพันธ ์2562 

5 การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน  
6 การรับรองการตรวจสอบความซ้่าซ้อนวิทยานิพนธ์ 

(อัขราวิสุทธิ์) 
ผ่าน  

7 รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 2 เล่ม 
8 แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มี 
9 แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา มี 

 

ทั้งนี้  วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือวันที คณะกรรมการประจ่าคณะมีมติรับรองการส่าเร็จการศึกษา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 45.3  

การนี้  จึ งขอความอนุ เคราะห์รับรองผลการเรียนและการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ราย  
นายชัยวุฒิ  พิศพงษ์  รหัส 59190560065 เพื อคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข พิจารณารับรอง โดยผ่านการรับรองจากมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที  3/2562 วาระพิเศษ เมื อวันที   13 มีนาคม 2562 (ตามเอกสารแนบ)           
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑.  รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
๒.  ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ผลรับรองการแก้ไขผลสอบวิทยานิพนธ์  
๓.  การน่าเสนอผลงานต่อที ประชุมวิชาการที มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
๔.  การรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ 
๕.  การรับรองการตรวจสอบความซ้า่ซ้อนวิทยานิพนธ์ (อัขราวิสุทธิ์) 
๖.  การรับรองการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
๗.  รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
๘.  แบบค่าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
๙.  แบบค่าร้องขออนุมัติปริญญา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนและอนุมัติส่าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ราย นายชัยวุฒิ พิศพงษ ์รหัส 59190560065 หากรับรองผลการเรียนและอนุมัติ
ส่าเร็จการศึกษานักศกึษารายดังกล่าว งานบริการการศึกษาจะได้น่าเสนอส่านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
เพื อด่าเนินการต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองผลการเรียนและอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รายนายชัยวุฒิ พิศพงษ์ รหัส 59190560065 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารที่พักอาศัยและการจัดตั้ง 
         กองทุนที่พักอาศัยของบุคลากรสังกดัวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
         คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.... 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีหนังสือ ด่วนที สุด ที  ศธ0529.16.1.4/00250  
ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียนเสนอท่านอธิการบดีเพื อขอให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย สวัสดิการที พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นั้น  

ส่านักงานกฎหมายและนิติการ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี เมื อวันที  6 พฤศจิกายน 
2561 สรุปได้ว่า 

(1) การยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารที พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ได้น่าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที พักอาศัยของทางราชการ 
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที สุด ที  กค 0408.5/ว 147 ลงวันที  5 กันยายน 2560 มาปรับใช้ 

(2) การจัดตั้งกองทุนที พักอาศัยเป็นอ่านาจของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตร 15 ประกอบกับข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  

(3) ได้ด่าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าว โดยการแก้ไขชื อจากเดิมเป็น  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที พักอาศัยขอ ง
บุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ... 
และเนื้อหาของข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ และอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของส่านักงานกฎหมาย
และนิติการดังกล่าว 
 ดังนั้น จึงขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประสานคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื อพิจารณาข้อบังคับดังกล่าวร่วมกันอีกชั้นหนึ ง และหากผลการพิจารณาเป็นประการใดให้น่าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื อ
พิจารณาตามล่าดับต่อไป  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการประสานคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื อพิจารณาข้อบังคับดังกล่าวร่วมกันอีกชั้นหนึ งเรียบร้อยแล้วโดยมีนิติกรจากส่านักงานกฎหมายและนิติ
การเข้าร่วมประชุมด้วย เมื อวันที  7 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ...  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที สุด ที  กค 0408.5/ว 147 ลงวันที  5 กันยายน 2560 เรื อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที พักอาศัยของทางราชการ พ.ศ. 2560 

2. อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ข้อ 
25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
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๑. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.10/1460 ลงวันที  7 พฤศจิกายน 2561 
๒. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.4/00301 ลงวันที  6 กุมภาพันธ์ 2562 
๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารที พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที พักอาศัย

ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัช
ศาสตร์ พ.ศ. ... 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารที พักอาศัยและการ
จัดตั้งกองทุนที พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และ
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม :   เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารที่พักอาศัยและ
การจัดตั้งกองทุนที่พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ... 

 

วาระท่ี 5.4   เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
       บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
       จ านวน 17 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการคราวประชุมครั้งที  4/2561 เมื อวันที  26 พฤษภาคม 
2561 มีมติอนุมัติแผนกรอบอัตราก่าลังบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561-2562 นั้น 
  จากมติที ประชุมดังกล่าว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้ด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว จ่านวน 11
อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ 

ครั้ง
ที ่

ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 

ต าแหน่งท่ีขอเปิดสอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 เดือน มิ.ย.-พ.ย. 61 ขอเปิดสอบจ่านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
1. นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา 
2. พยาบาล 4 อัตรา 
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 
 

ด่าเนินการเรียบร้อย ดังมีรายนาม
ต่อไปนี ้
1. น.ส.จารุวรรณ เกษสิทธ์ิ  
    ต่าแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ  
2. น.ส.สุดารัช ชัยศรี 
    ต่าแหน่ง พยาบาล 
3. นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม 
    ต่าแหน่ง พยาบาล 
4. น.ส.ณัฐจิรา ภูมิพันธ์ 
    ต่าแหน่ง พยาบาล 
5. น.ส.สลันนา ป้องวิเศษ 
    ต่าแหน่ง พยาบาล 
6. นายวงศกร อาระพงศ์  
    ต่าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 

- 
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ครั้ง
ที ่

ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 

ต าแหน่งท่ีขอเปิดสอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

2 เดื อน  พ .ย . 61 -ก .พ . 
62 

ขอเปิดสอบจ่านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
1. นักเทคนิคการแพทย ์1 อัตรา 
2. นักกายภาพบ่าบัด 1 อัตรา 
3. เจ้าหน้าที บริหารฯ 1 อัตรา 
4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 
5. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา 

ด่าเนินการเรียบร้อย ดังมีรายนาม
ต่อไปนี ้
1. น.ส.นิโลบล โคตา 
    ต่าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
2. น.ส.สุรีพร กรุงทอง 
    ต่าแหน่ง นักกายภาพบ่าบัด 
3. น.ส.ศริยา ภาระกาล 
    ต่าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
4. นายพงษ์พัฒน์ เลาวิริยะกุล 
    ต่าแหน่ง นายช่างเทคนิค 
5. นายพิชานนท์ ปิ่นแก้วน้อย 
    ต่าแหน่ง นายช่างเทคนิค 

ต่าแหน่ง เจ้าหน้าที 
บริหารงานทั วไป 1 
อัตรา : ไมม่ีผูผ้่านการ
สอบแข่งขันจึง
ด่าเนินการเปิดสอบอีก
ครั้งในคราวต่อไป 

 ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติเปิด
สอบสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในครั้งที  3 เพื อรองรับการเปิดโรงพยาบาลฯ 
โดยรวมต่าแหน่งที เปิดสอบแล้วไม่มีผู้ผ่านการสอบ จ่านวน 17 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
  

ครั้ง
ที ่

ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 

ต าแหน่งท่ีขอเปิดสอบ อัตราเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ณ ปัจจุบัน (คน) 

อัตราใหม่ 
ที่จะรับ(คน) 

รวม 

3 เดือน มี.ค.-มิ.ย. 62 1. ทันตแพทย์  
2. พยาบาล  
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 
4. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  
5. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
7. เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป  

0 
12 
2 
1 
0 
5 
1 

2 
7 
1 
4 
1 
1 
1 

2 
19 
3 
5 
1 
6 
2 

  รวม 21 17 38 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
๒. มติประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการคราวประชุมครั้งที  4/2561 เมื อวันที  26 พฤษภาคม 

2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.14/380 ลงวันที  22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื อง ขออนุมัติเปิด
สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จ่านวน 17 อัตราดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวน 17 อัตรา 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011101217393851.pdf
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วาระท่ี 5.5   เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
      สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ย้ายและตัดโอน 
      จากคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.4/00165 ลงวันที  21 มกราคม 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินงบประมาณแผ่นดินกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที ย้ายและตัด
โอนต่าแหน่งและอัตราเงินเดือน จากคณะพยาบาลศาสตร์ จ่านวน 2 อัตรา ในอัตราต่าแหน่งเลขที  318 และ 
323 ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน มีจ่านวนเงินงบประมาณเท่าใด นั้น 
 กองแผนงาน ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนว่า อัตราต่าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท เลขที  
318 และ 323 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีอัตราค่าจ้างที ประมาณการตามอัตราการเพิ มเงินเดือนในแต่
ละปีเท่ากับ 30,410 บาท/เดือน/อัตรา คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 729,840 บาท รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความที  ศธ 0529.5/91 ลงวันที  25 มกราคม 2562  
 ในการนี้ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ 29,400 บาท (โดยไม่คิดค่าประสบการณ์) ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพื อประกอบการพิจารณา
อนุมัติเปิดสอบ ดังนี้ 
 1. เหตุผลความจ่าเป็นในการขออนุมัติเปิดสอบ 2 อัตรา 
 2. คุณสมบัติ, สาขาวิชา, ภาระงานที จะให้รับผิดชอบเมื อได้รับการบรรจุ 
 3. แสดงสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาและแผนการรับนักศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งประเภทวิชาการเพื อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 
3. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.5/91 ลงวันที  25 มกราคม 2562 
 2. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/587 ลงวันที  1 มีนาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาอนุมัติการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต่าแหน่ง
อาจารย์ จ่านวน 2 อัตรา ในกรอบอัตราดังกล่าวข้างต้น 
 2. พิจารณาคุณวุฒิในการเปิดสอบ เนื องจากกรอบดังกล่าวเดิมมีคุณวุฒิปริญญาโท ซึ งไม่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หากต้องการรับบรรจุอัตราใหม่คุณวุฒิปริญญาเอกเห็นควรเสนอเรื องขอ
เปลี ยนเงื อนไขการจ้างจากคุณวุฒิปริญญาโทเปลี ยนเป็นคุณวุฒิปริญญาเอก พร้อมขออนุมัติเปิดสอบไปที 
มหาวิทยาลัยฯ เพื อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและผู้บรรจุใหม่  

มติที่ประชุม :  1. อนุมัติการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา 

 2. คุณวุฒิในการเปิดสอบเป็นคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 อัตรา 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016071114094361.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016071114094361.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

วาระท่ี 5.6      เรื่อง  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
                           (Clinical Research Center College of Medicine and Public health; CRC)  
                            ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชและโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียน 

        แพทย์และกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานส่งเสริมการวิจัยฯ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

ตามที รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้น่าเสนอโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center; 
CRC) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ MetResNet ซึ ง ศ.นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ประธาน
โครงการยินดีให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วม นั้นได้ด่าเนินการ
จัดท่าแผนงานการด่าเนินโครงการดังกล่าว ส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการ CRC คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล 
ตามที เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่งได้จัดท่าร่วมกัน (ดังเอกสารที แนบมา) เพื อเสนอเป็นวาระเพื อพิจารณา
ต่อไป  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. แผนการด่าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย  

 2. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  

 3. รายละเอียดงบประมาณ  

 4. โครงสร้าง CRC-CMP  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. รายละเอียดแผนการด่าเนินงานศูนย์ CRC-CMP (ดังเอกสารแนบมา)  
 2. คณะท่างานศูนย์  CRC-CMP ซึ งประกอบด้วย  
   1. ผู้จัดการศูนย์     1 คน 
   2. ผู้แทนแพทย์ชั้นคลินิก    2 คน  

    (รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ศรีสะเกษ)  
   3. ผู้แทนอาจารย์ชั้นปรีคลินิก    1 คน 
   4 .  ผู้แทนอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน 
   4. ผู้แทนโรงพยาบาล     2 คน 
   5. เจ้าหน้าที ห้องปฏิบัติการ    1 คน 
   6. ผู้ช่วยวิจัย (เลขา)     1 คน 
    รวมทั้งสิ้น   9 คน 
 3. พิจารณาที ปรึกษา/ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  
   1. คณบดี  
   2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ      
   3 .  ผู้แทนศูนย์  CRC ศิริราชพยาบาล      

4 .  นายแพทย์ปริญญา ช่านาญ (รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ )  
   5 .  ผู้ อ่านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบรายละเอียดแผนการด าเนินงานศนูย์ CRC-CMP ตามที่ เสนอ  
  2. เห็นชอบคณะท างานศูนย์ CRC-CMP  ตามที่ เสนอ  
  3. เห็นชอบที่ปรึกษา/ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามที่ เสนอ  
 

วาระท่ี 5.7     เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  
                           ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานพัฒนานักศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา  ปราการกมานันท์  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 สืบเนื องจากมติที ประชุมงานพัฒนานักศึกษา เมื อวันที   18  ธันวาคม  2560  (วาระพิเศษ)  พิจารณา
โครงการประจ่าปีงบประมาณ 256  โดยให้การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที  21 อยู่ภายในการ
ด่าเนินงานของแต่ละหลักสูตร (intra-curricular activities) เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
งานพัฒนานักศึกษาจึงขอซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน เพื อให้ภาระงานของแต่ละฝ่ายมีความ
เหมาะสม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณาซักซ้อมความเข้าใจการจัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที  21 ส่าหรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

มติที่ประชุม :   1. อนุมัติในหลักการในวงเงิน 200000 บาท เพื่อการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
  2. เดือนพฤษภาคม 2562 ให้จัดประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ประกอบด้วยศิษย์เก่า ผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์  

 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

        ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  
        ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4/2562 วันพฤหัสบดีที  18 เมษายน 2562 เวลา 
09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที   

4/2562 วันพฤหัสบดีที  18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่  4/2562 เป็นวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 

วาระท่ี 6.2   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
       มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาล 
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
       อุบลราชธาน ีจ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที  20 กุมภาพันธ์ 2562  
ได้ประกาศผลไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ต่าแหน่ง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ด่าเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันอีกครั้ง เพื อให้เป็นไปตามแผนกรอบ
อัตราก่าลังที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดไว้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที  21 มีนาคม 2562 ถึง
วันที  11 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) และได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การด่าเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้  

1. ทดสอบข้อเขียน 
  (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั วไป   ๑๐๐ คะแนน  
  (๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต่าแหน่ง ๑๐๐ คะแนน 
 ๒. ภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 
  - ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์    
 ๓. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน 
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต่าแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที ได้คะแนนสอบ
ในภาคความรู้ความสามารถทั วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต่าแหน่ง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละ
ภาค และผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ตามที คณะกรรมการก่าหนด  
 4. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที สอบแข่งขัน ได้  จะต้องเป็ นผู้ที ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั ว ไป  
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต่าแหน่ง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค  และภาคความเหมาะสมกับ
ต่าแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 โดยเมื อรวมคะแนนทั้ง ๓ ภาคแล้ว ได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง 
เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการก่าหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ่านวน 1 อัตรา 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจ านวน 1 อัตรา 

 

วาระท่ี 6.3   เรื่อง  ข้อมูลปฏิทินแผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  กองแผนงาน และกองการเจ้าหน้าที  ได้เชิญผู้ที เกี ยวข้องหรือตัวแทนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเกี ยวกับกรอบอัตราก่าลัง เมื อวันที  27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. - 12.30 
น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 2 ส่านักงานอธิการบดี โดยผู้ที เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
 1. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อ่านวยการกองแผนงาน 
 2. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง  บุคลากรช่านาญการ 
 3. นพ.ประวิ อ ่าพันธุ์   รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 4. นพ.วัฒนา พรรณพานิช   
 5. งานแผนงและงบประมาณ  
 6. งานบริหารบุคคล  
 เพื อทบทวนกรอบอัตราก่าลังและยืนยันกรอบ โดยมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จัดท่าข้อมูลปฏิทินแผนกรอบอัตราก่าลัง ประจ่าปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.4/00514 ลงวันที  1 มีนาคม 2562  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบข้อมูลปฏิทินแผนกรอบอัตราก่าลัง ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบข้อมูลปฏิทินแผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วาระท่ี 6.4   เรื่อง  ก าหนดการส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 

       พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ประจ าปี  
       พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  3/2562 เมื อวันที  19 มีนาคม 2562  
มีมติเห็นชอบก่าหนดการส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการและผลการเลื อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ่า ประจ่าปี พ.ศ. 2562 รอบครึ งปีแรก วันที  1 
เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

การด่าเนินการ ระยะเวลา 
1. กองการเจ้าหน้าที  เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาจัดสรรวงเงิน วันที  19 มีนาคม 2562 
2. กองการเจ้าหน้าที  ส่งข้อมูลตามข้อ 1 ให้หน่วยงาน วันที  20 มีนาคม 2562 
3. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตามองค์ประกอบที  1 

และองค์ประกอบที  2 ตามข้อตกลงและการมอบหมายงานในรอบครึ งปีหลัง  
    (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และเสนอผู้ประเมิน 

ก่าหนดการด่าเนินการหน่วยงาน
เป็นผู้ก่าหนด 

4. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน ก่าหนดการด่าเนินการหน่วยงาน
เป็นผู้ก่าหนด 

5. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี 

ภายในวันที  10 เมษายน 2562 

6. หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินปฏิบัติราชการก่อนน่าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

วันที  10 เมษายน 2562 

7. เสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลเพื อพิจารณากลั นกรองผลการปฏิบัติราชการ 
และการเลื อนเงินเดือนบุคลากร 

วันที  18 เมษายน 2562 

8. ประกาศเสนอชื อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ภายในวันที  25 เมษายน 2562 
9. กองการเจ้าหน้าที  ออกค่าสั งเลื อนเงินเดือนบุคลากร ภายในวันที  25 เมษายน 2562 
10. กองการเจ้าหน้าที  แจ้งผลการเลื อนเงินเดือนแก่บุคลากรในระบบฐานข้อมูล

บุคลากร 
ภายในวันที  10 พฤษภาคม 2562 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) 

พ.ศ. 2561 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบก่าหนดการส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการและผลการเลื อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ่า ประจ่าปี พ.ศ. 2562 รอบครึ งปีแรก วันที  1 
เมษายน 2562 

มติที่ประชุม :  รับทราบก าหนดการส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ
ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

วาระท่ี 6.5   เรื่อง  ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย ลาศึกษาต่อ 
       แพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/738 ลงวันที  19 มีนาคม 2562 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้
เสนอขออนุญาตบุคลากรในสังกัด จ่านวน 3 ราย ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน รายละเอียดมีดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

 1. แพทย์หญิงณิชาภา สิงห์นาค  ลาศึกษาต่อสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 2. แพทย์หญิงกิตติมา โพธิปัตชา  ลาศึกษาต่อสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 3. นายแพทย์พนธกร บุญเจริญ  ลาศึกษาต่อสาขาจิตเวชศาสตร์ 
 ทั้งนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ครั้งที  2/2562 
เมื อวันที  18  มีน าคม พ .ศ . 2562  ที ป ระชุมมี มติ  รับทราบ  และเห็ นชอบให้ อาจารย์ทั้ ง  3  ท่ าน  
ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 เนื องจากเป็นสาขาที อาจารย์กลุ่มวิชาแพทย์ยังขาดแคลน อีกทั้งในปีการศึกษา 
2562 จะมีอาจารย์แพทย์จ่านวนหนึ งที ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติหน้าที  ซึ งหากอาจารย์แพทย์ทั้ง 3 ท่านได้รับ
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/738 ลงวันที  19 มีนาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน ปีการศึกษา 
2562 จ่านวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น ด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้ารับการศึกษา  

มติที่ประชุม :  อนุญาตบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น ด้วยทุนส่วนตัว โดยวิทยาลัยฯ รับเป็นต้นสังกัดส่งเข้ารับ
การศึกษา 

 

วาระท่ี 6.6   เรื่อง  พิจารณาการขอรับการประเมินผลการสอน และรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง 
       วิชาการของ นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
       ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วย นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับ
การประเมินผลการสอนเพื อประกอบการขอก่าหนดทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ นั้น 
 โดยได้ส่งเอกสาร/หลักฐานที เกี ยวข้องเพื อประกอบการพิจารณา และรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้ 
 1. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 แบบค่าขอรับการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) จ่านวน 6 ชุด 
  1.2 ผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน  จ่านวน 6 ชุด 
        ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด 
  1.3 บันทึกข้อความต้นฉบับที ผู้ขอยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ         จ่านวน 1 ฉบับ 
  1.4 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 317 
  1.5 ประมวลรายวิชา/แผนการสอน     จ่านวน 6 ชุด 
  1.6 ตารางการสอนรายวิชา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 317 
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  1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    จ่านวน 6 ชุด 
  1.8 แผ่นซีดีบันทึกภาพการสอน             จ่านวน 5 แผ่น 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นงานบริหารบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งและภาระงานสอน
เรียบร้อยแล้ว ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนด 

 2. การรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา ได้ยื นขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 4 
เรื อง ในการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 

๑ .  Jeeraporn Tippila, Thatiya Srichan. Solid Waste Management in a Secondary 
School in Ubon Ratchathani Province. Proceeding of The 3rd Environment and Natural 
Resources International Conference (ENRIC2018) : 2018 Nov 22-23; Chonburi; 2018; 207-
211.ซึ งเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) และทางสื ออิเล็คทรอนิค 
URL: http://www.en.mahidol.ac.th/enric/download/ENRIC2018_Session3.pdf ซึ งเป็นไปตามเกณฑ์ที  
ก.พ.อ.ก่าหนด 

2.  Jeeraporn Tippila, Nanthana Janthamongkhun, Jaroya Sabaijai. Health risk 
assessment in waste pickers at landfill site of Warinchumrab municipal Ubonratchathani 
province. The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016); 
2016 Nov 16-17; Ayutthaya; 2016; 39-43. ซึ งเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) ซึ งเป็นไปตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ.ก่าหนด 

3.  จีราพร ทิพย์พิลา  สุกัญญา เจริญเชาว์ และธัญสินี ชื นชม, การประเมินความเสี ยงด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการท่างานของช่างเสริมสวยในต่าบลเมืองศรีไค อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและน่าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวชิาการ ครั้งที  1.2560.:1569-
1640.ซึ งเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) และทางสื ออิเล็คทรอนิค 
URL: http://jes.rtu.ac.th/rtunc2016/ ซึ งเป็นไปตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ.ก่าหนด 

4. จีราพร ทิพย์พิลา และชนาภัทร สุมา,  สิ งคุกคามสุขภาพจากการท่างานของพนักงานเก็บขน
ขยะสังกัดกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังหาร จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที  1.:ph37-1-8.ซึ งเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุม
ทางวิชาการ ทางสื ออิเล็คทรอนิค (e-Proceedings) URL: http://sites.mfu.ac.th/hsresearch2017/e-
proceeding-track-ph ซึ งเป็นไปตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ.ก่าหนด 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง  
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/0713 ลงวันที  15 มีนาคม 2562 เรื อง ขออนุมัติบันทึกภาพ
วีดีทัศน์เพื อใช้ในการประเมินผลการสอน 
 2. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/753 ลงวันที  20 มีนาคม 2562  เอกสารแนบประกอบด้วย
ดังนี้ 
  2.1 แบบค่าขอรับการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) จ่านวน 6 ชุด 
  2.2 ผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน  จ่านวน 6 ชุด 
        ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด 
  2.3 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 317 
  2.4 ประมวลรายวิชา/แผนการสอน     จ่านวน 6 ชุด 
  2.5 ตารางการสอนรายวิชา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  จ่านวน 6 ชุด 
        รหัสวิชา 1902 317 
  2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    จ่านวน 6 ชุด 
  2.7 แผ่นซีดีบันทึกภาพการสอน             จ่านวน 5 แผ่น 
 3. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/754 ลงวันที  20 มีนาคม 2562 เรื อง ขอยื นรับรองการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ในการก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติในการขอรับการประเมินผลการสอน ของนางสาวจีราพร ทิพย์พิลา เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 2. พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ่านวน 4 เรื อง 
 3. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามค่าแนะน่าของคณบดีโดยมีคุณสมบัติและ
องค์ประกอบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  3.1 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   เป็นประธานอนุกรรมการ 
        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  3.2 รศ.อนามัย เทศกะถึก     เป็นอนุกรรมการ 
        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3.3 ผู้แทนมหาวิทยาลัยตามที อธิการบดีมอบหมาย จ่านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
  3.4 ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช      เป็นอนุกรรมการ 
        รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  3.5 ผศ.มินตรา สาระรักษ์     เป็นอนุกรรมการ 
        หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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  3.6 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม     เป็นเลขานุการ 
        เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 
มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอรับการประเมินผลการสอน ของนางสาวจีราพร ทิพย์พิลา เพื่อ
ประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  2. รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย จ านวน 4 เรื่อง 
  3. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามค าแนะน าของคณบดีโดยมีคุณสมบัติและ
องค์ประกอบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  3.1 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   เป็นประธานอนุกรรมการ 
        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  3.2 รศ.อนามัย เทศกะถึก     เป็นอนุกรรมการ 
        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3.3 ผู้แทนมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
  3.4 ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช     เป็นอนุกรรมการ 
        รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  3.5 ผศ.มินตรา สาระรักษ์     เป็นอนุกรรมการ 
        หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.6 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม     เป็นเลขานุการ 
        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 

 

วาระท่ี 6.7   เรื่อง  พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการฯ 

        และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วย งานบริหารบุคคล ได้ด่าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการฯ และ
ลูกจ้างประจ่า ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ งปีแรก วันที  1 เมษายน 2562 แล้วได้สรุปข้อมูลผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย 

ล่าดับ
ที  

ประเภท ผลการประเมิน (ระดับ) รวม 

ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
1. สายวิชาการ 

- กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 23 13 - - - 36 

- กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 13 3 1 - - 17 

รวม  55 

2. สายสนับสนุนวิชาการ 
   - ส่านักงานคณบดี 24 13 4 - - 41 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 2 2 - - 4 
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ 17 16 1 - - 34 
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รวม 79 

 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที  2) พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ ม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่าหนดให้ “การเพิ มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้เพิ มปีละ 1 ครั้ง คือ ณ วันที  1 ตุลาคมของทุกปี” 

** หมายเหตุ : ขอไม่รับการประเมิน จ านวน 2 ราย คือ นางสาวสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล ต าแหน่งพยาบาล และ
นางอรทัย ทองค า เนื่องจากก าลังด าเนินการเรื่องลาออก 

 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด ผลการประเมิน ระดับ 

1 นายอนันต์ ไชยกลุวัฒนา รองศาสตราจารย์ ก ลุ่ ม วิ ช า
แพทยศาสตร์ 

ลับ ดีมาก 

2 นางสาวลภัส ยิ่งยืน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ ลับ ดีเด่น 

 3. ลูกจ้างประจ า 
  เพื อให้การเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ งปีแรก ณ 
วันที  1 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การพิจารณาเลื อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ่า และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ.
2544 และเกณฑ์การประเมินแบบประเมินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค 0428/ว 90 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2553 และข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท่างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนและข้อพิจารณาอื นๆ 
ตามที วิทยาลัยฯ ก่าหนดมาประกอบด้วย 
 วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ่า 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด ผลการประเมิน ระดับ 

1 นางภั ทรชรัญ   ทุ มมา
กรณ์ 

ผู้ช่วยเภสัชระดับ 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ลับ ดีเด่น 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) 

พ.ศ. 2561 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค 0428/ว 90 ลงวันที  24 สิงหาคม 2553 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. แบบเสนอชื อผู้สมควรได้รับการเลื อนเงินเดือนเพิ มเพื อเป็นบ่าเหน็จความดีความชอบ 
๒. แบบเสนอรายชื อลูกจ้างประจ่าผู้มีผลงานสมควรได้รับการเลื อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ณ วันที  1 เมษายน 

2562 กรณีขอใช้โควต้าร้อยละ 15 กลาง 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการฯ และลูกจ้างประจ่า 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ งปีแรก วันที  1 เมษายน 2562 ดังนี้ 
 1. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  
 2. พิจารณาเห็นชอบในการบริหารจัดสรรวงเงินการเลื อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ดังนี้ 
  1. กลุ่มต่าแหน่งวิชาการ ได้จัดสรรวงเงินจ่านวน 1,215.63 บาท 
  2. กลุ่มต่าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะและทั วไป ได้จัดสรรวงเงิ นจ่านวน 
1,022.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ่านวน 2,238.50 บาท จากข้อมูลดังกล่าวงานบริหารบุคคลจึงบริหารเงินที 
ได้รับจัดสรรเพื อใช้เลื อนเงินเดือนทั้งหมด ดังนี้ 

กลุ่มต าแหน่ง จ านวนคน จัดสรรให้ไปบริหาร เงินที่ใช้เลื่อนทั้งหมด ขาด/เหลือ 
วิชาการ 1 1,215.63 1,214.00 1.63 
บริหาร 0 0.00 0.00 0.00 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ 1 1,022.87 1,022.00 0.87 
รวมวงเงินทั้งหมด 2 2,238.50 2,236.00 2.50 
 3. พิจารณาการเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ราย นางภัทรชรัญ  ทุมมากรณ์ ต่าแหน่งผู้ช่วยเภสัชระดับ 
3 ว่าควรให้เลื อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น โดยใช้วงเงินจ่านวน 790 บาท หรือเลื อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น โ ด ย ใ ช้ ว ง เ งิ น
จ่านวน 1,310 บาท หากพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเลื อน 1 ขั้น จะต้องเสนอแบบเสนอรายชื อลูกจ้างประจ่าผู้มี
ผลงานสมควรได้รับการเลื อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ณ วันที  1 เมษายน 2562 กรณีขอใช้โควต้าร้อยละ 15 กลาง ให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 4. พิจารณาเสนอชื อข้าราชการฯ ในสังกัด ที สมควรได้รับการเลื อนเงินเดือนเพิ มเพื อเป็นบ่าเหน็จความดี
ความชอบจากเงินที กันไว้เพื อบริหารส่วนกลาง จ่านวนไม่เกิน 3 คน 
 

มติที่ประชุม :   1. เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น 
   2. เห็นชอบการบริหารจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ตามเสนอ 
   3. เห็นชอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ราย นางภัทรชรัญ  ทุมมากรณ์ 
ต าแหน่งผู้ช่วยเภสัชระดับ 3 ว่าควรให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้นโดยใช้วงเงินจ านวน 1,310 บาท และให้เสนอ
แบบเสนอรายชื่อลูกจ้างประจ าผู้มีผลงานสมควรได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
กรณีขอใช้โควตาร้อยละ 15 กลาง ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
   4. ให้เสนอชื่อข้าราชการฯ ในสังกัด 1 ราย  คือ นางสาวลภัส ยิ่งยืน เป็นผู้สมควร
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จความดีความชอบจากเงินที่กันไว้เพื่อบริหารส่วนกลาง 
 

วาระท่ี 6.8   เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
       ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 12 คน 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 00637 ลงวันที  26 กุมภาพันธ์ 2562 กองการเจ้าหน้าที  
ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื น
แบบขอรับประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 
คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯรายงานผลการประเมิน
ไปผู้มอ่ีานาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก่าหนดการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 
 (๑) สัญญาจ้างระยะที่ ๑ ได้แก่ สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน โดยก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ก่าหนดระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี ้มีระยะเวลาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  (ข) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภททั วไปก่าหนด
ระยะเวลาในสัญญาการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาขยายการ
ทดลองปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (๒) สัญญาจ้างระยะที่ ๒ 
  (ก) ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และทั วไป หากผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน ให้จัดท่าสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
  (ข) ผู้มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน หากผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้จัดท่า
สัญญาจ้างตามระยะเวลาชดใช้ทุน โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที  ๓๐ กันยายน ของปีที ครบระยะเวลาชดใช้ทุน 
 (๓) สัญญาจ้างระยะที่ ๓ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ ได ้จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๔) สัญญาจ้างระยะที่ ๔ ก่าหนดระยะเวลาจัดท่าสัญญาจ้างมีระยะเวลาสัญญาละ ๕ ปีงบประมาณทั้งนี้ 
จะต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป 
 (๕) สัญญาจ้างระยะที่ ๕ จ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ ก่าหนดให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที  
๓๐ กันยายนของปีที ครบเกษียณอายุราชการ 
  จากการส่ารวจพบว่า มีผู้ที มีสิทธิ์ยื นค่าขอรับการประเมินเพื อต่อสัญญาจ้าง จ่านวน 12 คน
รายละเอียดมีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัด เพ่ือขอรับการ
ประเมินระยะที ่

จ านวนปี 

1 นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 5 ถึงเกษียณ 
2 นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 5 ถึงเกษียณ 
3 นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 5 ถึงเกษียณ 
4 นพ.วัฒนา พรรณพานิช อาจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 4 5 
5 พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 4 5 
6 นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา อาจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 4 5 
7 นายชาญวิทย์ มณีนิล อาจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 3 5 
8 พญ.พัชรี พรรณพานิช อาจารย ์ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 3 5 
9 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ อาจารย ์ กลุ่มวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 4 5 

10 นางสาวมินตรา สาระรักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 5 ถึงเกษียณ 
11 นางเมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กลุ่มวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 5 ถึงเกษียณ 
12 นางพัจนภา ธานี                                               อาจารย ์ กลุ่มวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 4 5 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที  2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 00637 ลงวนัที  26 กุมภาพันธ์ 2562 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที  2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบรายชื อบุคลากรที สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี พ.ศ. 2562 จ่านวน 12 คน และพิจารณาก่าหนดรายชื อคณะกรรมการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื อด่าเนินการประเมินบุคลากรผู้ที มีสิทธิ์ในการยื นแบบขอรับประเมินและ
ผลงานเพื อต่อสัญญาจ้าง 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายชื่อบุคลากรที่สมควรรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 12 คน มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารก าหนดรายช่ือ
คณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อด าเนินการประเมินบุคลากรผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่น
แบบขอรับประเมินและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

 

วาระท่ี 6.9      เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจัดการศึกษา 
                           ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ด้วย วิธีการจัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที ด่าเนินการโดย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในบางประเด็นไม่เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการจัดท่า(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การ
จัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.....โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที  4/2561 เมื อวันที  6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที ประชุมได้มีมติ มอบวิทยาลัยฯ
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที ประชุมและน่าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป  ซึ ง
วิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการตามมติดังกล่าว และได้ด่าเนินการส่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนอธิการบดี
เพื อพิจารณา และอธิการบดีได้แจ้งวิทยาลัยฯ ด่าเนินการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.1/1244 ลงวันที  10 ตุลาคม 2561  

เมื อวันที  15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยฯ ได้เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล เข้าร่วมประชุมกับ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และน.ส.ณรัญญา   มีชัย 
เพื อแก้ไขประกาศฯ ที ห้อง CMP 412 
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วันที  17 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าพบอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล เพื อพิจารณาประกาศฯ ที ส่านักงานอธิการบดี 
 วิทยาลัยฯ ได้ท่าหนังสือเรียนอัยการโกเมท ทองภิญโญชัย ผ่านหัวหน้าส่านักงานกฎหมายและนิติการ เพื อ
ขอความอนุเคราะห์พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาส่าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.1/235 ลงวันที  20 กุมภาพันธ์ 2562  
 ส่านักงานกฎหมายและนิติการ ได้แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การ
จัดการศึกษาส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.10/334 ลงวันที  26 
มีนาคม 2562 โดยให้แก้ไขประกาศ ข้อ 7 เป็น “ข้อ 7 นักศึกษาจะถูกถอนชื อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
(Dismissal) ในกรณีใช้เวลาเรียนรายวิชาชั้นปรีคลินิกเกิน 6 ปีการศึกษา หรือใช้เวลาเรียนรายวิชาชั้นคลินิกเกิน 6 
ปีการศึกษา”  

การนี้ วิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษ า
หลักสูตร ส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อเสนอแนะของส่านักงานกฎหมายและนิติการ เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้ท่าหนังสือเสนอวาระสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  3/2562 ในวันเสาร์ ที  30 มีนาคม 2562 เพื อ
เสนอขออนุมัติจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.10/334  ลงวันที   26  มีนาคม  2562  เรื อง แจ้งผลการพิจารณา

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบวิทยาลัยฯ ได้ท่าหนังสือเสนอวาระสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  3/2562 ในวันเสาร์ 
ที  30 มีนาคม 2562 เพื อเสนอขออนุมัติจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาส่าหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มติที่ประชุม :  รับทราบวิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือเสนอวาระสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อเสนอขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

วาระท่ี 6.10   เรื่อง  ขอรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการ 
         ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2566) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2/2562 เมื อวันที  23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื อท่าหน้าที สรรหาผู้สมควรด่ารงต่าแหน่ง
ผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในวาระต่อไป  

 คณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประชุมครั้งที  1/2562 เมื อ
วันที  15 มีนาคม 2562 มีมติดังต่อไปนี้ 
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 1. เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เรื อง คุณสมบัติ 
รายชื อผู้มีสิทธิเสนอชื อ ก่าหนดวัน เวลา สถานที  และวิธีการเสนอชื อผู้สมควรด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 2. ให้ขอรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับภาระงานของผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2566) จากบุคลากรของส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
คณะกรรมการประจ่าคณะ วิทยาลัย ส่านัก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามแบบฟอร์มที ก่าหนด เพื อให้ผู้มีสิทธิเสนอชื อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื อ และ
คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอรายชื อผู้ตอบรับการทาบทามต่ออธิการบดี เพื ออธิการบดีให้
ค่าแนะน่าแก่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับภาระงาน
ของผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562 -2566) โดยส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 1 เมษายน 
2562 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี - 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 886 ลงวันที  18 มีนาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับภาระงานของผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2566) ตามแบบฟอร์มที ก่าหนด  

มติที่ประชุม :  มอบผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/๒๕62 
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


