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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/๒๕63 วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 

ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 

ผู้มาประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 
1. ผศ.แพทย์หญิงศ ทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
2. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสด  
3. นายสายชล   จันผกา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยใช้ระบบ Google meet 
๑. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาส ภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
๒. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
๓. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบ ญศร ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
๔. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
๕. ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต  
๖. อ.ปัณฑิตา  ส ข มาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
๗. รศ.ดร.อนันต์  ไชยก ลวัฒนา  อาจารย์กล ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
๘. ผศ.ดร.อารี  บ ตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1      เรื่อง   แจ้งสถานการณ์  Covid 19  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  เรื อง สถานการณ์ Covid 19 ในปัจจ บัน ที เกี ยวข้องการเรียนการสอน การสอบ 
วิทยาลัยฯได้งดการเรียนการสอน การสอบ รวมทั้งการส่งนักศึกษาฝึกงานตามสถานที ต่าง ๆ  และได้เรียกตัว
นักศึกษาที ไปฝึกงาน ที รพสต. บ้านจาน ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ  กลับเรียบร้อยแล้ว 
เนื องจากอยู่ใกล้ เนื องจากอยู่ใกล้กับพื้นที เสี ยง 

 ปัจจ บันสถานการณ์  ณ จังหวัดอ บลราชธานี มีจ่านวนประชากรที เดินทางกลับจากกร งเทพฯ 
เพื อกลับภูมิล่าเนา  หรือเพื อเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชากรส่วนหนึ งเคย
เดินทางไปสนามมวย บ่อนไก่ ผับ จึงเป็นสถานที เสี ยงการติดเชื้อ Cvid 19  และอาจท่าให้มีผู้ติดเชื้อจ่านวนมาก
ติดเชื้อเพิ มสูงขึ้นในจ.อ บลฯ  

 อ.สง่า ทับทิมหิน แจ้งว่ามีนักศึกษา จ่านวน 7 ราย ที ไปฝึกงานโรงงานต่าง ๆ  อาทิ ปท มธานี  
กร งเทพ ระยอง และชลบ รี เริ มตั้งแต่เมื อวันที  16 มีนาคม  2563  ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน ซึ งนักศึกษา
กล ่มนี้สมัครใจที จะฝึกงานต่อ และแหล่งฝึกยินดีให้ฝึกงานต่อ ส่วนการป้องกันการติดเชื้อของโรงงานมีระบบ
ป้องกันพอสมควร และประเมินตามสถานการณ์ต่อไป โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบในการปฏิบัติตนเพื อป้องกันการ
ติดเชื้อ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ส่าหรับการปฏิบัติงาน  work from home สามารถด่าเนินการได้เพื อ
การสังเกตเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที ก่าหนดไว้ อาทิ  การตัดเกรด  

 ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ แจ้งสถานการณ์นักศึกษาที เคยเดินทางไปแหล่งเสี ยงติดเชื้อ  
ปัจจ บันนักศึกษาท กคนได้กักตัวและมีส ขภาพแข็งแรงปกติดี ไม่มีรายงานว่ามีนักศึกษาติดเชื้อ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 
วาระท่ี 1.2      เรื่อง  สรุปการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 
                            ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                            ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่  12  มีนาคม  2563   
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

ประธานแจ้งเพื อทราบ  เรื อง ประช มคณะกรรมการเพื อพัฒนาระบบค ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้เสนอแนวทางการด่าเนินการ ดังนี้ 
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1. มอบหมายกล ่มเป้าหมายหลักที จะต้องเข้าไปประเมินให้ครบตามเป้าหมายของรัฐบาล คือ 
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส่านักกรรมการประจ่าคณะหรือหัวหน้าภาค ผู้อ่านวยการ
กอง หัวหน้าส่านัก รวมประมาณ 120 คน 

2. มอบฝ่ายเลขาฯประสานหัวหน้าโครงการวิจัย บริการวิชาการ ตามสายงานแผนกจ่านวน 50 
คน 

3. ตัวแทนอาจารย์ บ คลากร ตามสายงานพัสด  การเงิน จ่านวนประมาณ 100 คน 
4. ฝ่ายเลขาฯ ประสานรายชื อจากคณะหน่วยงาน และก่าหนดระยะเวลาการเข้าประเมินข้อมูล

ภายในเดือนเมษายน 2563  
5. กรณีบ คลากรภายนอกหน่วยงานประสานนักเรียน นักศึกษาในเครือข่าย 

ประสานช มชนโดยใช้ข้อมูลจากงานบริการวิชาการและท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  
วาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประช มเพื อพิจารณา รายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  2/2563 เมื อวันอังคาร ที  25 ก มภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียน
ทางไลน์กล ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันที  9 มีนาคม 2563  
 เอกสารประกอบการประชุม 
 รายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  2/2563        
เมื อวันอังคาร ที  25 ก มภาพันธ์ 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณารับรองรายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ครั้งที  2/2563  เมื อวันอังคาร ที  25 ก มภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1     เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศ ทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีงานบริการการศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเรื องสืบเนื อง จากที ประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  2/2563  วันที  25 ก มภาพันธ์  2563  เรื อง การขอเบิก
จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ในรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป มีมติ: เห็นชอบในหลักการที จะให้ค่าตอบแทนการ
สอนเกินภาระงานสอน         และมอบกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ศึกษาระเบียบและร่างระเบียบเพื อน่าเข้าที 
ประช มในการประช มครั้งถัดไป โดยมีข้อเสนอจากที ประช ม 3 ข้อ ดังนี้ 

1. มอบงานบริการการศึกษาไปศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายจากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ  
งานบริการการศึกษาได้ด่าเนินการศึกษาประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง  

นโยบายการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
2. มอบงานบริการการศึกษา ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายกับงานการเงิน  

งานบริการการศึกษาได้ด่าเนินการหารือกับงานการเงินและบัญชี ให้เบิกจ่ายค่าสอนเกินตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศึกษาและ
สถาบันอ ดมศึกษา พ.ศ.2551 ทั้งนี้ หากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ต้องการมีรายละเอียดการเบิกจ่ายที ไม่ขัดต่อ
ประกาศดังกล่าวสามารถท่าได้   จึงได้แนบร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี เรื อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน   

3. ส าหรับรายวิชาที่สอนให้คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ไปดูรายรับท่ีเข้ามาว่ามีจ านวนเท่าใด  
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ด่าเนินการสอนให้คณะพยาบาล

ศาสตร์  จ่านวน 5 รายวิชา ดงันี้  
ล าดับที่ รหัส-วิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน

นักศึกษา 
(คน) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(บาท) 

1 1904 101-62  
กายวิภาคศาสตร์ของมน ษย์ 

3 102 45,900 

2 1904 102-62  
สรีรวิทยาของมน ษย์  

3 100 45,000 

3 1904 103-62  
ชีวเคมีทางการพยาบาล 

3 100 45,000 

4 1904 101-58  
จ ลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส่าหรับ
พยาบาล 

3 90 40,500 

5 1904 -202-58  
พยาธิวิทยาของมน ษย์ 

3 87 39,150 

รวม 215,550 
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ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบัน

ศึกษาและสถาบันอ ดมศึกษา พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานีว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. สร ปรายละเอียดการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป 
2. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง นโยบายการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน 
3. ร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง การเบิกจ่าย

ค่าสอนเกินภาระงานสอน   
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน   
 มติที่ประชุม :  อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ควรก าหนดเพดานของงบประมาณที่สามารถจ่ายได้ด้วยเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับงบประมาณที่มีอยู่ มอบงานคลังตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและการอ้างอิงมาตราที่
เกี่ยวข้องในประกาศ และเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี 3.2      เรื่อง  การด าเนินการของหลักสูตร กรณีพฤติกรรมการไม่เข้าเรียนของนักศึกษา 
                           และนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
                           กรณีนางสาวสุพัตรา กระสังข์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      อาจารย์ ดร.สง่า  ทับทิมหิน 
                 ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม เสนอที ประช ม สืบเนื องจาก 
ที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  2/2563  วันที  25 ก มภาพันธ์  
2563    เรื อง พฤติกรรมการเข้าเรียนของ นางสาวส พัตรา กระสังข์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีมติที ประช ม รับทราบ มอบอาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ หลาบ
ค า) รวบรวมข้อมูลนักศึกษาและให้จิตเวชของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักศึกษาและให้น าเสนอในที่ประชุมโดยเร่งด่วน นั้น 

อาจารย์ที ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตรได้ด่าเนินการเพื อแก้ไขปัญหาที ผ่านมาเกี ยวกับ กรณี
พฤติกรรมการไม่เข้าเรียนของนักศึกษาและนักศึกษายังไม่ส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร กรณี
นางสาวส พัตรา    กระสังข์ นักศึกษารหัส 5819401871 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามล่าดับดังนี้   

1. การด าเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา 
    1.1 อาจารย์ที ปรึกษา  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ หลาบค่า ได้ติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษามาอย่างต่อเนื องและได้มีการหารือร่วมกับนักศึกษา จ่านวน 3 ครั้งแล้ว เพื อร่วมกันวางแผนกับนักศึกษา 
    1.2 คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ประสานไปยัง

ผู้ปกครองเพื อแจ้งข้อมูลและปัญหาที เกิดขึ้นให้ทราบและได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมประช มเพื อหาแนวทางแก้ไข ซึ ง
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ผู้ปกครองและนักศึกษามีความประสงค์ที จะศึกษาต่อตามแผนการศึกษาที ได้รับค่าแนะน่าจากคณะกรรมการ
หลักสูตรและจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  

    1.3 ในภาคการศึกษาที  2/2562 นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน จ่านวน 2 รายวชิา ตามที ได้วางแผน
ไว้แต่ไม่มาเข้าเรียนตามปกติ ส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ที ปรึกษาจึงได้ติดต่อผู้ปกครองทางโทรศัพท์เพื อหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาอีกครั้งเมื อวันที  26 ก มภาพันธ์. 2563 ซึ งผู้ปกครองรับทราบและได้แจ้งนักศึกษาให้เข้าพบ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เมื อวันที  6 มีนาคม 2563 ซึ งนักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ว่ายังต้องการที จะศึกษาต่อ
จนส่าเร็จโดยจะมาร่วมวางแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในภาค
การศึกษา ที  1/2563  

2. สถานะภาพนักศึกษาและผลการเรียน  
    นักศึกษาก่าลังศึกษาเป็นปีที  5 โดยได้เกรดเฉลี ยสะสม 1.97 ซึ งอยู่ในขั้นเตือนครั้งที  1 ซึ งได้จ่านวน

หน่วยกิตสะสม 124 หน่วยกิต และมีวิชาที ยังสอบไม่ผ่าน จ่านวน 5 รายวิชา ได้แก่  
   1. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
   2. ภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์ส ขภาพ  
   3. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
   4. การส ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ  
   5. ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ งแวดล้อม 2 
3) แนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 

     แจ้งใหผู้้ปกครองและนักศึกษามาร่วมวางแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรในภาคการศึกษาที  1/2563 เพื อให้เป็นตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      -ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อรับทราบการด่าเนินการของหลักสูตร กรณีพฤติกรรมการไม่เข้าเรียนของนักศึกษาและนักศึกษายังไม่

ส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร กรณนีางสาวส พัตรา กระสังข์ 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1   เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
                         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาส ภาพ  
    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ด่าเนินการจัดประช มเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและ
จัดท่าแผนกลย ทธ์ ประจ่าปี พ.ศ. 2563 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข โดยการทบทวนตัวชี้วัดแผน
กลย ทธ์ เพื อการวิเคราะห์เชื อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ่าปี เพื อการบรรล เป้าหมายใน
การพัฒนาวิทยาลัยฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยแผนการด่าเนินงานนี้สอดคล้องกับแผนย ทธศาสตร์การบริหาร
อ บลราชธานี เพื อเปนการขับเคลื อนแผนย ทธศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข โดยจัดประช มเชิง
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ปฏิบัติการเพื อจัดท่าแผนย ทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 –2567) เพื อประช มระดมสมองจากผู้บริหารและ
บ คลากร วิทยาลัยฯ อยางครอบคล ม เพื อรับทราบการสร ปผลงานและทิศทางการบริหาร เมื อวันที  20 ธันวาคม 
2562 ณ ห้องประช ม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข (ครั้งที  1) และประช มทบทวน 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนย ทธศาสตร์ เมื อวันที  30 มกราคม 2563 (ครั้งที  2) ณ ห้องประช ม CMP 401 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข และประช มเพื อจัดท่าแผนกลย ทธ์ เมื อวันที  24 และ 28 ก มภาพันธ์ 2563 
(ครั้งที  3) ณ ห้องประช ม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข โดยการประช มดังกล่าวได้น่าผล
การวิเคราะห์องค์กร จ ดแข็ง จ ดอ่อน โอกาส และภาวะค กคาม (SWOT analysis) ผลการวิเคราะห์การรับฟังเสียง
ของลูกค้า และการวิเคราะห์สถานการณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นข้อมูลสนับสน นการตัดสินใจของผู้บริหารร่วมกับผล
การประช มระดมความคิดเห็นในการก่าหนดเป้าหมายและแผนการด่าเนินงาน และได้ถ่ายทอดแผนย ทธศาสตร์
การบริหาร แผนกลย ทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการส่าคัญ ให้แก่ผู้บริหารและบ คลากรท กระดับ ได้รับทราบและยึดถือ
เป็นแนวทางการบริหาร และจัดท่าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทั้งนี้ จากการประช มดังกล่าว จึงได้ (ร่าง) แผน
ย ทธศาสตร์ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
      -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) แผนย ทธศาสตร์ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

 Action Plan ประจ่าปี 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   เพื อพิจารณา (ร่าง) แผนย ทธศาสตร์ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณส ข 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

มอบงานแผนและงบประมาณ แจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ทางE-Mail และ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ตัวแทนนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา เพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งกลับงานแผนและ
งบประมาณ 

มติที่ประชุม :   อนุมัติในหลักการ มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการตามเสนอ 
 

วาระท่ี 4.2 เรื่อง  พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ ระยะเวลาจ้าง  
          16  เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานเอกสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 ตามมติ ประช มคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ครั้งที  2/2563 วันพ ธที  5 ก มภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563  เรื อง พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานบริหารระยะเวลาจ้าง 16  เมษายน  2563 – 30  
กันยายน  2563 ราย  นางสาวจรรยาพร  บัวแก้ว  ต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  มีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้าง
บ คคล ดังกล่าว ระยะเวลาจ้าง 16  เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563  เนื องจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที  1/2563 เพิ มขึ้น ท่าให้จ่านวน
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเพิ มขึ้น เพื อให้การบริการในงานสารสนเทศ จึงมีความจ่าเป็นจะต้องมีผู้ปฏิบัติงาน 2 คน  
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ให้สามารถอ่านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ โดยเฉพาะในส่วนงานบริการยืม-คืน จ่าเป็น
จะต้องต้องมีผู้ปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์  ตลอดช่วงเวลา  
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. รายงานการประช มคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ครั้งที  2/2563 วันพ ธที  5 

ก มภาพันธ์   พ.ศ. 2563  
๒. โครงสร้างงานและภาระงานหน่วยงานเอกสารสนเทศ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ ราย  นางสาวจรรยาพร  บัวแก้ว  

ต่าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ระยะเวลาจ้าง 16  เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563 
มติที่ประชุม :    อนุมัติในหลักการ โดยให้ปรับแผนของงานเอกสารสนเทศมาใช้ในการจ้าง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3      เรื่อง การพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาล 
                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพิจารณารายชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      แพทย์หญิงนวินดา เจียมบ ญศรี 

                         ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
 ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้ด่าเนินการจัดท่าโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 

เพื อให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาลตามย ทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข พร้อม
ทั้งพิจารณารายชื อบ คคลให้ปฏิบัติหน้าที หัวหน้ากล ่มงาน/หัวหน้างาน ซึ งโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในและ
รายชื อดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ในการ
ประช ม ครั้งที  2/2563 เมื อวันที  14 ก มภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี (เอกสารประกอบฯ) 
2) รายชื อบ คคลให้ปฏิบัติหน้าที หัวหน้ากล ่มงาน/หัวหน้างาน ประกอบด้วย 
 

 กลุ่มงาน / ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 
 กลุ่มงานการแพทย์  

1 หัวหน้างานทันตกรรม ทพญ.จีรภา  ประพาศพงษ์  (ทันตแพทย์) 

 กลุ่มงานเทคนิคบริการ  

2 หัวหน้ากล ่มงานเทคนคิบริการ นายจักรกฤษ บ ษพันธ์  (เภสัชกร) 

3 หัวหน้างานเภสัชกรรม นายจักรกฤษ บ ษพันธ์  (เภสัชกร) 

4 หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นางสาวส ภาพร ช่างค่า (นักเทคนิคการแพทย์) 

5 หัวหน้ากล ่มงานรังสีวิทยา นพ.ส ริยง แผลงงาม (อาจารย์) 

6 หัวหน้างานพยาบาลรังสีวิทยา นางสาวเพ็ญพรรณ แววศรี (พยาบาลวิชาชีพ) 

7 หัวหน้างานบริการรังสีเทคนิค นางส พิศ ดวงกล้า (นักรังสีการแพทย์) 

8 หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู นายส วัฒน์ชัย เกษศิริ  (นักกายภาพบ่าบัด) 
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 กลุ่มงาน / ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 
 กลุ่มงานการพยาบาล  

9 หัวหน้ากล ่มงานการพยาบาล นางสาวก ลนันนทน์ สายบ ตร (พยาบาลวิชาชีพ) 

10 หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอ บตัิเหต และฉ กเฉิน นางอัจฉราพรรณ บ ตรพรหม  (พยาบาลวิชาชีพ) 

11 หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก นางสาวเพ็ญพรรณ แววศรี (พยาบาลวิชาชีพ) 

12 หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ (พยาบาลวิชาชีพ) 

 กลุ่มงานสนับสนุนบริการและปฐมภูม ิ  

13 หัวหน้ากล ่มงานสนับสน นบริการและปฐมภูมิ  นางสาวส ปรยีา นิธิพานิช (พยาบาลวิชาชีพ) 

14 หัวหน้างานเวชกรรมสังคม นางสาวส ปรยีา นิธิพานิช (พยาบาลวิชาชีพ) 

15 หัวหน้าส่านักงานโรงพยาบาล นายชลธิศ ชอบเสียง  (เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป) 

16 หัวหน้ากล ่มงานคลังและพสัด  นางสาวธัญญาลักษณ์ ถาวร (นักวิชาการเงินและบญัชี) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
 2. รายชื อบ คคลให้ปฏิบัติหน้าที หัวหน้ากล ่มงาน/หัวหน้างาน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอน มัติ 

1) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
2)  รายชื อบ คคลให้ปฏิบัติหน้าที หัวหน้ากล ่มงาน/หัวหน้างาน 
มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดี  เสนอที ประช มเพื อพิจารณา แต่งตั้งหัวหน้างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข เพื อให้การบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอแต่งตั้งหัวหน้างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข มีรายชื อ ดังนี้ 

๑. นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  

ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั วไป     

๒. นายพงษ์พัฒน์  เสนหอม  ต่าแหน่ง บ คลากรปฏิบัติการ    
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบ คคล 

๓. นายสายชล  จันผกา ต่าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  

ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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๔. นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์ ต่าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ  
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

๕. นางสาวจาร ภรณ์  ม ่งหมาย ต่าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการ  
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานคลัง 

๖. ว่าที  ร.ต.ภาน วัฒน์  แหวนวงษ์ ต่าแหน่ง นักวิชาการพัสด ปฏิบัติการ   
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานพัสด  

๗. นายวัชรพงษ์  แสงนิล ต่าแหน่ง นักวิจัยช่านาญการ  
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและ 

ท่าน บ่าร งศิลปวัฒนธรรม 

๘. นายเวนิจ  หงษา  ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

๙. นางรัตติกาล  ภิรมย์กิจ ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาช่านาญการ   
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

๑๐. นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ  
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ 

๑๑. นางธีรานันท์ เวชกามา ต่าแหน่งบรรณารักษป์ฏิบัติการ ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานห้องสม ด 

๑๒. นางสาวธัญฉัตร  ศรีธัญรัตน์ ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปช่านาญการ   
ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

๑๓. นางสาวภชารี  ยิ งรัตนส ข ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาช่านาญการ  

ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้างานศูนย์พัฒนาเด็ก 

 ทั้งนี้ในส่วนของงานบริหารทั วไป จะประกอบด้วย งานเลขาน การ งานยานพาหนะ งานสารบรรณ และ
งานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม 

 โดยมีอ่านาจหน้าที  ดังนี้ 

1. ร่วมวางแผน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจภายในหน่วยงาน 

2. ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. ควบคุม ดูแล และกลั่นกรองหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานก่อนเสนอ
ผู้บริหาร 

4. ติดต่อ ประสานงานต่างๆ กับกลุ่มวิชา หน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

5. ควบคุม ดูแล ร่วมวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณภายในหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ที่ก าหนด 

6. พัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือ 

7. รายงานผลการด่าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหาร 

8. ปฏิบัติงานอื นๆ ตามที ได้รับมอบหมาย 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 ค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง  แต่งตั้งหัวหน้างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอน มัติการแต่งตั้งหัวหน้างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มอบงาน
เลขานุการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
                                        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดี  เสนอที ประช มเพื อพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  2113/2562 สั ง ณ วันที  
30 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ได้แต่งตั้งนางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ช่านาญการ เป็นผู้รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2562 ถึงวันที  29 ก มภาพันธ์ 2563 นั้น เพื อให้การบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้ รักษาการในต่าแหน่ง
หัวหน้าส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  1 
มีนาคม 2563 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2563   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
 -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  2113/2562 สั ง ณ วนัที  30 สิงหาคม 25632 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวณรัญญา มีชัย ต่าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช่านาญการ เป็นผู้
รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้าส่านักงานเลขาน การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ระยะเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2563 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2563   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ 5.1     เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย 
   วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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 ตามที  งานบริหารบ คคล ได้ประช มหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากรสาย
วิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) ประจ่าปีงบประมาณ 2563 เมื อวันที   
25 ธันวาคม 2562 ที ประช มมีมติเห็นชอบ ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากรสายวิชาการ แบบฉบับเดิมไม่มีแก้ไข โดยให้ปรับใช้ทั้ง
ปีงบประมาณ 2563 และประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2562 -31 มีนาคม 
2563) ผู้บริหารเห็นชอบให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เดิม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประช ม) 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ. 2553 
๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี

สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบ คลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 

2. ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการประจ่าปีงบประมาณ 2562 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากรสาย วิชาการและสาย
สนับสน นวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 

วาระที่ 5.2     เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 9 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบ คคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  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 กรอบ นั้น 

 บัดนี้ ได้มีผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบ คคลและผลงาน จ่านวน 9 ราย ดังนี้ 

ที  ชื อผู้ขอ ประเภท ต่าแหน่ง ระดับ 
 

ต่าแหน่งที 
สูงขึ้น 

วันที ได้รับการแต่งตั้ง 

1 นายทักษกร วงศ์สีดา เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร ์ ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
2 นางสาวภชารี ยิ งรตันส ข เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
3 นางสาวกฤติญา การ ณย ์ เชี ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
4 นางสาวกนกวรรณ ศิวะรตัน ์ เชี ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
5 นางสาวกนกภรณ์ สิงห์ค่า เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสด  ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
6 นางส วิมล สะโสดา เชี ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสด  ปฏิบัติการ ช่านาญการ 28 กันยายน 2561 
7 นายกิตติพงษ์ ชูราษ ี ทั วไป ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 
8 นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย ทั วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 
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9 นางสาวจิวรา โสดาก ล ทั วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ช่านาญงาน 28 กันยายน 2561 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
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 าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชก ารและพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ที  507-515/2563 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อทราบการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น จ่านวน 9 ราย 
มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบงานบริหารบุคคลส่งข้อมูลการด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่ผ่านมาทั้งหมด ส่งให้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อเพิ่มข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นในเวปไซด์วิทยาลัยฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1  เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.  
                  ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขาน การ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขาน การคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  4/2563 วันพฤหัสบดีที  23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  
ครั้งที  4/2563 วันพฤหัสบดีที  23 เมษายน 2563   เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 
 

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

                                                                                                                   

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/๒๕63 
เมื่อวันที่  23 เมษายน 2563   

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 

 
 


