
 

                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ              งานการเจ้าหน้าที่              คณะแพทยศาสตร ์          โทร. 1143 
ที่   มอ 351.2/419              วันที ่  25   กุมภาพันธ์  2558 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ   
          ระดับชํานาญการ   ระดับชํานาญการพิเศษ ประจําคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่2/2558  
 

เรียน    
 

ตามที่ได้แจง้เล่ือนการประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ   
ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ   ประจําคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 2/2558   
วันจันทร์ที่ 9 กมุภาพันธ์  2558 ออกไป นั้น   
 
  ในการน้ี ประธานคณะกรรมการฯ  เห็นสมควรให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ฯ ประจําคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558  
เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องประชุม A402 ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ   ครั้งที่ 1/2558 
   เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 
 
วาระที่ 2 วาระแจ้งเพื่อทราบ 

  2.1  การกําหนดกรอบของตําแหน่ง ระดับตาํแหน่ง และการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
         (มหาวทิยาลัย และก.พ.อ. มีมตใิห้ชะลอการประเมินค่างานและการแต่งตัง้ตามวิชาการเดิมไวก้่อน 1 เม.ย. 58) 

 
วาระที่ 3 วาระเพ่ือพิจารณา  

  3.1  เสนอข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินค่างานเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง จาํนวน 4 ราย 
 3.1.1 

3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 

พยาบาลชํานาญการ สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา ของ  นางสาวจํารัส ณ กลองด ี
พยาบาลชํานาญการ สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา ของ  นางสาวชารีฟา ละกะเต็บ 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดกูและข้อหญิง ของ  นางสาววินาพร ชยัเพชร 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ของ  นางสาวกุศล พิบูลย์  

   3.2 เสนอขอกาํหนดตําแหน่งชํานาญการ จาํนวน 3 ราย 
 3.2.1 

3.2.2 
3.2.3 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ของ  นางจงดี บวรภัทรนานนท ์
เภสัชกรชํานาญการ สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม ของ  นางสาวพราวรวี พลอัครวัตน ์
ผู้ปฏิบัติงานบรหิารชํานาญงานพิเศษ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของ  นางอารยี์ สุขฤกษ ์

   3.3 เสนอขอตําแหน่งชํานาญการพิเศษ ฉบับปรับปรุง แก้ไข  จํานวน 4 ราย 
 3.3.1 

3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 

 

พยาบาลชํานาญการ(C6เดิม) สังกัดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญงิ ของ  นางสาวมัชฌิมาพร นวลแก้ว 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (MICU) ของ  นางสาวอรอษุา หอมขาว 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (MICU) ของ  นางเสาวลักษณ ์ วั่นเซ่ง 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ของ  นางสาวศิริรตัน ์นกบรรจง 



 
   3.4 สรุปประเมินผลงานเสนอขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 ราย 
 3.4.1  

3.4.2  
3.4.3  
3.4.4  

พยาบาลชํานาญการพิเศษ สังกัดห้องผ่าตัดเล็ก ของ  นางจิฬารัตน์ ปาณียะ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สังกดังานคลังเวชภัณฑ์ ของ  นายดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ 
พยาบาลชํานาญการ(C6เดิม) สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ  นางสาวสายฝน สุธาประดิษฐ ์
พยาบาลชํานาญการ(C6เดิม) สังกัดหอ้งผ่าตัด ของ  นางจุฑารัตน์ ศิรขิันตยกลุ 

   3.5 สรุปประเมินผลงานเสนอขอกําหนดตําแหน่ง (แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ)ิ จํานวน 6 ราย 
 3.5.1  

3.5.2  
3.5.3  
3.5.4  
3.5.5  
3.5.6  
 

พยาบาลชํานาญการ(C6เดิม) สังกัดภาควิชาวสัิญญีวิทยา ของ  นางจรัญญา ลีรติวงศ์ 
พยาบาลชํานาญการ(C6เดิม) สังกัดหอผู้ป่วยตา ของ  นางสุวภัทร แสงแกว้ 
พยาบาลชํานาญการ(C6เดิม) สังกัดหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 8 ของ  นางสาววิลาวัลย์ พรหมทอง 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (SICU) ของ  นางสาวนัสมา บิลอาด 
พยาบาลชํานาญการ สังกัดหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ของ  นางสาวกนกอร มากจังหวัด 
เภสัชกรชํานาญการ สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม ของ  นางฐิตริัตน์ บญุคงดํา 
 

   3.6 วาระหารือ 
 3.6.1  

 
3.6.2  
3.6.3  

 
3.6.4  

สรุปประเมินผลงานขอกําหนดตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชํานาญการพิเศษ สังกัดภาควิชารงัสีวิทยา ของ 
นายประเสริฐ วฒันพงศ์พิทกัษ ์ 
คะแนนประเมินการแตง่ตั้งไมผ่่านการประเมิน ราย นางสาวอังศุปราณ ีบุญราศร ี
ขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปรญิญาตรเีพื่อขอดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ สังกัดงานพัสดุ 
ของ นางวินา หว่านด ี
การแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ประเมินผลงานของบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลาดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 
  
 
 

 (นายประยุทธ์   โอภาโส) 
  เลขานุการฯ 

 
 

 

โปรดส่งคืนงานการเจ้าหน้าที่ 
             ใบตอบรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงานฯ    ครั้งที่ 2/2558  
วันจันทรท์ี่ 9 มีนาคม 2558  เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม A402 ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์     

 
  

  ชื่อ – สกุล    ........................................................    ภาควิชา/หน่วยงาน   ..................................................                 
                    สามารถเข้าร่วมประชุมได้        ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
                                                                               (ลงช่ือ) ....................................................... 

                                                 (......................................................) 
 
 

ส่งคืนงานการเจ้าหน้าที ่ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 
 


