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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่8/๒๕64  วาระพิเศษ  

วันจันทร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

9. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
2.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
5.  นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
6. นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
7. นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางสาวสุพัตรา  โฉมงาม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายเกียรติศักดิ์  ศรีลาพัฒน์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายอัครเดช  อธิปราชญ์   ช่างภาพการแพทย์ 
11. นายกิตติพงศ์  ชูราษี   นายช่างเทคนิค 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.    
 
         / นายแพทย์ประวิ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในคร้ังนี้มี
กรรมการมาประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่านและไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
       
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมคร้ังนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเข้า
ประชุมครบจ่านวน คือ 9 ท่าน    

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระที่ 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ  เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้  
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที 
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหาร
ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1  แผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงิน 

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามที ส่านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายแจ้งคณะ/วิทยาลัย ให้จัดท่ารายละเอียดแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปี เพื อบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
        / 1. เกณฑ์... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

1. เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 

2564 
3. หลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการก่าหนดราคากลางร่วมกันในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 
 

ตามละเอียดที แจ้งมานั้น งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ท่าการส่ารวจแผนความต้องการครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วและมีรายการความ
ต้องการดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารนบ) 

1) เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานประมวลผล ส่าหรับทดแทนเครื องเดิมของ
อาจารย์/บุคลากร จ่านวน 28 เครื อง  

2) เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2 ส่าหรับทดแทนเครื องเดิมบุคลากร 
จ่านวน 3 เครื อง 

3) เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผลสมรรถนะสูง ส่าหรับทดแทนเครื องเดิมที 
ช่ารุดส่าหรับงานบริการสนับสนุนการเรียนการสอน จ่านวน 4 เครื อง 

4) เครื องพิมพ์เลเซอร์ปร้ินเตอร์สี เครื องพิมพ์เลเซอร์ปร้ินเตอร์สี (เครื องที ใช้งานบริการหลักของ
วิทยาลัย) 

5) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ่านวน 16 ช่องสัญญาณ ติดตั้งดังนี้ 
-บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาจ่านวน 4 จุด 
-บริเวณห้องอ่านหนังสือนักศึกษา ป.โท จ่านวน 2 จุด 
-บริเวณทางเดินหน้าอาคารสมจิตต์ยอดเศรมณีให้ส่องไปทางโรงจอดรถยนต์และ

จักรยานยนต์จ่านวน 6 จุด 
-บริเวณภายในอาคาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯจ่านวน 4 จุด 

       6) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส่าหรับรองรับการขยายการ
ให้บริการในโรงพยาบาล 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- ให้พิจารณาอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์เป็น  6 ปี  
- ใหเ้ปลี่ยน Hard disk ให้ส าหรับเครื่องที่ใช้งานช้า แต่ความจุจะเหลือน้อยลง 
- การแทงจ าหน่าย กรณีคอมพิวเตอร์ยังไม่ช ารุดห้ามแทงจ าหน่าย  

 
 
 

/ มติที่ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

   มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามข้อเสนอ  และให้บรรจุในแผนความต้องการ 
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงิน 
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน  19  เครื่อง และมอบงานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายส ารวจอาจารย์/บุคลากร ว่าต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบ All In One หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 ส าหรับ
ทดแทนเครื่องเดิมบุคลากร จ านวน 3 เครื่อง (ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลสมรรถนะสูง 
ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดส าหรับงานบริการสนับสนุนการ
เรียนการสอน จ านวน 4 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์สี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์สี 
(เครื่องที่ใช้งานบริการหลักของวิทยาลัย) 

5. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 16 ช่องสัญญาณ ติดตั้ง
ดังนี้ 

                       -บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาจ านวน 4 จุด 
                       -บริเวณห้องอ่านหนังสือนักศึกษา ป.โท จ านวน 2 จุด 
                       -บริเวณทางเดินหน้าอาคารสมจิตต์ยอดเศรณีย์ ให้ส่องไปทาง  
                        โรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์จ านวน 6 จุด 

-บริเวณภายในอาคาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯจ านวน 4 จุด     
(โดย 2 จุด ติดข้างตึกทางเดินไปห้อง CMP 122 และอีก 2 
จุด ติดที่ห้องสมุด) 

6. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับรองรับการขยายการให้บริการในโรงพยาบาล 

 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   ไม่มี 
         / 4.4 เรื่องเสนอ... 



5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   ไม่มี 
 
  4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน  

4.5.1  พิจารณาปรับเปลี่ยนงานสถาปัตยกรรมภายในอาคารโภชนาการ 
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช คณะกรรมการ Green and Clean Hospital    

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอเพื อพิจารณา เนื องจาก งานสถาปัตยกรรมภายในอาคารโภชนาการ
เดิมยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงขอปรับพ้ืนที บริเวณ โดยวงเงินคงเดิม ดังต่อไปนี้ 

1. โซนร้านอาหาร ชั้น 1 ชั้น 2 และโซนส่านักงานโภชนาการ ชั้น 2 เพื อให้พ้ืนที ภายในอาคารให้ดู
กว้างขวางและท่าให้การสัญจรภายในไม่แออัด (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

2. ห้องสาธิตด้านโภชนาการ 1 ชั้น 3 ปรับเปลี ยนโทนสี 
3. ห้องสาธิตด้านโภชนาการ 2 ชั้น 3 ปรับเปลี ยนโทนสีและผนัง 
4. ห้องบริการด้านโภชนศึกษา ชั้น 4 ปรับเปลี ยนโทนสีและผนัง 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- โทนสีที่จะใช้ควรเป็นโทนสีที่สบายตา สามารถดูฟิล์ม X-ray ได้ 
- พิจารณาเรื่องทางเดินในห้องเรียนให้สามารถเดินเข้าออกได้สะดวก 

 

    มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอ  และสรุปได้ดังนี้ 

1. เห็นชอบการขอปรับพื้นที่บริเวณโซนร้านอาหาร ชั้น 1 

2. พื้นที่บริเวณโซนร้านอาหาร ชั้น 2  ให้คงแบบเดิม แต่ปรับสีห้องให้
สว่างขึ้น และใหเ้พิ่มจุดปลั๊กไฟเหมือนในแบบ 

3. เห็นชอบพื้นที่บริเวณโซนส านักงานโภชนาการ ชั้น 2 แบบเดิม 

4. ห้องสาธิตด้านโภชนาการ 1 ชั้น 3 เห็นชอบให้ปรับสีให้สว่างขึ้น 

5. ห้องสาธิตด้านโภชนาการ 2 ชั้น 3 เห็นชอบให้ปรับสีให้สว่างขึ้น 

6. ห้องบริการด้านโภชนศึกษา ชั้น 4  เห็นชอบให้ปรับสีให้สว่างขึ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 

      
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
 
         / ระเบียบวาระ... 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  22 เดือน กรกฎาคม 2564 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


