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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่13/๒๕64   

วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์พทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทับทิมหิน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เลก็สมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
4.  รองศาสตราจารย์มารุตพงษ์  ปัญญา ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตรมหาบัณฑิต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
   

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการมา
ประชุม 8 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 1 ท่าน ครบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเข้าประชุมครบ
จ่านวน คือ 8 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 1 ท่าน ครบองค์ประชุม  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็ นสมควรให้
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้
รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                    การสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  19 สิงหาคม 2564 
  กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2564 เมื อวันพฤหัสบดี 19 สิงหาคม  2564 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทาง
ไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันศุกร์ที  20 สิงหาคม  
2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  12/2564 เมื อวันพฤหัสบดี 20 สิงหาคม  2564 

 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี  
   

 
 
 
 
          / ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   4.1.1 หลักเกณฑ์การให้เงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร 

ระดับนานาชาติ และการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิชาการ 
ระดับนานาชาติ   

    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา เพื อสนับสนุนการ
ด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื อเพิ มจ่านวนบทความวิชาการที 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน SCOPUS จึงสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติ และการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื อการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ  ทั้งนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ ครั้งที  5/2564 เมื อวันที  10 สิงหาคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงิน
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ และการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื อการเขียน
บทความวิชาการระดับนานาชาติ เพื อจัดท่าประกาศดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดีและกองกฎหมายเห็นชอบด่านินการต่อไป 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

 ให้ตรวจสอบค าและให้แก้ไขค าผิดให้ถูกต้อง   
 

     มติที่ประชุม :   เห็นชอบร่างประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินค่าธรรมเนียม
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ และการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความ
วิชาการระดับนานาชาติ 
     
    4.1.2  หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามกลยุทธ์เป็น
ที พึ งบริการวิชาการด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื อสร้างสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที  10 ดีขึ้น และเพื อส่งเสริมให้
บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จึงได้จัดท่าร่างประกาศ 
“หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื อเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ครั้งที  
5/2564 เมื อวันที  10 สิงหาคม 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์
การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
     มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
         / 4.1.3 แจ้งผล... 
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    4.1.3  แจ้งผลพิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยฯ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อพิจารณา ตามที งานคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ได้ท่าการส่งแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แล้วนั้น ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้แจ้งผลพิจารณาดังหนังสือบันทึกข้อความที  อว 0604.12/ว
1480 ลงวันที  17 สิงหาคม 2564 เรื องแจ้งผลการพิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิตัลเพื อบรรจุ
ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก รายละเอียดมติที 
ประชุมและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ)   

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  1/2564 เมื อวันศุกร์ที  9 
กรกฎาคม 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของ
คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์และบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊กมีราคาปรับลดลงและมีสมรรถนะสูงประกอบกับมีแบตเตอรี่ในตัว ซึ่งสามารถใช้งานได้
ขณะไฟฟ้าดับ สามารถน าไปใช้ส าหรับการเรียนการสอนการผลิตสื่อและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยสรุปดังนี้ 
ล าดับ รายการเดิม รายการก าหนดใหม่ 
1.1 เครื องคอมพิวเตอร์  

ส่าหรับงานส่านักงาน 
 
เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับส่านักงาน หรือ 
เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวล  1.2 เครื องคอมพิวเตอร์ All in one  

ส่าหรับงานส่านักงาน 
1.3 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวณ

ผล แบบที  1 หรือ แบบที  2 
 
เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวล หรือ 
เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลสมรรถนะสูง 
 

1.4 เครื องคอมพิวเตอร์ All in one  
ส่าหรับงานประมวณผล 

 
โดยในส่วนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนั้น มีจ่านวน 2 รายการ ซึ งสอดลคล้องกับมติที ประชุม ดัง
รายการข้างต้นตามตาราง ข้อที  1.3 และ ข้อที  1.4 รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ รายการ ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวน 
(เครื่อง) 

ราคารวม  
(บาท) 

1 เครื องคอมพิวเตอร์ All in one  
ส่าหรับงานประมวณผล 

23,000 20 460,000 

2 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวณผล  
แบบที  2 

30,000 3 90,000 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลางตามคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 ก่าหนด ประเภทเครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ดังนี้ 
ล าดับ รายการ/ราคา/เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ 

1 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส่าหรับส่านักงาน 
(ราคา 16,000/เครื อง) 
 
20เครื อง *16,000บาท 
= 320,000 บาท 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีเธรดไม่
น้อยกว่า 4 เธรด (Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.1 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงจ่านวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 2400 
MHz หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
5. มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในหรือภายนอก จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) และ Bluetooth 
7. มีพอร์ต USB2 หรือ USB3 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
8. มีพอร์ต VGA หรือพอร์ต HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
9. มีแป้นพิมพ์ ซึ งมีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พิมพ์ติดแป้นพิมพ์อย่าง
ถาวร 
10. มีจอภาพที รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
11. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

2 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส่าหรับงานประมวลผล 
(ราคา 22,000/เครื อง) 
 
20เครื อง *22,000บาท 
= 440,000 บาท 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีเธรดไม่
น้อยกว่า 8 เธรด (Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงจ่านวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ่าแยกจากหน่วยความจ่าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 2400 
MHz หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
6. มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
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Base-T หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายในหรือภายนอก  จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) และ Bluetooth 
8. มีพอร์ต USB2 หรือ USB3 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9. มีพอร์ต VGA หรือพอร์ต HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
10. มีแป้นพิมพ์ ซึ งมีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พิมพ์ติดแป้นพิมพ์อย่าง
ถาวร 
11. มีจอภาพที รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
12. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

3 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส่าหรับงานประมวลผล
สมรรถนะสูง 
(ราคา 30,000/เครื อง) 
 
20เครื อง *30,000บาท 
= 600,000 บาท 
 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีเธรดไม่
น้อยกว่า 8 เธรด (Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.4 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงจ่านวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ่าแยกจากหน่วยความจ่าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 2933 
MHz หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB 
6. มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายในหรือภายนอก  จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) และ Bluetooth 
8. มีพอร์ต USB2 หรือ USB3 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9. มีพอร์ต VGA หรือพอร์ต HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
10. มีแป้นพิมพ์ ซึ งมีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พิมพ์ติดแป้นพิมพ์อย่าง
ถาวร 
11. มีจอภาพที รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
12. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 
ในการนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจึงได้สรุปข้อมูลเพื อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ระหว่าง เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวณผล และเครื องคอมพิวเตอร์แบบ All in one เพื อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
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ล าดับ รายการ ข้อดี ข้อเสีย 
1 เครื อง

คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  
(Notebook) 
 

1. พกพาออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้ 
จุดเด่นของ Notebook นั้นคือมีขนาดที เล็กแล้วสามารถพกพา
ออกไปข้างนอกได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเก็บไฟฟ้าไว้ในตัวเอง
ได้โดยสามารถเปิดใช้งานได้ราวๆ 2-8 ชั วโมง แล้วแต่ว่าทางผู้ผลิต
เขาจะให้ความจุแบตขนาดมาขนาดไหนความุมากราคาเครื องก็จะสูง
มากขึ้นด้วย 
2. ประหยัดพ้ืนที่มากกว่า 
Notebook ใช้พื้นที ที น้อยประหยดัพื้นที มากกว่า สามารถใช้ในพื้นที 
แคบๆได้ ซึ งแตกต่างกับ PC มาก เพราะว่า PC นั้นต้องการพื้นที 
ส่าหรับ หน้าจอ เมาส์ และคยี์บอรด์ 
3. ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
Notebook นั้นถูกออกแบบมาใหใ้ช้งานแบบพกพาซึ งแน่นอนว่าต้อง
มีแบตเตอร์รี ส่ารองไว้ในตัว ท่าให้ Notebook นั้น จะประหยัด
พลังงานกว่า PC และกระแสไฟฟ้าที ใช้ในการเปิดเครื องยังต่างกันอกี
ด้วย Notebook นั้นจะอยู่ที  30-100 watt ส่วน PC นั้นจะอยู่ที  
300-800 watt 

1. Notebook จะมีราคาท่ี
แพงกว่า PC เมื่อ
เปรียบเทียบจากสเปค
เดียวกัน 
ถ้าเอาราคาเป็นที ตั้งในการ
ออกสเปคเพื อจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างเครื อง Notebook 
กับ PC  Notebook จะ
ได้สเปคที ต ่ากว่า PC  
2. ความร้อนจากการใช้งาน
และอายุการใช้งาน 
แม้เครื อง Notebook 
ประหยดัพลังงานแต่ด้วย
ขนาดและรูปร่างของ 
Notebook เองท่าให้การ
ระบายความร้อนท่าได้ไม่ดี
นัก จึงมีการสะสมความร้อน
ท่าให้ประสิทธิภาพการ
ท่างานอาจจะลดลงตามไป
ด้วยและยังส่งผลต่ออายุการ
ใช้งานที สั้นลงมากกว่า PC 

2 เครื อง
คอมพิวเตอร์
ส่าหรับงาน
ประมวณผล  
(PC Personal 
Computer) 
 

1.การซ่อมบ ารุงง่าย  
PC นั้นสามารถถอดอุปกรณ์ด้านในออกมาได้ด้วยตัวเราเอง ซึ ง
แตกต่างจาก Notebook ที ว่าต้องใช้เครื องมือในหรือส่งให้ช่าง
จัดการเท่านั้นถึงจะถอดชิ้นส่วน Notebook ได้ แน่นอนว่าถ้าเรา
ถอดอุปกรณ์ออกมาได้ง่ายย่อมท่าการท่าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ
ได้ทั วถึง เราสามารถถอดออกมาเป่าฝุ่นให้ได้ ซึ ง Notebook ท่าได้
ยากกว่ามาก 
2.การอัพเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวรไ์ด้ง่ายกว่า 
PC นั้นสามารถอัพเกรดสเป็คภายในเครื องได้ง่ายได้กว่า Notebook 
มาก เพราะ PC สามารถถอดอุปกรณ์และเปลี ยนง่ายกว่า น้ันเป็น
เพราะว่า PC ได้ถูกออกแบบมาใหเ้ราสามารถอัพเกรดได้ด้วยตัวเรา
เองของทุกช้ินส่วนเลย 
3.การระบายความร้อนที่ดี 
PC นั้นไมต่้องห่วงในเรื องของความร้อนสะสมหรือสามารถใช้งานได้
ยาวนานโดยไมต่้องกังวล เพราะถา้หากมีความร้อนมากเกินไป 
อาจจะท่าให้อุปกรณ์ช่ารุดได้ง่าย อย่างเช่น Notebook นั้นที เล่นไป
โดยใช้ระยะเวลานานจะท่าใหเ้ครื องร้อนและจะลดประสิทธิภาพการ
ท่างานลงไป 
4.อายุการใช้งานยาวนาน 
PC นั้นถูกออกแบบมาให้มีขนาดที ใหญ่และมีพัดลมระบายความร้อน

1.ใช้พลังงานมาก 
2.ใช้พ้ืนที่มาก 
ด้วยรูปรา่งแยกระหวา่งตัว
ประมวลผลและจอแสดงผล
ท่าให้ใช้พื้นที การใช้งานมาก 
มีการเชื อมต่อสายไฟที มากว่า 
เครื องคอมพิวเตอร์แบบ All 
in one และ Notebook 
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ล าดับ รายการ ข้อดี ข้อเสีย 
ส่วนต่างๆภายในตัว แน่นอนว่าหากช้ินไหนใน PC ก็แค่ถอดอุปกรณ์
ช้ินนั้นส่งซ่อมหรือเปลี ยนได้ทันที หากเป็น Notebook นั้นซ่อมหรือ
เปลี ยนบางทีอาจจะแพงมากซ่อมไม่คุ้มหรือซ่อมไม่ไดเ้ลย 
5.ความคุ้มค่าต่อราคาความเสถียรประสิทธภิาพในการท างานที่ดี 
PC ไดส้เปคที ดีกว่า Notebook ถ้าเทียบเคียงกับในราคาที เท่ากัน 
 

3. เครื อง
คอมพิวเตอร์
แบบ All in 
one 
 

เครื องคอมพิวเตอร์แบบ All in one เทียบได้กับการเอา Notebook 
มาตั้งติดตั้งกับจอแสดงผลตั้งโต๊ะทา่งานเพื อให้ประหยดัพื้นที  แต่เมื อ
เทียบกับราคาจะประหยดักว่า Notebook ประมาณ 3,000-
5,000 บาทในสเปคเดียวกัน เพราะ All in one ไมม่ีแบตเตอร์
เหมือน Notebook ท่าให้ราคาในการจัดซื้อเท่ากันเครื อง All in 
one จะได้สเปคที ดีกว่า ระบบระบายความร้อนก็จะดีกว่า 
Notebook เพราะมีพื้นที ให้ระบายความร้อนมากกว่า 

การพกพาไมส่ะดวกเท่า
เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
(Notebook) 
 

 
สรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติคอมพิวเตอร์กับราคาประมาณการที ใกล้เคียงกันในแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยฯ จ านวนเงินงบประมาณ 460,000 บาท  ดังนี้ 
 
คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผลทีค่ณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละรายการในราคาประมาณการที่ใกล้เคียงกัน 
 
คุณสมบัติ Notebook 

(1) 
Notebook 

(2) 
PC All in one 

คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ที่ก าหนด 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีเธรดไม่น้อย
กว่า 8 เธรด (Thread)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ มสัญญาณนาฬกิา
ได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูงจ่านวน 1 หนว่ย 
2. มีหน่วยความจา่ แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ่าแยกจาก
หน่วยความจา่หลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจา่หลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 มีความเร็วบัสไม่น้อยกวา่ 2400 
MHz หรือดีกว่า มขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 
8 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล (Hard Drive) 
ชนิด SATA3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB 

CPU  INTEL CORE I5-
1135G7 4 
Cores 8 Threads 

INTEL CORE I5-
1135G7 4 
Cores 8 
Threads 

Intel Core i5-
11400   6 
Cores 12 
Threads. 

INTEL CORE 
I5-1135G7 4 
Cores 8 
Threads 
 
 
 

RAM   8 GB (8GB X2) 
DDR4 3200MHz 

16 GB (8GB 
X2) DDR4 
3200MHz 

8 GB (8GBx1) 
DDR4 2933MHz 

8 GB (8GB 
X1) DDR4 
3200MHz 
 
 
 

STORAGE 256 GB 
PCIe/NVMe M.2 
SSD 

512 GB 
PCIe/NVMe M.2 
SSD 

1 TB 7200 RPM 
HDD 

1 TB 7200 
RPM SATA 
HDD 
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คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผลทีค่ณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละรายการในราคาประมาณการที่ใกล้เคียงกัน 
 
คุณสมบัติ Notebook 

(1) 
Notebook 

(2) 
PC All in one 

6. มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
แบบติดตั้งภายในหรอืภายนอก  จ่านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac, ax) และ Bluetooth 
8. มีพอร์ต USB2 หรือ USB3 ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
9. มีพอร์ต VGA หรือพอร์ต HDMI ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
10. มีแป้นพิมพ ์ซึ งมีตัวอักษรภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ พิมพ์ติดแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
11. มีจอภาพที รองรับความละเอียดไมน่้อย
กว่า 1,920 x 1,080 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกวา่ 14 นิ้ว 
12. รับประกันสินค้าไม่น้อยกวา่ 1 ปี 

DISPLAY  14" FULL HD 
IPS ANTI-GLARE 

15.6" FULL HD 
IPS ANTI-GLARE 

( สเปคและราคาไม่
รวมอนิเตอร์ สั งเพิ ม
ประมาณ 3,000 
บาท) 

21.5" FULL 
HD (NON 
TOUCH) 
 
 
 

VGA INTEL IRIS Xe 
GRAPHICS 
(INTEGRATED) 

INTEL IRIS Xe 
GRAPHICS 
(INTEGRATED) 

INTEL IRIS Xe 
GRAPHICS 
(INTEGRATED) 

INTEL IRIS Xe 
GRAPHICS 
(INTEGRATED) 
 
 

 
การรับ 
ประกัน 

 
2 ปี 

 
2 ป ี

 
3 ป ี

 
3 ป ี

22,000  บาท ราคา/
เครื่อง 

21,900  บาท 24,990  บาท 18,990+ 
(มอนิเตอร์ 3,000 
บาท) 

20,990 บาท 

20 เครื อง*22,000 บาท  22,000 บาท 
*20 เครื อง 

24,990 บาท 
*20 เครื อง 
 

21,990/ชุด  
*20 เครื อง 
 

20,990 บาท 
* 20 เครื อง 

รวม 440,000  440,000 499,800 439,800 419,800 
บาท  บาท บาท บาท บาท 

หมายเหตุ รายการเดิมที เสนอในแผนฯแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้  
-เครื องคอมพิวเตอร์ All in one ส่าหรับงานประมวณผล (20 เครื อง * 23,000 บาท) = 460,000 บาท 
 
สรุปงบประมาณ : ประมาณการตามข้อมูลส่ารวจความประสงค์จากผู้ใช้งาน 
ล าดับ รายการ ประมาณการตามข้อมูลส ารวจความ

ประสงค์จากผู้ใช้งาน แบบท่ี 1 
ประมาณการตามข้อมูลส ารวจความ

ประสงค์จากผู้ใช้งาน แบบท่ี 2 
จ่านวน (เครื อง) รวม (บาท) จ่านวน (เครื อง) รวม (บาท) 

1 Notebook แบบที  1 
เครื องละ 22,000 บาท 

1 22,000 - - 

2 Notebook แบบที  2 
เครื องละ 24,990 บาท 

- - 1 24,990 

3 PC  
ชุดละ 21,990 บาท 

 
4 

 
87,960 

 
4 

 
87,960 
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ล าดับ รายการ ประมาณการตามข้อมูลส ารวจความ
ประสงค์จากผู้ใช้งาน แบบท่ี 1 

ประมาณการตามข้อมูลส ารวจความ
ประสงค์จากผู้ใช้งาน แบบท่ี 2 

จ่านวน (เครื อง) รวม (บาท) จ่านวน (เครื อง) รวม (บาท) 
4 All in one 

เครื องละ 20,990 บาท 
 

15 
 

314,850 
 

15 
 

314,850 

 รวม 20 424,810 20 427,800 
ผลการส่ารวจความประสงค์จากผู้ใช้งานในรอบที จัดสรรทดแทนเพิ มเติมดังนี้ 
1. เครื องคอมพิวเตอร์แบบ All in one (เดิม) 
ล าดับ หมายเลขครุภัณฑ์ สถานที่ใช้งาน ผู้ใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 พ.ศ.2557 จ านวน 15 เครือ่ง    All in one  Notebook  PC 

1 พศ.7440-001-033/57 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั OPD/งานการเงิน/ชั้น 3 1 - - 
2 พศ.7440-001-034/57 อาคารวิทยาลัยฯ/งานการเงิน นางสาวจรูญศรี  นิลกิจ - - 1 
3 พศ.7440-001-035/57 อาคารสมจิตต์ยอดเศรมณี อ.สุพัตรา  ขจัดโรคา 1 - - 

4 พศ.7440-001-036/57 อาคารวิทยาลัยฯ/ห้องสมุด  CMP302 1 - - 
5 พศ.7440-001-037/57 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั OPD 1 - - 
6 พศ.7440-001-038/57 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั OPD 1 - - 
7 พศ.7440-001-039/57             อาคารวิทยาลัยฯ/อาจารย์ อ.จีราพร ทิพย์พิลา 1 - - 

8 พศ.7440-001-040/57            อาคารวิทยาลัยฯ/อาจารย์ อ.ธาริณี ไชยวงศ์ - - 1 
9 พศ.7440-001-041/57            อาคารวิทยาลัยฯ/ห้องเรียน CMP315 1 - - 

10 
พศ.7440-001-042/57             อาคารวิทยาลัยฯ/งานคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
ช่ารุด 1 - - 

11 พศ.7440-001-043/57             อาคารวิทยาลัยฯ/ห้องสมุด  CMP306 1 - - 
12 พศ.7440-001-044/57           อาคารวิทยาลัยฯ/อาจารย์ พญ.ปาริชาต ิ 1   
13 พศ.7440-001-045/57            อาคารสมจิตต์ยอดเศรมณี SY202/ห้องเรียน ป.โท 1 - - 
14 

 
พศ.7440-001-046/57 
 

อาคารวิทยาลัยฯ/งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ช่ารุด 
 

1 - - 

15 พศ.7440-001-047/57            อาคารวิทยาลัยฯ/อาจารย์ อ.สิทธิชัย   ใจขาน - 1 - 
 พ.ศ.2558 จ านวณ 5 เครื่อง 

16 พศ.7440-001-048/58 (รด) อาคารสมจิตต์ยอดเศรมณี/อาจารย ์ อ.นงนุช กัณหารัตน์ - - 1 

17 พศ.7440-001-049/58 (รด)  อาคารสมจิตต์ยอดเศรมณี/ห้องเรียน
ชั้น1/CMP211 

CMP101 1 - - 

18 พศ.7440-001-050/58 (รด) อาคารวิทยาลัยฯ/อาจารย์ อ.อาร ีบุตรสอน - - 1 

19 พศ.7440-001-051/58 (รด)  อาคารวิทยาลัยฯ/ 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ช่ารุด 1 - - 

20 พศ.7440-001-056/58 (รด)  อาคารวิทยาลัยฯ/ 
ห้องแลป/CMP211 

CMP211 1 - - 

 รวม 15 1 4 
*ข้อมูลส่ารวจความประสงค์จากผู้ใช้งาน วันที  14 กันยายน 2564 
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2. เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวณผล  แบบที  2  (เดิม) 
ล าดับ หมายเลขครุภัณฑ์ สถานที่ใช้งาน ผู้ใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 พ.ศ.2557 จ านวน 15 เครือ่ง    All in one  Notebook  PC 

1 พศ.7440-016-001/57 อาคารวิทยาลัยฯ/ 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ช่ารุด - - 1 

2 พศ.7440-016-002/57 อาคารวิทยาลัยฯ/ 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

นางสาวสุพัตรา โฉมงาม - - 1 

3 พศ.7440-016-003/57 อาคารวิทยาลัยฯ/ 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ช่ารุด - - 1 

 รวม - - 3 
*ข้อมูลส่ารวจความประสงค์จากผู้ใช้งาน วันที  14 กันยายน 2564 

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. คงเดิม รายการเครื องคอมพิวเตอร์ All in one ส่าหรับงานประมวณผล ในแผนตามเดิม (20 เครื อง *  

23,000 บาท) = 460,000 บาท หรือ 
2. ปรับใหม่ รายการเครื องคอมพิวเตอร์ All in one ส่าหรับงานประมวณผล ตามข้อเสนอมติที ประชุมของ 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยปรับจากเครื องคอมพิวเตอร์ All in one 
ส่าหรับงานประมวณผล เป็น เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ดังนี้ 

2.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวล  หรือ 
2.2 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลสมรรถนะสูง 

 
*หมายเหตุ ราคากลางตามคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. 2565 ก าหนด ดังนี้ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน  16,000 บาท 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวล 22,000  บาท 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลสมรรถนะสูง 30,000 บาท 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- ให้ท าหนังสือยืนยันผลการส ารวจความประสงค์จากผู้ใช้งาน พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 
- เนื่องจากผลการส ารวจมีอาจารย์ 1 ท่าน ต้องการ Notebook เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน มอบงาน

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย น าเรียนอาจารย์เพื่อพิจารณาเป็น All in one หรือ PC 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม มอบงานคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ด าเนินการ 
 
 
      4.2 เรื องเสนอเพื อ... 
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  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 

    4.2.1 ขออนุมัติใช้การลางานเป็นแบบออนไลน์ (Online)  
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น่าเสนอเพื อพิจารณา เนื องจาก มหาวิทยาลัยฯ โดย
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาระบบลาออนไลน์ เพื อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซึ งอยู่ภายในระบบบุคลากร DMS โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถขอเปิดใช้ได้ ดังนั้น งานบริหารบุคคลเล็งเห็น
ว่า ในปัจจุบันการลางานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ยังคงใช้การกรอกลงในกระดาษ (Paper) ซึ งส่งผลท่าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าที ควร ทั้งในด้านกระบวนการ ขั้นตอน การใช้ทรัพยากรกระดาษ การจัดเก็บ และตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ ขออนุมัติเปลี ยนการลางานจากแบบเดิมเป็นแบบออนไลน์ (Online) ซึ งจะส่งผลดีท่าให้เจ้าหน้าที และบุคลากร
สามารถสืบค้นและแก้ไขข้อมูลบุคลากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถสรุปรายงานจากข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบุคลากรสามารถดูประวัติการลาหยุดงาน ตรวจสอบวันลาคงเหลือ และสามารถลางานได้
ตลอดเวลาผ่านระบบ  
 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  เพื อโปรดพิจารณา พิจารณาการขอปรับใช้เป็นระบบ
ออนไลน์ (Online) โดยยกเลิกวิธีการลาโดยใช้กระดาษ ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

- รพ.ม.อุบลฯ ขอชะลอการใช้การลางานเป็นแบบออนไลน์ (Online) ไปก่อน 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม และเห็นชอบให้
วิทยาลัยฯ ปรับใช้เป็นระบบออนไลน์ (Online) โดยยกเลิกวิธีการลาโดยใช้กระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป หรือเมื่อมีความพร้อมหลังจากมีมติจากการประชุมการใช้การลางานเป็นแบบออนไลน์ (Online)  ในวันที่ 
28 กันยายน 2564 

 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

   4.3.1  (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
และ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามมติที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2564 เมื อวันที  18 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ
ได้ทบทวน พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ ประกาศคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก เพื อให้การด่าเนินการด้าน
การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ การด่าเนินการด้านวิชาการ จึงเรียน
มาเพื อพิจารณารับรอง 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรอง(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก 
 
 
         / ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

- ล าดับที่ 15-18 ควรระบุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทุก
ท่าน 

- ล าดับที่ 19-22 ควรระบุเป็น 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โรงพยาบาลร่วมผลิต (สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) 
 

     มติที่ประชุม :    1. เหน็ชอบข้อเสนอจากที่ประชุม เกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
        2. เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก 
  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอจากที่ประชุม และน าเสนอที่ประชุมในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
 
   4.3.2 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที่ 4 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที  3371/2560 ได้อนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลา
ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที  14 สิงหาคม 2563 โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาศึกษา และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  1895/2563 มีก่าหนด 3 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที  15 สิงหาคม 
2563 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 2 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  2547/2563 มีก่าหนด 7 เดือน ตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2563 
ถึงวันที  30 มิถุนายน 2564 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี 3 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  1098/2564 มีก่าหนด 4 เดือน 21 วัน ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 
2564 ถึงวันที  21 พฤศจิกายน 2564 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 บัดนี้  ใกล้ครบก่าหนดการได้ รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษา ครั้ งที  3  ตามค่าสั งดั งกล่ าวข้างต้นแล้ว  
นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา จึงได้ยื นแบบค่าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ครั้งที  4 เนื องจากการปฏิบัติงานวิจัยยังไม่แล้ว
เสร็จ ท่าให้ยังไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และยังท่าให้ไม่ได้ผลการเรียนครบตามหลักสูตร ซึ งเป็นผลกระทบมา
จากการเปลี ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงแรก และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที ยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื องและรุนแรง จึงท่าให้การด่าเนินงานวิจัยล่าช้ากว่าที ก่าหนด ในการนี้ นางสาว
ปรารถนา โฉมเฉลา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา ครั้งที  4 มีก่าหนด 6 เดือน 28 วัน ตั้งแต่วันที  22 พฤศจิกายน 
2564 ถึงวันที  19 มิถุนายน 2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนั้น รวมระยะเวลาในการลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ดังนี้ 



14 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

ล าดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาลาศึกษาต่อ ทุน รวมระยะเวลา 
1 ได้รับอนุมัติลาตามหลักสูตร 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที   

14 สิงหาคม 2563 
ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

3 ปี 

2 ขอขยายเวลาลาศึกษา  
ครั้งที  1 
 

15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที   
30 พฤศิจกายน 2563 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3 เดือน 15 วัน 

3 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  2 
 

1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที   
30 มิถุนายน 2564 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

7 เดือน 

4 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  3 
 

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที   
21 พฤศจิกายน 2564 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4 เดือน 21 วัน 

5 ขอขยายเวลาลาศึกษา 
ครั้งที  4 
 

22 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที  19 มิถุนายน 2565 

 

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)  
สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

6 เดือน 28 วัน 

รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนและอนุมัติขยาย 4 ปี 10 เดือน 4 วัน 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ 
นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ครั้งที  4  มีก่าหนด 6 เดือน 28 วัน ตั้งแต่วันที  22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที  19 มิถุนายน 
2565 ด้วยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
     มติที่ประชุม :    อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาของ นางสาวปรารถนา โฉม
เฉลา ครั้งที่ 4  มีก าหนด 6 เดือน 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ด้วยทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   4.4.1  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  

(กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์)    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา รายวิชาที เปิด

สอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป ส่าหรับนักศึกษาทุกคณะ 
รายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  จ านวน 29 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  2 รายวิชา 

2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  8 รายวิชา 

3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  12 รายวิชา 

4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  3 รายวิชา 

5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  4 รายวิชา 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  7/2564 เมื อวันที  16 กันยายน 
2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2564 
 
     มติที่ประชุม :   เห็ นชอบรายวิชาที่ เปิ ดสอน  ภาคการศึ กษาปลาย            
ปีการศึกษา 2564 

  
 4.4.2  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564  
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 ในวันที  8 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2564 จ่านวน 3 รายวิชา นั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 
2564 จ่านวน 3 รายวิชา ส่าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที  1 (รหัส 64) หลั กสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1904101-62 3(2-2-5) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 102 ผศ.ดร.นงนุช กัญหารัตน์       ประธานรายวิชา 
ผศ.ฐานิสรา โฉมเกิด              กรรมการ 
อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา           กรรมการ 
อ.สุธารกมล ครองยุต ิ            กรรมการ 
ผศ.ดร.รัตนา   เล็กสมบูรณ์      กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1904102-62  3(2-2-5) สรีรวิทยาของมนุษย์  102 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี          ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร          กรรมการ 
ผศ.ดร.สุวภรณ์ แดนดี            กรรมการ 
อ.ดร.นันทยา กระสวยทอง      กรรมการ 
อ.ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ       กรรมการ 

1904103-62  
 

3(2-2-5) ชีวเคมีทางการพยาบาล  102 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี      ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์        กรรมการ 
อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ         กรรมการ 
อ.ดร.วัลวิสาข์ สวุรรณเลิศ        กรรมการ 

 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษา
ปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

         /มติที ประชุม... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

   มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
         
   4.4.3 รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณาตามที ปฏิทิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 ในวันที  8 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 
2564 จ่านวน 5 รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ผูป้ระสานงานรายวิชา 

หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2  
1905 802 -62 3(2-2-8) ระเบียบวธิีวิจยัทางชีวเวช

ศาสตร์ 
5 รศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์           ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1905 813-62 3(3-0-9) มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุล
และภูมิคุ้มกันวิทยาของ
มะเร็ง  

5 รศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์           ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 

1905 811-62 4(4-0-12) จุลชีววิทยาการแพทย์และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 

5 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา            ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต              กรรมการ 

1905 815-62 2(1-2-5) ชีวสารสนเทศ 5 ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์    ประธานรายวิชา 
รศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย ์            กรรมการ 

1905 817-62 3(2-2-8) เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลขั้นสูง 

5 ผศ.ดร.กาญจนา  แปงจิตต์          ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.จุฑารัตน์  จิตติมณี            กรรมการ 

1905 882-62 10 วิทยานพินธ ์ 3 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา            ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์              กรรมการ 

แผน ก แบบ ก1 
1905 782-57 10 วิทยานพินธ ์ 2 รศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา            ประธานรายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์    กรรมการ 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์              กรรมการ 

หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.2557 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาค

การศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 

 
     มติทีป่ระชุม : เห็นชอบเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
 
 
          / 4.4.4 รายวิชา... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

   4.4.4  รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณาตามที ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 ในวันที  8 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
งานบริการการศึกษา จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 
2564 จ่านวน 8 รายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1907 804-63 2 (1-2-6) การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 25 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา  
ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ         กรรมการ 

หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563 

1907 805-63 3 (2-2-8) ระเบียบวธิีวิจยัทาง
สาธารณสุข 

25 ผศ.ดร.อารี บุตรสอน           ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ               กรรมการ 

1907 807-63 1 (0-2-2) สัมมนาทางสาธารณสุข 2 25 ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล                กรรมการ 

1907 808-63 3 (3-0-9) ความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
งานสาธารณสุข 

25 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา  
ดร.อรุณ บุญสร้าง                      กรรมการ 

1907 812-63 3 (3-0-9) การจัดการสุขภาพระหว่าง
ช่วงวัย 

25 ดร.ปัณฑิตา สุขุมาลย์          ประธานรายวิชา 
ผศ.พัจนภา ธาน ี                       กรรมการ 

1907 814-63 2 (2-0-6) พฤติกรรมองค์กรและการ
จัดการในระบบสุขภาพ 

25 ผศ.ดร.อารี บุตรสอน           ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ               กรรมการ 

1907 815-63 2 (2-0-6) การวิจยัเชิงคุณภาพในงาน
สาธารณสุข 

25 ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ        ประธานรายวิชา 
ดร.สง่า ทับทิมหิน                กรรมการ 

1907 881-63 3  วิทยานพินธ ์
*นักศึกษา รหัส 64 

25 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                  กรรมการ 
ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์                กรรมการ 

1907 881-63 10  วิทยานพินธ ์
*นักศึกษา รหัส 63 

30 ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล        ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                  กรรมการ 
ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั นวงศ์                กรรมการ 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาค
การศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
     มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
          /4.4.5 รายวิชาที เปิด 
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   4.4.5 รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564  
หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที ประชุมพิจารณา ตามที ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดเปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 ในวันที  8 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งรายวิชาที นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2564 จ่านวน 1 รายวิชา นั้น  

การนี้  จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณารายที เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 
2564 จ่านวน 1 รายวิชา หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) รายละเอียดดังตาราง 

รหัสวิชา หน่วยกิต ชื อวิชา 
จ่านวนรับ 

(คน) 
อาจารย์ประธานรายวิชา/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตร 

1908 301-63 3(3-0-6) พยาธิวิทยาทัว่ไป 31 รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์       ประธานรายวิชา 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล            กรรมการ 
ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ             กรรมการ 
ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์  กรรมการ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอนภาค
การศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
 
     มติที่ประชุม :   เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
 
4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 

4.5.1  ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระ ประชุมคณะกรรมการประจ า 
                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2565 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา เพื อให้การด่าเนินงานของงานเลขานุการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ พิจารณา
ก่าหนดการประชุม และเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ประจ่าปี 2565 รายละเอียด ดังนี้ 

 

ครั้งที  ก่าหนดการ 
เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก่าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  

http://meeting.ubu.ac.th 

ก่าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

1/2565 วันพุธ ที  12 มกราคม 2565 วันอังคาร ที  18 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที  20 มกราคม 2565 
2/2565 วันพุธ ที  9 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคาร ที  16 กุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที  17 กุมภาพันธ์ 2565 
3/2565 วันพุธ ที  9 มีนาคม 2565 วันอังคาร ที  15 มีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีที  17 มีนาคม 2565 
4/2565 วันอังคาร ที  12 เมษายน 2565 วันอังคาร ที  19 เมษายน 2565 วันพฤหัสบดีที  21 เมษายน 2565 
5/2565 วันพุธ ที  11 พฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที  17 พฤษภาคม 2565 วันพฤหัสบดีที  19 พฤษภาคม 2565 
6/2565 วันพุธ ที  8 มิถุนายน 2565 วันอังคาร ที  14 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที  16 มิถุนายน 2565 
7/2565 วันพฤหัสบดี ที  14 กรกฎาคม 2565 วันอังคาร ที  19 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที  21 กรกฎาคม 2565 
8/2565 วันพุธ ที  10 สิงหาคม 2565 วันอังคาร ที  16 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที  18 สิงหาคม 2565 
9/2565 วันพุธ ที  7 กันยายน 2565 วันอังคาร ที  13 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดีที  15 กันยายน 2565 
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ครั้งที  ก่าหนดการ 
เสนอระเบียบวาระการประชุม 

ก่าหนดการ 
เข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  

http://meeting.ubu.ac.th 

ก่าหนดการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

10/2565 วันพุธ ที  12 ตุลาคม 2565 วันอังคาร ที  18 ตลุาคม 2565 วันพฤหัสบดีที  20 ตุลาคม 2565 
11/2565 วันพุธ ที  9 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร ที  15 พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที  17 พฤศจิกายน 2565 
12/2565 วันพุธ ที  7 ธันวาคม 2565 วันอังคาร ที  13 ธันวาคม 2565 วันพฤหัสบดีที  15 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ 
 1. ก่าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันพุธที  2 ของเดือน และก่าหนดเข้าใช้งานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ที  http://meeting.ubu.ac.th ทุกวันอังคาร ที  3 ของเดือน 
 2. ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลยัฯ ทุกวันพฤหัสบดีที  3 ของเดือน ประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 
CMP 401 
 3. หากวันประชุมไม่ตรงตามก่าหนด เลขานุการคณะกรรมการประจ่าฯ จะแจ้งให้ทราบ               
 4. ให้ทุกหน่วยงานใช้แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ตามที แนบมาพร้อมนี ้
 5. หากหน่วยงานที เสนอวาระต้องการมติที ประชุม ให้แจ้งที  เลขานกุารคณะกรรมการประจา่วิทยาลยัฯ 
 6. สามารถเข้าไปดรูายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลยัฯ ตาม Link นี ้
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/report_meeting_cmp.php 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดการประชุมและเสนอ
ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี 2565 

 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบ 
วาระประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2565 
 
    4.5.2 ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา สรุปผลการประเมินการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี
งบประมาณ 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

สร้างแบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยใช้ Google Form และประชาสัมพันธ์
ทาง E-mail  และ Line เพื อให้บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วยอาจารย์กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรสังกัดส่านักงานเลขานุการ บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก และ
บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าไปประเมินออนไลน์ ใน Google Form ระหว่างวันที  25 
สิงหาคม 2564 ถึงวันที  20 กันยายน 2564 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จ่านวน 193 คน  จ่านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามใน Google Form  รวม 169  คิดเป็นร้อยละ 87.56  

ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.25 อยู่ในระดับ มาก 

 
 
         / ตอนที  3 ... 

http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/report_meeting_cmp.php
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ตอนที่ 3 สรุปข้อมูลเกี ยวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื น ๆเพื อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานด้วยหลัก     
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี
งบประมาณ 2564 

3.1 ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
1. ผู้บริหารควรมีการประชุมเพื อชี้แจงนโยบายใหม่ๆและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเป็นระยะๆโดยเฉพาะในยุค

โควิด-19 เพื อปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนและการท่างานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ท่าบทบาทหน้าที เหมือนกันมากๆ ท่าให้

มองไม่เห็นบทบาทของผู้แทนคณาจารย์ และมีกรรมการบริหารที ต่าแหน่งทับซ้อนกับกรรมการผู้แทนอาจารย์ (2 
คน) ควรมีการปรับเพิ ม 

3. ให้ผู้บริหารยึดหลักการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 
4. ควรดูแลความเป็นอยู่เรื องอัตราก่าลังผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั งเรื องเงินเดือนค่าตอบแทนที ไม่ได้หรือไม่เป็นธรรม

หรือความก้าวหน้าในวิชาชีพขึ้นไปไม่ใช่ย ่าอยู่กับที  การขอช่านาญการ หรือช่านาญการพิเศษ 
5. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที ดีในการครองตน ครองงาน และครองคน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง

มุ่งเน้นในการก่าหนดเป้าหมายที ชัดเจนเพื อให้บุคลากรร่วมกันท่างานอย่างเต็มศักยภาพที มีอยู่ เพื อให้บรรลุตาม
แผนที องค์กรตั้งไว้ และสิ งส่าคัญคือ บุคลากรท่างานอย่างมีความสุข สร้างวัฒนธรรมองค์กรที ดีงามและพัฒนา
ต่อไปในอนาคต 

6. โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
7. ให้มีความเสมอภาคในการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ให้ยึดหลักบุคลากรทุกคนมีศักยภาพที เท่า

เทียมกัน 
8. พิจารณาความส่าคัญผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
9. การวางตัวเป็นกลาง และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสิน 

3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
1. โครงสร้างการบริหารของส่านักงาน-ควรปรับให้มีต่าแหน่งหัวหน้างานอาคาร สถานที และสิ งแวดล้อม โดยอาจ

รวมงานยานพาหนะด้วย เนื องจากเป็นหน่วยงานที มีภาระงานที ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากซึ งต้องด่าเนินการ
อย่างต่อเนื องและมีส่วนเกี ยวข้องกับผู้ใช้บริการทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯ 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขาดการชี้แจงข้อมูลที เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เช่น การปรับเงินเดือน และการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการชี้แจงให้ทราบ 

3. ผู้ที ดีพร้อมยอมรับการเปลี ยนแปลง ในทุกมิติ 
4. งานบุคคลควรมีการดูแลและรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทุกคนในองค์กร มีความรู้เรื ององค์กรพร้อมที จะ

ตอบค่าถามต่างๆ ให้กับพนักงานมากกว่านี้ 
5. ให้ความส่าคัญและใส่ใจ ในหน่วยงานที มีปัญหาในการด่าเนินงานอย่างต่อเนื องโดยไม่ปล่อยปะละเลย 
6. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและทั วถึง 
7. ผู้บริหารควรลงมาดูสภาพการท่างานจริงว่า ผู้ใต้บังคัญบัญชา มีการกลั นแกล้งกันในการท่างาน หรือ มีการ

แบ่งปันผลประโยชน์เชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่ 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาผลการประเมินการบริหารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2564 

        / ข้อเสนอ... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
- ในตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะควรปรับให้เป็นหมวดหมู่ และน าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาต่อไป 
- ให้น าผลการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ า 5 ล าดับสุดท้ายมาจัดท าแผนเพื่อพัฒนาต่อไป 
 
     มติที่ประชุม :   เห็นชอบตามจากข้อเสนอจากที่ประชุม มอบรอง

คณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 ประเด็นการจัดการความรู้ตามที่คณะท างานจัดการความรู้ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
   และการสาธารณสุข 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตามที ส่านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ ส่านักข้ึนเพื อน่ากระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นกลไกในการรวบรวมองค์ความรู้และเป็นเครื องมือในการจัดท่าแผนการปรับปรุงองค์กรและสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร ในวันที  26 สิงหาคม และ 15 กันยายน 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้  

1. วันที  26 สิงหาคม 2564 อบรมเกี ยวกับจัดท่าวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ระดับคณะ 
    ส่านัก วิทยาลัย 
2. วันที  15 กันยายน 2564 น่าเสนอผลการประเมินในภาพรวมและผลการวิเคราะห์ของแต่ละคณะ 
    ส่านัก วิทยาลัย จัดล่าดับจุดแข็งและจุดที ต้องการปรับปรุง การวิเคราะห์ 
    แผนการจัดการความรู้ 
คณะท่างานจัดการความรู้ฯ ตามค่าสั งวิทยาลัยฯ ที  371/2564 ลงวันที  9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกันจัดท่า

ประเด็นการจัดการความรู้ และวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ตามที วิทยากรอ บรมให้ความรู้  
จึงขอเรียนคณะกรรมการฯ เพื อทราบ 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ  
 

   มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
5.2 รายงานการรับและเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 

2564     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร น่าเสนอเพื อทราบ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า

ด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ่า
หน่วยงานทุกไตรมาส นั้น  

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานการรับและเบิกจ่ายเงินประจ่าเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  
เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อรับทราบข้อมูลทางการเงิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

รายการ/หมวดเงิน 
    งบประมาณรายรบั      

(รายรับจริง) 
     งบประมาณ

รายจ่าย        เงินคงเหลือ  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

หมายเหตุ 
(รายละเอียด

เพ่ิมเติม) 
  

รวมรายได้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

82,154,040.00 61,309,782.48 20,844,257.52 74.63   

รวมรายได้เงินรายได้ 151,260,718.93 71,577,069.33 79,683,649.60 47.32   
รวมท้ังสิ้น (เงินเงบ
ประมาณ+เงินรายได้) 

233,414,758.93 132,886,851.81 100,527,907.12 56.93 
  

 
 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
   มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

   5.3 รายงานผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น่าเสนอเพื อทราบ ตามที 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด่าเนินงานด้านการบริการทางการแพทย์ให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและประชาชนในพ้ืนที ใกล้เคียง และรวมถึงการด่าเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในการเป็นสถานที รับผู้ป่วยและการบริการวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชนที 
เป็นเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  ในการนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงใคร่ขอเสนอรายงานผลการด่าเนินงานของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระยะเวลาที ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานด้านการขยายศักยภาพการให้บริการของ รพ. ในปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที  การด่าเนินงานที ส่าคัญ จ่านวนผู้ป่วยนอก 

(ต่อเดือน) 
จ่านวนผู้ป่วยใน 

(ต่อเดือน) 
จ่านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน

(ต่อเดือน) 
1 เปิดหอผู้ป่วย 12 เตียง 2,279 55 1,407 
2 เปิดบริการ ARI Clinic 2,353 78 1,558 
3  2,973 84 1,022 

 ผู้ป่วยนอก จ่านวน OPD Visit เฉลี ย 140 คนต่อวัน 
 ผู้ป่วยใน อัตราการครองเตียง ร้อยละ 58 
 

2. ผลการด าเนินงานด้านการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 
 ไตรมาสที  1 ปีงบประมาณ 2564 เปิดบริการ OQ 4 ห้อง ส่าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไตรมาสที  3 ปีงบประมาณ 2564 เปิดให้บริการ Cohort ward 12 เตียงขยายเป็น 30 เตียง อัตราการครอง
เตียง 100 จ่าหน่ายสะสม 58 คน 
 ไตรมาสที  4 ปีงบประมาณ 2564 เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ศักยภาพให้บริการ 600 คนต่อวัน 
          /3. ผลการ... 



23 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2564  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 
 

3. ผลการด าเนินงานจัดเก็บรายได้ รพ. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 
 สิทธิข้าราชการ  78,595.50 บาท 
 สิทธิประกันสังคม เรียกเก็บ 323,610 บาท จ่ายชดเชย 203,886 บาท 
 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เรียกเก็บ 1,648,913.50 บาท ได้รับชดเชย 1,527,193.687 บาท 
  

แนวโน้มรายรับจากกองทุนประเภทต่างๆ ณ ไตรมาสที  4 ปีงบประมาณ 2564 
เพิ มข้ึน  งบผู้ป่วยใน กองทุนประกันสังคม เงินประกันสุขภาพนักศึกษา 
ลดลง งบลงทุน เงินสด รายรับจากสิ งส่งตรวจ ประกันอุบัติเหตุ การแพทย์ฉุกเฉิน  
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 

 
   มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ครั้งที่ 14/2564 วันพฤหัสบดีที่  21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CMP 401
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งที ประชุมเพื อทราบถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  14/2564 วันพฤหัสบดีที   21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้อง CMP 401 ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันพฤหัสบดี ที  14 ตุลาคม 2564 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  6.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564   
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที แต่ละ

งานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที ประชุมคกก.ประจ่าฯ ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้ งานเลขานุการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที  12/2564 เมื อวัน
พฤหัสบดี ที  19 สิงหาคม 2564  การนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการด่าเนินงานตามมติที 
ประชุม ภายในวันที  14 กันยายน 2564 เพื อจะได้รายงานในที ประชุมเพื อทราบต่อไป 
 บัดนี้ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ในการประชุม ครั้งที  12/2564 เมื อวันพฤหัสบดี ที  19 สิงหาคม 2564  เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

                       
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 15/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 

 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 


