
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 2/๒๕65 วาระพิเศษ 
วันพุธ ที่ 26 เดือนมกราคม 2565 

ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

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

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (ติดภารกิจสอน

นักศึกษาแพทย์) 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เลก็สมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

  
 
 
 
 

   
เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดีประธานในที ประชุม แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจ่านวน  8  คน มีผู้ไม่มาประชุม จ่านวน 1 คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ่านวน 1ท่าน 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
         / ระเบียบวาระที  1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
จ่านวน 1 ท่าน  มีรายชื อดังนี้ 

1.  แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ ติดภารกิจสอนนักศึกษาแพทย์ 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ  
มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   ไม่มี 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   ไม่มี 
 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   ไม่มี 
          / 4.5 เรื องเสนอ... 
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4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
    4.5.1  พิจารณาเนื้องาน เพิ่ม – ลด อาคารโภชนาการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เลก็สมบูรณ์ กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
อาคารโภชนาการ เสนอที ประชุมพิจารณา เนื องจาก ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคาร
โภชนาการ (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย) ได้มีหนังสือแจ้งต่าแหน่งการเชื อมต่อสายไฟงานระบบโทรศัพท์และFiber 
Optic งานกันสาดอาคารโภชนาการ ท่าให้เกิดมูลค่างานเพิ มในโครงการ และผู้แทนวิทยาลัยฯ กรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง ขอเสนองานเพิ ม ลด ที มีความจ่าเป็นต่อการเรียนการสอนและการด่าเนินงานภายในอาคาร
โภชนาการ ดังต่อไปนี้ 
 งานเพิ ม 

1. งานกันสาด 
2. งานระบบสื อสารเชื อมต่ออาคาร 
3. งานระบบภาพ 
งานลด 
1. งานครุภัณฑ์ลอยตัว 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเพื อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

1. การเพิ มลดครั้งนี้จะไม่มีการเปลี ยนแปลง 

2. การเปลี ยนแปลงบางรายการจะต้องเป็นประโยชน์ 
3. เนื องจากสัญญาจ้างก่อสร้างสิ้นสุดวันที  15 กันยายน 2565 แต่ส่านักงบประมาณได้จัดสรรเงิน

งบประมาณให้ 3 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566 ซึ งไม่สอดคล้องกับวัน
สิ้นสุดสัญญา ส่งผลให้เงินงบประมาณที ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่เพียงพอในการเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่งวดที  12 – งวดที  15 (งวดสุดท้าย) ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จ่านวน
ทั้งสิ้น 22 ,119,000 บาท (ยี สิบสองล้านหนึ งแสนหนึ งหมื นเก้าพันบาทถ้วน) ในการนี้วิทยาลัยฯจึงมี
ความจ่าเป็นอย่างยิ งที ต้องขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื อตั้งเบิกจ่ายงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร
โภชนาการจ่านวน 22 ,119 ,000 บาท (ยี สิบสองล้านหนึ งแสนหนึ งหมื นเก้าพันบาทถ้วน) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ งเงินจ่านวนดังกล่าวส่านักงบประมาณจะจัดสรรให้มหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ทั้งนี้ งานพัสดุได้ท่าเรื องส่งไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 
  มติที่ประชุม :   สรุปได้ดังนี้ 

1. เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ  
2. เห็นชอบการขอ เพิ่ม – ลด อาคารโภชนาการ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       ไม่มี 
 
 
          / ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 
 

 
เลิกประชุมเวลา  13.10 น. 

 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/๒๕65 

เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


