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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  6/2564 
วันพุธท่ี  9  มิถุนายน  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ หองประชุมเขาหลวง ช้ัน 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ หองโมคลาน ช้ัน 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 

ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร ช้ัน 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร พญาไท กรุงเทพฯ
และผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

...................................... 
 

รายนามผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน  (รองอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา 
    แพทยศาสตร) 
4. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
5. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
6. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์  (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม)     
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
8. พันตํารวจเอกประสิทธิ์  เผาชู (ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม)    
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี)   
10. ดร.มงคล  ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)       
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
12. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ (ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา)   
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุัญญา  ดวงอินทร  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน)   
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทนหัวหนาสวน 
     สื่อสารองคกร) 
15. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)  
16. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)     
17. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
18. อาจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี/แทนคณบดีสํานักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
19. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
20. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
21. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
23. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
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24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
25. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
26. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
28. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
31. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
33. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
34. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ (ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)  
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
37. รองศาสตราจารย ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ)    
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
39. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
41. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
42. นางวิศวียา  เนาวนัติ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน/แทนผูอํานวยการ 
      ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
43. นางสาวระวิวรรณ  พุฒทอง (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม/แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ) 
44. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ผูจัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย)   
45. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
46. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
47. นายสนธยา  คงชัย  (หัวหนางานออกแบบและวิศวกรรม สวนอาคารสถานท่ี/แทนหัวหนาสวนอาคารสถานท่ี)  
48. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
49. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
50. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
51. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย  (รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
52. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
53. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
54. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
55. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนา  ติดภารกิจอ่ืน 
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    การเรียนการสอน) 
2. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. รองศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ติดภารกิจอ่ืน 
    และอุตสาหกรรมอาหาร) 
4. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน 
5. นางปรีดา  โชติชวง  (ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจลวิชญ  ฉันทวีโรจน  (อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย)ี 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตง 
   ภายในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ) 
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นายอัครวิทย  ดอกกฐิน (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
7. นางสาววรัญญา  พละบุญ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรพรอมชอดอกไมแสดงความยินดีแกนักศึกษาและพนักงานท่ีไดรับรางวัล 

    ในการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 11                            
สรุปเรื่อง   ตามท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในนามเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ไดสงนักศึกษาท่ีชนะเลิศการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันสห
กิจศึกษาภาคใตตอนบน เขารวมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน ดีเดนระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 11 ผาน
โปรแกรม ZOOM ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหวาง
วันท่ี 17 -18 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงผลจากการประกวดดังกลาวมึนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณไดรับรางวัล ดังนี้ 

1. นางสาวกมลทิพย วงศสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี ไดรับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติดานสหกิจศึกษาานาชาติ
ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia 

2. นางสาวชัชฎาภรณ เงินเปย นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ สํานักวิชาการจัดการ 
ไดรับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตรและการ
จัดการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564  หนวยงานท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ รานเพลิน 
นครศรีธรรมราช 
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3. นางสาวอุบลรัตน โสสนุย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ไดรับรางวัลดีเดนผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานใน
สถานศึกษารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดีเดน
ระดับชาติ  ประจาํป พ.ศ. 2563  

ในโอกาสนี้ อธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกนักศึกษาและพนักงานท่ีไดรับรางวัล 
ดังกลาว 
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและพนักงานดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้   
    1. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.1 ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาผาน
ระบบ TCAS ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 4 รอบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแผนการรับ
สมัครนักศึกษาท้ังหมด 2,511 คน ปรากฏวามีนักเรียนจากท่ัวประเทศสนใจสมัครใน
หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 31,000 คน ในจํานวนนี้มีนักเรียนท่ีผาน
การคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์พรอมชําระเงินเพ่ือเขาศึกษาตอแลว จํานวน 3,051 คน 
เกรดเฉลี่ย 3.20 ถือวาเปนจํานวนมากท่ีสุดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเทาท่ีมีการ
เปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา   

หากดูขอมูลสถิติจํานวนนักเรียนท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พบวา ในปการศึกษา 2562 , 2563 , 2564  มีจํานวน 1,748  2,478 และ 
3,051 คน ตามลําดับ และหากเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2562 
พบวา ปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 42  และปการศึกษา 2564 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 74  ขณะเดียวกันหากดูท่ี เกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียน พบวาในป
การศึกษา 2562 อยูท่ี 3.11 ปการศึกษา 2563 อยูท่ี 3.12 และปการศึกษา 2564 เกรด
เฉลี่ยอยูท่ี 3.20 แสดงใหเห็นวานักเรียนสนใจเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี
คุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกปซ่ึงในปนี้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับ
ความนิยม แตหลักสูตรท่ีไดรับความนิยมเปนพิเศษยังคงเปนทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย และ
สาธารณสุขศาสตร สวนกลุมหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดรับความนิยมมากเชนกัน โดยมีจํานวนผูสมัครและ
ผานการคัดลือกสูงกวาแผนการรับท่ีหลักสูตรตั้งไวทุกหลักสูตร ท่ีสําคัญหลักสูตรท่ีเปน
หลักสูตรนานาชาติ  เชน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรนานาชาติ หลักสูตรสัตว-
แพทยศาสตรนานาชาติ หลักสูตรเทคนิคการแพทยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
นานาชาติ เปนตน ไดรับความนิยมมีนักเรียนใหความสนใจสมัครเกินแผนการรับ
นักศึกษาเชนเดียวกัน 
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1.2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2564 ประดูชอท่ี 24 ออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เม่ือ
วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย
อธิการบดีไดปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ิมรายวิชาภาษาจีนเปนทางเลือกใหแกนักศึกษา 
เพ่ือสรางโอกาสการมีงานทํากับสถานประกอบการของประเทศจีนดวย 
   สําหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 
2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กําหนดจัดในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom 
Meetings ระหวางวันท่ี 7-9 มิถุนายน 2564 เพ่ือแนะนําระบบตาง ๆ ใหนักศึกษาใหม
ไดเตรียมความพรอมและเขาใจการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผูบริหารและ
คณาจารยรวมพูดคุยและตอนรับนักศึกษาแตละสํานักวิชา ซ่ึงนักศึกษาใหมตองเรียน
ออนไลนจนกวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะ
คลี่คลายหรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนจากรัฐบาล 

2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาไดรายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่อง
กําหนดการชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2565 ตอวุฒิสภา ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประมาณวันท่ี 2-6 กรกฎาคม 2564   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  5/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  4/2564 เม่ือวัน
พุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา และหอง    
โมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ หองประชุม
หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็มทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ 
ผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Meetings เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 5/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  
5/2564  เม่ือวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา 
และหองโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  และ ณ หอง
ประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนพฤษภาคม 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,151,156 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,289,243.33 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนดวย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจลวิชญ  ฉันทวีโรจน  อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี  ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่องผลการวิเคราะหวิธีการใชระบบปรับอากาศ VRF สําหรับ
สํานักงานวา ท่ีผานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใชมาตรการประหยัดพลังงานท่ีแนะนําโดยกระทรวงพลังงาน เชน 
ระบบ Split-type (แอรประจําบาน) ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยปรับปรุงมาใชระบบ VRF (แอรประจําชุดอาคาร) 
จึงไดศึกษาวิธีใชระบบ VRF ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานใชงานในสํานักงานของมหาวิทยาลัย แตยังไมพบ
มาตรการท่ีนาเชื่อถือได เชน มาตรการจากกระทรวงพลังงาน เปนตน เพ่ือวิเคราะหหาวิธีการใชระบบ VRF 
เพ่ือนําไปกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและเสนอมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟา จึงไดศึกษา
วิธีใชระบบท่ีเหมาะสม โดยกําหนดวิธีการเปดใชงานระบบ VRF ในสํานักงานของสวนแผนงานและยุทธศาสตร 
พ้ืนท่ีรวม 158 ตารางเมตร มีพนักงานในหนวยงาน 12 คน สภาพพ้ืนท่ีหองอยูบริเวณชั้น 3 มีผนัง 3 ดานไดรับ
แสงแดดท้ังวัน โดยสภาพอากาศขณะตรวจวัดจะมีอากาศรอนทุกวัน ความถ่ีในการเขาออกนอยเนื่องจากไมใช
หนวยงานบริการ มีอุปกรณท่ีเปนแหลงกําเนิดความรอนอยูบาง โดยไดบันทึกและเก็บขอมูลอุณหภูมิ แบงเปน 
3 วิธีการ ไดแก 
 วิธีท่ี 1 เปดตั้งแต 08.30-16.30 น. ตั้งคา 25 องศาเซลเซียส เปด Fan coil ทุกตัว ใช Power meter 
คลองวัดคาการใชพลังงานท่ีตูควบคุม ใชเวลาทดสอบประมาณ 5 วัน ในสภาพอากาศเดียวกัน 
 วิธีท่ี 2 เปดปดแบงเปน 3 ชวง (ปดตอนเท่ียง 1 ชั่วโมง)  

• ตั้งแต 08.30-12.00 น. ตั้งคา 25 องศาเซลเซียส 

• ตั้งแตเวลา 12.00-13.00 น. ปดระบบ 

• ตั้งแต 13.00-16.30 น. ตั้งคา 25 องศาเซลเซียส 
ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปด Fan coil ทุกตัว ปดตอนเท่ียง 1 ชั่วโมง ใช Power meter คลองวัด
คาการใชพลังงานท่ีตูควบคุม ใชเวลาทดสอบประมาณ 5 วัน ในสภาพอากาศเดียวกัน 

วิธีท่ี 3 เปดปดแบงเปน 3 ชวง (ปรับอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 2 องศา) 

• ตั้งแต 08.30-12.00 น. ตั้งคา 25 องศาเซลเซียส 

• ตั้งแตเวลา 12.00-13.00 น. ตั้งคา 27 องศาเซลเซียส 

• ตั้งแต 13.00-16.30 น. ตั้งคา 25 องศาเซลเซียส 
ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปด Fan coil ทุกตัว ปรับอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเปน 27 องศาเซลเซียสตอนเท่ียง 
1 ชั่วโมง ใช Power meter คลองวัดคาการใชพลังงานท่ีตูควบคุม ใชเวลาทดสอบประมาณ 5 วัน ในสภาพ
อากาศเดียวกัน 
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  ผลสรุปคือ วิธีท่ี 2 ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปดตอนเท่ียง 1 ชั่วโมง ใชพลังงานนอย
ท่ีสุด  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานรวมกันประหยัดพลังงานโดยใชวิธีการท่ี 2 ตอไป
คือ ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปดตอนเท่ียง 1 ช่ัวโมง  
  
วาระท่ี 3.3 ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

(อาคาร A B C และ D) จํานวน 4 อาคาร  
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร สวนอาคารสถานท่ี/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายใน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ รายงานความคืบหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ (อาคาร 
A B C และ D) จํานวน 4 อาคาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 28.03% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 7.22% ผลงานจริงเร็วกวา
แผนงาน 0.81% จํานวนวันท่ีเร็วกวาแผนงานหลัก 5 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 191 วัน คงเหลือ 364 
วัน 

3) มูลคางาน 782,671,275.40 บาท ประกอบดวย 
(1) อาคาร A  = 72,206,425.54 บาท 
(2) อาคาร B  = 119,324,013.40 บาท 
(3) อาคาร C  = 160,872,050.98 บาท 
(4) อาคาร D  = 136,518,933.01 บาท 
(5) ดาดฟา อาคาร B C และ D = 59,587,971.78 บาท 
(6) อาคาร F  = 40,848,443.62 บาท 
(7) ท่ีพักบุคลากร  = 31,645,208 บาท 
(8) โถงลิฟทและทางเดิน  = 610,000 บาท 
(9) อ่ืนๆ  = 161,058,299.99 บาท  

4) ความกาวหนาการดําเนินงาน  
- อาคาร A   

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 38.43% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 7.02% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 71.70% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 50.65% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 80.97% 

• งานระบบดับเพลิง แลวเสร็จ 32.48% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 2.13%  

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แลวเสร็จ 48.95% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 40.11% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 28.56%) 
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- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 26.14% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 17.13% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 34.94% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 24.85% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 71.88% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 49.46% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 24.34%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 21.04% 

• งานตกแตงภายใน แลวเสร็จ 15.43% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 19.97% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 20.26% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 48.24% 

• งานระบบแก็สทางการแพทย  แลวเสร็จ 35.33% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 35.82% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 81.36% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 18.88%) 

- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 23.79% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 14.24% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 27.54% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 19.92% 

• งานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 58.57% 

• งานระบบดับเพลิง  แลวเสร็จ 28.98% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 48.89% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 48.25% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 22.63%) 

- ดาดฟาอาคาร B C D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 3.35% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 0.61% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 28.58% 

• งานกอสราง  แลวเสร็จ  43.69 % 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 10.64% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 7.80%) 
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- อาคาร F    

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 12.55% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 14.40% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 0.22% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 99.58% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 90.37% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 65.36%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 90.88% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 59.58% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 70.97%) 

- โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 1.83% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 53.23% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 51.27% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 17.52% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ  22.20% 

• ครุภัณฑไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 65.82% 

• ครุภัณฑแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 71.08% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 38.97%) 

- การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 4 โดยผูรับจางเบิกเงินจํานวน 71,600,000 
บาท   

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2564  
สรุปเรื่อง         ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ 
จํ า น ว น  2,564,294,800 บ าท  ณ  วั น ท่ี  7 มิ ถุ น าย น  2564 ใช ไป  (ผู ก พั น  +  จ า ย จ ริ ง ) จํ าน ว น 
1,949,196,176.54 บาท  คิดเปน 76.01% คงเหลือ จํานวน 615,098,623.46 บาท คิดเปน 23.99% 
                    ในสวนของหน วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิ เศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรับสุทธิ 
201,999,968.39 บาท และจายสุทธิ 200,775,433.24 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกวารายจาย 1,224,535.15 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3.5  การปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 ไดมติขอให
คณะกรรมการการปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยขอใหปรับความเขมของกรอบ
พ้ืนขอบทองใหชัดเจนยิ่งข้ึน และปรับปรุงการใชชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังของมหาวิทยาลัยและของ
หนวยงานกับตราสัญลักษณใหเหมาะสมยิ่งข้ึนแลวนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น  
  คณะกรรมการการปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ไดปรับปรุงตราสัญลักษณ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยและของ
หนวยงาน เพ่ือสรางเอกลักษณ และปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทาง
ของท่ีประชุมบริหารเสร็จเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
การพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับปรุงตราสัญลักษณ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยและ
ของหนวยงาน เพ่ือสรางเอกลักษณ และปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยลักษณนําเสนอ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงตราสัญลักษณ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน เพ่ือ
สรางเอกลักษณ และปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ
ปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยลักษณนําเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1   รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร  

  จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณคา 
  กระดาษ ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 

สรุปเรื่อง          ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-
2564) ในแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2561-2580)    ใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส  (e-Signature) สําหรับบริหารจัดการงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดย
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล  (Digital Office Management System : 
DOMS)  เปนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 9  กันยายน 2563  เปนตนมา 
และใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ในการจัดทําเอกสารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  การขออนุญาต การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา  คําสั่งการเรื่องตาง ๆ  ของผูบริหาร 
ในระบบ DOMS  และการเสนอเอกสารผานระบบเครื่องขายสากล (internet) อยางถูกตองตาม
กฎหมาย  นั้น 
                    ในการนี้   มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหบุคลากรใชงานระบบดังกลาวทุกคน และกําหนด
เกณฑการใหคะแนนความรวมมือการใชงานระบบฯ ในแตละเดือน   ในระดับบุคคล (บุคลากร) ตอง
ดําเนินการเรื่องท่ีไดรับสําเร็จรอยละ 80  ของเรื่องท่ีตนรับเขาในแตละเดือน   และระดับหนวยงานจะ
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ประเมินผลจากการใหความรวมมือของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ รอยละ 90 (หมายความวา บุคลากรของ
หนวยงานท่ีดําเนินการกับเรื่องท่ีไดรับรอยละ 80 ตองมีจํานวนรอยละ 90 ของหนวยงาน จะไดรับคะแนนเต็ม 
หรือผลสัมฤทธิ์รอยละ 100)  โดยเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 -30 
กันยายน 2564  เปนประจําทุกเดือน  
                    สวนอํานวยการและสารบรรณไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบ  ประจําเดือนพฤษภาคม 2564  โดยในเดือนพฤษภาคม 
2564  ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษ
ลงได 365,991 แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการใน
กระดาษ) สงผลใหประหยัดงบประมาณคากระดาษใหกับมหาวิทยาลัย เปนเงิน 58,558.56 บาท (หาหม่ืน
แปดพันหารอยหาสิบแปดบาทหาสิบหกสตางค)   
                   อนึ่ง  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ท่ี 3  มีขอมูลเชิงประจักษวาการท่ีมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายความเปนองคกรสมรรถนะสูง ดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (DOMS) มาใชในการบริหารจัดการงานดาน  
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ระบบสนับสนุนใหงานของมหาวิทยาลัยดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง              
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังในชวงการระบาดของโรค  บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใช 
eSignature มากยิ่งข้ึน  มีการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส และรับ-สงหนังสือผาน Digital Workflow ใน
ระบบ DOMS เพ่ิมข้ึนดวย ซ่ึงสวนอํานวยการและสารบรรณรวมกับศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดใหคําแนะนําและ
ชวยแกไขปญหาการใชงานใหแกบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ  และจะเรงประสานการ
จัดซ้ือฮารดดิสกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแมขาย และการแกปญหาอ่ืน ๆ ใหแลวเสร็จโดยเรงดวน และ
ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานท่ีรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความเปนองคกรสมรรถนะสูง  ดาน
การบริหารจัดการงานสํานักงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดวยการใชงานระบบ DOMS 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายสวนอํานวยการและสารบรรณ ทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงาน
ใหความสําคัญและรณรงคใหบุคลากรภายในหนวยงานดําเนินการใหไดผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหาร
จัดการงานสํานักงานดิจิทัล (DOMS) 100% 
 
วาระท่ี 6.2 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการ 

สงเสริมหรือสนับสนุน  
สรุปเรื่อง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง    
ท่ี กค (กวจ) 040532/ว.89 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564  
  หัวหนาสวนพัสดุ ไดสรุปแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 6.3 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 

สรุปเรื่อง ผู อํานวยการศูนย เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรายงานท่ีประชุมเรื่อง
ความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 47,323,000 บาท ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ระยะท่ี 2 วงเงินงบประมาณ 
11,500,000 บาท ประกอบดวย 
     1.1 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร 1 
     1.2 หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
     1.3 หองปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
     1.4 หองปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
ผูรับจาง ไดแก บริษัท เนชั่นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิรค จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 135 วัน (วันท่ี 11 กุมภาพันธ 
ถึงวันท่ี 25 มิถุนายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 
63.01% ซ่ึงอยูในกระบวนการตรวจรับงานงวดท่ี 3 จากท้ังหมด 5 งวด โดยเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณและระบบเครือขาย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 งบประมาณ 8,150,000 บาท ผูรับจาง ไดแก บริษัท ปนรัก คอนสตรักชั่น (2006) ระยะเวลา
ดําเนินการ 150 วัน (วันท่ี 8 เมษายน ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 19.12% ซ่ึงอยูในกระบวนการตรวจรับงานงวดท่ี 1 จากท้ังหมด 5 งวด โดย
เปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  4. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 12,980,000 บาท ผูรับจาง ไดแก บริษัท เอส เค พาวเวอรเอเบิล 
จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 135 วัน (วันท่ี 27 มีนาคม ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 49.58% ซ่ึงอยูในกระบวนการตรวจรับงานงวดท่ี 2 จาก
ท้ังหมด 5 งวด โดยเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 3,400,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุงพ้ืน ท่ี พักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  8  
งบประมาณ 1,320,000 บาท ผูรับจาง ไดแก หางหุนสวนจํากัด โชคทองสรรพกิจ ระยะเวลาดําเนินการ 75 
วัน (วันท่ี 31 มีนาคม ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ัง
โครงการแลวเสร็จสะสม 40.00%  ผูรับจางฯ ไดทําหนังสือขอขยายเวลากอสราง เนื่องจากการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  7. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ  งบประมาณ 2,800,000 บาท ผูรับจาง ไดแก บริษัท ฟวเจอร ดีไซน (ประเทศไทย)
จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน (วันท่ี 15 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 11 กันยายน 2564) สรุปความกาวหนาถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จ 100%   
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  8. ระบบเปด-ปดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.50 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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