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รายงานการประชุม 
กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ครั้งที่  5/๒๕63   
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ  
********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
3.   อาจารย์วชิร   ยั่งยืน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. อาจารย์วาจิศา  จันทรักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม  กรรมการ 
6. อาจารย์นาถนลิน สีเขียว แทนหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
7.  อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
8.  อาจารย์ชัยวัฒน์ ใหญ่บก หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
9. อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
10. อาจารย์พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี  กรรมการ 
11. อาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ  กรรมการ 
12. อาจารย์มรกต  การดี หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กรรมการ 
13. อาจารย์นาถนลิน สีเขียว หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ  กรรมการ  
14. นางสายหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
15. นายรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
16. นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
17. นายศุภณัฐ   พรหมคีร ี แทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและ 
       เลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 
1.   อาจารย์ภริศฑ์ชาก ์ ชดช้อย หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.   นางสาวมัติยาภรณ ์ ศรีใส เจ้าหน้าที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม 
ประธาน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่ 5/2563 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดแผนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2563 จ านวน 5,156 คน และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวน 5,212 คน จากจ านวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียนจ านวน 10,576 คน ซึ่งยอดนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแยกตามพ้ืนที ่มีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

จ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  พ้ืนที่สงขลา    จ านวน   3,468 คน  
  พ้ืนที่ตรัง    จ านวน     472  คน  
  พ้ืนที่นครศรีธรรมราช  จ านวน  1,272 คน  
   รวมทั้งสิ้น   จ านวน  5,212 คน 
   จากจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 ของพ้ืนที่นครศรีธรรมราช จ านวน 1,272 คน 
เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการจ านวน 163 คน 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

1.2  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ตามที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ก าหนดวันการเข้ารับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งไปยังหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรวิชา และ
หัวหน้างานเพื่อทราบและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว   
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

1.3 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
  ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือที่ อว 0655.18/219 เรื่อง ขอส่งส าเนา
หนังสือเรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563  (แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)    
ตามหนังสือ อว 0222.4/ว 882 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยวิทยาลัยฯ ได้รับ
การพิจาณาอนุมัติโครงการจ านวน 1 โครงการ ตามแผนงาน 3 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ( Local 
Economy) โครงการยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 2,750,000 บาท  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ่าน

ระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
  จาก  หัวหน้าหลักสูตน 
  เป็น  หัวหน้าหลักสูตร  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การของบประมาณภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีแนวทางการจัดท างบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามมาตรา 45(3) แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ถือเป็นเครื่องมือเชิงระบบเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศ 
ให้สามารถท าหน้าที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับยกระดับความเป็นธรรมทางการศึกษาในระยะยาวโดยมุ่งเน้น  

1. ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างความต้องการของประเทศ นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 และขีดความสามารถ รวมถึง
สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย 

2. การสร้างจุดเน้นของการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องท่ีเป็นจุดเด่นของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถต่อยอดไปสู่ความส าเร็จในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 

3. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้น าไปใช้สร้างคุณค่าท่ีแท้จริงให้แก่ประเทศ และปรับลดการ
ด าเนินการในส่วนที่เกินความจ าเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ 

 ในการด าเนินการของบประมาณภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ได้
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

- กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) 
- กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/Innovation) 
- กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 

 ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/Innovation)  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานและได้มีการ
ด าเนินการประชุมระดมความคิดในการด าเนินการของบประมาณภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มีการจัดส่งโครงการดังกล่าวไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.2 สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
   ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ในคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  วงเงินงบประมาณ 6,999,640 บาท นั้น  โดยคณะกรรมการได้
พิจารณากรอบจัดสรรทุนวิจัยดังนี้ 

- ทุนวิจัยทั่วไป    จัดสรรทุน  ร้อยละ  30   
- ทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์    จัดสรรทุน ร้อยละ  70 

ทั้งนีจ้ านวนโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 133 โครงการ เป็นโครงการวิจัยของวิทยาลัยฯ 
จ านวน 3 โครงการ ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาเป็นการเบื้องต้น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ด าเนินการจัดส่งหนังสือเพ่ือแจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานหอพักนักศึกษาชาย ตึก 2 
   ตามสัญญาเลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยฯ ได้ตกลงว่าจ้างบริษัท      
รักพลนคร จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน หอพักนักศึกษาชายตึก 2 โดยสัญญาเริ่มต้นวันที่ 
14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 60 วัน ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

รายงานความก้าวหน้าของงาน 

โครงการจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารหอพักนักศึกษาชาย 2 

รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ   : จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารหอพักนักศึกษาชาย 2 
เจ้าของโครงการ   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
สถานที่ก่อสร้าง   : ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สัญญาจ้างเลขที่   : สัญญาจ้างเลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
ผู้ควบคุมงาน   : นายรณรุต  ผลหิรัญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
ค่าก่อสร้างตามสัญญา  : 467,510 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
ระยะเวลาก่อสร้าง  ตามสัญญา : 60 วัน 
วันที่เริ่มนับสัญญา      : 14 พฤษภาคม 2563 
วันที่สิ้นสุดสัญญา   : 12 กรกฎาคม 2563 
ผู้รับจ้าง    : บริษัท รักพลนคร จ ากัด 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    : 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยณัฐ  บัวทองเก้ือ    ประธานกรรมการ            
   2. นายประสาร  จิตร์เพ็ชร              กรรมการ                      
                     3. นายนภดล  ศรภักดี                          กรรมการและเลขานุการ 
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ผลการด าเนินงาน    
 ผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับ
งานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เกิดค่าปรับเนื่องจากงานล่าช้า จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 468 บาท  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบประปา 
    ตามสัญญาเลขที่ 46/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยฯ ได้ตกลงว่าจ้างบริษัท       
เค.เค.รุ่งเรือง 2020 จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ โดยสัญญาเริ่มต้นวันที่  27 
พฤษภาคม 2563 สิ้ นสุดวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลาด า เนินการทั้ งสิ้น  180 วัน  นั้น                   
ตามรายละเอียดดังนี้ 

    รายงานความก้าวหน้าของงาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1 ระบบ 

รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ   : โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1 ระบบ 
เจ้าของโครงการ   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
สถานที่ก่อสร้าง   : ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สัญญาจ้างเลขที่   : สัญญาจ้างเลขที่ 46/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
ที่ปรึกษาควบคุมงาน  : นายรณรุต  ผลหิรัญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
ค่าก่อสร้างตามสัญญา  : 12,899,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท) 
ระยะเวลาก่อสร้าง  ตามสัญญา : 180 วัน 
วันที่เริ่มนับสัญญา      : 28 พฤษภาคม 2563 
วันที่สิ้นสุดสัญญา   : 23 พฤศจิกายน  2563 
ผู้รับจ้าง    : บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ากัด 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    : 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยณัฐ  บัวทองเก้ือ    ประธานกรรมการ            
   2. นายนภดล  ศรภักดี                        กรรมการ                      
                     3. นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ                 กรรมการและเลขานุการ    
ผลการด าเนินงาน    
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ผลการด าเนินงานตามแผน           :          ผลการด าเนินงานสะสม ร้อยละ 45.21 
ผลการด าเนินงานของผู้รับจ้าง    :          ด าเนินงานได้ ร้อยละ 40.54 
สรุป                                     :           ผู้รับจ้างด าเนินการไดช้้ากว่าแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 4.68 
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 กรณีที่ผู้รับจ้าง “โครงการปรับปรุงระบบประปา” ด าเนินการติดตั้งหลังคาถังเก็บน้ าโดยใช้วัสดุมุง
หลังคาเป็นชนิดแผ่นเมทัลชีท ณ บริเวณอาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม โดยในวันที่ฝนตกจะเกิดปัญหาคือเมื่อเสียง
ฝนกระทบบนหลังคาจะเกิดเสียงดังมาก และในวันที่มีแสงแดดจ้าจะเกิดปัญหาคือการสะท้อนของแสงจากหลังคา  
ซ่ึงอาจเกิดความร าคาญและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานบริเวณนั้นได้   
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบหมายฝ่ายบริหารและ
วางแผน ด าเนินการแจ้งรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้รับจ้างและหาแนวทางแก้ไข 
4.5 รายงานแผนการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้อง   
      วงจรปิด จ านวน 1 ชุด 
    ตามที่ วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ด้วยระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุดวงเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น              
ตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
รายการ ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย ด้านระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด 

วงเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ล าดับที่ รายการ ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่/ถึงวันที่ 

1.  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อม
ประกาศเผยแพร่แผนในระบบ e-GP 
และของหน่วยงาน 

1 วันท าการ 13 กรกฎาคม 2563 

(เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

2. ขออนุมัติราคากลาง 1 วันท าการ (รอด าเนินการ) 

3. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ และร่าง
ประกาศประกวดราคาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

1 วันท าการ 23 กรกฎาคม 2563 

4. ลงร่างประกาศประกวดราคาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ) (ประกาศ ลงวันที่  24 
กรกฎาคม 2563) 

3 วันท าการ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 

5.  รายงานผลการรับฟังค าวิจารณ ์ 1 วันท าการ 3 สิงหาคม 2563 
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ล าดับที่ รายการ ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่/ถึงวันที่ 

6. ประกาศประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 3 
วันท าการ) (ประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 
2563) 

5 วันท าการ 5 – 11 สิงหาคม 2563 

7.  ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ยื่นเอกสารเสนอ
ราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
bidding) 

1 วันท าการ 13 สิงหาคม 2563 

8. แผนกงานพัสดุ โหลดเอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณา
เอกสาร 

1 วันท าการ 14 สิงหาคม 2563 

9. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันพิจารณา
เอกสาร พร้อมทั้งรายงานผลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

2 วันท าการ 17 – 18 สิงหาคม 2563 

10. คณะกรรมการพิจารณาผล บันทึก
รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

1 วันท าการ 18 สิงหาคม 2563 

11.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
(ประกาศผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
bidding) , ประกาศในเว็บไซค์ของ
หน่วยงาน และติดประกาศ ณ 
หน่วยงาน) 

1 วันท าการ 19 สิงหาคม 2563 

12. แจ้งผลการประกวดราคา ไปยังผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย 

1 วันท าการ 19 สิงหาคม 2563 

13. รอฟังค าอุทธรณ์ จากผู้ยื่นข้อเสนอที่
ไม่ได้รับการคัดเลือก  

7 วันท าการ นับจาก
วันประกาศผล 

20 – 28 สิงหาคม 2563 

14. เรียกท าสัญญา ภายใน 7 วันท าการ 31 สิงหาคม 2563 

     หมายเหตุ : หากพิจารณาผลแล้ว มีการยกเลิก เนื่องจากรายละเอียดไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ จะท าให้    

                   ล่าช้ากว่านี้ 
    มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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4.6 รายงานแผนการด าเนินการจัดจ้างรายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลอาคารบ้านพักแบบแฟลต    
      จ านวน 1 งาน 
    ตามที่ วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างรายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สุขาภิบาลอาคารบ้านพักแบบแฟลต จ านวน 1 งาน วงเงิน 263,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดย
ใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนการด าเนินการจัดจ้าง 
รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลอาคารบ้านพักแบบแฟลต จ านวน 1 งาน 

วงเงิน 263,000.- บาท (สองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ล าดับที่ รายการ ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่/ถึงวันที่ 

1. ขออนุมัติราคากลาง 1 วันท าการ (รอด าเนินการ) 

2. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ ในระบบ 
e-gp 

1 วันท าการ 23 กรกฎาคม 2563 

3. รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 วันท าการ 24 กรกฎาคม 2563 

4.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
(ประกาศผลในระบบ e-gp, ประกาศใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดประกาศ           
ณ หน่วยงาน) 

1 วันท าการ 24 กรกฎาคม 2563 

5. เรียกท าสัญญา ภายใน 7 วันท าการ 29 กรกฎาคม 2563 -   

6 สิงหาคม 2563 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ห น้ า  ๙ | 13 

 

4.7 สรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ 3 และ มคอ 4 ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา   
        2563 (นอกแผน) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
    ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เปิดการเรียนการสอน ประจ าภาคศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายวิชาที่เปิดนอกแผน ประจ าปีภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
    2560) 

  ในการนี้ แผนกงานหลักสูตรและต าราเรียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานสรุปผลการจัดท า 
รายงาน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (นอกแผน) ต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรุปจ านวนรายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ประจ าภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นอกแผน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ที ่ ชื่อหลักสูตร มคอ. 3 มคอ.4 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3 - 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

13 - 

3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1 - 
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
13 - 

5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3 - 

6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

6 - 

7 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1 - 

รวม 40 - 

หมายเหตุ : เป็นรายวิชาของศึกษาทั่วไป 8 รายวิชา 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  การจัดกิจกรรมKM ของหน่วยงาน 
 ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนางาน โดยผ่านกระบวนการของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  ปัจจุบันพบว่ามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีกระบวนการกลั่นกรองงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ในการนี้ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเสนอรายละเอียดการจัด
กิจกรรม KM ของหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาดังนี้  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

1. เสนอเพ่ิมกระบวนการกลั่นกรองกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ก่อนการน าเข้าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ   เห็นชอบให้มีการพิจารณากระบวนการจัด 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เข้าคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนน าเข้าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

5.2  แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 
   ตามที่ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มี
หนังสือลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอแจ้งส่งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2563 
(1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563) โดยแจ้งให้หน่วยงาน บุคลากร ที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จัดส่งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มายังแผนกงานประกันฯ 
เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนวิทยาลัยฯ โดยมีก าหนดการจัดส่งตามรอบระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

1. รอบระยะเวลาจัดกิจกรรม : 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
2. รอบระยะเวลาจัดกิจกรรม : 1 มกราคม   2564 – 31 มีนาคม 2564 
3. รอบระยะเวลาจัดกิจกรรม : 1 เมษายน    2564 – 30 มิถุนายน 2564 

  โดยให้ผู้จัดกิจกรรมที่มีความประสงค์ด าเนินการตามรอบระยะเวลาข้างต้น ด าเนินการจัดส่งรายละเอียด
กิจกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ในการนี้หากหน่วยงาน บุคลากร มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเพ่ิมเติม ทางแผนกงานประกันฯ จะมีการส ารวจเพ่ิมเติม ในรอบที่  2 และ 3 ตามรอบระยะเวลา ดังกล่าวมา
ข้างต้น 

  ในการนี้ การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 7 กิจกรรม (เอกสารแนบ 1) และในปีการศึกษา 2563 มีหน่วยงาน
บุคลากร ที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จ านวน 6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการของหน่วยงาน 

ก.ค. 63 แผนกงานแผนงานและ
งบประมาณ 

2 ขั้นตอนการจัดท าหนังสือราชการและการส่ง
หนังสือ ครั้งที่ 2 

ก.ค. 63 นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง 
นางสาวอริญรดา  มานพ

ศิลป์ 
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ขั้นตอนการ

ด าเนินงานวิจัย ประกาศ ระเบียบ เพ่ือนักวิจัย 
ก.ค. 63 แผนกงานวิจัยและพัฒนา 

4 การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 
(รุ่นที่ 2) 

ก.ค. 63 อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี 

5 การทดสอบคุณภาพน้ ามันไบโอดีเซลแบบ
คาดคะเน (รุ่นที่ 2) 

ก.ค. 63 อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี 

6 ขั้นตอนการจัดโครงการ ก.ค. 63 นางสายหยุด  ด้วงหวัง 
7 แนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 2563 และ 

การออกแบบหลักสูตรทางวิศวกรรมเพ่ือรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
(TABEE) 

ส.ค. 63 อาจารย์ไพโรจน์  แสงอ าไพ 

8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วม
โครงการในมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ 

ก.ย. 63 แผนกงานวิเทศสัมพันธ์ 

9 ข้อควรท าในการสอน/น าเสนอออนไลน์ให้
น่าสนใจ 

ธ.ค. 63 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา 

10 การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 
(รุ่นที่ 3) 

ธ.ค. 63 อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี 

11 การทดสอบคุณภาพน้ ามันไบโอดีเซลแบบ
คาดคะเน (รุ่นที่ 3) 

ธ.ค. 63 อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี 

12 ท าโฆษณาผ่านมือถือเครื่องเดียวด้วย “APP 
Kinemaster” 

พ.ค. 64 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา 

13 การออกแบบสร้างแผนภูมิ แผนผังความคิด Mind 
Map ด้วยโปรแกรม Free-Mind 

พ.ค. 64 อาจารย์ไพโรจน์  แสงอ าไพ 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ   เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1  การพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์       
      รุ่นที่ 1” 
  ตามที่ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีหนังสือที่ อว 0655/639   
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดโครงการสู่
เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” โดยมอบหมายให้วิทยาลัยฯ พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือเข้าร่วมโครงการจ านวน  1 
ท่าน ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งมายังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยให้ด าเนินการส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ และคณะกรรมการฯได้มีการก าหนด
คุณสมบัติเพิ่มเติมในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 
  1. ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัย และผลงานด้านบริการวิชาการ 
  2. มีคุณสมบัติในการสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
  3. มีเครือข่ายกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
  4. สามารถเสียสละเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 
  5. ต้องไม่เป็นผู้ขอยกเลิกโครงการ 

6.2  การน านักศึกษาศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 
  ตามที่ อาจารย์อภิรัญธ์  จันทร์ทอง มีความประสงค์จะขออนุญาตน านักศึกษาหลักสูตร วิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 20 ราย เพ่ือศึกษาดูงานการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ ณ เกาะปอดะ จ.กระบี่ ในวันที่ 4 
กันยายน 2563 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ เห็นด้วยในหลักการดังกล่าว และได้ก าชับในการด าเนินการ ในการน าศึกษาออก
ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ตั้งแต่การขออนุญาตผู้ปกครอง โดยมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ผู้ปกครองนักศึกษารับทราบและมี
การอนุญาตจากผู้ปกครองอย่างแท้จริง การวางแผนการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา ตลอดจนการ
ค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ในแต่ละกรณี เช่น กรณีเกิด
อุบัติเหตุในการเดินทาง เป็นต้น 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

6.3 การสอนผ่านระบบออนไลน์  
  ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอให้ทางหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรวิชา ก ากับ
ติดตามและก าชับให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยยึดเวลาสอนตามตารางเรียนที่
ประกาศ หากมีกรณีร้องเรียน หรือ สอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับช่วงเวลาในการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ทุกท่าน
จะต้องสามารถยืนยันการสอนได้อย่างแท้จริง กรณีอาจารย์ผู้สอนต้องเดินทางไปราชการให้ด าเนินการจัดท าการขอ
สอนชดเชยโดยระบุการสอนชดเชยให้ชัดเจน 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

6.4  การไปราชการของอาจารย์ในหลักสูตรวิชา 
  กรณีที่อาจารย์ในหลักสูตรวิชา ไปราชการในวันเดียวกันหมดทั้งหลักสูตรวิชานั้น ทางวิทยาลัยฯ        
ขอความร่วมมือไปยังหลักสูตรวิชาพิจารณาการไปราชการของอาจารย์ในหลักสูตรวิชา ว่าควรจะมีอาจารย์เหลือไว้ที่
หลักสูตรวิชาอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรณีมีนักศึกษา หรือบุคลากร มาติดต่อ  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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6.5 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
  ตามที่สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มีก าหนดการจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563    
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมประชีพชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรวิชา และ
อาจารย์ในหลักสูตรวิชาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยขอความร่วมมือไปยังอาจารย์ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดกากี 
หรือ ชุดสุภาพโทนสีฟ้า 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ          

เลิกประชุม 12.00 น.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        


