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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  1/2564 
เม่ือวันพุธท่ี  13 มกราคม  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ หองโมคลาน ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร ช้ัน 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร พญาไท กรุงเทพฯ 

...................................... 
 
รายนามผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน  (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
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. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)  
15. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)     
16. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
17. รองศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ (คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)  
18. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
19. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ  (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
22. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
24. อาจารย นายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา  (รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร/แทน 
     คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร)  
25. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
26. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
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28. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
29. รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)  
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
32. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
34. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ  ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา)    
35. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ (ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)   
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)  
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ)  
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน  ทับทรวง  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ 
     แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ)  
43. นายแพทยลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)   
44. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
45. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
46. นางสาวใบบุญ  ทองชูดํา  (หัวหนางานบริหารท่ัวไปและธุรการ สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ 
     แทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมฯ) 
47. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (หัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
48. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
49. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี)  
50. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
51. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
52. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
53. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย  (รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
54. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
55. นางปรีดา  โชติชวง  (ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน)   
56. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
57. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
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รายนามผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและ   ติดภารกิจอ่ืน 
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
2. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผูชวยศาสตราจารยดิชิตชัย เมตตาริกานนท (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทน ติดภารกิจอ่ืน 
    หัวหนาสวนสื่อสารองคกร) 
4. นายทวีศักดิ์  หนูเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
3. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
4. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ  (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรพรอมชอดอกไมแสดงความยินดี                              
สรุปเรื่อง   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนํามาตรฐาน 5ส มาใชผนวกเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยอยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ.2559 เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย 
เปนระเบียบ สงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในการุมงไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง สําหรับใน
ปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดยกระดับการดําเนินงาน 5ส ไปอีกข้ันโดยการนําเรื่อง
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มาผนวกรวมกับการดําเนินงาน 5ส จนพัฒนาเปน “5ส Green” 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน 5ส Green ของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทํางานเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงนั้น 
คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงานประจําป 
โดยกําหนดใหมีการ “สงหนวยงานเขารวมประกวดรางวัล 5ส ระดับประเทศอยางนอย 2 หนวยงาน และไดรับ
การรับรองอยางนอย 1 หนวยงาน” ซ่ึงในปท่ีผานมามหาวิทยาลัยไดเสนอให สํานักวิชาสหเวชศาสตร และ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ เขารวมตรวจประเมินพ้ืนท่ี 5ส เพ่ือรับรางวัล 5S Model Award 2020 ของ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เปนเบื้องตน และผลปรากฏวาท้ัง 2 หนวยงาน มีผลการตรวจประเมิน
พ้ืนท่ีผานเกณฑไดรับ Certificate 5S Model Award 2020 ในงาน Thailand 5S Award 2020  
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ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ และสํานักวิชาสหเวชศาสตร โดยอธิการบดี
ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกท้ังสองหนวยงาน 
               
พิธีกอนวาระ 2 มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารยท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบลาสุด ระดับ  Fellowship รวมจํานวน 15 คน โดยอธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ
คณาจารยตามลําดับ ดังนี้ 

ระดับ Senior Fellow 
     1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรนรินทร ศุภกร (สํานักวิชาศิลปศาสตร) 
ระดับ Fellow 
     1. อาจารยก่ิงกมล  เพชรศร ี (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร)  
     2. อาจารยทิพวรรณ  บุญสนอง  (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร) 
     3. ผูชวยศาสตราจารยธนวรรณ สงประเสริฐ   (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร)  
     4. อาจารยพรชนุตร  ชุมภูนุช  (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร)   
     5. อาจารย ดร.นันทพร  กลิ่นจันทร  (สํานักวิชาแพทยศาสตร) 
     6. อาจารยพัสตราภรณ แกวพะวงค  (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร) 
     7. อาจารย ดร.นภารัตน  สุทธิเดช  (สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
     8. อาจารย ดร.พักตรพิมล  อ่ึงเจริญวิวัฒน  (สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
     9. อาจารย แพทยหญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ (สํานักวิชาแพทยศาสตร) 
    10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัยวัฒน ฤกษสวัสดิ์ถาวร   (สํานักวิชาแพทยศาสตร) 
    11. อาจารย แพทยหญิงนภารัตน สุขเกลี้ยง  (สํานักวิชาแพทยศาสตร) 
    12. อาจารย ดร.เอ้ือมพร หมวดเมือง   (สํานักวิชาแพทยศาสตร) 
    13. อาจารยสุผาณิต  วิเศษสาธร  (สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ) 
    14. อาจารยเฝง หมิน (Mrs.Feng Min)  (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป)  

 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอคณาจารยผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และ ระดับ Fellow ดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้    
  1. การจัดเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2563  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยไดปรับใหระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ดังกลาวเร็วข้ึน ซ่ึงไดกําหนดการสอบวันสุดทายในวันท่ี 19 มกราคม 2564 จึงขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทํา
หนังสือแจงไปยังผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือทราบดวย  อนึ่ง สําหรับกําหนดการเปดภาคการศึกษาท่ี 
3/2563 ตามปฏิทิน คือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564  ท้ังนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบลวงหนาอีกครั้งหนึ่ง และขอใหผูเก่ียวของวางแผนสําหรับการเปดภาค
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การศึกษาท่ี 1/2564 ตอไปโดยนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ควรใหมีแท็บเล็ตสําหรับการเตรียมพรอมในการเรียนการสอน
ออนไลนตอไป 
  2. การยกเลิกสัญญาการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย
มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญาจางและเรียกคาเสียหายจากผูรับจางแลว เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการจัดจางเพ่ือหาผูรับจางรายใหมตอไป  
 3. การจัดซ้ือจัดจางงานปรับปรุงสนามกีฬา ไดผูรับจางแลว ในวงเงิน 19,480,000 บาท ซ่ึงต่ํา
กวาราคากลางเกือบ 10 ลานบาท ดังนั้น งบประมาณท่ีเหลือจากราคากลางดังกลาว มหาวิทยาลัยจะนําไปใชเพ่ือ
กอสรางสนามฟุตซอลซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการออกแบบสนาม  
  4. การกอสรางระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยกรรมสําหรับการเตรียมความพรอมเปด
อาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา วงเงินงบประมาณ 19,500,000 บาท แบงเปน งบสําหรับการจัดทําภูมิ
สถาปตยกรรม/ตนไม 3,000,000 บาท งบกอสรางระบบสาธารณูปโภคฯ ราคากลาง 16,500,000 บาท ไดผูรับ
จางแลวในวงเงิน 13,488,000 บาท งบประมาณท่ีเหลือจากราคากลางดังกลาว มหาวิทยาลัยจะนําไปใชเพ่ือ
ปรับปรุงหองน้ํา และจัดทําสวนสัตวฯ ตอไป  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดรับงบประมาณจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํานวน 2,000,000 บาท จัดสรางพิพิธภัณฑชาติพันธุมานิ เพ่ือสนับสนุนพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา เนื่องในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-มวล)   
  5. การยกเลิกสัญญางานถมหินคลุกปรับระดับลานหนาอาคารสถาปตยกรรมฯ ขณะนี้อยูระหวาง
ทําหนังสือบอกเลิกสัญญาและดําเนินการจัดหาผูรับจางรายใหม คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบ 2564 
 6. การปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตอาคารสถาปตยกรรมฯ เดิมกําหนด
งบประมาณราคากลาง 2.5 ลานบาท แลวมีการยกเลิกโครงการเนื่องจากมีขอผิดพลาดในหมวดงานสถาปตยกรรม 
จึงไดดําเนินการทบทวนและกําหนดราคากลางใหมเปน 2.9 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางประกาศขายแบบ 
  7. โครงการจัดตั้งศูนยพักพิงสุนัจจรจัดฯ ซ่ึงเปนโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมาใชพ้ืนท่ี
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีการสํารวจพ้ืนท่ีและกําหนดท่ีต้ังเดิมบริเวณทางไปโบราณสถานตุมปง แต
เนื่องจากมีผูคัดคาน จึงไดมีการทบทวนเพ่ือยายสถานท่ีกอสรางใหม ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการสํารวจพ้ืนท่ีตั้งใหม 
โดยมหาวิทยาลัยไดนําชี้พ้ืนท่ีบริเวณทางไปวัดคลองดิน 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  10/2563 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  10/2563 เม่ือ
วันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และ ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส 
เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 10/2563  โดยไมมีการแกไข   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  
10/2563  เม่ือวันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ ณ หองประชุมหนวย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบรอย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
วาระท่ี 6.1           รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง     นายขจรศักดิ์  เพชรานันท วิศวกร สวนบริการกลางไดรายงานสถานการณคาไฟฟา
ประจําเดือนธันวาคม 2563 และแนวทางการประหยัดพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,297,194.99 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,909,572.00 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินคาไฟฟารวม ประจําปงบประมาณ 2559-2562 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือเทียบกับ
หนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบปรับอากาศ 
และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน  ท้ังนี้ อธิการบดีไดกลาวชื่นชมและขอบคุณ
บุคลากรทุกคนท่ีใหความรวมมือและชวยกันประหยัดพลังงาน โดยขอใหหัวหนาหนวยงานไปแจงใหบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบดวย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 6.2  รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 12 มกราคม 2564 
สรุปเรื่อง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติแผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ 
จํานวน  2,459,149,000 บาท   ณ วันท่ี 12 มกราคม 2564  มีการโอนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิม/ลดงบประมาณ
ระหวางป จํานวน 9,597,000.03 แผนจายสุทธิ จํานวน 2,468,768,746,000.03 บาท มีผลผูกพันงบประมาณ 
จํานวน 686,165,319.87 บาท เบิกจายจริง จํานวน 268,849,014.39 บาท รวมใชไป  จํานวน 955,014,334.26 
บาท  คิดเปน 38.68 % งบประมาณรายจายคงเหลือ จํานวน 1,513,731,665.77 บาท  คิดเปน 61.32% 
                   ในสวนของ หนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับสุทธิ 55,320,618 
บาท และจายสุทธิ 54,762,191 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ 
รายรับสูงกวารายจาย 558,427 บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะใหสวนแผนงานและยุทธศาสตรนําเสนอรายงานโดย
แยกหมวดใหเห็นรายละเอียดของงบดําเนินงานของหนวยงานและงบลงทุน/ครุภัณฑดวย 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1    การจัดซ้ือรายการครุภัณฑของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
สรุปเรื่อง    ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่องความคืบหนาการ
จัดซ้ือครุภัณฑประจําโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ งบประมาณ 647 ลานบาท ขณะนี้เปดซองสอบราคาไปแลว 10 
ชุด คงเหลืออีก 2 ชุด คาดวาจะสามารถเปดซองสอบราคาแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 7.2    อาคารหอพักนักศึกษาหลังใหม 
สรุปเรื่อง    ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาหลังใหม จํานวน 4 หลัง ซ่ึงอาคาร B 
เสร็จเรียบรอยแลวและเปดใหนักศึกษาเขาพักตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2563  คงเหลืออาคาร A คาดวาจะแลว
เสร็จและสามารถรับนักศึกษาเขาพักไดในภาคการศึกษาท่ี 3/2563 รวมท้ังการปรับพ้ืนท่ีบริเวณรายรอบอาคาร
หอพัก A คาดวาจะไดผูรับจางถมดินปรับท่ีเรียบรอย โดยพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะใชหญาธรรมชาติแลวตัดแตงให
สวยงาม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 7.3 การรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2564 TCAS รอบท่ี 1.5 วาขณะนี้มีนักศึกษาสมัคร 1,684 คน โดยจะมีการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบสัมภาษณระหวางวันท่ี 6-10 กุมภาพันธ 2564  อนึ่ง สําหรับในกลุมท่ีเลือกวิทยาศาสตรสุขภาพ จะมี
การสอบสัมภาษณในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้ท่ีไมไดรับการคัดเลือก จะมีสิทธิ์เลือกเรียนใน
หลักสูตรอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองชําระเงินคาสมัคร  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

    ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  14.20 น. 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                       นางโสภิดา  พัฒนทอง  
           เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการฯ         รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2564  เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 
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