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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  2/2564 
วันพุธท่ี  10  กุมภาพันธ  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ หองประชุม (Meeting Room) ช้ัน 2 อาคารสหกิจศึกษา 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. พันตํารวจเอกประสิทธิ์  เผาชู (ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม)    
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี)   
9. ดร.มงคล  ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)   
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
11. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ (ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา)   
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุัญญา  ดวงอินทร  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน)   
13. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)  
14. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)     
15. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
16. อาจารย ดร.มณเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ/แทนคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ) 
17. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
18. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติกําจร  กุศล (อาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร/แทน 
     คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
21. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
23. อาจารย ดร. นายแพทยปรัชญะพันธุ  เพชรชวย (คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร)  
24. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
25. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
26. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
27. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
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28. รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)  
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.กาญจนนัฐฐา  ไชยศรียา  (รองผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา/แทนผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา)
34. นายเอกราช  แกวเขียว (หัวหนาฝายสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ) 
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)  
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
38. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
41. นายแพทยลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)   
42. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
43. นางสาวใบบุญ  ทองชดูํา  (หัวหนางานบริหารท่ัวไปและธุรการ สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ 
     แทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมฯ) 
44. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (หัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
45. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
46. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี)  
47. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
48. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
49. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
50. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย  (รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
51. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
52. นางปรีดา  โชติชวง  (ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน)   
53. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
54. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
55. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
56. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและ   ติดภารกิจอ่ืน 
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)  ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ)   ติดภารกิจอ่ืน 
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5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)   ติดภารกิจอ่ืน 
6. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายนําชัย  แซหลี  (รักษาการแทนหัวหนาฝายวิเคราะหระบบและสารสนเทศ  ศูนยบริการการศึกษา) 
3. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  สวนอาคารสถานท่ี/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล 
   ศูนยการแพทยฯ) 
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรพรอมชอดอกไมแสดงความยินดี                              
สรุปเรื่อง    ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปท่ี 3  ของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  ท่ีไดรับ
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากโครงการสารคดีเชิงขาวโทรทัศนสายฟานอย ครั้งท่ี 16 ไดรับ 
โลเกียรติยศและเงินรางวัล กวา 30,000 บาท  โดยโครงการดังกลาวจัดโดยสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน
ไทย และในปนี้มีเพียง จํานวน 2  งาน และจาก 2 มหาวิทยาลัยเทานั้นท่ีไดรับรางวัลดีเดน คือ มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้ อธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
         1. ทีม 3 in 1 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประกอบดวย                  

- นายกอบบุญ  บูรโชควิวัฒน 
- นางสาวศุภกานต  อุนเมือง 
- นายรณกฤต  อ่ึงบําเหน็จ 

2. ทีมมันปู  ไดรับรางวัลชมเชย ประกอบดวย  
- นางสาวกมลรัตน  เสนาสวัสดิ์ 
- นายเจษฎากร  วาหะรักษ 
- นางสาวธิดารัตน กลั่นสุรินทร 
- นางสาวเปมิกา  ชุมขํา 

 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดแีละช่ืนชมกับนักศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตรท้ังสองทีมดังกลาวขางตน 
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พิธีกอนวาระ 2 มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารยท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบลาสุด ระดับ  Fellowship รวมจํานวน 41 คน โดยอธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ
คณาจารยตามลําดับ ดังนี้ 
ระดับ Senior Fellow 

1. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวีระนุช  นิสภาธร (สํานักวชิาสหเวชศาสตร) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ  สาระกุล  (สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 

ระดับ Fellow 
1. รองศาสตราจารย ดร.สรศักดิ์  ดานวรพงศ  (สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
2. อาจารย ดร.ดํารงศักดิ์  นอยเจริญ  (สํานักวิชาวิทยาศาสตร)  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ (สํานักวิชาวิทยาศาสตร)   
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประถมจิต  ขจรเจริญกุล  (สํานักวิชาวิทยาศาสตร)  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน  ทับทรวง  (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงค  คุณจริยกุล  (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)  
7. อาจารย ดร.กมล ถ่ินสุราษฎร  (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)    
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัมปนาท  สขุมาก (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)    
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์  อ่ิมใจ  (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)    
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริษฐ  วิปุลานุสาสน  (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)   
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชิด  สระโมฬี  (สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี)    
12. อาจารยสุขสันต  ชางเหล็ก  (สํานักวิชาสหเวชศาสตร)    
13. อาจารยศรุดา  คุระเอียด  (สํานักวิชาสหเวชศาสตร)  
14. อาจารย ดร.สาลินี  ไชยกูล  (สํานักวิชาสหเวชศาสตร)  
15. อาจารย ดร.จารุภา  เลขทิพย  (สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
16. อาจารย ดร.ประสิทธิ์  นาเอก  (สํานักวิชาแพทยศาสตร)  
17. อาจารย ดร.กุลวดี  กาญจนะ  (สํานักวิชาแพทยศาสตร)  
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ก่ิงกาญจน  บรรลือพืช  (สํานักวิชาแพทยศาสตร)  
19. อาจารยสิริรักษ  มูเก็ม  (สํานักวิชาแพทยศาสตร)  
20. อาจารย ดร.จันทราทิพย  โจมฤทธิ ์ (สํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
21. อาจารยณัฐพนธ  ทรงนาคา  (สํานักวิชาเภสัชศาสตร) 
22. อาจารยศศิพิมพ  อิสระวัฒนา  (สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
23. อาจารย ดร.เชาวนันท  ขุนดํา  (สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
24. อาจารยสุพพัต  รุงเรืองศิลป  (สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
25. อาจารยกาญจนา  หฤหรรษพงศ  (สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
26. อาจารยเจริญพร  บัวแยม  (สํานักสารสนเทศศาสตร)  
27. อาจารยวิรัมภา  ตั้งไล  (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร)  
28. อาจารย ดร.สุวรรณา  มูเก็ม  (สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
29. อาจารย ดร.พิสิษฐ  พวยฟุง  (สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)  
30. อาจารยภูวศินทร  บัวเกษ  (สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)  
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31. อาจารย ดร.นิรชร  ชูติพัฒนะ  (สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
32. อาจารย ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา  (สํานักวิชาการจัดการ)   
33. อาจารยทัดดาว  รักมาก  (สํานักวิชาศิลปศาสตร)  
34.  อาจารย ดร.เกตุมาตุ  ดวงมณี  (สํานักวิชาศิลปศาสตร) 
35. อาจารย ดร.ตฤณ  ไอยะรา  (สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)   
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลกัษณนารา  ขวัญชุม  (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป)  
37. อาจารยเบนจามิน  พันเมย (Mr.Benjamin Panmei)  (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
38. อาจารย ดร.รุงเรือง  จันทา  (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
39. อาจารย ดร.เขมนิจ  วัฒนทินโชติ  (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป)  

 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอคณาจารยผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และ ระดับ Fellow ดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้    

1. การยกเลิกสัญญางานถมหินคลุกปรับระดับลานหนาอาคารสถาปตยกรรมฯ ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการจัดหาผูรับจางรายใหม คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2564 
  2. การยกเลิกสัญญาการกอสรางท่ีพักผอนสําหรับนักศึกษา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดจางเพ่ือหาผูรับจางรายใหมตอไป  
 3. การอนุมัติกอสรางสนามฟุตซอล โดยใชเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางงานปรับปรุงสนาม
กีฬา ขณะนี้อยูระหวางการประกาศ/จัดหาผูรับจาง  
  4. การอนุมัติใหปรับปรุงหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 ขณะนี้ไดผูรับจางแลว ในวงเงิน 13.8 ลานบาท ขณะเดียวกันขอให
ปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ดวย และไดผูรับจางแลวเชนกัน ในวงเงิน 8 ลานบาทเศษ 
โดยใชเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 ท้ังนี้ การปรับปรุงดังกลาวยังดําเนินการไม
แลวเสร็จ จะตองใชงบประมาณในป 2565 อีกบางสวนดวย 
  5. แผนปองกันน้ําทวมแบบถาวร มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําแกมลิงบริเวณตลาดศุกร    
วลัยนิวาส 10 และเรือนวลัย เพ่ือใหน้ําระบายออกสูคลองเกียบและไมใหไหลมาลงท่ีอางเก็บน้ํา 2 รวมท้ังจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือสูบน้ําท่ีบริเวณกลาดี และอางเก็บน้ํา 2 โดยจะจัดทําแผนและงบประมาณเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 6. เรื่องปญหาท่ีดินภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดบังคับคดีและทําใหราษฎร จํานวน 22 
ราย ท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยไดยินยอมใหมหาวิทยาลัยใชประโยชนในท่ีดินแลว จึงขอใหรองอธิการบดี
ฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม เรง
ติดตามเรื่องเพ่ือให สปก. ออกเอกสารสิทธิ์ใหราษฎรดังกลาวตอไป 
 7. รองอธิการบดีฝายบริหารรายงานตอท่ีประชุมวานอกจากโครงการตามขอ 3 และ 4 ขางตน
แลวยังมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีไดรับการอนุมัติเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2564 ไดแก 1) 
การกอสรางถนนแนวเขตฟารมมหาวิทยาลัย งบประมาณ 1 ลานบาท 2) การจัดทําระบบสแกนประตูเขา-ออก 
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ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ 5 แสนบาท  3) การปรับปรุงสตูดิโอของสวนสื่อสาร
องคกร งบประมาณ 2.2 ลานบาท  4) การปรับปรุงเครื่องแมขายและจัดซ้ือระบบสํารองขอมูล ศูนยเทคโนโลยี
ดิจิทัล งบประมาณ 1.95 ลานบาท 5) การจัดทําระบบสารสนเทศของศูนยบริการการศึกษา งบประมาณ 6      
ลานบาท และ 7) การปรับปรุงหองน้ําหอพักนักศึกษา 4 หลัง 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  1/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  1/2564 เม่ือวัน
พุธท่ี 10 มกราคม 2564  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 1/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  
1/2564  เม่ือวันพุธท่ี 10 มกราคม 2564  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 
 
วาระท่ี 3.2 การจัดงานวลัยลักษณเดย ประจําป 2564 
สรุปเรื่อง รองอธิการบดีฝายบริหารรายงานตอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยมีนโยบายงดการจัดกิจกรรมงาน
วลัยลักษณเดย ประจําป 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยใหมีเฉพาะการจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปท่ี 29 ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2564 เปนการภายในเทานั้น  โดยขอความรวมมือบุคลากรเขารวมกิจกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียง
กัน เนื่องจากเปนวันคลายวันเกิดของมหาวิทยาลัย   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
วาระท่ี 6.1           รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง     นายขจรศักด์ิ  เพชรานันท วิศวกร สวนบริการกลางไดรายงานสถานการณคาไฟฟา
ประจําเดือนมกราคม 2564 และแนวทางการประหยัดพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,184,869 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,459,247.75 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินคาไฟฟารวม ประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือเทียบกับ
หนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบปรับอากาศ 
และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 6.2  รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 
สรุปเรื่อง ปงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ 
จํานวน 2,518,846,300 บาท ณ วันท่ี  8 กุมภาพันธ 2564 ใชไป (ผูกพัน + จายจริง) จํานวน 1,024,892,421 
บาท คิดเปน 41% คงเหลือ จํานวน 1,493,953,879 บาท คิดเปน 59.31% 
                    ในสวนของ หนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรับสุทธิ 
74,488,783 บาท และจายสุทธิ 61,942,602 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และ 
วิทยาลัยนานาชาติ  รายรับสูงกวารายจาย 12,546,181 บาท 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 6.3   สถานการณและมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
สรุปเรื่อง รองอธิการบดีฝายบริหารรายงานตอท่ีประชุมเรื่องสถานการณและมาตรการปองกันโรคติด
เชื้อไวรสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 วาตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 250/2564 เรื่องผอนคลาย
มาตรการการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-
19 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564  ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงไดออกประกาศมาตรการเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝา
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ  2564 
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วาระท่ี 6.4  ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
(อาคาร A B C และ D) จํานวน 4 อาคาร  

สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร สวนอาคารสถานท่ี/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ) รายงานความคืบหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(อาคาร A B C และ D) จํานวน 4 อาคาร ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 3.08% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 7.68% ผลงานจริงต่ํากวา
แผนงาน 4.60% จํานวนวันท่ีลาชากวาแผนงานหลัก 26 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 77 วัน คงเหลือ 478 
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 0.57% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 6.59% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 1.27% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 3.26% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 0.62%) 
- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 1.74% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 2.73% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 3.52% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 2.40% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 1.23%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 1.02% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 1.93% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 3.32% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 3.81% 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ  2564 
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(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 0.87%) 
- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 0.60% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 2.70% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 0.69% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 1.63% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 0.67%) 

- ดาดฟาอาคาร B C D   

• อาคาร B  ยังไมมีการดําเนินการ 

• อาคาร C และ D  ดําเนินการงานระบบทอดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 
14% 

- อาคาร F    

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 15.25% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 1.62% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 3.61%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• กําหนดสงครุภัณฑและระบบปรับอากาศ ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
- โถงลิฟทและทางเดิน   ยังไมมีการดําเนินการ 
- อ่ืนๆ    

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 0.08% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 1.55% 

• งานโครงสราง  แลวเสร็จ 0.05% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 4.79%) 

- การเบิกจายงวดงาน ตามสัญญาเบิกจายงวดท่ี 1 ตองมีผลงานไมนอยกวา 5% ภายใน 
30 วันนับจากวันเซ็นตสัญญา (ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564)    

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยขอใหนําเสนอเรื่องความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนเรื่องสืบเนื่องในท่ีประชุมบริหารทุกครั้ง  
 
วาระท่ี 6.5 หลักเกณฑการประเมินผลความรวมมือการใชงานระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล 

เพ่ือใชเปนคะแนนหนวยงาน   
สรุปเรื่อง ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ใน
แผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (พ.ศ. 2561-2580)  ใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส  (e-Signature) สําหรับบริหารจัดการงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดใหใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล  (Digital Office Management System : DOMS)  เปน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 9  กันยายน 2563  เปนตนมา และใหมีการใชวิธีการ 
ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ในการจัดทําเอกสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การขออนุญาต

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ  2564 
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การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา คําสั่งการเรื่องตาง ๆ  ของผูบริหาร ในระบบ DOMS  และเสนอเอกสาร
ผานระบบเครื่องขายสากล (internet) อยางถูกตองตามกฎหมาย  นั้น 
                   รองอธิการบดีฝายบริหารซ่ึงไดรับนโยบายมาจากทานอธิการบดีไดมอบหมายใหสวนอํานวยการ
และสารบรรณรวมกับศูนย เทคโนโลยีดิจิ ทัล จัดประชุมรวมกับผู ดูแลระบบประจําหนวยงาน  เม่ือ
วันท่ี  28  มกราคม  2564 เพ่ือชี้แจงเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การใชงานระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (DOMS)  พรอมท้ังสาธิตการติดตามรายงานการใชงานระบบ  โดยมหาวิทยาลัย
มีนโยบายใหบุคลากรใชงานระบบดังกลาวทุกคน และกําหนดเกณฑการใหคะแนนความรวมมือการใชงาน    
ระบบฯ ในแตละเดือน ในระดับบุคคล (บุคลากร) ตองดําเนินการเรื่องท่ีไดรับสําเร็จ รอยละ 80  ของเรื่องท่ีตน
รับเขาในแตละเดือน  และระดับหนวยงานจะประเมินผลจากการใหความรวมมือของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ 
รอยละ 90 (หมายความวา บุคลากรของหนวยงานท่ีดําเนินการกับเรื่องท่ีไดรับรอยละ 80 ตองมีจํานวนรอยละ 
90 จะไดรับคะแนนเต็ม หรือผลสัมฤทธิ์รอยละ 100)  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงาน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 -30 กันยายน 2564  เปนประจําทุกเดือน  สวนอํานวยการและ        
สารบรรณซ่ึงไดรับมอบหมายใหรายงานผลการใหความรวมมือของหนวยงานตางๆ ตอท่ีประชุมบริหารจะนําผล
การใหความรวมมือมารายงานตอท่ีประชุมบริหารทุกเดือน  และมหาวิทยาลัยฯ จะนําผลคะแนนความรวมมือ
ดังกลาวเปนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานดวย ท้ังนี้ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจความ
เปนองคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารจัดการตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1    การรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง รองผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษาผาน
ระบบ TCAS ประจําปการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 หรือรอบ Portfolio ระหวางวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 
24 มกราคม 2564 ผลปรากฎวามีนักเรียนท่ัวประเทศสมัครเขาศึกษาตอเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2563 มากกวา 
1 เทาตัว ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาท้ังหมด จํานวน 2,531 คน ผลปรากฏวามีนักเรียนจากท่ัว
ประเทศสนใจสมัครในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวนท้ังสิ้น มากกวา 6,300 คน ในจํานวน
นี้มีนักเรียน ท่ีผานการคัดเลือกเรียบรอยแลวจํานวน 4,639 คน และยังมีนักเรียนท่ีสมัครสมบูรณท่ีอยูระหวาง
การคัดเลือกอีก จํานวน 1,600 คน ซ่ึงจะทําใหยอดนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกในรอบท่ี 1 นี้มากกวา 5,000 คน 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 7.2 การจัดสรรท่ีพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง เนื่องจากขณะนี้ยังมีคณาจารยท่ีตองพักอาศัยอยูภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงมหาวิทยาลัยตอง
รับผิดชอบจายคาท่ีพักใหเดือนละเกือบหนึ่งแสนบาท อธิการบดีจึงขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารและ
ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ หารือรวมกันเรื่องการจัดสรรท่ีพักใหบุคลากรทางการแพทยหรือบุคลากรจาก
สํานักวิชาแพทยศาสตรท่ีมีสิทธิ์ใหยายไปพักในท่ีพักของบุคลากรโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ รวมท้ังขอให     
สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรสํารวจผูบริหารท่ีพักอยูภายในวลัยนิวาสดวย ท้ังนี้ อาจพิจารณาใหผูบริหารยาย
ไปพักท่ีโรงพยาบาลศูนยการแพทยดวยเพ่ือจะไดยายอาจารยจากภายนอกเขามาพักแทนท่ีตอไป 
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มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารหารือรวมกับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ และหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรเรื่องการจัดสรรท่ีพักใหบุคลากรดังกลาว
ขางตนตอไป  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                       นางโสภิดา  พัฒนทอง  
           เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการฯ         รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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