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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  3/2564 
วันพุธท่ี  10  มีนาคม  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ หองประชุม (Meeting Room) ช้ัน 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร ช้ัน 19 

อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
...................................... 

 
รายนามผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน  (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและ    
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
6. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) . 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
8. พันตํารวจเอกประสิทธิ์  เผาชู (ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม)    
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี)   
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
11. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ (ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา)   
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุัญญา  ดวงอินทร  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน)   
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทนหัวหนาสวน 
     สื่อสารองคกร) 
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. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)   
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
22. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
24. อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ  เพชรชวย (คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร)  
25. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
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26. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
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. นายอนันตเดช  ศรีราพร (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสหกิจศึกษาฯ) 
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)  
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
39. รองศาสตราจารย ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ)    
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
41. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
44. นายแพทยลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)   
45. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
46. นางสาวใบบุญ  ทองชดูํา  (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. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม)   ติดภารกิจอ่ืน 
2. ดร.มงคล  ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)    ติดภารกิจอ่ืน 
4. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ  (หัวหนาสวนนิติการ)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  สวนอาคารสถานท่ี/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล 
   ศูนยการแพทยฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ (พนักงานธรุการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝกงาน                              
สรุปเรื่อง   ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ได มีการรับนักเรียนและนักศึกษาเข ามาฝกงานใน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นั้น ในโอกาสนี้อธิการบดีไดมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ท่ีเขารับการฝกงาน ณ ศูนยเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (ฝกงานตั้ งแตวัน ท่ี  23 พฤศจิกายน 2563 - 5 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
      1) นางสาวภัทรวดี ทองจําเนียร 
                     2) นางสาวภิญญดา จุฬากาญจน 
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝกงานดังกลาวขางตน 
 
พิธีกอนวาระ 2  มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารยท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบลาสุด ระดับ  Fellow รวมจํานวน 8 คน โดยอธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับคณาจารย
ตามลําดับ ดังนี้ 
                   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (สํานักวิชาแพทยศาสตร) 
                   2. ผูชวยศาสตราจารยนันทนภัส เพชรคงทอง (สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ) 
                   3. อาจารยแอนนิสา ลอรา มาเรเต (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
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                   4. อาจารย ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสตา (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
                   5. อาจารย นายแพทยลั่นหลา อุดมเวช (สํานกัวิชาแพทยศาสตร) 
                   6. อาจารยหทัยกาญจน นุนเดช (สํานักวิชาการจัดการ) 
                   7. อาจารย ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส (สํานักวิชาการจัดการ) 
                  8. อาจารยธนาภา ชวยแกว (สํานักวิชาการจัดการ) 
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอคณาจารยผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Fellow 
ดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้    
     1. ความคืบหนาการประมูลงานกอสราง งานจางเหมา และการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑตางๆ ดังนี้  

   1.1 งานกอสรางสนามฟุตซอลในรม วงเงิน 12,000,000 บาท มีการประกาศจัดหาผูรับจาง 
     โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอราคาในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 
1.2 งานปรับปรุงท่ีพักผอน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ 8 วงเงิน 1320,000 บาท มีการ     
     ประกาศจัดหาผูรับจาง โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอราคาในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 
1.3 การจัดหาวัสดุซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 108 รายการ วงเงิน 984,965 บาท มีการ 
     ประกาศจัดหาผูขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอราคาในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 
1.4 การจัดหาวัสดุซอมบํารุงระบบไฟฟา 99 รายการ วงเงิน 1,854,810 บาท มีการ 
     ประกาศจัดหาผูขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอราคาในวันท่ี 11 มีนาคม 2564 
1.5 งานจางเหมาบริการรถขนสงภายในท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 20 คัน วงเงิน  
     32,400,000 บาท  มีการประกาศจัดหาผูรับจาง โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอราคา 
     ในวันท่ี 30 มีนาคม 2564 
1.6 งานจัดหาครุภัณฑระบบโสตทัศนูปกรณ หองประชุมอาคารวิชาการ 2 3 และ 4  
     วงเงิน 3,220,300 บาท มีการประกาศหาผูขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอ 
     ราคาในวันท่ี 25 มีนาคม 2564 
1.7 งานจัดหาครุภัณฑสํานักงาน อาคารวิชาการ 2 3 และ 4 วงเงิน 2,648,100 บาท  
     มีการประกาศหาผูขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผูเสนอราคาในวันท่ี 30 มีนาคม   
     2564 
1.8 การปรับปรุงลานหนาอาคารสถาปตยกรรมฯ งานถมหินคลุกปรับระดับ ขณะนี้ 
     ไดผูรับจางรายใหมแลวไดผูรับจางแลว และอยูระหวางรอผลอุทธรณการประกาศ 
     ผูชนะการเสนอราคา (ครบกําหนดวันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น)  คาดวา 
     จะดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2564 

   2. การเปดตลาด “BOTA MARKET CHIC & CHILL” อุทยานพฤกษศาสตร กําหนดเปดตลาด
ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม 2564  มีผูประกอบการรานคาสมัครเขารวมแลว 150 ราน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงพักผอนหยอนใจใหนักศึกษา บุคลากรและประชาชาชนท่ัวไป มาเดินชิม ชอป ใช 
และเพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงาม ณ ลานกิจกรรมทางเขาอุทยานพฤกษศาสตร  โดยอุทยานพฤกษศาสตร
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กําหนดจัดพิธีเปด Grand Opening “ตลาดพฤหัสหรรษา BOTA MARKET CHIC & CHILL”  อยางเปนทางการ 
ในวันท่ี 11 มีนาคม 2564  3. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา รายงานท่ีประชุมเรื่องผลการรับนักศึกษา TCAS 
รอบสองประจําปการศึกษา 2564 วาขณะนี้มีผูสมัครแลว จํานวน 1,575 คน และมีผูชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์แลว 
จํานวน 339 คน  

3. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา ไดรายงานเรื่องผลการรับนักศึกษา TCAS รอบสอง
ประจําปการศึกษา 2564 วาขณะนี้มีผูสมัครแลว จํานวน 1,575 คน และมีผูชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์แลว จํานวน 
339 คน  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  2/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  2/2564 เม่ือวัน
พุธท่ี 10 กุมภาพันธ 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 2/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  
2/2564  เม่ือวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ ณ หองประชุมหนวย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบรอย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันทหัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลางไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 และแนวทางการประหยัด
พลงังาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,151,617 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,396,356.36 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินคาไฟฟารวม ประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือเทียบ
กับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบปรับ
อากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ    
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วาระท่ี 3.3 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564 
สรุปเรื่อง       ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ 
จํานวน 2,518,846,300 บาท ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564 ใชไป (ผูกพัน + จายจริง) จํานวน 1,150,822,381 
บาท คิดเปน 53.23% คงเหลือ จํานวน 1,309,965,819 บาท  คิดเปน 52.01% 
                   ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับสุทธิ 120,927,346.64 
บาท และจายสุทธิ 88,219,237.50 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ 
รายรับสูงกวารายจาย 32,708,109.14 บาท 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4  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 ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 6.03% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 6.80% ผลงานจริงต่ํากวา
แผนงาน 0.77% จํานวนวันท่ีลาชากวาแผนงานหลัก 4 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 101 วัน คงเหลือ 454 
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 10.44% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 17.68% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 14.46% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 29.85% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 2.68% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 4.54%) 
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- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 8.11% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 6.52% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 10.84% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 14.74% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 4.45%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 4.88% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 7.26% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 5.41% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 13.73% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 84.99% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 4.77%) 

- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 4.83% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 5.96% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 10.84% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 4.55% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 3.71%) 

- ดาดฟาอาคาร B C D   

• อาคาร B  ยังไมมีการดําเนินการ 

• อาคาร C และ D  ดําเนินการงานระบบทอดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 
14% 

- อาคาร F    

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 55.43% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 20.65% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 20.13%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 34.59% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 22.00%) 

- อ่ืนๆ 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 1.21% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 6.11% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ  14.27% 

• ครุภัณฑแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 66.98% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 7.07%) 
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- การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ตองมี
ผลงานไมนอยกวา 5% ผูรับจางทําได 5.33% (47,719,879.87 บาท)  โดยผูรับจางเบิก
เงินจํานวน 35,800,000 บาท สําหรับการเบิกจายงวดท่ี 2 คาดวาจะเบิกจายงวดท่ี 2 
ประมาณวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1 การจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ครบปท่ี 29 
สรุปเรื่อง    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ ครบปท่ี 29  ในวันท่ี  29  มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานโคมไฟ  อุทยานพฤกษศาสตร  มหาวิทยาลัย       
วลัยลักษณ  อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   

เวลา 06.30-07.00 น.    ผูบริหาร  พนักงาน และนักศึกษา พรอมกัน ณ บริเวณลานโคมไฟ 
เวลา 07.00 น.           อธิการบดีกลาวเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบปท่ี 29 
                              และกลาวขอบคุณผูบริหาร/บุคลากรท่ีมารวมงาน 
                                     ประกอบพิธีทางศาสนา 
                                     ศาสนาอิสลาม 
                                           - โตะอิหมามขอดุอาร                                      
                                     ศาสนาพุทธ 
                             - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                                  - พระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนต 
                                    - ประธานและผูรวมพิธีถวายจตุปจจัยไทยธรรม 
                               - พระสงฆอนุโมทนา ประธานกรวดน้ํา 
                                 - ผูบริหาร บุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง 
เวลาประมาณ 08.00 น.     ผูบริหาร บุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา รับประทานอาหารเชารวมกัน  เสร็จแลว 

    เชิญตามอัธยาศัย  
 
มติท่ีประชุม     รับทราบ  และขอเชิญชวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เนื่องจาก 

เปนวันคลายวันเกิดของมหาวิทยาลัย โดยรอยละของการเขารวมกิจกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัยถือวาเปน   
สวนหนึ่งของการใหคะแนนหนวยงานในการเขารวมกิจกรรมกลางท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนดวย ท้ังนี้ อนุโลมให
เฉพาะบุคลากรท่ีติดภารกิจสําคัญ ไดแก การจัดสอบ GAT/PAT เปนตน   
 
 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 
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วาระท่ี 6.2  รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหาร   
จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณคา 
กระดาษ  ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564   

สรุปเรื่อง ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
ในแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2561-2580) ใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส  (e-Signature) สําหรับบริหารจัดการงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   โดย
มหาวิทยาลัย  กําหนดใหใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล  (Digital Office Management System : 
DOMS)  เปนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 9  กันยายน 2563  เปนตนมา และ
ใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ในการจัดทําเอกสารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  การขออนุญาต การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา  คําสั่งการเรื่องตาง ๆ  ของผูบริหาร ใน
ระบบ DOMS  และการเสนอเอกสารผานระบบเครื่องขายสากล (internet) อยางถูกตองตามกฎหมาย  นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหบุคลากรใชงานระบบดังกลาวทุกคน และกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนความรวมมือการใชงานระบบฯ ในแตละเดือน ในระดับบุคคล (บุคลากร) ตองดําเนินการเรื่องท่ี
ไดรับสําเร็จรอยละ 80  ของเรื่องท่ีตนรับเขาในแตละเดือน และระดับหนวยงานจะประเมินผลจากการใหความ
รวมมือของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ รอยละ 90 (หมายความวา บุคลากรของหนวยงานท่ีดําเนินการกับเรื่อง
ท่ีไดรับรอยละ 80 ตองมีจํานวนรอยละ 90 ของหนวยงาน จะไดรับคะแนนเต็ม หรือผลสัมฤทธิ์รอยละ 100)    
โดยเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 -30 กันยายน 2564  เปนประจําทุก
เดือน          

สวนอํานวยการและสารบรรณไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบ  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564   โดยในเดือนกุมภาพันธประหยัด
กระดาษ 1,087,218 แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอน แทนการ
ดําเนินการในกระดาษ)  และประหยัดงบประมาณคากระดาษใหมหาวิทยาลัย เปนเงิน 173,955 บาท      
(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเการอยหาสิบหาบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
   
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.3  การจัดทําขอมูลและตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของ 

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

สรุปเรื่อง         ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดกําหนดตัวชี้วัด 
คือ รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมฯ (85 คะแนนข้ึนไป) 
                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินการประเมินผาน “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมฯ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” เพ่ือ

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 
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เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีทันสมัย สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําใหการ
ดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการ
ประเมินจาก 3 กลุม ไดแก 
                       1. ก าร รั บ รู ข อ งผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  มีตัวชี้วัด 5 ตัว  ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ  (4) การ
ใชทรัพยสินราชการ และ (5) การแกไขปญหาการทุจริต 
                       2. การรับ รู ของผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภ ายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  มีตัวชี้วัด 3 ตัว  ไดแก (1) คุณภาพการดําเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (3) การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน 
                       3. การตรวจการเป ด เผยขอ มูลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  มีตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก (1) การเปดเผยขอมูล และ (2) การปองกันการทุจริต 

         ในการนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสใหเห็นเปนรูปธรรม ตลอดจนเปน
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการปองกันการทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ  จึ ง ข อ ค ว า ม ร ว ม มื อ ห น ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ให ก า ร ส นั บ ส นุ น  ดั ง นี้ 
                       1. ขอใหบุคลากรท่ีมีอายุงานงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป รวมกันตอบแบบวัดการรับรูของผูมี สวนได
สวนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS ได ในชวงระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะจัดสง QR 
code ใหภายหลัง 

2. ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ประชาสัมพันธใหบุคคลดังกลาว   
เขารวมกันตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ไดในชวงระหวางวันท่ี 1 
เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะจัดสง QR code ใหภายหลัง 

3. ขอใหทุกหนวยงานจัดทําขอมูลแบบรายงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) โดยจัดทํา
ขอมูล (URL) ในสวนท่ีเก่ียวของตามแบบรายงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และนําสงขอมูลภายในวันท่ี 15 เมษายน 2564  เพ่ือใหฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกตองกอนนําสงขอมูลในระบบ ITAS ตอไป ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาว ตองผานความเห็นชอบจากหัวหนา
หนวยงานกอนนําสงขอมูล โดยสามารถเขาไปดูตัวอยางขอมูลไดท่ี https://ita.wu.ac.th ในหัวขอการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดทําขอมูลแบบรายงานการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) โดยจัดทําขอมูล (URL) ในสวนท่ีเก่ียวของตามแบบรายงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และนําสงขอมูลภายในวันท่ี 15 เมษายน 
2564  เพ่ือใหฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกตองกอนนําสงขอมูลในระบบ ITAS ตอไป ท้ังนี้ ขอมูล
ดังกลาว ตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานกอนนําสงขอมูล โดยสามารถเขาไปดูตัวอยางขอมูลไดท่ี 
https://ita.wu.ac.th ในหัวขอการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนศูนยสอบภาคใตตอนบน 
สรุปเรื่อง   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาไดรายงานตอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณรับเปน   
ศูนยสอบตางๆ ในเขตภาคใตตอนบน ดังนี้ 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 

 

https://ita.wu.ac.th/
https://ita.wu.ac.th/
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    1. การทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา 2564  วันท่ี 20-23 มีนาคม 2564 
    2. การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ประจําป
การศึกษา 2563 วันท่ี 27 และ 29 มีนาคม 2564 
    3. การจัดสอบของกรมการปกครองทองถ่ิน ภาคใตเขต 1 วันท่ี 27 มีนาคม 2564 
    4. การจัดสอบวิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2564 วันท่ี 3-4 เมษายน 2564 
    5. การจัดสอบของสํานักงาน ก.พ. ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  วันท่ี 3-8 เมษายน 2564 
ซ่ึงจะทําใหในวันดังกลาวนั้น จะมีนักศึกษาและบุคลากรเขามาในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก จึงขอความรวมมือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สวนบริการกลาง ชวยอํานวยความสะดวกเรื่องเสนทางจราจรและสถานท่ีจอดรถ  ศูนย
บริหารทรัพยสิน เรื่องการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือใหบริการ เปนตน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 

 


