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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  4/2564 
วันพุธท่ี  7  เมษายน  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ หองประชุมเขาหลวง 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/รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา 
    แพทยศาสตร) 
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) 
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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจินตนา  คุมภัย (รองคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร/แทนคณบดีสํานักวิชา 
     รัฐศาสตรฯ)  
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.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
21. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
23. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
24. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
25. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
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26. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
29. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
31. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
32. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ (ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)  
35. รองศาสตราจารย ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ)    
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
37. นางสาวศิรภัสสร บุญผาสขุ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริหารทรัพยสิน/แทนผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
40. นายแพทยลิขิต  มาตระกูล  (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)   
41. นางปารมี  รุงนิรันดรกุล  (รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปและธุรการ/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
42. นางสาวใบบุญ  ทองชดูํา  (หัวหนางานบริหารท่ัวไปและธุรการ สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ 
     แทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมฯ) 
43. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
44. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
45. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)        
46. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
47. นางลภัสธยาน  นาคนรเศรษฐ  (รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไปและธุรการ สวนทรัพยากรมนุษยและ   
     และองคกร/แทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
48. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
49. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย  (รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
50. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
51. นางปรีดา  โชติชวง  (ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน)   
52. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
53. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
54. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
55. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม)    ติดภารกิจอ่ืน 
2. ดร.มงคล  ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)      ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
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4. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    ติดภารกิจอ่ืน 
5. รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ติดภารกิจอ่ืน 
    และอุตสาหกรรมอาหาร)  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรุักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
7. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาลุกา เอมเอก (อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย) 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  สวนอาคารสถานท่ี/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล 
   ศูนยการแพทยฯ) 
4. นางสุภาวดี สารพงษ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  สวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
5. นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริหารทรัพยสิน) 
6. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
7. นางวันวิสา  ชุตธิรพงษ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
8. นายอัครวิทย  ดอกกฐิน (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
9. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
10. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝกงาน                              
สรุปเรื่อง   ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการรับนักศึกษาเขามาฝกงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
นั้น ในโอกาสนี้อธิการบดีไดมอบเกียรติบัตรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ท่ีเขารับการฝกงานในมหาวิทยาลัย ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  (ฝกงานตั้งแตวันท่ี 1 
กุมภาพันธ – 24 เมษายน 2564)  ดังนี้ 
              1. นางสาวอลิษา  ปนตะ 
                  2. นางสาวสุวรรณี  ทรงนาศึก   
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝกงานดังกลาวขางตน 
 
พิธีกอนวาระ  2  มอบเกียรติบัตรพรอมชอดอกไมแสดงความยินดี 
สรุปเรื่อง     ขอแสดงความยินดีกับทีม “ผูมีความรู” ซ่ึงเปนนักศึกษาชั้นปท่ี  1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต
และสื่อ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับรางวัลอันดับ  1 รางวัลนักนําเสนอยอดเยี่ยม 
ในการแขงขันรอบ Pitching จากทีมท่ีเขารวมท้ังหมด 88 ทีม ในโครงการ วัยคิด Digital  สนับสนุนโดย 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 4/2564  เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  

 



4 

 

Facebook และ USAID  โดยเปนโครงการยอยในโครงการหลัก We Think Digital  เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและ
ผลักดัน Gen Z ซ่ึงเติบโตมากับเทคโนโลยีและการสื่อสารไรพรมแดน ใหพรอมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
พลเมืองดิจิทัลท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางปลอดภัย  สมาชิกในทีมผูมีความรู 
จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
            1. นางสาวพุธิตา  บัวเกตุ 
            2. นายกัมปนาท  สุรางคภาค 
            3. นายณภัทร  ชางสลัก 
            4. นายถาวร  แซลิ่ม 
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังกลาวขางตน 
 
พิธีกอนวาระ 3  มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารยท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบลาสุด ระดับ Senior Fellow และระดับ Fellow รวมจํานวน 6 คน โดยอธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดง
ความยินดีกับคณาจารยตามลําดับ ดังนี้ 
ระดับ Senior Fellow 
     1. รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
     2. อาจารยจูนิเฟอร ลีล บูโคล (Junifer Leal Bucol) (สํานกัวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
ระดับ Fellow 
    1. อาจารย ดร.คมกริบ หลงละเลิง (สํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
    2. ผูชวยศาสตราจารยอุหมาด หมัดอาด้ํา (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
    3. อาจารยอุสวาตุน คาซานา (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
    4. อาจารย ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอคณาจารยผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และระดับ Fellow ดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้   

 1. การสงงานการกอสรางหอพักนักศึกษา มีกําหนดตรวจรับงานและสงงานงวดสุดทายใน
วันท่ี 8 เมษายน 2564 

2. การจัดงานประเพณีสงกรานตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ 
ปาลิโภชน  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทนผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ  
รายงานเรื่องการจัดงานวลัยลักษณสงกรานตสืบสานประเพณี ประจําป 2564  วามหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดย
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณรวมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2564 
เพ่ือรวมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนราย
รอบ ในวันท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมสืบสานประเพณีไทยและสรางความสัมพันธอันดี
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ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับชุมชนรายรอบ โดยขอเชิญชวนผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาเขา
รวมงาน ณ โรงอาหารอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ภายใตมาตรการควบคุมและปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด  

3. รายงานการจองหอพักนักศึกษา  นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ศูนยบริหารทรัพยสิน รายงานการจองหอพักนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี ้

• จํานวนนักศึกษาปท่ี 1 (ท่ียืนยันสิทธิ์แลว) จํานวน 1,755 คน แบงเปน ผูชาย 490 
คน ผูหญิง 1,265 คน 

• จองหอพักแลวจํานวน 1,611 คน คิดเปน 92% แบงเปน   
1) หอพัก WU Residence จํานวน  716 คน คิดเปน 44.44%  (ผูหญิง 539 คน   

ผูชาย 177 คน) 
2) หอพักลักษณานิเวศ จํานวน 895 คน  คิดเปน 55.56% (ผูหญิง 627 คน  

ผูชาย 268 คน) 

• สํารองหองพัก WU Residence ใหแตละสํานักวิชา ไดแก 
1) ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ จํานวน 15 หอง  
2) สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี จํานวน  23 หอง 
3) บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน  25 หอง 

ท้ังนี้ ยอดการจองหอพักนักศึกษาดังกลาว จะดําเนินการตัดยอดอีกครั้งในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564  
4. การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการกอสรางแกมลิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รองศาสตราจารย 

ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รายงานท่ีประชุม
วา เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธปิตย ลงสํารวจพ้ืนท่ีจริงเพ่ือเตรียมการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําหรือแกมลิง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ของพ่ีนองประชาชนชาวทาศาลาและ
ปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนพรอมรองรับการใชน้ําของผูใชบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณในอนาคตดวย โดยมีผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดแก รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและ
พัฒนาการเรียนการสอน ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี ใหการตอนรับ พรอมดวยนายพิทักษพงษ ติ๊บแกว 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช นางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท เชาวลิต นายกองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา นายธนกฤติ บุริน
สุวรรณ ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลโพธิ์ทอง และผูนําทองถ่ินในพ้ืนท่ีรวมตอนรับและลงสํารวจพ้ืนท่ีรวมกัน      
ณ บริเวณอางเก็บน้ํา โดยโครงการนี้ใชพ้ืนท่ีท้ังหมด 200 ไร ใชงบประมาณดําเนินการท้ังหมด 120 ลานบาท 

5. การจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑของศูนยการแพทยฯ และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ เสร็จ
เรียบรอยแลว มีวงเงินเหลือจาย จํานวน 106 ลานบาท 

6. ขอใหโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ชวยประสานและดําเนินการเพ่ือนําน้ําท่ีบําบัดน้ําเสียมา
ใชประโยชนในงานของภูมิสถาปตยฯ ในการรดน้ําตนไม และมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี 
และสวนอาคารสถานท่ีสํารวจรถจักรยานยนตท่ีใชงานอยูในปจจุบัน เพ่ือจะเปลี่ยนเปนรถระบบไฟฟาตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  3/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  3/2564 เม่ือวัน
พุธท่ี 10 มีนาคม 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 3/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  
3/2564  เม่ือวันพุธท่ี 10 มีนาคม 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 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนมีนาคม 2564 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,563,722 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  6,112,769.87 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
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 ประจําเดือนมีนาคม 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 13.04% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 6.80% ผลงานจริงเร็วกวา
แผนงาน 3.41% จํานวนวันท่ีเร็วกวาแผนงานหลัก 19 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 133 วัน คงเหลือ 422 
วัน 
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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 16.52% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 50.98% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 23.95% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 62.89% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 39.94% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 16.83%) 
- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 10.75% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 15.26% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 16.20% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 14.77% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 6.74%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 10.62% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 9.24% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 7.98% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 19.74% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 81.03% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 6.97%) 

- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 9.43% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 10.36% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 12.09% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 10.78% 
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(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 6.09%) 
- ดาดฟาอาคาร B C D   

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 28.58% 

• งานกอสราง  แลวเสร็จ  24.99 % 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 3.33%) 

- อาคาร F    

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 84.18% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 20.65% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 25.48%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 90.88% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 57.15% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 69.42%) 

- โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 3.09% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 6.11% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ  14.27% 

• ครุภัณฑแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 70.70% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 20.61%) 

- การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยผูรับจาง
เบิกเงินจํานวน 44,750,000 บาท   

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
   
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 
สรุปเรื่อง       ปงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ 
จํานวน  2,518,846,300 บาท ขอมูล  ณ  วัน ท่ี  1 เมษายน  2564 ใช ไป  (ผู กพัน  +  จ ายจริง)  จํ านวน 
1,469,209,927 บาท  คิดเปน 58% คงเหลือ จํานวน 1,056,438,773 บาท  คิดเปน 41.83% 
                   ในสวนของ หน วยงานวิสาห กิจ  หลักสูตรพิ เศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มี รับสุทธิ 
149,128,422.52 บาท และจายสุทธิ 136,750,088.29 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกวารายจาย 12,378,334.23 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ    
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วาระท่ี 3.5   การสงขอมูลตอบแบบรายงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
      Transparency Assessment : OIT)   

สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ไดแจงให
ทุกหนวยงานจัดทําขอมูลแบบรายงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) โดยจัดทําขอมูล(URL) ในสวนท่ีเก่ียวของ
ตามแบบรายงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบดวย ชุดท่ี 1. ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล มีตัวชี้วัดยอย 
5 ตัวชี้วัด ไดแก (1) ขอมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน (ขอมูลรวมจํานวน 33 ขอมูล) และชุดท่ี          
2. ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  มีตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต (ขอมูลรวมจํานวน 10 ขอมูล) ซ่ึงไดกําหนดใหนําสงขอมูลภายในวันท่ี 15 
เมษายน 2564  เพ่ือใหฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกตองกอนนําสงขอมูลในระบบ ITAS ตอไป และขอมูล
ดังกลาว ตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานกอนนําสงขอมูล นั้น  
  บัดนี้ไกลถึงกําหนดสงแลว จึงขอใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการและจัดสงผานระบบ DOMS ตาม
หนังสือเวียนเลขท่ี อว 75 01 01 00/38/2564 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2564  ปจจุบันมีหนวยงานท่ีไดดําเนินการ
จัดสงขอมูลมาแลว 3 หนวยงานไดแก สํานักวิชาสหเวชศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร และสวนนิติการ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานท่ียังไมจัดสงขอมูลตอบแบบรายงานการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency Assessment : OIT) ไปยังหนวยตรวจสอบ
ภายใน ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2564  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
วาระท่ี 5.1   การปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
สรุปเรื่อง            ดวยคณะกรรมการการปรับปรุงการใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564  ไดมีมติเรื่องการออกแบบและปรับปรุงตราสัญลักษณ (LOGO) 
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน เพ่ือสรางเอกลักษณ และปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วาดวยตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
           

การพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
1. ขอใหเพ่ิมความเขมของกรอบพ้ืนขอบทองใหชัดเจนยิ่งข้ึน  
2. ขอใหปรับปรุงการใชชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 

กับตราสัญลักษณใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
มติท่ีประชุม ขอใหปรับแกไขตราสัญลักษณตามแนวทางท่ีใหไวขางตน แลวใหนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาในครั้งถัดไป  
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วาระท่ี 5.2       การตอบแบบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ได
แจงท่ีประชุมเรื่องการจัดทําขอมูลและการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ซ่ึงจะมีแบบสอบถามเพ่ือวัดการรับรู 2 ชุด ไดแก ชุดท่ี 1 การวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(IIT)  โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัว  ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ  (4) การใช
ทรัพยสินราชการ และ (5) การแกไขปญหาการทุจริต โดยมีขอคําถามท้ังสิ้น 30 ขอ และชุดท่ี 2 การรับรูของผู
มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  มีตัวชี้ วัด 3 
ตัว  ไดแก (1) คุณภาพการดําเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (3) การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน โดยขอคําถามท้ังสิ้น 15 ขอ ซ่ึงดําเนินการในชวงระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564  นั้น 
  บัดนี้  ไดถึงชวงเวลาในการตอบแบบการวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ขอให
บุคลากรทุกหนวยงานท่ีมีอายุงานต้ังแต 1 ปข้ึนไปรวมกันตอบแบบวัดการรับรู (IIT) ซ่ึงหัวหนาหนวยงานควร
ทําความเขาใจแกบุคลากรในการตอบคําถามดังกลาว  
 
การพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวขางตนเปนเรื่องสําคัญ ขอใหหัวหนาหนวยงานให
ความรูและทําความเขาใจในการตอบคําถามแกบุคลากรในหนวยงานและใหความรวมมือในการตอบแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติมอบหมายหัวหนาหนวยงานใหความรูและทําความเขาใจในการตอบ
คําถามแกบุคลากรในหนวยงานและใหความรวมมือในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1    การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันและศูนย 
สรุปเรื่อง    ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบันและศูนย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และฉบับเพ่ิมเติม ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันและศูนย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินงานของ
สถาบันและศูนยใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางการประสานงาน
ระหวางสถาบันและศูนย กับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังความสัมพันธความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานของสถาบันและศูนยแกผูอํานวยการ กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและศูนย และรายงานสภามหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย โดยใหมี
องคประกอบคณะกรรมการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นั้น 
       ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหนวยงาน กลุมสถาบันและศูนย รวม 16 หนวยงาน แบงออกเปน 2 สถาบัน 
และ 14 ศูนย (มีหนวยงานท่ีเทียบเทาศูนย ไดแก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ อุทยานวิทยาศาสตร และ
อุทยานพฤกษศาสตร) และเพ่ือใหทุกหนวยงานมีคณะกรรมการประจําสถาบันและศูนย  ในการนี้ รองอธิการบดี
ฝายบริหารไดมอบหมายใหสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมบริหาร เพ่ือใหผูบริหาร           
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ท่ีเก่ียวของทราบและกรณีสถาบันและศูนยใดท่ียังไมมีคณะกรรมการประจํา จะไดดําเนินการใหเรียบรอย ท้ังนี้ 
จะไดนําไปใชอางอิงในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1    ขอเชิญเขารวมโครงการแนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใสเพ่ือปองกันและปราบปราม 
     การทุจริตและการสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และความซ่ือสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณได
รวมการประเมินตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการสรางเสริมความเขาใจ
และความตระหนักในการดําเนินงานท่ีโปรงใสตอตางการทุจริตในองคกร จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือความรูแก
ผูบริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัย ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมศรีธรรม
ราช  อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ  โดยศาสตราจารย พลตรีหญิงพัชรา  สินลอยมา คณบดี
คณะนิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจและคณะ เปนวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “แนวทางการ
สรางมาตรฐานความโปรงใสเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมและ
ความซ่ือสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย”  ในการนี้ จึงขอเชิญผูบริหารและพนักงานในหนวยงาน อยางนอย
หนวยงานละ 5 คน เขารวมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน   
  

มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยขอเชิญผูบริหารและพนักงาน อยางนอยหนวยงานละ 5 คนเขารวม
โครงการฯ ดังกลาว  
 
วาระท่ี 7.2 การประกาศเจตจํานงและนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง ตามท่ี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนด 
ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 - 2580) ไดกําหนดตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมฯ (85 
คะแนนข้ึนไป) นั้น   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ เปนปท่ี 5  ซ่ึงทางสํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  เพ่ือให
ผูบริหารของหนวยงานท่ีรับประเมินไดแสดงถึงเจตจํานงสุจริตและความมุงม่ันในการบริหารงานใหสําเร็จตาม
พันธกิจของหนวยงานอยางมีธรรมาภิบาล  พรอมท้ังประกาศนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และเผยแพรเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ตอสาธารณชน  โดยผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดถายทอดนโยบายของอธิการบดี สูผูมีสวนไดสวนเสีย ผาน
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ชองทางตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยึดถือปฏิบัติ  รวมท้ังเปนคานิยมรวมของมหาวิทยาลัยฯ ใหบุคลากรพึง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ  ขอบังคับอ่ืน ๆ โดยมุงม่ันดําเนินงานตามวิสัยทัศนขององคกร คือ เปน
องคการธรรมรัฐ  ท่ีมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  โปรงใส  ตรวจสอบได  รวม 6  ดาน  ไดแก   
1) ดานความโปรงใส  2) ดานความพรอมรับผิด  3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ดาน
วัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร  5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 6) ดานการสื่อสารภายใน
หนวยงาน  อธิการบดีขอเรียนเชิญคณะผูบริหารรวมกันถายภาพเพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตแนวแนวาจะมุงม่ันใน
การบริหารองคกรดวยความซ่ือสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยพรอมเพรียงกัน และไดประกาศ
เจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ตอท่ีประชุมบริหาร ดังนี้ “ขาพเจา นายสมบัติ  ธํารงธัญวงศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   ขอ
ประกาศเจตจํานงวา  ขาพเจาจะนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร  มาเปนหลักยึดในการดําเนินชีวิต  โดยมี ความขยัน  หม่ันเพียร  เขมแข็ง  อดทน  ตั้งใจจริง  
ซ่ือสัตย  สุจริต หนักแนน  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  และบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และพรอมจะมุงม่ันในการบริหารงานบนฐานความซ่ือสัตยสุจริตตอ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน  ตอสาธารณชน  พรอมสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใส   ตรวจสอบได  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้   
 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ดําเนินงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยึดถือปฏิบัติท้ัง 6  ดาน  ไดแก 1) ดานความโปรงใส  2) ดานความ
พรอมรับผิด 3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร  
5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  6) ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน   
 2. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน  เครงครัด ตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว 
 3. สรางความตระหนักรู  คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน  รูจกัแบงแยกประโยชน
สวนตนกับประโยชนสวนรวมใหเกิดจิตสํานึกในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริตคอรัปช่ันในหนวยงาน  
รวมถึงมีการถวงดุลตรวจสอบภายในท่ีเขมแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ตระหนักถึงผลความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอรัปช่ันตอมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  และกอใหเกิด
วัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรัปช่ันอยางย่ังยืน 
 4. ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปช่ัน และไมอดทนตอการกระทําทุจริตท่ีกอใหเกิดการ
ลงโทษทางสังคม  อันจะสงผลใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวท่ีจะกระทํา
การทุจริตคอรัปช่ัน   
 5. ปลูกฝงจิตสํานึกใหแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ใหตระหนัก
ถึงผลรายและตอตานการกระทําทุจริตคอรัปช่ันตลอดไป 
 6. ขาพเจาจะประพฤติตนเปนตนแบบในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส และ
สุจริต  และจะปฏิบัติงานโดยใชความรูและการประสานสัมพันธกับผูอ่ืน  ปฏิบัติงานใหสําเร็จทันการตาม
จุดมุงหมาย  ยึดม่ันในผลประโยชนของแผนดินและถูกตองเปนธรรม    
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   เพ่ือสรางความเช่ือม่ันแกทองถิ่น  สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียวา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
มีเจตจํานงตอตานการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ  และยึดม่ันในเจตนารมณใหเปนมหาวิทยาลัยสีขาวอยางย่ังยืน
ตอไปตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “เปนองคการธรรมรัฐ  เปนแหลงเรียนรู  เปนหลักในถิ่น  เปนเลิศสูสากล” 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยอธิการบดีเนนยํ้าใหผูบริหารทุกคนปฏิบัติตามเจตจํานงและนโยบายฯ ดังกลาว  
 
ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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