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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  5/2564 
วันพุธท่ี  12  พฤษภาคม  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ หองประชุมเขาหลวง ช้ัน 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
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/รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา 
    แพทยศาสตร) 
4. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
5. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม)  
6. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทนหัวหนาสวน 
     สื่อสารองคกร) 
15. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)  
16. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)     
17. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
18. รองศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ กอเก้ือ (คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
19. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
20. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
21. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
23. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
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.วาริน  อินทนา (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  (ผูอํานวยการศูนยบรกิารการศึกษา) 
35. นายเอกราช  แกวเขียว (หัวหนาฝายสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ) 
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. อาจารยนายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/ 
      แทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ)   
45. อาจารยวชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
46. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ผูจัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย)   
47. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
48. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
49. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)   
50. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี)       
51. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
52. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
53. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
54. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย  (รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
55. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
56. นางปรีดา  โชติชวง  (ผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน)   
57. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 5/2564  เมื่อวันพุธที่  12 พฤษภาคม 2564 

 



3 

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนา  ติดภารกิจอ่ืน 
    การเรียนการสอน) 
2. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     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. นายอัครวิทย  ดอกกฐิน  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาววรัญญา  พละบุญ  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้   
    1. ผลการรับนักศึกษา TCAS รอบ 2 มีผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 777 คน ซ่ึงหากรวมกับผูยืนยัน
สิทธิ์รอบท่ี 1 แลวจํานวน 1,761 คน  รวมท้ังสองรอบมีผูยืนยันสิทธิ์แลว 2,538 คน 
    2. การปรับปรุงหองน้ําหอพักนักศึกษา 4 หอ ขณะนี้ไดผูรับจางแลว ในวงเงิน 13,910,000 บาท  
    3. การเตรียมการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ดวยสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอาจจําเปนตองจัดการเรียนการสอนออนไลน
ตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2564 โดยมอบหมายหนวยงานตางๆ เตรียมความพรอมในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

3.1 ขอใหผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาและผูอํานวยการศูนยบรรณสารและ 
     สื่อการศึกษาเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอนออนไลนและการใชสื่อ 
     โดยกําหนดใหนักศึกษาอบรมการใชสื่อสําหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน   
3.2 ขอใหคณบดีแจงอาจารยผูสอนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ใหมีการแนะนําวิธีการเรียนการ 
     สอนออนไลนกอนการสอน ประมาณ 10 นาที  
3.3 สําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในสวนของอธิการบดีพบนักศึกษา นั้น ขอให 
     ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร ชวยพิจารณาวาจะดําเนินการลักษณะใด โดย 
     ใชเวลาประมาณ 30 นาที  
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    4. รองอธิการบดีฝายบริหารไดรายงานท่ีประชุมเรื่องสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาท่ีติดเชื้อ 4 คน ซ่ึงรักษาหายปวยแลว 3 คน เหลืออีก             
1 คน กําลังรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลสนามสุราษฎรธานี และมีอาจารยท่ีติดเชื้อ 1 คน ขณะนี้รักษาหายปวย
และกลับไปพักฟนท่ีบานแลว 
    5. รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องโรงพยาบาลสนามจังหวัด
นครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวา ขณะนี้มีผูปวยเขารับการรักษาแลว 9 ราย แบงเปนผูปวยชาย 6 
ราย ผูปวยหญิง 3 ราย  มีผูปวยรักษาหายและกลับบานแลว จํานวน 2 ราย  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  4/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  4/2564 เม่ือวัน
พุธท่ี 7 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ และ ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม        
ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 4/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้ง
ท่ี  4/2564  เม่ือวันพุธท่ี 7 เมษายน 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 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 ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนเมษายน 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,241,258 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,693,031.03 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนดวย  
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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 ประจําเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 19.67% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 20.28% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 0.61% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 3 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 168 วัน คงเหลือ 387 
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  แลวเสรจ็ 29.99% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 4.78% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 59.35% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 39.49% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 76.95% 

• งานระบบดับเพลิง แลวเสร็จ 28.75% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 2.13%  

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แลวเสรจ็ 28.85% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 39.94% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 23.88%) 
- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 17.37% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 10.81% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 24.17% 
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• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 22.60% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 47.31% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 16.88% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 15.26%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 16.04% 

• งานตกแตงภายใน แลวเสร็จ 10.76% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 13.59% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 14.72% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 36.99% 

• งานระบบแก็สทางการแพทย  แลวเสร็จ 13.68% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 21.20% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 81.03% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 13.57%) 

- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 19.62% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 9.03% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 16.86% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 16.78% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 32.55% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 42.57% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 25.79% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 15.32%) 

- ดาดฟาอาคาร B C D   

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 28.58% 

• งานกอสราง  แลวเสร็จ  40.92 % 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 0.91% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 4.83%) 

- อาคาร F    

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 9.76% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 99.16% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 20.65% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 28.89%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 90.88% 
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• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 59.58% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 70.97%) 

- โถงลฟิทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 1.83% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 19.71% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 13.22% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ  14.42% 

• ครุภัณฑไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 65.82% 

• ครุภัณฑแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 27.76% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 20.61%) 

- การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 โดยผูรับจาง
เบิกเงินจํานวน 44,750,000 บาท   

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
   
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
สรุปเรื่อง       ปงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ 
จํานวน  2,560,252,540 บาท ขอมูล ณ วัน ท่ี  7 พฤษภาคม 2564 ใช ไป (ผูกพัน + จายจริง)  จํานวน 
1,657,022,873 บาท  คิดเปน 64.72% คงเหลือ จํานวน 903,229,119.31 บาท  คิดเปน 35.28% 
                   ในสวนของ หน วยงานวิสาห กิจ หลักสูตรพิ เศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรับสุทธิ 
191,932,119.31 บาท และจายสุทธิ 176,368,489.70 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกวารายจาย 15,563,629.61 บาท 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1   รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร 

  จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 
  คากระดาษ ประจําเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2564 

สรุปเรื่อง      ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  ใน
แผนยุทธศาสตร 20 ป  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (2561-2580) ให มีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส   (e-Signature) สําหรับบริหารจัดการงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   โดย
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มหาวิทยาลัยฯ 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 
                  ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหบุคลากรใชงานระบบดังกลาวทุกคน และกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนนความรวมมือการใชงานระบบฯ ในแตละเดือน ในระดับบุคคล (บุคลากร) ตองดําเนินการเรื่องท่ีไดรับ
สําเร็จรอยละ 80  ของเรื่องท่ีตนรับเขาในแตละเดือน   และระดับหนวยงานจะประเมินผลจากการใหความ
รวมมือของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ รอยละ 90 (หมายความวา บุคลากรของหนวยงานท่ีดําเนินการกับเรื่อง
ท่ีไดรับรอยละ 80 ตองมีจํานวนรอยละ 90 ของหนวยงาน จะไดรับคะแนนเต็ม หรือผลสัมฤทธิ์รอยละ 
100)   โดยเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 -30 กันยายน 2564  เปน
ประจําทุกเดือน 

สวนอํานวยการและสารบรรณไดจึงขอรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบ  ประจําเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2564  โดยในเดือนกุมภาพันธ- 
เมษายน 2564  ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช
กระดาษลงได 1,153,350  แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอน แทนการ
ดําเนินการในกระดาษ)  สงผลใหประหยัดงบประมาณคากระดาษใหมหาวิทยาลัย เปนเงิน 184,536 
บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสี่พันหารอยสามสิบหกบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2563 
สรุปเรื่อง      หัวหนาสวนพัสดุแจงท่ีประชุมวาตามท่ีสวนพัสดุไดมีหนังสือเลขท่ี  75 04 06 02/232/2564    
ลงวันท่ี  22  มกราคม  2564 ขอความรวมมือหนวยงานใหตรวจสอบรายการพัสดุท่ีตรวจนับไมพบจากการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป และกําหนดใหดําเนินการแจงผลการตรวจสอบภายในวันท่ี  19  มีนาคม  2564 นั้น 
                  ผลการดําเนินการ ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564  มีหนวยงานท่ีตรวจนับพัสดุไมพบจํานวน 
38 หนวยงาน รวมจํานวน 9,066 รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   
  ในการนี้ จึงขอใหแตละหนวยงานดําเนินการตรวจสอบพัสดุในความครอบครองของหนวยงาน
อีกครั้งหนึ่ง แลวใหแจงผลการตรวจสอบพัสดุกลับไปยังสวนพัสดุอีกครั้ง  อนึ่ง การตรวจสอบพัสดุประจําป
เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  หากพัสดุใดสูญหายไป มหาวิทยาลัยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพ่ือหาผูรับผิดตามระเบียบท่ีกําหนด จึงขอใหหนวยงานตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือไมใหเกิดกรณีดังกลาว  ท้ังนี้  สวนพัสดุจะมีหนังสือแจงไปยังหนวยงานเพ่ือใหตรวจสอบรายการ
พัสดุท่ีตรวจนับไมครบ ประจําป 2563 อีกครั้งหนึ่ง  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยขอใหหนวยงานที่ตรวจสอบรายการพัสดุที่ตรวจนับไมครบ ดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2563 อีกครั้งหนึ่ง โดยกําหนดขยายเวลาใหหนวยงานที่มีรายการพัสดุที่ตรวจ
นับไมพบ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564   

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 5/2564  เมื่อวันพุธที่  12 พฤษภาคม 2564 
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วาระท่ี 6.3 การฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการตรวจสอบ 
สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สรุปเรื่อง รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ แจงเรื่องตอท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
1. โรงพยาบาลศูนยการแพทยจะเปนสถานท่ีรับวัคซีนเพ่ือฉีดปองกันโรคระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนไดตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 เปนตนไป ท้ังนี้ การไดรับจัดสรร
จํานวนวัคซีนดังกลาวข้ึนอยูกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม   
  2. ขอใหบุคลากรทุกทานตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง  ตามหนังสือท่ีศูนย
การแพทยไดเวียนแจงผานระบบ DOMS ไปแลวนั้น ท้ังนี้ หากมีขอสงสัยหรือพบวาขอมูลของบุคลากรทานใด
ไมเปนปจจุบัน หรือมีการแกไขขอมูลสวนบุคคล ขอใหติดตอแกไขประวัติท่ีสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร
ตอไป  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.10 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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