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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  7/2564 
เม่ือวันพุธท่ี  14  กรกฎาคม  2564   เวลา  13.00 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 
และผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

...................................... 
 

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.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
5. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
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. 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. อาจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย/ีแทนคณบดีสํานักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตรฯ) 
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)   
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24. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
25. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
26. ศาสตราจารยคลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
27. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
28. อาจารย ดร.จันทิรา  วงศเณร (อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ 
     แทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
30. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
32. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
33. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ (ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)  
36. รองศาสตราจารย ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ)    
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
38. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน  ทับทรวง (รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ 
     แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ) 
41. นางปารมี  รุงนิรันดรกุล  (หัวหนาฝายบริการท่ัวไปและธุรการ ศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
42. นางสาวหัฏฐกานต  กรัณยไพศาล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
43. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
44. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)        
45. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี) 
46. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
47. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
48. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
49. นางสุภาวดี  สารพงษ  (หัวหนางานบริหารท่ัวไปและธุรการ สวนแผนงานและยุทธศาสตร/แทนหัวหนาสวนแผนงานฯ) 
50. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
51. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนวยตรวจสอบภายใน) 
52. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
53. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
54. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนา  ติดภารกิจอ่ืน 
    การเรียนการสอน) 
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2. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม)    ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษา ติดภารกิจอ่ืน 
    และการศึกษาท่ัวไป) 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรุักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
6. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/  ติดภารกิจอ่ืน 
   ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
3. นายสนธยา  คงชัย  (หัวหนางานออกแบบและวิศวกรรม สวนอาคารสถานท่ี/แทนหัวหนาสวนอาคารสถานท่ี)  
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นาสาวกรรณิการ  วิรุณ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาววรัญญา พละบุญ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1    มอบชอดอกไมแสดงความยินดแีกหนวยงานท่ีมีผลงานเดน 
สรุปเรื่อง   อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกสวนพัสดุ 
และสวนอาคารสถานท่ี ตามลําดับ ดังนี้ 

1. สวนพัสดุ ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางท้ังงบแผนดิน งบรายได และ
งบเหลือจาย รวมท้ังเงินกูยืมของหนวยตาง ๆ ท้ังครุภัณฑและการกอสราง ดําเนินการไดเสร็จเรียบรอยทุก
รายการ โดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานดวยความทุมเทอุตสาหะ 

2. สวนอาคารสถานท่ี  เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในงานซอมบํารุงของมหาวิทยาลัยท่ี
มีอยูมากเพราะหลายอาคารเกาและชํารุดยังไมไดปรับปรุงใหม  ซ่ึงเจาหนาท่ีของสวนอาคารสถานท่ีไดเขาไป
ดําเนินการดวยความฉับไว นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบ งานวิศวกรรม  งานกอสราง  งานทาสี  และงาน
ควบคุมงาน ท่ีสวนอาคารสถานท่ีดําเนินการเอง ชวยใหงานบรรลุผลตามแผนและประหยัดงบประมาณใหกับ
มหาวิทยาลัย โดยพนักงานท่ีดําเนินการท้ังหมดทํางานดวยความทุมเท ปฏิบัติงานท้ังในวันทํางานปกติและ
วันหยุดทําการ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับหนวยงานดังกลาว 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องตางๆ ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
    1. ผลการชี้แจงงบประมาณกับอนุกรรมาธิการ ประจําปงบประมาณ 2565 อนุกรรมาธิการ
ขอปรับลดยอดเงิน 10 ลานบาท จากยอดงบประมาณ 1,797.4 ลานบาท เหลือ 1,787.4 ลานบาท โดยปรับ
ลดลง 0.5% 
  2. การดําเนินโครงการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารตางๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขอให
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานคณะกรรมการจัดหาทุกชุด 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  6/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  6/2564 เม่ือวัน
พุธท่ี 9 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา และหองโมคลาน 
ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ หองประชุมหนวย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็มทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ และผานระบบ
ออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 6/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  
6/2564  เม่ือวันพุธท่ี 9 มิถุนายน  2564  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา 
และหองโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  และ ณ หอง
ประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ
ผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนมิถุนายน 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,273,566 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,872,062.86 บาท 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 7/2564  เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 
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เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  และ
งดการจัดกิจกรรมตางๆ ดวย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

(อาคาร A B C และ D) จํานวน 4 อาคาร  
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ รายงานความคืบหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ (อาคาร A B C และ 
D) จํานวน 4 อาคาร ประจําเดือนมิถุนายน 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 38.87% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 40.57% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 1.70% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 9 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 231 วัน คงเหลือ 324 
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 71.90% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 24.96% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 71.70% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 59.38% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 92.08% 

• งานระบบดับเพลิง แลวเสร็จ 32.48% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 12.74%  

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แลวเสร็จ 66.38% 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 7/2564  เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 

 



6 

 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 43.54% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 41.91%) 
- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 30.30% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 18.81% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 40.84% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 31.29% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 76.53% 

• งานระบบดังเพลิง แลวเสร็จ 28.23% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย แลวเสร็จ 10.62% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 63.62% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 30.44%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 23.93% 

• งานตกแตงภายใน แลวเสร็จ 16.59% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 25.41% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 28.44% 

• งานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 61.24% 

• งานระบบดังเพลิง แลวเสร็จ 16.27% 

• งานระบบแก็สทางการแพทย  แลวเสร็จ 35.33% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย แลวเสร็จ 8.18% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 49.78% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 81.36% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 24.82%) 

- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 34.70% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 17.88% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 34.70% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 27.39% 

• งานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 58.70% 

• งานระบบดับเพลิง  แลวเสร็จ 45.02% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 48.89% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย แลวเสร็จ 6.14% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 69.30% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 30.89%) 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 7/2564  เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 
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- ดาดฟาอาคาร B C D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 7.44% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 4.79% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 7.19% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 23.28% 

• งานกอสราง  แลวเสร็จ  67.03 % 

• งานปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 35.74% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 16.82%) 

- อาคาร F    

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 17.36% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 22.04% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 3.14% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 14.62% 

• งานระบบดับเพลิง  แลวเสร็จ 12.96% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 100% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 94.58% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 70.14%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 90.88% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 59.58% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 70.97%) 

- โถงลิฟทและทางเดิน   (กําลังดําเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 3.74% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 85.69% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 53.75% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 24.35% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ  80.86% 

• ครุภัณฑไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 68.85% 

• ครุภัณฑแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 79.43% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 54.45%) 

- การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 6 แลว เบิกเงิน 71,600,000 บาท โดยผูรับ
จางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 304,300,000 บาท   

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 7/2564  เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 
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วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2564  
สรุปเรื่อง   ปงบประมาณ 2564 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหนวยงานปกติ จํานวน 2,368,899,000 บาท ณ สิ้นไตรมาส 
3 มีผลรับจริง จํานวน 2,185,019,599.02 บาท คิดเปนรอยละ 92.24  

2. แผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ จํานวน  2,537,764,400 บาท ณ วันท่ี  5 
กรกฎาคม 2564 มีผลผูกพันและใชจริง จํานวน 2,069,740,954.58 บาท  คิดเปน 81.56% งบประมาณ
รายจายคงเหลือ จํานวน  467,933,445.45 บาท  คิดเปน 18.44%   
                    ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ มีรายรับสุทธิ 239,129,560.76 บาท และรายจายสุทธิ 
233,465,608.55 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูง
กวารายจาย 5,663,952.21 บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
    
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรายงานความกาวหนาของ
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 วงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 47,323,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ระยะท่ี 2 วงเงินงบประมาณ 
11,500,000 บาท ประกอบดวย  
     1.1 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร 1  

        (2,553,034 บาท) 
     1.2 หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  
           (1,390,813 บาท) 
     1.3 หองปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 (7,556,153  

        บาท) 
  ผูรับจาง ไดแก บริษัท เนชั่นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิรค จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 135 วัน 
(วันท่ี 11 กุมภาพันธ – 25 มิถุนายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ท้ังโครงการแลว
เสร็จสะสม 75.13% ซ่ึงตรวจรับงานแลวเสร็จ 3 งวด จากท้ังหมด 5 งวด โครงการลาชากวาแผนเดิมท่ีวางไว 
เนื่องจากประสบปญหาโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงผูรับเหมายืนยันวาจะสามารถสงมอบ
งานไดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 
  2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณและระบบเครือขาย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท 
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  3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 งบประมาณ 8,150,000 บาท ผูรับจาง ไดแก บริษัท ปนรัก คอนสตรักชั่น (2006) ระยะเวลา
ดําเนินการ 150 วัน (วันท่ี 8 เมษายน ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 40.00% ซ่ึงอยูในกระบวนการตรวจรับงานงวดท่ี 2 จากท้ังหมด 5 งวด โดย
เปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  4. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 12,980,000 บาท ผูรับจาง ไดแก บริษัท เอส เค พาวเวอรเอเบิล 
จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 135 วัน (วันท่ี 27 มีนาคม ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 
13 กรกฎาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 96.18% ซ่ึงอยูในกระบวนการตรวจรับงานงวดท่ี 3 จาก
ท้ังหมด 5 งวด โดยเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 3,400,000 บาท  
  6. โครงการปรับปรุงพ้ืน ท่ี พักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  8  
งบประมาณ 1,320,000 บาท ผูรับจาง ไดแก หางหุนสวนจํากัด โชคทองสรรพกิจ ระยะเวลาดําเนินการ 75 
วัน (วันท่ี 31 มีนาคม ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ท้ัง
โครงการแลวเสร็จสะสม 60.00%  ผูรับจางฯ ไดทําหนังสือขอขยายเวลากอสราง เนื่องจากการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  7. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ  งบประมาณ 2,800,000 บาท ผูรับจาง ไดแก บริษัท ฟวเจอร ดีไซน (ประเทศไทย)
จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน (วันท่ี 15 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 11 กันยายน 2564) สรุปความกาวหนาถึง
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จ 10.00%   
  8. ระบบเปด-ปดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท  ออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
  10. ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 7 จํานวน 17,100,000 บาท ประกอบดวย  หองปฏิบัติการเคมี 8 หอง  หองปฏิบัติการชีววทิยา 4 
หอง หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 หอง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของทุกสํานักวิชา ท้ังวิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อยูระหวางการออก PR คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.2   รายงานความคืบหนาโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
สรุปเรื่อง ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา ไดรายงานความกาวหนาในการปรับปรุงโครงการสนามกีฬา
กลาง ประจําปงบประมาณ 2564  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

1. ผลงานแลวเสรจ็สะสมถึงงวดท่ี 5  เทากับ 53.26%   
2. มูลค างานตามสัญญ า เป น เงิน  19,460,000 บาท  ดํ า เนิ นการไปแล ว  เป น เงิน 

10,364,715.56 บาท  
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3. ความกาวหนาการดําเนินงาน 
3.1 งานปรับปรงุสนามกีฬาฟุตบอล  แลวเสร็จ 35% 
3.2 งานปรับปรงุลู-ลานกรีฑามาตรฐาน แลวเสร็จ 79% 
3.3 งานปรับปรงุทางเดินรอบสนาม แลวเสร็จ 43% 
3.4 งานปรับปรงุอัฒจันทร ฝงประธาน แลวเสร็จ 20% 
3.5 งานปรับปรุงอัฒจันทร ฝงคบเพลิง แลวเสร็จ 0.0% 
3.6 งานลานจอดรถ พ้ืนท่ี 3,083 ตารางเมตร  แลวเสร็จ 52% 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.3 รายงานความกาวหนาการกอสรางอาคารเรยีนรวม 6 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/ผูควบคุมงานการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 
ไดรายงานความคืบหนาการกอสรางฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 46.11% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 68.00% ผลงานจริงชา
กวาแผนงาน 21.89% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 103 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 470 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 412 วัน คงเหลือ 
58 วัน 

3) มูลคางาน 166,900,000 บาท ประกอบดวย 
4) ความกาวหนาการดําเนินงาน  

4.1 ประเภทงานกอสราง 

• หมวดงานถนนและลานจอด  แลวเสร็จ 100% 

• หมวดงานระบบไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 23.26% 

• หมวดงานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 38.78% 

• หมวดงานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 30.60% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 49.83%) 

  4.2 ประเภทครุภัณฑ 

• หมวดครุภัณฑสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 80.21% 

• หมวดงานโสตทัศนูปกรณ  แลวเสร็จ 0.00% 

• หมวดงานระบบลิฟทโดยสาร  แลวเสร็จ 80.00% 

• หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 82.08% 

• หมวดครุภัณฑระบบไฟฟาและการสื่อสาร แลวเสร็จ 49.59% 
5) การเบิกจายงวดงานกอสราง ผูรับจางสงงานงวดท่ี 6 แลว เบิกเงิน 16,690,000 บาท  

โดยผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 75,105,000 บาท 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 6.4 รายงานความคืบหนาโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 
- ท่ีประชุมขอใหนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป - 

 
วาระท่ี 6.5 รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร  

จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 
คากระดาษ ประจําเดือนมิถุนายน 2564 

สรุปเรื่อง          ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-
2564) ในแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2561-2580) ใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส  (e-Signature) สําหรับบริหารจัดการงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   โดย
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล  (Digital Office Management System : 
DOMS)  เปนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 9  กันยายน 2563  เปนตนมา 
และใหมีการใชวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ในการจัดทําเอกสารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  การขออนุญาต การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา  คําสั่งการเรื่องตาง ๆ  ของผูบริหาร 
ในระบบ DOMS  และการเสนอเอกสารผานระบบเครื่องขายสากล (internet) อยางถูกตองตาม
กฎหมาย  นั้น 
                    ในการนี้   มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหบุคลากรใชงานระบบดังกลาวทุกคน และกําหนด
เกณฑการใหคะแนนความรวมมือการใชงานระบบฯ ในแตละเดือน   ในระดับบุคคล (บุคลากร) ตอง
ดําเนินการเรื่องท่ีไดรับสําเร็จรอยละ 80  ของเรื่องท่ีตนรับเขาในแตละเดือน   และระดับหนวยงานจะ
ประเมินผลจากการใหความรวมมือของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ รอยละ 90 (หมายความวา บุคลากรของ
หนวยงานท่ีดําเนินการกับเรื่องท่ีไดรับรอยละ 80 ตองมีจํานวนรอยละ 90 ของหนวยงาน จะไดรับคะแนนเต็ม 
หรือผลสัมฤทธิ์รอยละ 100)  โดยเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 -30 
กันยายน 2564  เปนประจําทุกเดือน  
                    สวนอํานวยการและสารบรรณไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณ คากระดาษจากการใช ระบบ  ประจําเดื อน มิ ถุนายน 2564  โดยใน เดือน มิ ถุนายน 
2564  ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษ
ลงได 476,565 แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการ 
ในกระดาษ) สงผลใหประหยัดงบประมาณคากระดาษใหกับมหาวิทยาลัย เปนเงิน 76,254.40 บาท (เจ็ดหม่ืน
หกพันสองรอยหาสิบสี่บาทสี่สิบสตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
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เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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