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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  9/2564 
วันพุธท่ี  8  กันยายน  2564   เวลา  13.00 น. 

ณ หองโมคลาน ช้ัน 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
    ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลกัษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
6. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
7. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. พันตํารวจเอกประสิทธิ์  เผาชู (ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม)    
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นกูุล  สุขสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี)   
11. ดร.มงคล ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)    
12. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)      
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
14. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ (ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา)   
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุัญญา  ดวงอินทร  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน)   
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทนหัวหนาสวน 
     สื่อสารองคกร) 
17. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)  
18. ผูชวยศาสตราจารยจันทิรา  รัตนรัตน (รองคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร/แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร)   
19. อาจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย/ีแทนคณบดีสํานักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตรฯ) 
20. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
21. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
22. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริุจ  ถ่ินนคร  (รองคณบดสีํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ/แทน 
     คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมฯ)  
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25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
26. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
27. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
28. ศาสตราจารยคลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
29. รองศาสตราจารย ดร.บุญนิตย ทวีบูรณ (รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ/แทนคณบดวีิทยาลัย 
     ทันตแพทยศาสตรฯ) 
30. รองศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจินตนา  คุมภัย (รองคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร/แทนคณบดีสํานักวิชา 
     รัฐศาสตรและนิติศาสตร) 
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
33. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
35. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
36. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ  (ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)     
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
40. นางวรพิดา  คงชวย (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริหารทรัพยสิน/แทนผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรนรนิทร  ศุภกร  (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ) 
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน ทับทรวง (รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ) 
44. อาจารยนายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/ 
     แทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ) 
45. นางปารมี  รุงนิรันดรกุล  (หัวหนาฝายบริการท่ัวไปและธุรการ ศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
46. นางสาวใบบุญ  ทองชูดํา (รักษาการแทนหัวหนางานบริหารท่ัวไปและธุรการ สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ 
     แทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมฯ)   
47. นางสาวหัฏฐกานต  กรัณยไพศาล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
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 (หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
54. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
55. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน) 
56. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)         
57. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
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58. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา  ติดภารกิจอ่ืน 
    พหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรุักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)               ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยธีรวัฒน  กลาวเกลี้ยง (อาจารยประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร) 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย บุญสง (วิศวกร  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตง 
   ภายในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ) 
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นายเสมอไหน เพ็งจันทร  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ศูนยบริการวิชาการ) 
5. นางสาวจิรา จอกทอง (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาววรัญญา  พละบุญ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
7. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
8. นางสาวปญญรวี  พูลเกิด  (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
   กอนเริ่มการประชุม เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชกําหนดวาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 เลขานุการท่ีประชุมบริหารไดแสดงตน และดําเนินการตรวจสอบผูเขา
ประชุมดวยการขานชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 
หัวหนาสวน/หนวย ผูจัดการโครงการ ตามลําดับ โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยไดแสดงตน จํานวน 59 ทาน โดยมี
นายธนชัย คําสมาน ตําแหนงนายชางเทคนิค สังกัดศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ทําหนาท่ีควบคุมระบบ
การประชุม 
  
            อธิการบดีทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมไดเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1 กิจกรรมการกตเวทิตาจิตผูเกษียณอายุการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง       ตลอดระยะเวลา 29 ป แหงการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลวนกอ
เกิดจากการเสียสละแรงกาย แรงใจ และการมุงม่ันนําองคความรู ประสบการณท่ีมีของบุคลากร มาประยุกตใช
ในการทํางานตามภาระหนาท่ีของแตละคน ซ่ึงในปงบประมาณ 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรผูซ่ึงปฏิบัติ
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หนาท่ีใหกับมหาวิทยาลัยจนมีอายุครบเกษียณ จํานวน 9 ทาน เปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 5 ทาน และ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป จํานวน จํานวน 4 ทาน ไดแก 

1. รองศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน  ศิริพัธนะ (สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคัม (สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร) 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิรวุฒิ  เสนาคํา  (สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร) 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย  นนทเภท (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร) 
5. อาจารยนทมน  กลิ่นมณี  (สํานักวิชาศิลปศาสตร) 
6. นายอาคม  จิตรพาณิชย  (สวนนิติการ) 
7. นางภัทรพร  เพชรวรพันธ  (สวนพัสดุ) 
8. นายณัฐพร  แตงออน  (สวนอาคารสถานท่ี) 
9. นางทัศนีย  จติแจม  (สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติบุคลากรท้ัง 9 ทาน ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีอยาง

เต็มกําลังความสามารถใหกับมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา มหาวิทยาลัยจึงมีความตั้งใจท่ีจะจัดกิจกรรม 
“กตเวทิตาจิต” ใหกับบุคลากรท้ัง 9 ทาน แตดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดรูปแบบกิจกรรมเชิดชูเกียรติผานระบบการสื่อสารออนไลน พรอมท้ังจัดแสดง
นิทรรศการผลงานของผูเกษียณผานสื่อออนไลนและบริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารบริหาร 

อธิการบดีไดมอบโลใหแกบุคลากรเกษียณอายุท่ีไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 4 ทาน 
ไดแก ลําดับท่ี 1) รองศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน  ศิริพัธนะ  2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย  นนทเภท        
3) นางภทัรพร  เพชรวรพันธ  และนางทัศนีย  จิตแจม โดยมีผูบริหาร รวมถึงประชาคมชาววลัยลักษณ ซ่ึงเขา
รวมกิจกรรมผานระบบออนไลนรวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม “กตเวทิตาจิต” ผูเกษียณอายุการทํางาน 
ประจําปงบประมาณ 2564  
 
ท่ีประชุมและประชาคมวลัยลักษณซ่ึงเขารวมกิจกรรมผานระบบออนไลนรวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม 
“กตเวทิตาจิต” ผูเกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ 2564 รวมจํานวน 9 คน  
 
พิธีกอนวาระ  2 มอบชอดอกไมแสดงความยินด ี
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมหนวยงานและบุคลากรท่ีมีผลงานเดน โดยอธิการบดี
ไดมอบชอดอกไมและเกียรติบัตรแสดงความยินดี  ดังนี้ 

1. ศูนยบริการวิชาการและโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  เปนหนวยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับโลก  Impact Rankings 2021  โดย Times 
Higher Education (THE) 

2. นางณัชธัญนพ สุขใส เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยสมารทฟารม ไดรับการอนุมัติให
ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ ตั้งแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงวิทยฐานะทางวิชาชีพเสนอ  ซ่ึงเปนพนักงานรายแรกท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิทยฐานะทางวิชาชีพ ระดับชํานาญการ 
 
ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอหนวยงานและบุคลากรผูมีผลงานเดนดังกลาวขางตน 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องตางๆ ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. การทําสัญญากอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ผูรับจางจะลงนามทําสัญญา ใน 
วันท่ี 13 กันยายน 2564 ในวงเงิน 245,870,000 บาท 

  2. ความกาวหนาการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ประจาํปงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 
     2.1 พ้ืนท่ีแปลงสวนยาง-แปลงขนุน-ปาไผ (แกมลิงตลาดศุกร) มีการขุดแกมลิงบริเวณ 

ตลาดศุกร รับน้ําจากพ้ืนท่ีเพ่ือสูบออก กอสรางสถานีสูบน้ําจากอุทยาน ติดตั้งเครื่อง 
สูบน้ําแบบเครื่องยนต 2 เครื่อง โดยยายปมมาจากสถานีสวนวลัยลักษณ สูบน้ําออก
จากคลองเกียบดานทิศใต ปจจุบันมีความคืบหนา 30% กําหนดแลวเสร็จประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายน 

2.2 งานปรับปรุงแนวถนนคันก้ันน้ํา (แนวคันไดว) แปลงสวนปาลม ไดมีการปรับระดับ
ถนนตามแนวเขตแดนพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย (แนวคันไดว) ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร แลวเสร็จ โดยระดับคันถนนแนวเขตสูงเทากับแนวถนนคันไดวเดิม และ
เชื่อมตอจากถนนเดิมตามแนวคลองชลประทานแปลงสวนปาลมไปจรดแนวเขต
มหาวิทยาลัยดานทิศตะวันตก (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา) ถนนแนวคันก้ันน้ํามี
ความกวาง  3 เมตร และหางจากคลองเกียบประมาณ 2-5 เมตร ซ่ึงขณะนี้ อยู
ระหวางดําเนินการกอสรางคันก้ันน้ํา วางทอลอดระบายน้ํา และติดตั้งประตูระบาย
น้ําท่ีทางออกคลองชลประทาน-คลองเกียบ เพ่ือบังคับระดับการเก็บและระบายน้ํา 
ปจจุบันมีความคืบหนา 30%   

       2.3 พ้ืนท่ีกลุมอาคารท่ีพักบุคลากร วลัยนิวาส 1-10 มีการกอสรางสถานีสูบน้ํา พรอม 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา 2 เครื่อง เพ่ือสูบระบายน้ําออกคลองเกียบดานทิศตะวันออก 
กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเพ่ิมเติมเชื่อมตอกับคูระบายน้ําคอนกรีตเดิม ในบริเวณ 
กลุมท่ีพักบุคลากรวลัยนิวาส 1-3 เพ่ือระบายน้ําลงแกมลิง ขุดแตงคูระบายน้ําโดยรอบ 
ของกลุมวลัยนิวาส 7-10 เพ่ือระบายน้ําลงแกมลิง และขุดวางทอระบายน้ําเชื่อมตอ 
คูระบายน้ําจากกลุมวลัยนิวาส 7-10 และแปลงปลูกขนุนมายังแกมลิงหอพักวลัยนิวาส 4 

       2.4 ปรับปรุงระบบระบายน้ําพ้ืนท่ีเขตการศึกษาชั้นในรอบถนนสี่เลน ติดตั้งปมไฟฟา 2  
เครื่อง ปมเครื่องยนต 1 เครื่อง ท่ีสถานีสูบระบายน้ําแกมลิงกลาดี สถานีระบายน้ํา  
อาคารวิชาการ 9 (วังหมาก) ปจจุบันมีปมเครื่องยนต 1 เครื่อง อยูระหวางติดตั้งปม 
ไฟฟาเพ่ิม 2 เครื่อง 

       2.5 ปรับปรุงระบบระบายน้ําพ้ืนท่ีเขตหอพักนักศึกษา ติดตั้งปมเครื่องยนต จํานวน 2  
เครื่อง บริเวณสถานีสูบระบายน้ําแกมลิงหอ 1 

       2.6 พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา 2 (สวนวลัยลักษณ) ไดมีการกอสรางสถานีติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา 
เพ่ิมเติม 2 เครื่อง และรอดําเนินการยายปมเครื่องยนตเดิมออก 2 เครื่อง เพ่ือนําไป 
ติดตั้งใชงานท่ีแกมลิงตลาดศุกร (แปลงสวนยาง-ปาไผ) 

       2.7 พ้ืนท่ีแปลงทุเรียน (รับน้ํามาจากบานพักรับรอง) มีการวางทอระบายน้ํา ขนาด 1.2 
เมตร เพ่ือระบายน้ําจากอางเก็บน้ํา 1 แยกจากทางระบายน้ําเดิมของแปลงทุเรียน 
และวางทอระบายน้ําขนาด 1.2 เมตร จํานวน 2 แถว บริเวณแยกโคกเหล็ก เพ่ือแยก 
การระบายน้ําจากแปลงทุเรียน รวมถึงขุดเชื่อตอแนวคูระบายน้ํา เพ่ือปรับทิศทาง 
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การระบายน้ําในพ้ืนท่ีแปลงสวนทุเรียน และปดทอลอดระบายน้ําถนนเขาสวนทุเรียน 
  3. การทําแนวคันดินดานทิศใตฝงตะวันออกและโครงการแกมลิงของกรมชลประทานหลังศูนย

การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณถึงวัดคลองดิน ถมดินปรับระดับถนนตามแนวเขตแดนพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ (แนวคันไดว) ดานทิศใตตลอดแนวคลองเกียบ-คลองสาน ระยะทางรวมประมาณ 2.6 กิโลเมตร 
ระดับคันถนนแนวเขตสูงเทากับแนวถนนคันไดวเดิม โดยเชื่อมตอจากทางแยกถนนวัดคลองดินไปจรดแนวเขต
มหาวิทยาลัยดานทิศตะวันออกท่ีจุดกอสรางโครงการแกมลิงของกรมชลประทาน ความกวางคันทาง 3 เมตร 
ความลาดเอียงดานขาง Side Slope เทากับ 1:1 หางจากแนวคลองเกียบ-คลองสาน ประมาณ 2-5 เมตร  

แผนการดําเนินงานของกรมชลประทาน จะดําเนินการขุดแกมลิง โครงการอางเก็บน้ํากรม
ชลประทานหลังศูนยการแพทยฯ ขนาดความจุ 2,000,000 ลูกบาศกเมตร เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
ขังในพ้ืนท่ีชุมชนหลังศูนยการแพทยฯ และพ้ืนท่ีวัดแสงแรงตลอดจนใชเปนอางกักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคของมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย 

  4. การทําแนวคันดินดานทิศตะวันตก เชื่อมตอจากแนวคันไดวท่ีคลองเกียบมายังคลองตูล 
เพ่ือปองกันน้ําทวมแนวเขตศูนยสมารทฟารมดานทิศตะวันตก (แนวชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา) ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดจาง 

  5. กอสรางรั้วกําแพงดานทิศเหนือ ฝงตะวันตกเพ่ือเปนแนวเขตของมหาวิทยาลัยเชื่อมตอจาก
แนวถนนทางหลวงชนบท (เสนทางชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา) ท่ีคลองวังแร (แปลงมะพราวน้ําหอม) 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  8/2564 
สรุปเรื่อง            ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  8/2564 เม่ือวันพุธท่ี 
11 สิงหาคม  2564  เวลา 13.00 น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบออนไลน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 8/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม      
สรุปเรื่อง            ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้ง  8/2564 
เม่ือวันพุธท่ี  11 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบ
ออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบรอย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนสิงหาคม 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,234,031 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,623,270.54 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  และ
งดการจัดกิจกรรมตางๆ    
  นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องความกาวหนาโครงการกอสราง
สถานีไฟฟายอย ตั้งแตเริ่มกอสรางเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. ผลการกอสรางอาคารควบคุม  แลวเสร็จ 70 % 
2. ผลงานกอสรางสายสงระบบ  แลวเสร็จ 90 % 

รวมผลงานสะสม แลวเสร็จ 80% 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ประจาํเดือนสิงหาคม 2564 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ รายงานความคืบหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ (อาคาร A B C และ 
D) จํานวน 4 อาคาร ประจําเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 44.07% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 52.12% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 6.56% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 36 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 287 วัน คงเหลือ 268
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 
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(9) อ่ืนๆ  = 161,058,299.99 บาท  
4) ความกาวหนาการดําเนินงาน  

- อาคาร A  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 64.90%  
- อาคาร B  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 45.59% 
- อาคาร C  ผลงานสะสม  แลวเสร็จ 37.67% 
- อาคาร D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 46.66% 
- ดาดฟาอาคาร B C D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 35.47% 
- อาคาร F ผลงานสะสม แลวเสร็จ 81.31%    
- อาคารท่ีพักบุคลากร  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 70.97% 
- โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
- งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แลวเสร็จ 72.75% 
5) การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 8 แลว เบิกเงิน 71,600,000 บาท โดย    

ผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 447,500,000 บาท   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานความกาวหนาการกอสรางอาคารเรยีนรวม 6 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/ผูควบคุมงานการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 ได
รายงานความคืบหนาการกอสรางฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอใน
ท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 72.95% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 92.98% ผลงานจริงชา
กวาแผนงาน 20.03% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 104 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 518 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 495 วัน คงเหลือ 
23 วัน 

3) มูลคางาน 166,900,000 บาท ประกอบดวย 
(1) ประเภทงานกอสราง 
     - หมวดงานถนนและลานจอด  แลวเสร็จ 0.00% 
     - หมวดงานระบบไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 52.99% 
     - หมวดงานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 73.88% 
     - หมวดงานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 63.95% 
     - หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง  แลวเสร็จ 99.54% 

(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 72.95%) 
  4.2 ประเภทครุภัณฑ 

• หมวดครุภัณฑสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 82.31% 

• หมวดงานโสตทัศนูปกรณ  แลวเสร็จ 29.32% 

• หมวดครุภัณฑลอยตัว  แลวเสร็จ 2.06% 

• หมวดงานระบบลิฟทโดยสาร  แลวเสร็จ 80.00% 

• หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 91.49% 
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• หมวดครุภัณฑระบบไฟฟาและการสื่อสาร แลวเสร็จ 50.49% 
(รวมผลงาน แลวเสร็จ  52.10%) 

6) การเบิกจายงวดงานกอสราง ผูรับจางสงงานงวดท่ี 8 แลว เบิกเงิน 16,690,000 บาท  
โดยผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 108,485,000 บาท 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.5 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 6 กันยายน 2564  
สรุปเรื่อง   ปงบประมาณ 2564 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหนวยงานปกติ จํานวน 2,368,899,000 บาท ณ วันท่ี 6
กันยายน  2564 มีผลรับจริง จํานวน 2,345,615,545.91 บาท คิดเปน 99.02%  

2. แผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ จํานวน  2,523,945,700 บาท   ณ วันท่ี 6 
กันยายน 2564   มีผลผูกพันและใชจริง 2,269,924,524.56 บาท  คิดเปน 91.49%  
งบประมาณรายจายคงเหลือ จํานวน  211,165,595.44 บาท  คิดเปน 8.51%  

                     ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 
322,509,781  บาท และรายจายสุทธิ 307,894,653 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกวารายจาย 14,615,128 บาท  

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 8 กันยายน 2564 
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรายงานความกาวหนาของโครงการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณ
ท้ังสิ้น 70,686,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ระยะท่ี 2 วงเงินงบประมาณ 
11,500,000 บาท ประกอบดวย  
     1.1 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร 1  
     1.2 หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  
     1.3 หองปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8   
  สรุปความกาวหนาท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 95.69% ซ่ึงตรวจรับงานแลวเสร็จ 3 งวด จาก
ท้ังหมด 5 งวด โครงการลาชากวาแผนเดิมท่ีวางไว เนื่องจากประสบปญหาโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงผูรับเหมายืนยันวาจะสามารถสงมอบงานไดภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 
  2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณและระบบเครือขาย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท  
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  3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 วงเงินงบประมาณ 8,150,000 บาท ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 68.94% ซ่ึงตรวจรับงานงวดท่ี 3 
จากท้ังหมด 5 งวด โดยเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  4. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 วงเงินงบประมาณ 12,980,000 บาท ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 100% สง
มอบงานเรียบรอยแลว 
  5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 วงเงินงบประมาณ 3,400,000 บาท  
  6. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีพักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  วงเงิน
งบประมาณ 1,320,000 บาท ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 88.00%  ผูรับจางฯ ไดทําหนังสือขอขยายเวลา
กอสราง เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  7. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ วงเงินงบประมาณ 2,800,000 บาท ท้ังโครงการผลงานสะสมแลวเสร็จ 15.00%   
  8. ระบบเปด-ปดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท  ไดผูรับจางแลว ไดแก บริษัทฟวเจอร ดีไซน (ประเทศไทย) จํากัด 
ซ่ึงผูรับจางจะเขาดําเนินการภายในเดือนกันยายน 2564 
  10. ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 7 จํานวน 17,100,000 บาท ประกอบดวย  หองปฏิบัติการเคมี 8 หอง  หองปฏิบัติการชีววิทยา 4 
หอง หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 หอง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของทุกสํานักวิชา ท้ังวิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดดําเนินการประกาศราง TOR แลว 
  11. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม วงเงิน 2,530,000 บาท ออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 4 
สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยูในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 
  12. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 วงเงิน 6,000,000 บาท  ไดออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยูในข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจาง 
  13. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8  วงเงินงบประมาณ 1,290,000 บาท ไดออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู
ในข้ันตอนสงสวนพัสดุเพ่ือจัดซ้ือจัดจาง 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 วาระท่ี 3.7  รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร 
  จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 

คากระดาษ ประจําเดือนสิงหาคม 2564  
สรุปเรื่อง        สวนอํานวยการและสารบรรณ ไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบ  ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 โดยในเดือนสิงหาคม 2564  ผูบริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษลงได 502,701 
แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการในกระดาษ) สงผล
ใหประหยัดงบประมาณคากระดาษใหกับมหาวิทยาลัย  เปนเงิน 80,432 บาท (แปดหม่ืนสี่รอยสามสิบสอง
บาท)                   

อนึ่ง  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ท่ี 3  มีขอมูลเชิงประจักษวาการท่ีมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายความเปนองคกรสมรรถนะสูง ดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (DOMS) มาใชในการบริหารจัดการงานดาน    
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ระบบสนับสนุนใหงานของมหาวิทยาลัยดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังในชวงการระบาดของโรค  บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใช 
eSignature มากยิ่งข้ึน  มีการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส และรับ-สงหนังสือผาน Digital Workflow ใน
ระบบ DOMS เพ่ิมข้ึนดวย ซ่ึงสวนอํานวยการและสารบรรณ  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดใหการแนะนําและ     
ชวยแกไขปญหาการใชงานใหแกบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  และจะเรงประสานการจัดซ้ือ
ฮารดดิสกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแมขาย และการแกปญหาอ่ืน ๆ ใหแลวเสร็จโดยเรงดวน และขอขอบคุณ
ผูบริหารและบุคลากรทุกทานท่ีรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรความเปนองคกรสมรรถนะสูง  ดานการบริหารจัดการ
งานสํานักงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดวยการใชงานระบบ DOMS 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
วาระท่ี 5.1   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานสายปฏิบัติการ 
    วิชาชีพและบริหารท่ัวไป พ.ศ. 2564  
สรุปเรื่อง    เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานภาระ
งานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป เพ่ือใชในการมอบหมายการปฏิบัติงาน การทําขอตกลง
การปฏิบัติงาน และใชประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสวนของผลสําเร็จของงานสวนบุคคล รอยละ 50 ของ
คะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานเต็ม รอยละ 100 และเปนกลไกขับเคลื่อนใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารท่ัวไปมีความกาวหนาในตําแหนงวิทยฐานะทางวิชาชีพ  
                     ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องนี้บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย มหาวิทยาลัยจึงไดมีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารท่ัวไป ฉบับลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยแตงตั้งใหผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของเปน
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คณะทํางาน ทําหนาท่ีศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป แลวนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามกระบวนการ รวมท้ังใหทําหนาท่ีติดตาม ประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ และในการนี้ สวนทรพัยากรมนุษยและ
องคกรไดประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 4 ครั้ง  ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดกําหนด (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย              
วลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
                     ท้ังนี้ จากการประชุมคณะทํางานกําหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2564  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนํา (ราง) ประกาศฯ ดังกลาว
เสนอท่ีประชุมบริหาร เพ่ือทราบและพิจารณาแสดงความคิดเห็นดวย จากนั้นจะไดเสนอคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาตามกระบวนการตอไป 
            โดยสรุปสาระสําคัญของมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป  
มีดังนี้ 
                   1. ระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปประเมิน เทากับ 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วันทําการ วันละ 7 ชั่วโมง 
สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคสนามใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
    2. พนักงานตองมีภาระงานรวมทุกประเภทในรอบปประเมิน ตองมีสัดสวนภาระงาน ดังนี้ 

ประเภทภาระงาน สัดสวน (รอยละ) 
1. ภาระงานตามภารกิจหลัก (Function Base) 70 
2. ภาระงานตามยุทธศาสตร นโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายพิเศษ (Agenda Base) 

20 

3. ภาระงานดานการวิจัยและนวัตกรรม (Research and  
    Innovation Base) หรือผลงานเชิงวิเคราะห หรือผลงาน 
    เชิงสังเคราะห หรือผลงานเชิงพัฒนาตามภารกิจหลัก หรือ 
    ผลงานประเภทหนังสือฉบับสมบูรณ 

10 

รวม 100 
 

                    3. กําหนดสัดสวนภาระงานของตําแหนงบริหารจัดการ กลุมตําแหนงหัวหนาสวน หัวหนา
หนวย หัวหนาสํานักงาน หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา และกลุมตําแหนงหัวหนางาน และหัวหนาฝาย 
                     4. พนักงานกลุมตําแหนงปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีผานการทดลองปฏิบัติงานและไดรับการ
จางเปนพนักงานประจํา หรือพนักงานสัญญาประจําแลว ใหมีสัดสวนภาระงานดานการวิจัยและนวัตกรรม 
(Research and Innovation Base)  ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
การพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีความเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
ไวเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน แตเนื่องจากภาระงานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพฯ มีความหลากหลาย ท่ีจึงขอใหมีการทบทวนภาระงานบางประเภท โดยเฉพาะงานวิจัย 
เพราะพนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาชีพตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและลักษณะงานเปนการ
ใหบริการหรือประสานท่ัวไป จึงมีขอจํากัดในการทํางานวิจัย 
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  2. มีขอเสนอแนะ/ความเห็นตอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2564 ในขอ 7 แบงภาระ
งานเปน 3 ประเภท คือ  
                              (1) ภาระงานตามภารกิจหลัก สัดสวนรอยละ 70 
                              (2) ภาระงานตามยุทธศาสตร นโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ  
                                   สัดสวนรอยละ 20  
                              (3) ภาระงานดานการวิจัยและนวัตกรรมฯ  สัดสวนรอยละ 10  
                              ควรปรับใหมีความยืดหยุน กรณีท่ีบางหนวยงานมีเฉพาะภารกิจหลัก โดยไมมีภาระ
งานประเภท (2) ควรอนุโลมใหนํา (1) และ (2) มารวมกัน เปนสัดสวนรอยละ 90 ได                 
        3. เม่ือพนักงานไดอานขอความเก่ียวกับภาระงานดานการวิจัยและนวัตกรรมฯ  ไดแก งาน
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยอ่ืน งานนวัตกรรม งานเชิงวิเคราะห งานเชิง
สังเคราะห และหนังสือ พนักงานจะเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องท่ียากเกินควร ดังนั้น ควรทําความเขาใจกับ
พนักงานวาจะมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร 
   3. ในสวนของการจัดทําคูมือ/ผลงานเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงวิทยฐานะทางวิชาชีพ ซ่ึงมี
ผูไดรับการอนุมัติใหเปน "ผูชํานาญการ" คนแรกแลวนั้น เทาท่ีทราบพนักงานคนดังกลาวตองใชความพยายาม
และใชเวลามากพอสมควร  ประกอบกับปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการปรับเกณฑและกระบวนการพิจารณา
ใหมซ่ึงนาจะยากมากข้ึนกวาเดิม 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในหลักการมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป  โดยมอบหมายใหคณะทํางานกําหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไป และสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางาน พิจารณาและ
ทบทวน (ราง) ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีท่ีประชุมใหไวขางตน ใหมีความเหมาะสมและชัดเจน
ย่ิงข้ึน แลวนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามกระบวนการตอไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
วาระท่ี 6.1   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  วลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2564  
สรุปเรื่อง          ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2564  ซ่ึงเปนปท่ี 5 ท่ีมหาวิทยาลัยเขารับการประเมิน โดย
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมีการประเมินผลจากขอมูล 3 แหลง ไดแก (1) การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  (2) การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (3) การตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 โดยผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 83 มหาวิทยาลัย 
มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอยละ 89.87  มีมหาวิทยาลัยท่ีไดคะแนนรอยละ 95 ข้ึนไป (ระดับ AA) จํานวน 
6 มหาวิทยาลัย และมีผลคะแนนตั้งแตรอยละ 85.00 - 94.99 (ระดับ A) จํานวน 71 มหาวิทยาลัย (ชวง
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คะแนน 91-94.99 มีจํานวน 35 หนวยงาน) สําหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับคะแนนประเมิน 91.03 
คะแนน อยูในระดับ A  โดยมีผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) จํานวน 441 คน และมี
ผูตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) จํานวน 633 คน  สรุปคะแนนแตละตัวชี้วัดไดดังนี้ 

 

                           
สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ 2564 (91.03 คะแนน) เม่ือเทียบกับผลประเมินปงบประมาณ 2563 (91.56 คะแนน) 
พบวา คะแนนลดลง 0.53 คะแนน  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมิน ITA ประจาํปงบประมาณ 2563 -2564 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 

ผลตาง 
2564 2563 

1 การเปดเผยขอมูล (OIT) 100.00 97.78 2.22 
2 การปองกันการทุจริต (OIT) 100.00 100.00 - 
3 การปฏิบัติหนาท่ี (IIT) 94.57 93.51 1.06 
4 การใชอํานาจ (IIT) 91.08 90.96 0.12 
5 การใชงบประมาณ (IIT) 90.12 91.32 (1.20) 
6 การใชทรัพยสินของราชการ (IIT) 89.66 87.15 2.51 
7 การแกปญหาการทุจริต (IIT) 88.90 89.65 (0.75) 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 82.11 82.80 (0.69) 
9 คุณภาพการดําเนินงาน (EIT) 81.01 83.01 (2.00) 
10 การปรับปรุงการทํางาน (EIT) 74.53 82.63 (8.10) 

คะแนนรวม 91.03 91.56 (0.53) 
 

มหาวิทยาลัยไดคะแนนประเมินลดลงใน 2 กลุมตัวชี้วัด จํานวนรวม 5 ตัวชี้วัด คือ 
1. การวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน มีคะแนนลดลง จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

       1.1) การใชงบประมาณ  
       1.2) การแกปญหาทุจริต 
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2. การวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มีคะแนนลดลง จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 
2.1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.2) คุณภาพการดําเนินงาน 
2.3) การปรับปรุงการทํางาน 

ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. มีขอแนะนําเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนของตัวชี้วัดท่ีได
คะแนนต่ํากวา ๘๕ คะแนน ดังนี้ 

1. คุณภาพการดําเนินงาน (81.01 คะแนน)   
     (1) กํากับติดตามการทํางานของเจาหนาท่ีของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และ

ใหบริการแกประชาชนเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด และใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงาน
ใหบริการแกผูอ่ืนวาเปนไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาท่ีกําหนดมากนอยเพียงใด (79.93) 
         (2) เพ่ิมมาตรการกํากับใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกัน
โดยไมเลือกปฏิบัติ และใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอ    
ท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด (79.17) 

         (3) เพ่ิมมาตรการกํากับติดตามการทํางานของเจาหนาท่ีของหนวยงานในการทํางาน
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล (78.90) 

     (4) สงเสริมการทํางานท่ีคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก (71.86) 
2. ประสิทธิภาพการส่ือสาร   (82.11 คะแนน)   
      (1) สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอนและเพ่ิมชองทางท่ี

หลากหลายมากข้ึน (77.98) 
      (2) สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน 

(75.31) 
      (3) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการ

ดําเนินงานใหชัดเจนมากข้ึน (72.81) 
        (4) เพ่ิมชองทางติดตอ หรือมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน (89.26) 
3. การปรับปรุงระบบการทํางาน (74.53 คะแนน) โดยผูประเมินมีขอแนะนํา ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน (69.50) 
(2) เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน (69.76) 
(3) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน (61.24) 
       (4) ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน  (73.90) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยอธิการบดีไดมอบนโยบายใหผูบริหารทุกระดับนําเรื่องการประเมิน ITA ไป
ถายทอดใหบุคลากรในหนวยงานของตนเองรับทราบอยางสมํ่าเสมอ   
 
วาระท่ี 6.2  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
สรุปเรื่อง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณนารา ขวัญชุม อาจารยประจําสํานักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาท่ัวไป  รายงานท่ีประชุมเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
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อันตรายเพ่ือนําไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียว ปท่ี 2 ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยไดจัดทําโครงการตางๆ ไดแก 
1) โครงการการวิเคราะหขอมูลการลดใชกระดาษและพลาสติกของหนวยงานตาง ๆ ท้ังมหาวิทยาลัย         
2) การประเมิน carbon footprint ของโรงคัดแยกขยะและหลุมฝงกลบขยะ 3) การประเมินประสิทธิภาพ
ของเสนทางการเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะ  4) การจัดทําปายอธิบายรายละเอียด สติ๊กเกอรติดถังขยะ/จุด
วางถังขยะ (เหมา) ใหเปนรูปแบบเดียวกันทุกจุด  5) จัดทําตนแบบ Smart bin โดยการจัดซ้ืออุปกรณชุด
ทดลองมาพัฒนาโปรแกรม และพัฒนาระบบ และ 6) ทําตนแบบ Eco-block โดยการดําเนินการประกาศรับ
บริจาคขยะพลาสติก และรวบรวม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต Eco-block เพ่ือขยายผลและนําไปใชในงาน
ตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 6.3 โครงการบริการวิชาการรับใชสังคม กรณีชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา 
  - ขอใหนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป –  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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