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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  11/2564 
วันพุธท่ี  10  พฤศจิกายน  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ หองโมคลาน ช้ัน 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ประชุมผานระบบ Zoom Cloud Meeting 

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

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/ 
    รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร) 
5. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
    ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/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. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)    
18. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)  
19. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร)   
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย/ี 
     แทนคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ) 
21. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
22. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
23. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)  
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24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริุจ  ถ่ินนคร  (รักษาการแทนรองคณบดสีํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและ 
     การออกแบบ/แทนคณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ)  
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
26. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
27. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
28. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
29. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
30. รองศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
33. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐมิาพร  เพชรแกว  (รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยบรรณสารฯ) 
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.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
40. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป  (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรนรนิทร  ศุภกร  (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ) 
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
44. อาจารยนายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/ 
     แทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ) 
45. นางปารมี  รุงนิรันดรกุล  (หัวหนาฝายบริการท่ัวไปและธุรการ ศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
46. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนา สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ผูจัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย 
47. นางสาวหัฏฐกานต  กรัณยไพศาล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
48. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
49. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)        
50. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี) 
51. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
52. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
53. วาท่ีรอยเอกศราวุธ  อินปน  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
54. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย (หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
55. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
56. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน) 
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57. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)      ติดภารกิจอ่ืน  
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตง 
   ภายในโรงพยาบาล   ศูนยการแพทยฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา จอกทอง (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาววรัญญา  พละบุญ  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
7. 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 
 
พิธีกอนวาระ 

พิธีกอนวาระ 1  มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีผลงานเดน 

สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมหนวยงานและบุคคลท่ีมีผลงานเดน โดยอธิการบดีได
มอบชอดอกไมแสดงความยินดี ดังนี้ 

1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทีม “ไตรโครเดอรมาไฟฝพลัส 
(ชีวภัณฑมาตรฐานสากล)" จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดานสังคมสุด
ยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021 

2. สวนอํานวยการและสารบรรณ และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  โครงการ “พัฒนาระบบ
บริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Walailak University Digital Office anagement 
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System” ได รั บการ พิจารณาให เปนองคกรดี เดน ท่ี เหมาะสมได รั บรางวั ล  “THAILAND DIGITAL 
TRANSFORMATION  ประจําป 2564 : ประเภท STRATEGIES ดีเดน”  ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหแกองคกรท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานดานบริหารจัดการสํานักงาน/ระบบงานสารบรรณ สูกระบวนงาน
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนองคกรเชิงกลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตาง ๆ 
ภายใน  และ/หรือนําไปใชระหวางมหาวิทยาลัยกับภายนอก 

3. สํานักวิชาท่ีอาจารยในสังกัดรอยละ 100 มีผลประเมินการสอนไมนอยกวา 4.00 ทุกรายวิชา        
               3.1 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี   
        3.2 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
         3.3 สํานักวิชาแพทยศาสตร   
         3.4 สํานักวิชาสหเวชศาสตร  

   3.5 สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ และทีมงาน (อาจารย ดร.ชิระวัฒน  วัฒนพานิช) 

อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  ไดออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน Thai 
Eco font ดวยการลดปริมาณพ้ืนท่ีภายในตัวอักษร สามารถประหยัดหมึกพิมพมากถึงรอยละ 30 และคงความ
คมชัดไวไดไมแตกตางจากเดิม  พรอมจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพยสินทางปญญาและไดรับการตีพิมพในวารสาร
นานาชาติแลว 

5. ศูนยกิจการนานาชาติ  เปนหนวยงานหลักในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับ 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย โดย QS Asia University Rankings เปนครั้งแรก  อยูในอันดับท่ี 19 
ของประเทศไทยและเปนอันดับท่ี 551-600 ของเอเชีย  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอหนวยงานและบุคลากรท่ีมีผลงานเดนดังกลาว
ขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบและขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยกําหนดเปดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 
(วันท่ี 7 มกราคม 2565) ท้ังนี้ ในสวนของนักศึกษาท่ีไมพรอมมาเรียนในชั้นเรียน ใหแจงอาจารยท่ีปรึกษา
โดยตรง  โดยทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนระบบ E-learning ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขามาดูได และ
มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมตามมาตรการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี ้

1.1 กรณีนักศึกษา 
      1.1.1 นักศึกษาท่ีมาเรียนในชั้นเรียน จะตองมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม กอนวันเปด 
    การเรียนการสอนอยางนอย 15 วัน 

              1.1.2 สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับวัคซีนแลว 1 เข็มมหาวิทยาลัยจะแจงใหนักศึกษาไปรับวัคซีนให 
 ครบ 2 เข็มกอนเขามาเรียนในชั้นเรียน โดยนักศึกษาสามารถแจงมหาวิทยาลัย เพ่ือนัด 
 รับวัคซีนเข็มท่ี 2 ไดท่ีโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ หากนักศึกษาคนใดท่ีไดรับวัคซีน 
 เข็มท่ี 1 เปน AztraZeneca และยังไมครบ 3 เดือนเพ่ือจะรับเข็มท่ี 2 นักศึกษาสามารถ 
 มาเขาเรียนไดกอน และเม่ือครบกําหนดก็ใหไปรับเข็มท่ี 2 ตามนัดตอไป 
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    1.1.3 สําหรับนักศึกษาท่ียังไมไดรับวัคซีน ขอใหศูนยบริการการศึกษาประชาสัมพันธให 
 นักศึกษาเขามารับวัคซีนเข็มท่ี 1 ภายในตนเดือนธันวาคม 2564 โดยสามารถจองเขา 
 รับวัคซีนไดท่ีโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ  

1.2 การเตรียมพรอมในสวนของมหาวิทยาลัย จะดําเนินการฉีดฆาเชื้อทุกสถานท่ี/หองเรียน 
พรอมท้ังเตรียมอุปกรณท่ีเก่ียวของไดแก หนากากอนามัย เจล และแอลกอฮอล ใหเพียงพอ  

1.3 หากกรณีมีผูปวยติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ รองรับท่ีพรอมจะดูแล
รักษา 

   2. การเพ่ิมชองจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูมาใชบริการโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ และมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแตบริเวณซุมประตูทางเขามหาวิทยาลัยจนถึงวงเวียน คาดวาจะ
แลวเสร็จภายในปลายป 2565  

3. การกอสรางอาคารเรียนรวม 6 แลวเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยจะมีหองเรียนสําหรับรองรับการ
เรียนการสอนเพ่ิม 72 หอง ประกอบดวย หองเรียนขนาด 70 ท่ีนั่ง 16 หอง และหองเรียนขนาด 35 ท่ีนั่ง 56 หอง  

4. กรมชลประทาน จะดําเนินการขุดแกมลิง โครงการอางเก็บน้ํากรมชลประทาน โดย
ดําเนินการบริเวณหลังศูนยการแพทยฯ งบประมาณ 117 ลานบาท ขนาดความจุ 2,200,000 ลูกบาศกเมตร 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีชุมชนหลังศูนยการแพทยฯ และพ้ืนท่ีวัดแสงแรง ตลอดจนใชเปน
อางกักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ขณะนี้ชลประทาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดเขามาสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือจะเขาดําเนินการแลว ซ่ึงบริเวณโดยรอบอางเก็บน้ําจะมีการ
ปรับแตงภูมิทัศนใหสวยงามและท่ีนั่งสําหรับพักผอน ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาว จะขุดดินข้ึนมา 1,000,000 
ลูกบาศกเมตร และมหาวิทยาลัยจะนําดินไปถมบริเวณพ้ืนท่ีลุมรอบๆ อาคารศูนยการแพทยฯ เพ่ือปรับภูมิทัศน
ใหสวยงามยิ่งข้ึน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  10/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  10/2564 เม่ือ    
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบออนไลน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 10/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม      
สรุปเรื่อง           ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  10/2564 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 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 ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนตุลาคม 2564 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  
        ปริมาณหนวยการใชไฟฟา 1,164,970 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
         คาไฟฟา + คา Ft + Vat  4,338,383.70 บาท 

นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องความกาวหนาโครงการกอสราง
สถานีไฟฟายอย ตั้งแตเริ่มกอสรางเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 
      1. ผลการกอสรางอาคารควบคุม   แลวเสร็จ 95 % 
       2. ผลงานกอสรางสายสงระบบ     แลวเสร็จ 95 % 
            รวมผลงานสะสม                  แลวเสร็จ 95% 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

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

1. ผลงานแลวเสร็จสะสม 65.73% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 70.00% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 8.45% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 47 วัน 

2. ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 320 วัน คงเหลือ 205
วัน 

3.  ความกาวหนาการดําเนินงาน 
        - อาคาร A  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 81.57%  
        - อาคาร B  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 61.08% 
        - อาคาร C  ผลงานสะสม  แลวเสร็จ 55.43% 

    - อาคาร D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 62.37%  
        - ดาดฟาอาคาร B C D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 59.75% 
        - อาคาร F ผลงานสะสม แลวเสร็จ 88.75%    
        - อาคารท่ีพักบุคลากร  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 70.97% 
        - โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
        - งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แลวเสร็จ 78.31% 

4. การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 538,055,605.23 บาท   
   คิดเปน 60.12% 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
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วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  
สรุปเรื่อง   ปงบประมาณ 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหนวยงานปกติ จํานวน 2,433,495,300 บาท มีผลรับจริง 
จํานวน 1,399,350,429.78 บาท คิดเปนรอยละ 57.50 

2. แผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ จํานวน 2,429,295,300 บาท  มีผลผูกพัน
และใชจริง จํานวน 290,303,917.15 บาท  คิดเปน 11.95% งบประมาณรายจาย
คงเหลือ จํานวน  2,138,991,382.85 บาท  คิดเปน 88.05%  

ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 
31,116,178  บาท และรายจายสุทธิ 24,019,360 บาท ทําใหภาพรวมของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกวารายจาย 7,096,818 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564   
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรายงานความกาวหนาของ
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2565 ณ 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 รวมท้ังหมด 13 โครงการ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 69,312,700 บาท  ซ่ึงมี
รายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ระยะท่ี 2 ประกอบดวย  
     1.1 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร 1  
     1.2 หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  
     1.3 หองปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8   
  สรุปความกาวหนาท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 99.00% โครงการลาชากวาแผนเดิมท่ีวางไว 
138 วัน เนื่องจากประสบปญหาโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้อยูในกระบวนการเรงรัด
ผูรับเหมา   

2. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2  
โครงการดําเนินการแลวเสร็จสะสม 90.00% ตรวจรับงานงวดท่ี 3 แลว จากท้ังหมด 5 งวด โครงการลาชากวาแผนท่ี
วางไว 70 วัน  เปนไปตามแผนท่ีวางไว ขณะนี้อยูในกระบวนการเรงรัดผูรับเหมา   

3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ โครงการผลงานสะสมแลวเสร็จ 25% สงงานงวดท่ี 1 อยูในข้ันตอนการตรวจรับ (ขณะนี้ 
โครงการลวงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาแลว 61 วัน)    

4.  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน (ครบกําหนดสงมอบงานในวันท่ี 22 ตุลาคม 2564)  แตปจจุบัน 
ผูรับจางยังไมไดเขาดําเนินการ  ท้ังนี้ ผูควบคุมงานไดทําหนังสือเรงรัดไปยังผูรับเหมาแลว  
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  5. ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 
เปดซองประกวดราคา เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2564  บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบิล จํากัด  ชนะการประกวดราคา 
ในวงเงิน 15,372,000 บาท  โครงการดําเนินการแลวสะสม 10.00%  

  6. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยูในข้ันตอนการ
จัดซ้ือจัดจาง โดยสวนพัสดุอยูระหวางเรียกผูชนะอันดับ 2 ไดแก หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา 2018) มา
ลงนามสัญญา  

7. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 
ไดผูรับจางแลว ไดแก บริษัท ธรรมศักดิ์ จํากัด ขณะนี้มีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือรอเขาดําเนินการแลว 

   8. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 เปดซองประกวดราคาในวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 ไดผูรับจางแลว ไดแก บริษัท เอส.เค.เพาเวอร     
เอเบิล จํากัด ขณะนี้อยูระหวางการลงนามสัญญา 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร 

จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณคา
กระดาษ ประจําเดือนตุลาคม 2564   

สรุปเรื่อง สวนอํานวยการและสารบรรณ ไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบ ปงบประมาณ 2565 ประจําเดือนตุลาคม 2564  ผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษลงได 521,882 แผน 
(เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการในกระดาษ) สงผลให
ประหยัดงบประมาณคากระดาษใหกับมหาวิทยาลัย เปนเงิน 83,493.12 บาท (แปดหม่ืนสามพันสี่รอยเกาสิบ
สามบาทสิบสองสตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  (ไมมี)  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหาร หลักสูตร “กลยุทธการเปล่ียนแปลงเพ่ือขับเคล่ือน  
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสู World Class University” 
สรุปเรื่อง      เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานไดรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสู World 
Class University และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผล พรอมท้ังเพ่ือใหผูบริหารหนวยงานไดนําเสนอกลยุทธการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานสูเปาหมายดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 11/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 



9 

 

ผูบริหาร หลักสูตร "กลยุทธการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสู  World Class 
University" ระหวางวันท่ี 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีรายละเอียดกําหนดการ ดังนี้ 

 

วัน เวลา กลุมหนวยงาน 

15 พฤศจิกายน 2564 13.00 - 17.00 น. กลุมสํานักงานอธิการบดี (หัวหนาสวน หนวย สํานักงาน 
โครงการ) 

16 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 12.00 น. กลุมศูนย สถาบัน อุทยาน (ผูอํานวยการ) 

17 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 12.30 น. กลุมสํานักวิชา วิทยาลัย (คณบดี) 

ในการนี้ จึงขอเชิญผูบริหารหนวยงานเขารวมสัมมนาดังกลาว เฉพาะในชวงเวลาของกลุม
หนวยงาน พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูลนําเสนอกลยุทธเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงของแตละกลุมหนวยงาน
ภายใตประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 
กลุมหนวยงาน กลยุทธ 

สํานักวิชา / วิทยาลัย การสรางความเปล่ียนแปลงสู World Class University 

• กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายวิจัยตีพิมพ 1:1 ใหบรรลุเปาหมาย 

• กลยุทธการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือขับเคลื่อน 
Research Collaboration ใหได 50% 

• กลยุทธการจางอาจารยชาวตางชาติเปนอาจารยประจํา 5% 

• กลยุทธการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาตางชาติ 
หนวยงานสนับสนุน การสรางความเปล่ียนแปลงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 

• กลยุทธการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรลุเปาหมาย 

• กลยุทธการพัฒนาบุคลากรในการทํางานเปนทีมและตองไมมีผูไดรับการประเมินต่ํา
กวา 80 คะแนน 

 
อนึ่ง สําหรับไฟลขอมูลกลยุทธฯ ของแตละหนวยงานดังกลาว มหาวิทยาลัยจะใชเปนสวนหนึ่ง

ของคํารับรองการปฏบิัติงาน ประจําปงบประมาณ 2565 ในลําดับถัดไป  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยขอเชิญผูบริหารเขารวมสัมมนาเฉพาะในชวงเวลาของกลุมหนวยงาน พรอม
ท้ังจัดเตรียมขอมูลนําเสนอกลยุทธเพ่ือสรางความเปล่ียนแปลงของแตละกลุมหนวยงาน ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกลาวขางตน 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 7.1   กิจกรรม Walailak University Celebrates 90% of Academics Achieving HEA  

  Fellowships 
สรุปเรื่อง   รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ไดรายงานท่ีประชุมวา 
มหาว ิทยาล ัยวล ัยล ักษณ กําหนดจัดกิจกรรม Walailak University Celebrates 90% of Academics 
Achieving HEA Fellowships ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 3 
อาคาร A โรงพยาบาลศูนยการแพทย โดยจะมีผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และผูไดรับ fellowships เขา
รวมกิจกรรมผานทางระบบ Zoom รวมกับวิทยากรจากประเทศอังกฤษ และศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
รวมถึงจะมีการถายทอดสดผาน walailak chanel  ใหบคุคลภายนอกเขามารับชมดวย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

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