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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  12/2564 
วันพุธท่ี  8  ธันวาคม  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

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

รายนามผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (อธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา  ประธาน 
    สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ )        
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. 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. อาจารยนฤมล  กลาทุกวัน  (รองคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร/แทนคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรฯ)  
16. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)  
17. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร)   
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย/ี 
     แทนคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ) 
19. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
20. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
22. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
23. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
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24. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
25. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
26. อาจารย ดร.กฤติกา  กาบพลอย (รักษาการแทนรองคณบดสีํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ 
      แทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
28. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน  สวัสดี (อาจารยประจําสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ/แทน  
     คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ)  
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
31. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐมิาพร  เพชรแกว  (รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยบรรณสารฯ) 
33. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
34. นายเอกราช  แกวเขียว (หัวหนาฝายสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผูอํานวยการ 
    ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
35. นางวิศวียา  เนาวนัติ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยนวตักรรมการเรียนและการสอน) 
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ) 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
39. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป  (ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสิน) 
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรนรนิทร  ศุภกร  (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ) 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงคศักดิ์  อ่ิมใจ (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
43. อาจารยนายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/ 
     แทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ) 
44. นางปารมี  รุงนิรันดรกุล  (หัวหนาฝายบริการท่ัวไปและธุรการ ศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
45. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนา สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ผูจัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย 
46. นางสาวหัฏฐกานต กรัณยไพศาล (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
47. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
48. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี) 
49. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
50. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
51. วาท่ีรอยเอกศราวุธ  อินปน  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
52. นางสุภาวดี  สารพงษ  (หัวหนางานบริหารท่ัวไปและธุรการ สวนแผนงานและยุทธศาสตร/แทนหัวหนาสวน 
     แผนงานฯ) 
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53. นายธนพิพัฒน  สัมพันธมาศ  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว/แทนหัวหนาโครงการ 
     มหาวิทยาลัยสีเขียว)   
54. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน) 
55. นางเสาวณีย  เหล็บเลิศ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/แทนหัวหนาสํานักงาน 
     สภามหาวิทยาลัย)        
56. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
57. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด  (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)  ติดภารกิจอ่ืน  
2. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน  
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตง 
   ภายในโรงพยาบาล   ศูนยการแพทยฯ) 
3. นายสุรศักดิ์  เชาวลิต  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
4. นางสาวศรัญญา  ทองอยู  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริการการศึกษา) 
5. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาวจิรา จอกทอง (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
7. นางสาววรัญญา  พละบุญ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
8. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานท่ีประชุมไดเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระ 

พิธีกอนวาระ 1  มอบเกียรติบัตรและชอดอกไมแสดงความยินดีแกหนวยงาน/บุคคลและนักศึกษาท่ีมี 
ผลงานเดน 

 สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมหนวยงาน/บุคคลและนักศึกษาท่ีมีผลงานเดน โดย
อธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดี ดังนี้ 

1. โครงการธนาคารปูมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับรางวัลระดับชาติ ตนแบบธนาคารปูมาเพ่ือ
ความยั่งยืน จากเวที Thailand Research Expo มอบโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดแก 
  (1) นายเจริญ โตะอิเเต ศูนยเรียนรูธนาคารปูมาบานในถุง จ.นครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลชนะเลิศ  

    ประเภทศูนยเรียนรูธนาคารปูมาชุมชน 
(2) นายประทีป น้ําขาว ศูนยเรียนรูธนาคารปูมาบานทาพยา จ.นครศรีธรรมราช  ไดรับรางวัลชนะเลิศ   
     ประเภทธนาคารปูมาชุมชนเดิมท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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(3) นายปยะ เเซเอีย  ศูนยเรียนรูธนาคารปูมาบานหาดสมบูรณ จ.สุราษฎรธาน ี ไดรับรางวัลรอง 
     ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทธนาคารปูมาชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนใหม 
            ท้ังนี้ ศูนยเรียนรูธนาคารปูมาท้ัง 3 พ้ืนท่ี อยูภายใตโครงการธนาคารปูมาเครื่องมือบริหาร 

จัดการทรัพยากรชายฝง ดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี เปนหัวหนาโครงการ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) 3 ป ตอเนื่อง 

2. ทีมบริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จํากัด  ไดรับรางวัลชนะเลิศ Thai-BISPA Awards 2020-2021 
ประเภท ผูประกอบการดีเดนสาขา Petential Technology Transfer จากสมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตรไทย  

3. ศูนยบมเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโลยี  เปนหนวยงานท่ีมีความสําเร็จของการ       
บมเพาะผูประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ียึดถือการถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยั
ไปสูภาคเอกชนท่ีสามารถนําไปเปนแบบอยางใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได   

4. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีติดอันดับ “WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS”  by 
Stanford University 2021 Elsevier, SciTech Strategies, Inc. และ Stanford University  จํานวน 
3 คน ไดแก 
  (1) รองศาสตราจารย ดร.มนัส ชัยจันทร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

    ไดลําดับท่ี 884 จากจํานวนนักวิจัยท้ังหมด 58,351 คน ในสาขา Food Science 
  (2) รองศาสตราจารย แพทยหญิงวีระนุช นิสภาธร สํานักวชิาสหเวชศาสตร ไดลําดับท่ี 530  

    จากจํานวนนักวิจัยท้ังหมด 33,142 คน ในสาขา Tropical Medicine 
  (3) รองศาสตราจารย ดร.ณัฐวิทย วัฒนสกุลพงศ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   

     ไดลําดับท่ี 3,971 จากจํานวนนักวิจัยท้ังหมด 285,331 คน ในสาขา Materials   
5. ศูนยบริการการศึกษา ไดรับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและ

นวัตกรรม ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมดานการจัดทํา digital transcript สามารถบริการ 
transcript ในรูปแบบ digital ใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป    

6. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดรับรางวัลระดับดี จากรางวัล
การวิจัยแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2565 

7. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย น.ส.
พฤษภา บางเหรียง น.ส.ตูแวกูมารีนี โตะโซะ น.ส.ภัคจิรา ออซาย และนายณัฐนนท รามณี เจาของผลงานเรื่อง 
ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบและคอนกรีตเกาสําหรับระบบพ้ืนชนิดบาง 
ภายใตชื่อทีม FSB WU โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ เปนท่ีปรึกษา ควารางวัลชนะเลิศการ
ประกวดสุดยอดปริญญานิพนธเหล็ก SSI 4YE 2020 ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน 50,000 บาท และโลรางวัล ซ่ึง
จัดข้ึนภายใตโครงการ Structural Steel Impro vement (SSI) for Young Engineers (SSI 4YE) ประจําป 
2564 โดยบริษัท สหวิริยา อินดัสตรี จํากัด(มหาชน)  ซ่ึงไดรับแชมป 2 ปซอน 

8. ทีม More Kit ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเสนทางสูนวัตวณิชย ครั้งท่ี 9 
ประจําป 2564 ระดับภูมิภาค (R2M9) เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 ผานระบบ Zoom Meeting โดย
ผลงานวิจัยท่ีใชในการประกวด ไดแก ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อราเดอรมาโตไฟตชนิดทริโคพัยตอน โดยมีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ เปนอาจารยท่ีปรึกษา 
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9. ทีม Tricho-Orga-Soil ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองและรางวัลระดับดีมาก “ผลงานนวัตกรรม 
สายอุดมศึกษา  ประจาํป 2564” ในงาน Thailand Research Expo 2021 ประกอบดวย (1) นายฤทธิไกร 
มาศเมฆ (2) นายนัทวัฒน  วรินทรเวช (3) นายเจษฎา  สืบกระพันธ  (4) นายเปรมศักด์ิ  ถนอมศักดิ์ โดยมี      
รองศาสตราจารย ดร.วาริน อินทนา และนายอัสมาดี มานะ เปนท่ีปรึกษา 

10. สวนกิจการนักศึกษา ไดสงนักศึกษาเขารวมงาน 1st VirtualIMT-GT Varsity Carnival 
ระหวางวันท่ี 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 จัดโดย Universitas Syiah Khula ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี
นักศึกษาจาก 12 สถาบัน ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เขารวมกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ เรื่อง The  Palm Oil Sustainable Supply Chain And Sustainable Landscape Workshop 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม และแขงขันกีฬา โดยใหนักศึกษานําเสนอผลงานผานคลิปวิดีโอ และระบบZoom 
Cloud Meeting  ผลการประกวดแขงขันสัมมนาวิชาการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สามารถควา
รางวัลประกอบดวย  (1) นางสาวนภัสวรรณ บุญชวย นักศึกษา ชั้นปท่ี 3 สํานักวิชาการจัดการ ไดรับรางวัล 
1st Best Presentation  (2) นายพีรพัฒน  พริกเล็ก นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สํานักวิชาศิลปศาสตร ไดรับรางวัล 
3rd Best Awareness Raiser และ (3) นายภูมิ เชื้อพราหมณ นักศึกษาชั้นปท่ี 3  สํานักวิชาศิลปศาสตร 
ไดรับรางวัล Favorite โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษา
ท่ัวไป และอาจารยทัศณีย ทัศระเบียบ สํานักวิชาศิลปศาสตร เปนท่ีปรึกษา  ดานการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไดรับรางวัลThe Best Creative Video ประกอบดวย (1) นางสาวสัชกร ชัยณรงค (2) นางสาวศุภนิดา เกติ
ยะ (3) นางสาวชลธิชา อินเอียด (4) นางสาวพรวดี วัยวัฒน  (5) นางสาวจารุวรรณ ศิริวัฒน (6) นางสาว
เสาวรส ยอยดํา (7) นายอนาวิน บุญสนอง (8) นางสาวณัฐนิชา โสระดี (9) นางสาวภร วัยวัฒน (10) นางสาว
ณัฐชา เกตุกาหลง (11) นางสาวกนกพร บุญเพ็ชร และ (12) นางสาวกรชนก ชูเมือง  โดยมีนางกอบสุข  
อรชร  เปนผูฝกสอน 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอหนวยงาน/บุคคล และนักศึกษาท่ีมีผลงานเดน
ดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบและขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

1. ขอใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี รายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานในกํากับดูแล
ตออธิการบดีทุกสิ้นไตรมาส โดยใหมีการรายงานความกาวหนาของหนวยงาน ติดตามและรายงานวา
หนวยงานท่ีอยูในกํากับดูแลมีขอบกพรองอยางไรบาง พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข ท้ังนี้ ในการประชุม
ประจําเดือนของหนวยงาน ขอใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีเขารวมประชุมดวย เพ่ือจะไดนําเรื่องของ
มหาวิทยาลัยไปแจงใหหนวยงานทราบ และทําหนาท่ีรับฟงความเห็นจากหนวยงานกลับมาดวย 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารไดรายงานตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเปด
โรงพยาบาลสนามเพ่ือรับรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2564 นั้น  
เนื่องจากขณะนี้จํานวนผูปวยลดลง มหาวิทยาลัยจึงไดมีหนังสือแจงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลทาศาลา ของดรับผูปวยใหม ตั้งแตวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา 
โดยสงผูปวยคนสุดทายกลับบานและปดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 3  
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ธันวาคม 2564 ท้ังนี้ หากบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปวย ก็สามารถเขารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ได โดยจะพัฒนาอาคารท่ีพักบุคลากร R2 เพ่ือรองรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ดังกลาว อนึ่ง สําหรับนักศึกษาท่ียังไมไดรับวัคซีน ขอใหคณบดีชวยกระตุนเพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาจอง
วัคซีนไดท่ีโรงพยาบาลศูนยการแพทย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  11/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  11/2564 เม่ือ    วัน
พุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบออนไลน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 11/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม      
สรุปเรื่อง           ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  11/2564 
เม่ือวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบ
ออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสรจ็เรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  
        ปริมาณหนวยการใชไฟฟา 1,297,539 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
         คาไฟฟา + คา Ft + Vat  4,928,950.14 บาท 

นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องความกาวหนาโครงการกอสราง
สถานีไฟฟายอย ตั้งแตเริ่มกอสรางเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ขณะนี้แลวเสร็จและสงมอบงาน
เรียบรอยแลว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมวาในการรายงานคาไฟฟาเดือนถัดไป ขอใหรายงานคา
ไฟฟาของโรงพยาบาลศูนยการแพทยแยกออกมาตางหากดวย 
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วาระท่ี 3.3 ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
ประจําเดือนตุลาคม  2564 

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

1. ผลงานแลวเสร็จสะสม 68.44% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 77.50% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 9.06% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 50 วัน 

2. ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 378 วัน คงเหลือ 177
วัน 

3.  ความกาวหนาการดําเนินงาน 
        - อาคาร A  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 89.83%  
        - อาคาร B  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 63.93% 
        - อาคาร C  ผลงานสะสม  แลวเสร็จ 63.49% 

    - อาคาร D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 62.98%  
        - ดาดฟาอาคาร B C D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 60.23% 
        - อาคาร F ผลงานสะสม แลวเสร็จ 89.53%    
        - อาคารท่ีพักบุคลากร  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 70.97% 
        - โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
        - งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แลวเสร็จ 80.67% 

4. การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 590,700,000 บาท   
   คิดเปน 66.00% 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2564  
สรุปเรื่อง   ปงบประมาณ 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหนวยงานปกติ จํานวน 2,433,495,300 บาท มีผลรับจริง 
1,458,131,422.03 บาท คิดเปนรอยละ 59.92 เพ่ิมข้ึนจาก 8 พฤศจิกายน 2564  
จํานวน 58,780,992.25 บาท 

2. แผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ จํานวน 2,429,295,300 บาท  มีผลผูกพัน
และใชจริง ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 2564   มีผลผูกพันและใชจริง จํานวน 581,550,741.25 
บาท คิดเปน 23.92% งบประมาณรายจายคงเหลือจํานวน 1,849,504,558.75 บาท  คิด
เปน 76.08%  

ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 56,994,729  
บาท และรายจายสุทธิ 64,227,208 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ 
รายรับต่ํากวารายจาย 7,232,479 บาท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีแผนจัดสรรเงินกองทุน จํานวน40,940,100 บาท 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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ใชไป จํานวน 15,761,352 บาท ทําใหมีเงินอุดหนุนคงเหลือ จํานวน 25,178,748 บาท  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจําเดือนธันวาคม 2564   
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรายงานความกาวหนาของโครงการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 8 
ธันวาคม 2564 รวมท้ังหมด 13 โครงการ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 67,584,700 บาท  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม 
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 99.00% ขณะนี้อยูในกระบวนการเรงรัดผูรับเหมา (ลวงเลยระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญาดําเนินงานปรับปรุง 165 วัน)  

3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ โครงการผลงานสะสมแลวเสร็จ 25% สงงานงวดท่ี 1 อยูในข้ันตอนการตรวจรับ (ขณะนี้ 
โครงการลวงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาแลว 87 วัน)    

4. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน ลงนามสัญญาแลวแตยังไมเขาดําเนินการ (ครบกําหนดสงมอบงาน
ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2564) แตปจจุบัน ผูรับจางยังไมไดเขาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูควบคุมงานไดทําหนังสือเรงรัดไป
ยังผูรับเหมาแลว   
  5. ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 
โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 52.45% ผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 1 และ 2 ดําเนินการเร็วกวาแผนงานท่ีวางไว 
57 วัน 
  6. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 
และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ขณะนี้อยูระหวางการลงนามสัญญากับบริษัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบิล 
จํากัด   

7. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 
โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 2.5% (ชากวาแผนงานท่ีวางไว 31 วัน) ขณะนี้อยูในกระบวนการเรงรัดผูรับเหมา 

8. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 2.5% 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร 

จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณคา
กระดาษ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564   

สรุปเรื่อง สวนอํานวยการและสารบรรณ ไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบ ปงบประมาณ 2565 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564  ผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษลงได 568,590 แผน 
(เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการในกระดาษ) สงผลให
ประหยัดงบประมาณคากระดาษใหกับมหาวิทยาลัย เปนเงิน 90,974.40 บาท (เกาหม่ืนเการอยเจ็ดสิบสี่บาท   
สี่สิบสตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  (ไมมี)  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1   ขอบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารงานบุคคล  
สรุปเรื่อง           ดวยมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับและประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2564 จํานวน 2 ฉบับ ไดแก  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การจัดทําแผนงาน การรายงานความกาวหนา
และติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564     
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ท้ังนี้  สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดเวียนแจงผานทางระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) ให
ทราบโดยท่ัวกันแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 
วาระท่ี 6.2 การอนุมัติยกเลิกมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงิน 

ชดเชย พ.ศ.... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 30  
เมษายน 2561 

สรุปเรื่อง ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติยกเลิกมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินชดเชย 
พ.ศ.... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 และให
มหาวิทยาลัยถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน และเนื่องจากเรื่องนี้ยังไมไดเสนอสภา

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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มหาวิทยาลัยเพ่ือออกเปนแนวปฏิบัติท่ีมีผลตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะทํางานศึกษา วิเคราะหและกําหนดแนวทางการชวยเหลือพนักงาน ตามขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสมตอไป 
               ขอเสนอหลักเกณฑและวิธีการจายเ งินชดเชยใหแกพนักงาน มี เรื่ อง เดิม สรุปดั งนี้ 
               มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินชดเชยใหแกพนักงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ วาดวยการจายเงินชดเชย พ.ศ.2543 โดยจายเงินชดเชย 3 กรณี คือ (1) มหาวิทยาลัยใหออกจากงาน
หรือเลิกจางเพราะเหตุพนักงานเจ็บปวย (2) ยุบเลิกตําแหนง (3) เลิกจางกอนครบสัญญาโดยไมมีความผิด 
               ระเบียบดังกลาวไมไดกําหนดใหจายเงินชดเชยในกรณีพนักงานครบเกษียณอายุจากการทํางาน 
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินชดเชย พ.ศ.... เพ่ือใหครอบคลุมกรณี
ดังกลาวดวย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 30 
เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยไดสงวาระเพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเพ่ือ
พิจารณา แตจากการเสนอเรื่องดังกลาวไดมีการถอนวาระการเสนอ (ราง) ระเบียบดังกลาว ไมนําเขาบรรจุใน
วาระการประชุมโดยหัวหนาสวนการเงินและบัญชีใหเหตุผลวาตองพิจารณาแหลงเงินทุนท่ีจะดําเนินการ 
ประกอบกับรองอธิการบดีฝายบริหาร และรักษาการแทนหัวหนางานพัฒนาระบบบริหารบุคคลไดเห็นชอบใหมี
การเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกครั้ง จึงทําให (ราง) ระเบียบดังกลาวจึงยังไมไดนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
               พนักงานมหาวิทยาลัยฟองศาลปกครองเรียกรองเงินชดเชย และขอสงวนสิทธิ์ขอรับเงินชดเชย 
               พนักงานของมหาวิทยาลัยไดยื่นฟองอธิการบดีตอตอศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดํา 
ท่ี 29/2563 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

1. ขอใหศาลสั่งใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกระเบียบบังคับใชในการจายเงินชดเชยกรณี
เกษียณอายุแกพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

2. ขอใหมหาวิทยาลัยจายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุตามจํานวนท่ีพึงจะไดรับ ไมนอยกวา 10 เทา
ของเงินเดือนสุดทาย 

3. ขอใหศาลเรียกเอกสาร/มติการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

               นอกจากนั้นยังมีพนักงานท่ีเกษียณอายุทุกปงบประมาณจํานวนหนึ่งไดมีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ขอรับ
เงินชดเชยหลังเกษียณ/ขอเบิกเงินชดเชยกรณีลาออกจากงาน 
               มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสวนนิติการประสานงานกับสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรทําคําชี้แจง
ตามคําฟอง และขณะนี้ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบทความ (คดีหมายเลขดํา ท่ี 29/2563 คดีหมายเลขแดงท่ี 187/2564 ฉบับลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง 
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาสมควร  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
     สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2562  เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2562 

ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ....  
ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องเงินชดเชย ไววา “ขอใหระมัดระวังในการอางกฎหมายแรงงาน     
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเงินชดเชยหรือเงินทดแทน เพราะจะไปขัดกับมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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วลัยลักษณ พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดไววา “กิจการของมหาวิทยาลัยไมตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธและกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ”  และ
ตอมามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนใหม  ไดกําหนดเพ่ิมเติมวา “แตพนักงานและลูกจางจะตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวา ท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคมและกฎหมายวาดวย  เงินทดแทน” ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะนําหลักคิดนี้มาใชกับพนักงานและ
ลูกจางจะตองเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนและพิจารณากําหนดใหมีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจมากกวาท่ี
กําหนดไวในกฎหมายแรงงานก็ได” 

จากขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยขางตน ประกอบกับศาลปกครอง
นครศรีธรรมราชมีคําสั่งไมรับคําฟอง มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นสมควรยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 ซ่ึงไดใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินชดเชย พ.ศ.... และนําหลักคิดท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะไป
พิจารณาใหความชวยเหลือพนักงานท่ีเกษียณอายุการทํางานใหมีความเหมาะสมตอไป  

ท้ังนี้ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยจะตองใชงบรายไดสวนหนึ่งประมาณ 200-300 ลานบาทเพ่ือมา
เปนคาใชจายในการจางบุคลากรแตละปงบประมาณดวย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ การอนุมัติยกเลิกมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
เงินชดเชย พ.ศ.... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561
โดยขอใหผูบริหารหนวยงานบอกกลาวพนักงานในหนวยงานใหรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับเงินคาจางบุคลากร
ดวยวามหาวิทยาลัยจะตองใชงบรายไดสวนหนึ่งเพ่ือมาเปนคาใชจายบุคลากรดวย 
 
วาระท่ี 6.3 ระบบบริหารจัดการฟารม ดานพืช (Smart Farm DB) 
สรุปเรื่อง ดวยศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดจัดทําระบบบริหารจัดการฟารม ดานพืช (Application Smart 
Farm DB)  เ พ่ือเปนการนําเทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานฟารม โดยนางสาวจุฬาพร             
พันธุกําเหนิด เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดรายงานท่ีประชุมในภาพรวม
เก่ียวกับระบบบริหารจัดการฟารม รายละเอียด ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
  1. สรางฐานขอมูล เก็บขอมูลตั้งแตการปลูก ดูแล จนถึงจําหนาย  
  2. ชวยบริหารจัดการฟารม นําขอมูลท่ีเก็บมาวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจ 
  3. ใหบริการขอมูลไดถูกตอง แมนยํา สงออกขอมูลแบบปจจุบัน ทันที 
  4. เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา ไดแก Cloud Platform เครือขายมีประสิทธิภาพความเร็วสูง 
ลดความเสี่ยง สามารถนําขอมูลพ้ืนฐานเขาระบบไดงาย 
  5. ใชงานงายผานสมารทโฟน สามารถ Scan QR Code ตรวจสอบขอมูลพืช จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานของฟารม บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน ตรวจวัดคาการเจริญเติบโต ความชื้น คาดิน และวิเคราะหขอมูล
สรางรายงาน 
  6. ประโยชนท่ีไดรับ มีดังนี้ 
      6.1 ดูขอมูลแบบปจจุบันทันทีโดยการ Scan QR Code 
      6.2 ลดข้ันตอนและระยะเวลา 
      6.3 นําขอมูลท่ีเก็บมาวิเคราะห ประมาณการผลผลิต ประมาณการรายได และเพ่ิมความ 
            แมนยําการเก็บผลผลิต 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยขอใหมีการอบรมนักเกษตรของศูนยสมารทฟารมทุกคนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 
ในระบบดังกลาวตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1   รายงานการแกไขปญหาท่ีดินโครงการท่ีจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง   รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ไดรายงานท่ีประชุม
เรื่องการแกไขปญหาท่ีดินโครงการท่ีจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
    1. การชวยเหลือจายเงินคาชดเชยทรัพยสิน/ผลอาสิน และการจัดสรรท่ีดินใหกับราษฎร
ออกจากพ้ืนท่ีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ถึงปจจุบัน โดยการจายเงินคาชดเชยทรัพยสิน/
ผลอาสิน ใหแกราษฎรท่ีอยูในพ้ืนท่ีจัดตั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาไปแลว จํานวน 847 
ราย จากราษฎรประมาณ 900 ครัวเรือน รวมเปนเงินประมาณ 130 ลานบาท  ราษฎรท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรร
ท่ีดินในเขต ส.ป.ก. ไดรับการจัดสรรท่ีดินไปแลว 510 ครัวเรือน/ราย ปจจุบันนี้มีแปลงวาในเขตพ้ืนท่ีดินปฏิรูปฯ 
ของ ส.ป.ก. 81 แปลง      

2. ปญหาท่ีดินกับราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ  
ในป พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

   21 มกราคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเรงรัด ส.ป.ก. ใหดําเนินการทํารังวัดเพ่ือออก 
   เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหราษฎร 13 ราย ท่ีถูกศาลสั่งขัง 

      9 กุมภาพันธ ส.ป.ก. ทํารังวัด เตรียมจัดแปลงใหราษฎร ๘ ราย (ในจํานวน 13 ราย) 
      11 มีนาคม สปก.อนุมัติจัดแปลงทีดินใหกับราษฎรท่ีถูกบังคับคดีในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

    นวน ๒๕ ราย/แปลง 
     22 กรกฎาคม  มหาวิทยาลัยรวมกับ ส.ป.ก. จัดใหราษฎรจับฉลากแปลงท่ีดินในเขต  

ส.ป.ก. จํานวน ๒๕ ราย/แปลง 
      3 สิงหาคม ราษฎรท่ีจับฉลากลงพ้ืนท่ีดูแปลง ส.ป.ก. 
      14 สิงหาคม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติคาเยียวยาสนับสนุนคาวัสดุปลูกสรางบานใหราษฎร 

ท่ีถูกบังคับคดีในมหาวิทยาลัย/ส.ป.ก. รายละ 200,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
6,600,000 บาท 

      26 สิงหาคม มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเงินคาเยียวยาคาวัสดุปลูกสรางบานใหราษฎร รายละ  
200,000 บาท 

      19 ตุลาคม มหาวิทยาลัยและ ส.ป.ก.รวมประชุมเพ่ือหารือกรณีการจัดแปลงวางในเขต 
    ส.ป.ก. แตราษฎรไมยอมยายเขา 
      1 ธันวาคม  ศาลนัดไตสวนราษฎรท่ีถูกหมายจับจากการบังคับคดีและไมยอมยายออกจากพ้ืนท่ี  

จากมหาวิทยาลัยและศาลแจงเลื่อนนัดเปนวันท่ี 17 ธันวาคม 2564  
ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยขอใหผูบริหารนําขอมูลดังกลาวไปถายทอดใหพนักงานในหนวยงานไดรับทราบ 
และเขาใจดวย 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
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วาระท่ี 7.2 ผลการรับนักศึกษา TCAS ประจําปการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษา ผาน
ระบบ TCAS ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1.4 โดย เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 – 20 ธันวาคม 2564 ขณะนี้มี
ผูสมัครแลว 1,879 คน อยูระหวางทยอยจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์  ดังนั้น ขอใหแตละสํานักวิชาติดตามอยาง
ใกลชิดเพ่ือใหไดผูสมัครยืนยันสิทธิ์เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยขอใหคณบดีแตละสํานักวิชาชวยกันดูแลเพ่ือใหไดนักศึกษาตามเปาท่ีกําหนดไว 
 

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

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

 


