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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  8/2564 
วันพุธท่ี  11  สิงหาคม  2564   เวลา  13.00-16.30  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    
    ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
6. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ปฏิบัติหนาท่ี 
    แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. พันตํารวจเอกประสิทธิ์  เผาชู (ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม)    
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นกูุล  สุขสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี)   
11. ดร.มงคล  ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)       
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
13. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ (ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา)   
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุัญญา  ดวงอินทร  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน)   
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทนหัวหนาสวน 
     สื่อสารองคกร) 
16. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)  
17. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)     
18. อาจารย ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย/ีแทนคณบดีสํานักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตรฯ) 
19. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
20. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
21. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพินธ  ทิพยศรีนิมิต  (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร)  
23. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  (คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร)   
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25. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
26. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
28. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
29. รองศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
32. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
34. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
35. นายอนันตเดช  ศรีราพร  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
38. นางสาวชุติมากร  ชลสาคร (ผูกํากับดูแลฝายบริหารท่ัวไปและธุรการ ศูนยบริหารทรัพยสิน/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยบริหารทรัพยสิน) 
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรนรนิทร  ศุภกร  (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ) 
41. อาจารยนายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/ 
     แทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ) 
42. นางปารมี  รุงนิรันดรกุล  (หัวหนาฝายบริการท่ัวไปและธุรการ ศูนยสมารทฟารม/แทนผูอํานวยการ 
     ศูนยสมารทฟารม) 
43. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/   
     ผูจัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
44. นางสาวหัฏฐกานต  กรัณยไพศาล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
45. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
46. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)        
47. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี) 
48. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
49. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
50. นายพิพัฒน  ปุเตะ  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
51. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย (หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
52. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
53. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน) 
54. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
55. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
56. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
รายนามผูไมมาประชุม 
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1. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
2. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร)    ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)    ติดภารกิจอ่ืน 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรุักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย บุญสง (วิศวกร ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตง 
   ภายในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา จอกทอง (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวกรรณิการ  วิรุณ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องตางๆ ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
    1. การเตรียมการสอน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2564 สืบเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และจังหวัด
นครศรีธรรมราชไดถูกยกระดับเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึงคาดวาตองปรับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาวแลวดวย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบในลําดับถัดไป  
    2. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมท่ีประชุมบริหารเปนประจําทุกเดอืน  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแจงนโยบายการบริหาร ขอมูลขาวสาร การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน การรายงานความ
คืบหนาในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ การแสดง
ความยินดีแกนักศึกษาและบุคลากรท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกและเรื่องอ่ืน ๆ นั้น  ขอใหผูบริหาร
ถายทอดขอมูล ขาวสารและเรื่องตางๆ ไปยังบุคลากรในหนวยงานดวย โดยขอใหจัดประชุมหนวยงานเปน
ประจําทุกเดือนเพ่ือถายทอดเรื่องจากท่ีประชุมบริหารใหบุคลากรรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 
  3. ในปงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมชองจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ตั้งแตบริเวณซุมประตูทางเขามหาวิทยาลัยจนถึงวงเวียน  คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 1 ป 
  4. การแกปญหาท่ีดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามท่ียังมีราษฎรอีก 35 ราย ท่ี
ใชสิทธิ์ในการตอสูคดีทางศาล จนถึงข้ันศาลฎีกาไดตัดสินคดีถึงท่ีสุดใหท่ีดินเปนของรัฐและราษฎรตองยายออก
จากท่ีดินนั้น  ตอมาเม่ือเวลาลวงเลยมา 10 ป ราษฎรกลุมนี้ก็ไมไดยายออกตามคําพิพากษาของศาลฎีกา
มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการบังคับคดี และศาลคดีไดแจงใหราษฎรกลุมนี้ยายออกจากท่ีดินของมหาวิทยาลัย 
โดยไดบันทึกยินยอมไวเปนหลักฐานไวท่ีศาล และศาลไดใหราษฎรบันทึกวาไมขัดขวางการเขาไปทําประโยชน
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ในท่ีดินดังกลาวของมหาวิทยาลัย แตเพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร ศาลจึงมอบให
มหาวิทยาลัยประสานกับ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรกอนท่ีจะยายออกจาก
ท่ีดินของมหาวิทยาลัย เม่ือมหาวิทยาลัยไดประสานกับ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการจัดสรรท่ีดินใน
โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาใหราษฎรครบถวนแลว จึงไดรายงานตอศาลเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 และศาลไดสั่งใหราษฎรกลุมนี้ท้ังหมดมาจัดสลากเลือกแปลงท่ีดินภายใน 30 วัน ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และใหยายออกจากท่ีดินภายใน 90 วัน  
  มหาวิทยาลัยไดเชิญราษฎรมาจับสลากเลือกแปลงท่ีดิน ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ปรากฏ
วามีราษฎรมาจับสลาก 17 คน โดยในวันจับสลาก ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราชไดมารวมเปนสักขีพยาน 
และไดแจงราษฎรวาหลังจากราษฎรไปดูแปลงเรียบรอย ส.ป.ก. จะทําการสอบสวนสิทธิ์และออกเอกสารสิทธิ์ 
ส.ป.ก.4-01 ใหตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  7/2564 
สรุปเรื่อง            ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  7/2564 เม่ือวันพุธท่ี  
14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
หองประชุมโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และ ณ หองประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ และผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings   
เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 7/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม      
สรุปเรื่อง            ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้ง  7/2564   
เม่ือวันพุธท่ี  14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  หองประชุมโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และ ณ หอง
ประชุมหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ
ผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบรอย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนกรกฎาคม 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,279,088 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
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    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,803,538.76 บาท 
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  และ
งดการจัดกิจกรรมตางๆ ดวย  
  นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องความกาวหนาโครงการกอสราง
สถานีไฟฟายอย ตั้งแตเริ่มกอสรางเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. ผลการกอสรางอาคารควบคุม  แลวเสร็จ 60 % 
2. ผลงานกอสรางสายสงระบบ  แลวเสร็จ 80 % 

รวมผลงานสะสม แลวเสร็จ 70% 
 
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 ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 44.07% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 50.24% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 6.17% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 34 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 258 วัน คงเหลือ 297
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 79.83% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 50.09% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 75.76% 
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• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 70.13% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 93.60% 

• งานระบบดับเพลิง แลวเสร็จ 32.48% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 20.07%  

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แลวเสร็จ 66.38% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 61.18% 
      (รวมผลงาน แลวเสร็จ 54.37%) 
- อาคาร B  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 42.56% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 26.32% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 42.89% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 33.24% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 87.57% 

• งานระบบดับเพลิง แลวเสร็จ 38.07% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย แลวเสร็จ 13.85% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 70.77% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 36.87%) 

- อาคาร C  

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 29.42% 

• งานตกแตงภายใน แลวเสร็จ 19.83% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 29.81% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 33.47% 

• งานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 71.89% 

• งานระบบดังเพลิง แลวเสร็จ 44.19% 

• งานระบบแก็สทางการแพทย  แลวเสร็จ 35.33% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย แลวเสร็จ 14.16% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 53.97% 

• ครุภัณฑไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 81.36% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 29.88%) 

- อาคาร D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 43.79% 

• งานตกแตงภายใน  แลวเสร็จ 26.96% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 39.96% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 31.90% 

• งานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 91.46% 
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• งานระบบดับเพลิง  แลวเสร็จ 64.89% 

• งานระบบแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 48.89% 

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย แลวเสร็จ 19.63% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 79.87% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 40.14%) 

- ดาดฟาอาคาร B C D   

• งานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 9.01% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 6.11% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 28.58% 

• งานกอสราง  แลวเสร็จ  70.66 % 

• งานปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ 80.33% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 25.55%) 

- อาคาร F    

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 17.36% 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 42.34% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ 3.14% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 14.62% 

• งานระบบดับเพลิง  แลวเสร็จ 12.96% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ 100% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 94.58% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 74.62%) 

- อาคารท่ีพักบุคลากร      

• ครุภัณฑจัดซ้ือสถาปตย  แลวเสร็จ 90.88% 

• ครุภัณฑปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 59.58% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 70.97%) 

- โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

• งานสถาปตยกรรม  แลวเสร็จ 6.51% 

• งานระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 87.19% 

• งานระบบสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 53.75% 

• งานระบบแกสทางการแพทย แลวเสร็จ 39.12% 

• งานโครงสราง แลวเสร็จ  92.00% 

• ครุภัณฑไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 89.42% 

• ครุภัณฑแกสทางการแพทย  แลวเสร็จ 90.67% 
 (รวมผลงาน  แลวเสร็จ 63.11%) 
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- การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 7 แลว เบิกเงิน 71,600,000 บาท โดย 
ผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 375,900,000 บาท   

 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2564  
สรุปเรื่อง   ปงบประมาณ 2564 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหนวยงานปกติ จํานวน 2,368,899,000 บาท ณ วันท่ี 9 
สิงหาคม 2564 มีผลรับจริง จํานวน 2,290,219,490.49 บาท คิดเปน 96.68%  

2. แผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ จํานวน  2,523,945,700 บาท   ณ วันท่ี 9 
สิงหาคม 2564   มีผลผูกพันและใชจริง จํานวน 2,188,860,480.57 บาท  คิดเปน 
86.72% งบประมาณรายจายคงเหลือ จํานวน  335,085,219.46 บาท  คิดเปน 
13.28%  

                     ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 
272,026,789  บาท และรายจายสุทธิ 278,155,469 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายจายสูงกวารายรับ 6,128,680 บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรายงานความกาวหนาของ
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 วงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 47,323,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  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 11 สิงหาคม 2564 ท้ังโครงการแลว
เสร็จสะสม 88.50% ซ่ึงตรวจรับงานแลวเสร็จ 3 งวด จากท้ังหมด 5 งวด โครงการลาชากวาแผนเดิมท่ีวางไว 
เนื่องจากประสบปญหาโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงผูรับเหมายืนยันวาจะสามารถสงมอบ
งานไดภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 

ประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 8/2564  เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
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  2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณและระบบเครือขาย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท 
  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 11 สิงหาคม 
2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 62.94% ซ่ึงตรวจรับงานงวดท่ี 3 จากท้ังหมด 5 งวด โดยเปนไปตามแผนท่ี
วางไว 
  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 
11 สิงหาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 100% ซ่ึงตรวจรับงานงวดสุดทายแลว เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 
2564  
  5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 3,400,000 บาท  
  6. โครงการปรับปรุง พ้ืนท่ีพักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  
งบประมาณ 1,320,000 บาท ผูรับจาง ไดแก หางหุนสวนจํากัด โชคทองสรรพกิจ ระยะเวลาดําเนินการ 75 
วัน (วันท่ี 31 มีนาคม ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564) สรุปความกาวหนาถึงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท้ังโครงการ
แลวเสร็จสะสม 70.00%  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 11 สิงหาคม 2564 ท้ังโครงการแลวเสร็จ 15.00%   
  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 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7 จํานวน 17,100,000 บาท ประกอบดวย  หองปฏิบัติการเคมี 8 หอง  หองปฏิบัติการชีววิทยา 4 หอง 
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 หอง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของทุกสํานักวิชา ท้ังวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2564  
  11. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม วงเงิน 2,530,000 บาท ออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 4 
สิงหาคม 2564 
  12. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 วงเงิน 6,000,000 บาท  จะออกใบ PR ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 8/2564  เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
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วาระท่ี 3.6  รายงานความคืบหนาโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
สรุปเรื่อง ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา ไดรายงานความกาวหนาในการปรับปรุงโครงการสนามกีฬา
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2564  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. งานปรับปรงุสนามฟุตบอล 
          - งานรื้อหญาเดิมพรอมขนยายและนําท้ิง แลวเสร็จ 100% 
           - งานระบบรดน้ําสนามฟุตบอล (ติดตั้งบล็อกหัวปนฉีดน้ํา Big gun 8 จุด) แลวเสร็จ 100% 
           - งานปรับระดับทราย แลวเสร็จ 90% 
           - งานติดตั้งปมน้ํา แลวเสร็จ 80% 

2. งานปรับปรงุลู - ลานกรีฑามาตรฐาน 
           - งานรื้อคอนกรีตชองวิ่งท่ี 9 และนําท้ิง แลวเสร็จ 100% 
           - งานรื้อพ้ืน synthetic (พ้ืนยางเกาลู – ลาน) และนําท้ิง แลวเสร็จ 100% 
           - บอกระโดดไกล และเขยงกาวกระโดด แลวเสร็จ 95% 
           - บอวิ่งวิบาก แลวเสร็จ 95% 
           - สนามทุมน้ําหนัก และวงทุมน้ําหนัก เสร็จ 95% 
           - งานพ้ืน synthetic ชั้นท่ี 3 (ชั้นสุดทาย) แลวเสร็จ 100% 
            - งานตีเสนชองวิ่ง/ลานกรีฑา แลวเสร็จ 80% 

3. งานปรับปรุงทางเทารอบในสนามกีฬากลาง 
             - งานเทพ้ืน คสล. แลวเสร็จ 100% 
           - งานทาสีพ้ืนคสล. แลวเสร็จ 90% 

4. งานปรับปรุงทางเทาถนนวงแหวนรอบนอกและหนาทางเขาสนามกีฬากลาง 
           - พ้ืนซีเมนตขัดเงาผสมสี พิมพลาย แลวเสร็จ 90% 

5. งานปรับปรงุอัฒจันทร ฝงประธาน 
            5.1 งานรื้อถอนชั้น 3 
        - งานรื้อฝาเพดานภายในหอง แลวเสร็จ 100% 
        - งานรื้ออุปกรณไฟฟาท่ีติดกับฝาเพดาน แลวเสร็จ 100% 
           5.2 งานสถาปตย 
        - ผนังกออิฐมอญ (หองน้ําชายและหญิงชั้น 1 หองสํานักงาน 2 หอง หองพักนักกีฬา 

ชายและหญิง) แลวเสร็จ 100% 
        - งานฉาบ แลวเสร็จ 100% 
        - งานปูกระเบื้อง แลวเสร็จ 60% 
           5.3 งานทาสี แลวเสร็ 80% 
           5.4 งานไฟฟา แลวเสร็จ 80% 

6. งานลานจอดรถ 
          - งานถมดินพรอมบดอัดแนน สูง 1 เมตร แลวเสร็จ 100% 
          - งานปรับระดับทราย แลวเสร็จ 100% 
          - งานเทคอนกรีต แลวเสร็จ 100% 
          - งานตีเสนชองจอดรถ แลวเสร็จ 90%  
 

ประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 8/2564  เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.7 รายงานความกาวหนาการกอสรางอาคารเรยีนรวม 6 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/ผูควบคุมงานการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 
ไดรายงานความคืบหนาการกอสรางฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 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 0.00% 

• หมวดงานระบบไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 42.00% 

• หมวดงานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 72.04% 

• หมวดงานสถาปตยกรรม แลวเสร็จ 52.56% 

• หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง  แลวเสร็จ 99.01% 
(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 64.54%) 

  4.2 ประเภทครุภัณฑ 

• หมวดครุภัณฑสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 80.13% 

• หมวดงานโสตทัศนูปกรณ  แลวเสร็จ 0.00% 

• หมวดครุภัณฑลอยตัว  แลวเสร็จ 0.00% 

• หมวดงานระบบลิฟทโดยสาร  แลวเสร็จ 82.08% 

• หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 82.08% 

• หมวดครุภัณฑระบบไฟฟาและการสื่อสาร แลวเสร็จ 50.49% 
(รวมผลงาน แลวเสร็จ  38.51%) 

5) การเบิกจายงวดงานกอสราง ผูรับจางสงงานงวดท่ี 7 แลว เบิกเงิน 16,690,000 บาท  
โดยผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 91,795,000 บาท 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 วาระท่ี 3.8  รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร 
  จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 

คากระดาษ ประจําเดือน กรกฎาคม 2564  
สรุปเรื่อง        สวนอํานวยการและสารบรรณ ไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล 
(DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณคา
กระดาษจากการใชระบบ  ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564  ผูบริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษลงได 563,373 แผน (เฉพาะสวนท่ี
ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการในกระดาษ) สงผลใหประหยัด
งบประมาณคากระดาษใหกับมหาวิทยาลัย เปนเงิน 90,139.68 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งรอยสามสิบเกาบาทหกสิบ
แปดสตางค)    
                  อนึ่ง  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกท่ี 3  มี
ขอมูลเชิงประจักษวาการท่ีมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายความเปนองคกรสมรรถนะสูง ดานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (DOMS) มาใชในการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยนั้น ระบบสนับสนุนใหงานของมหาวิทยาลัยดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ อีกท้ังในชวง
การระบาดของโรค  บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใช eSignature มากยิ่งข้ึน  มีการ
จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส และรับ-สงหนังสือผาน Digital Workflow ในระบบ DOMS เพ่ิมข้ึนดวย ซ่ึงสวน
อํานวยการและสารบรรณ  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดใหการแนะนําและชวยแกไขปญหาการใชงานใหแกบุคลากรให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  และจะเรงประสานการจัดซ้ือฮารดดิสกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแมขาย 
และการแกปญหาอ่ืน ๆ ใหแลวเสร็จโดยเรงดวน และขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานท่ีรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรความเปนองคกรสมรรถนะสูง  ดานการบริหารจัดการงานสํานักงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดวย
การใชงานระบบ DOMS 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  (ไมมี) 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.05 น. 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจดรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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