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รายงานการประชุม 1 

ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 

ครั้งที่  11/2565 3 

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน  2565 เวลา  13.00 น. 4 

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  5 

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 6 

...................................... 7 

 8 

รายนามผู้มาประชุม 9 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  (รักษาการแทนอธิการบดี)     ประธาน 10 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทน 11 

    ผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    12 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชานิติศาสตร์) 13 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและ 14 

    การศึกษาทั่วไป) 15 

5. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  16 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  17 

7. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 18 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี)     19 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  20 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   21 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สุขสุวรรณ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  22 

12. ดร.มงคล ธีระนานนท์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    23 

13. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  24 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา ด้วงอินทร์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการ 25 

     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)   26 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 27 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 28 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 29 

     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 30 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 31 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 32 

20. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  33 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    34 

22. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 35 
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23. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาการจัดการ) 1 

24. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุญโยภาส (คณบดีส านักวิชาการบัญชีและการเงิน/รักษาการแทนผู้อ านวยการ 2 

     ศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 3 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 4 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์/แทน 5 

     คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์)     6 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริุจ ถิ่นนคร (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 7 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 8 

29. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 9 

     อุตสาหกรรมอาหาร) 10 

30. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์) 11 

31. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 12 

32. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  13 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  14 

34. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 15 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 16 

36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)     17 

37. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 18 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและ 19 

      นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ) 20 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์ ศุภกร (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 21 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม 22 

     และการกีฬา) 23 

41. นางสาววนิดา ศรีถาวร (นิติกร ส่วนนิติการ/แทนหัวหน้าส่วนนิติการ) 24 

42. นายสนธยา คงชัย (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 25 

43. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 26 

44. นายปิยวัชน์ คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 27 

45. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 28 

46. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 29 

47. นายไพรวัลย์ เกิดทองมี (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) 30 

48. นางกอบสุข อรชร (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  31 

49. ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง) 32 

50. นางสาวกิตติยา กองผล (ผู้จรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน/แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)  33 

51. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์  (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 34 

52. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ  35 
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รายนามผู้ไม่มาประชุม 1 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  2 

2. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)  3 

3. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 4 

4. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 5 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรุักษ์ ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 6 

 7 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  8 

1. อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 9 

2. นายสิทธิชัย อภินันท์วัฒนา (บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน))  10 

3. นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง) 11 

4. นางเกศิณี พรหมชาติ (หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 12 

5. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 13 

6. นางสาวเบลล์ ชาโนเพ็ญ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน)  14 

7. นางอัญธิษา ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 15 

8. นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 16 

 17 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 18 

 19 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 20 

 21 

พิธีก่อนวาระ 1. การจัดส่งข้อมูล SDG เพื่อประกอบการจัดอันดับโลก Impact Ranking  22 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีกด Submit ส่งข้อมูล SDGs 23 

เพ่ือประกอบการจัดอันดับโลก THE Impact Ranking 2023 และขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและ24 

ทีมงานที่ได้อุทิศเวลาในการจัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้องจนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี 25 

 26 

ที่ประชุมร่วมเป็นสักขีพยานในการกด Submit ส่งข้อมูล SDGs เพื่อประกอบการจัดอันดับโลก THE Impact 27 

Ranking 2023 28 

 29 

พิธีก่อนวาระ 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 30 

สรุปเรื่อง ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย31 

อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้  32 

1. นักศึกษาชมรมเทควันโด เข้าร่วมการแข่งขัน TAEKWONDO-SURATTHANI-OPEN-33 

CHAMPIONSHIP-2022 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จ.สุราษฎร์ธานี ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ดังนี้  34 
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 1 

         1.1 รางวัลเหรียญทอง  ได้แก่ 2 

                 - น.ส.วรกานต์ ด าทอง ประเภทท่าร าพุมเซ่เดี่ยวหญิง 3 

                 - น.ส.ธรรญฐศร เกิดทองมี ประเภทต่อสู้เดี่ยวหญิง  4 

                 - นายรชต บุญไธสง ประเภทต่อสู้เดี่ยวชาย  5 

                 - น.ส.รุ่งนภา วงศ์พนัส ประเภทต่อสู้เดี่ยวหญิง   6 

                - นายไทวิวัฒน์ ฉ่ายโช้น ประเภทต่อสู้เดี่ยวชาย  7 

                 - นายธีรวัฒน์ นักพิณพาทย์ ประเภทต่อสู้เดี่ยวชาย 8 

        1.2 รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ 9 

                - นายกศิดิศ ชิตพงศ์ ประเภทต่อสู้เดี่ยวชาย  10 

                - นายรูสตู เจ๊ะเต๊ะ ประเภทต่อสู้เดี่ยวชาย 11 

2. นางสาวธารา บริสุทธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ส านักวิชา12 

แพทยศาสตร์ เป็นนักกีฬาโครงการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 13 

คว้าเหรียญทอง ประเภททาชิวาซ่า รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม จากการเข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสู ชิงชนะเลิศ14 

แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 โดยปีนี้มีนักกีฬายูยิตสูจากท่ัวประเทศร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 1,434 คน ระหว่างวันที่ 15 

17 - 18 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต              16 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทุัศนา ณ พัทลุง       ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 17 

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต      ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 18 

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มาลา             ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์19 

2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชัศักดิ์ บุญฮก         ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 

2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว    ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 

2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไิลวรรณ เส้งโห้ย      ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 

2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล      ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 23 

2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม     ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 24 

2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บนัเทิง ศรีคะรัน         ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 

2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา  ส านักวิชานิติศาสตร์  26 

 27 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อนักศึกษาและบุคลากรดังกล่าวข้างต้น 28 

 29 

พิธีก่อนวาระ 3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 30 

สรุปเรื่อง ทีท่ี่ประชุมร่วมแสดงความยนิดแีก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Senior Fellow และ31 

ระดับ Fellow โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้ 32 

ระดับ Senior Fellow ได้แก่ 33 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยนั สุขติ (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 34 

ระดับ  Fellow ได้แก่ 35 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 

1. อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์  จันดี  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 1 

2. อาจารย์กิตติทัต สุดชู (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 2 

3. อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)  3 

4. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)  4 

5. อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 5 

6. อาจารย์ ดร.พรพล  ธรรมรงค์รัตน์ (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 6 

7. อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 7 

8. อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 8 

 9 

ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 10 

Fellow และระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 11 

 12 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 13 

สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้  14 

       1. มหาวิทยาลัยได้จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่อันดับโลก : ความ15 

มุ่งมั่นที่เป็นจริง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยศูนย์บริการการศึกษาได้เชิญผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่16 

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์แนะแนวในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาสัมผัส17 

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัย 18 

พร้อมบอกเล่าความส าเร็จที่ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก และ19 

เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้ โดยมี20 

ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน และร่วมฉลองแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 05301 21 

อาคารเรียนรวม 5   22 

     2. มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (จ านวน 426 เตียง) ในวันที่ 24 23 

พฤศจิกายน 2565 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 24 

เวลา 08.30 น. - แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับของที่ระลึก 25 

เวลา 09.00 น. - ประธานฯ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข : นายอนุทิน ชาญวีรกุล  26 

  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช : นายอภินันท์ เผือกผ่อง) อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  27 

  และแขกพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิด 28 

เวลา 09.30 น. - พิธีสงฆ์ : สวดเจริญพระพุทธมนต์ 29 

เวลา 10.00 น. - รับชมวิดิทัศน์ แนะน ามหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 30 

             - อธิการบดีกล่าวต้อนรับ 31 

- ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวรายงานการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ และเรียนเชิญ 32 

  ประธานกล่าวเปิดและเปิดป้าย 33 

  - ประธานฯ กล่าวเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (426 เตียง) และท าพิธี 34 

     กดปุ่มเปิดป้าย 35 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 

- ประธานฯ คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน 1 

             - ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว 2 

เวลา 10.45 น. - พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก ท าพิธีเจิมป้ายห้องเกียรติยศ ห้องประชุมช่อประดู่    3 

    ชั้น 4 ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A และห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B เพ่ือ     4 

  เป็นศิริมงคล   5 

  - น าเยี่ยมชมพ้ืนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ   6 

- พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ณ ห้องอาหาร ชั้น G อาคาร A  7 

 8 

มติที่ประชุม รับทราบ  9 

 10 

ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  10/2565 11 

สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพุธที่ 12 

12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และผ่าน13 

ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  14 

 15 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 10/2565  โดยไม่มีการแก้ไข   16 

 17 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 18 

วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      19 

สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที ่10/2565 เมื่อ20 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และ21 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  22 

 23 

มติที่ประชุม รับทราบ 24 

 25 

วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     26 

สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วน27 

บริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนตุลาคม 2565 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 28 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  29 

     1.1 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 30 

             - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,440,826 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 31 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  7,002,997 บาท 32 

       1.2 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การแพทย์ฯ 33 

             - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 526,490 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 2,558,953 บาท 1 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/แนวทางในการด าเนินการเพิ่มเติมว่าในช่วงระหว่างเวลา 22.00 - 2 

09.00 น. ของวันท างาน (จันทร์-ศุกร์) และช่วงเวลาระหว่างเวลา 00.00 - 24.00 ของวันเสาร์-อาทิตย์ เป็น3 

ช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ค่าไฟฟ้าจึงมีราคาถูก ดังนั ้น ขอให้ศูนย์บริการ4 

การศึกษาไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะเป็น5 

การประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง   6 

 7 

วาระท่ี 3.3  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” 8 

สรุปเรื่อง นายสิทธิชัย อภินันวัฒนา วิศวกร บริษัท เพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานความก้าวหน้า9 

โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint    10 

ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 11 

    1. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 486 วัน ด าเนินการไปแล้ว 335 วัน คงเหลือระยะเวลา 151 วัน  12 

    2. ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 64.98% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 62.90% ผลงานจริงเร็วกว่า13 

แผนงานหลัก 2.08%    14 

    3. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงวดงานเบิกจ่ายงวดที่ 7 แล้ว   15 

 16 

มติที่ประชุม รับทราบ    17 

 18 

วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  19 

สรุปเรื่อง นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ รายงานความก้าวหน้าโครงการ20 

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 21 

1.  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ระยะเวลา ตามสัญญา 450 วัน  22 

ด าเนินการไปแล้ว 425 วัน ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา 26 วัน ระยะเวลาคงเหลือตามแผนงานที่ปรับใหม่ 170 วัน 23 

ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 5.21%    24 

       2. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างได้เบิกงวดงาน ที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสะสมผลงานเพ่ือ25 

เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 9%) 26 

        27 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าขอให้ส่วนอาคารสถานที่ติดตามงานจาก28 

บริษัทผู้รับจ้างท่ีได้ปรับแผนการด าเนินงานใหม่ โดยให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 และ29 

ขอให้ปรับแผนท างานและการเบิกจ่ายงวดงานให้สอดคล้องกัน 30 

  31 

วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืนๆ 32 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 

สรุปเรื่อง นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ รายงานความก้าวหน้าโครงการ1 

ก่อสร้างอ่ืนๆ ประจ าเดือนตุลาคม 2565 จ านวน 15 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่2 

ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 3 

1. งานก่อสร้างสนามฟุตซอลในรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 98% งาน4 

ตามสัญญาเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือเฉพาะงานเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 5 

       2. งานปรับปรงุอาคารวิชาการ 1 (วันที่เริ่มสัญญา 14 กรกฎาคม 2564 วันครบก าหนด 8 6 

กุมภาพันธ์ 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 95% 7 

       3. งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะท่ี 2 (วันที่เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 วันครบ8 

ก าหนด 20 สิงหาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 13% 9 

       4. งานก่อสร้างงานเพ่ิมช่องทางจราจรถนนทางเข้า (วันที่เริ่มสัญญา 15 ธันวาคม 2564 วันครบ10 

ก าหนด 12 กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 39.46% 11 

       5. งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน (วันที่เริ่มสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันครบก าหนด 16 12 

กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 7.06%   13 

       6. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุง  อาคารวิทยาศาสตร์14 

การกีฬา (วันที่เริ่มสัญญา 12 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 8 ตุลาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 3.19% 15 

       7. งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (วันที่เริ่มสัญญา 12 เมษายน 16 

2565 วันครบก าหนด 6 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 1.69% 17 

8. งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 (วันที่ เริ่มสัญญา 27 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 22 18 

กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 90% 19 

       9. งานปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วันที่เริ่มสัญญา 13 พฤษภาคม 2565 วันครบ20 

ก าหนด 9 กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 90% 21 

       10. งานก่อสร้างห้องน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต๊นท์  (วันที่เริ่มสัญญา 17 22 

มิถุนายน 2565 วันครบก าหนด 12 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 1.14% 23 

       11. งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า (วันที่เริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2565 วัน24 

ครบก าหนด 13 มีนาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 27.68% 25 

       12. งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 26 

(วันที่เริ่มสัญญา 17 กันยายน 2565 วันที่ครบก าหนด 14 พฤษภาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 1.50% 27 

       13. งานปรับปรุงห้องน้ าโรงอาหาร 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (วันเริ่มสัญญา 15 สิงหาคม 2565 28 

วันครบก าหนด 10 ตุลาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 100% 29 

       14. โครงการก่อสร้างเรือนกล้วยไม้ วงเงิน 9,300,000 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน 30 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 31 

       15. โครงการงานหินเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัย (วันเริ่ม32 

สัญญา 28 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 3.40%   33 

      34 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 35 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 

   1 
 2 

 3 

วาระท่ี 3.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 4 

สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ 2566 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติ ดังนี้  5 

1. แผนงบประมาณรายรับของส่วนกลาง จ านวน 2,289,136,100 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้าน6 

หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2565  มีผลรับจริง 7 

จ านวน 1,362,388,230.62 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อย8 

สามสิบบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 59.52 9 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 2,288,024,200 บาท (สองพันสองร้อย10 

แปดสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) มีผลการใช้ไป จ านวน 300,603,792.88 บาท 11 

(สามร้อยล้านหกแสนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 13.14 12 

ของแผนงบประมาณรายจ่าย มีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน 1,987,420 ,407.12 บาท 13 

(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อย 86.86  14 

  ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรายรับสุทธิ 66,637,955.08 15 

บาท (หกสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสตางค์) และรายจ่ายสุทธิ 42,719,321.75 บาท 16 

(สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ 17 

หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 23,918,633.33 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น18 

แปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มี19 

แผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 137,953,100 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อย20 

บาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 12,459,475.79 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 21 

มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 29,660,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 22 

ใช้ไป จ านวน 113,678.45 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ท าให้มีเงินอุดหนุน23 

คงเหลือท้ังสิ้น จ านวนวน 155,153,624.21 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบ24 

เอ็ดสตางค์)   25 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 26 
  27 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  28 

 29 

วาระท่ี 3.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 ตุลาคม 2565 30 

สรุปเรื่อง ตามที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ประจ าปี31 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยงานได้เร่งด าเนินการจัดท าเอกสารและส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุตาม32 

นโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น 33 
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                    ส่วนพัสดุ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน - งบรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2566 1 

ว่าขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าเอกสารและส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ประจ าปีงบประมาณ 2566 มายังส่วน2 

พัสดุแล้ว คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะครบทุกรายการ 3 

 4 

มติที่ประชุม รับทราบ    5 

วาระท่ี 3.8  ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจ าเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2565 6 

สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือนตุลาคม – 7 

พฤศจิกายน 2565 จ านวน 23 ฉบับ โดยได้เวียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ8 

วาระ ดังนี้  9 

1. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและอัตราค่าจ้างตาม10 

มาตรฐานฝีมือตามกฎหมายแรงงาน ฉบับลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. 2565 11 

2. ค าสั่งฯ ที่ 1575/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหารวิชาการพ้นจากต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสถาน12 

วิจัย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 13 

3. ค าสั่งฯ ที่ 1580/2565 เรื่อง ให้หัวหน้างานออกแบบและวิศวกรรม พ้นจากต าแหน่งและ14 

แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้างานออกแบบและวิศวกรรม สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 15 

2565 16 

     4. ค าสั่งฯ ที่ 1581/2565 เรื่อง การย้ายพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ฉบับลง17 

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 18 

5. ค าสั่งฯ ที่ 1597/2565 เรื่อง การเปลี่ยนต าแหน่ง นายณรงค์ หีดเสน ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 19 

พ.ศ. 2565 20 

     6. ค าสั่งฯ ที่ 1598/2565 เรื่อง การเปลี่ยนต าแหน่ง นางมัลลิกา คุณารักษ์ ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 21 

พ.ศ. 2565 22 

     7. ค าสั่งฯ ที่ 1599/2565 เรื่อง การเปลี่ยนต าแหน่งนายวิชัย พลด้วง ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 23 

2565 24 

     8. ค าสั่งฯ ที่ 1634/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25 

และเทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 26 

     9. ค าสั่งฯ ที่ 1635/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 27 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 28 

     10. ค าสั่งฯ ที่  1636/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ส านักวิชา     29 

เภสัชศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 30 

     11. ค าสั่งฯ ที่ 1726/2565 เรื่อง ยกเลิกค าสั่งฯ ที่ 1325/2565 เรื่องการมอบหมายให้รักษาการ31 

แทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 32 

2565 33 
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     12. ค าสั่งฯ ที่ 1727/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลง1 

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 2 

13. ค าสั่งฯ ที่ 1725/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหารวิชาการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารวิชาการ 3 

ต าแหน่งรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ  ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 4 

     14. ค าสั่งฯ ที่ 1731/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 

ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 6 

     15. ค าสั่งฯ ที่ 1743/2565 เรื่อง โครงสร้างการสั่งการและการก ากับดูแลหน่วยงาน ฉบับลงวันที่ 7 

28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8 

16. ค าสั่งฯ ที่ 1744/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหารวิชาการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารวิชาการ 9 

ต าแหน่งรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 10 

พ.ศ. 2565 11 

17. ค าสั่งฯ ที่ 1745/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับ12 

ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 13 

18. ค าสั่งฯ ที่ 1763/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้างานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 14 

สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 15 

19. ค าสั่งฯ ที่ 1773/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหารวิชาการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารวิชาการ 16 

ต าแหน่งรักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 17 

2565 18 

     20. ค าสั่งฯ ที่ 1776/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหารวิชาการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารวิชาการ 19 

ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 20 

2565 21 

     21. ค าสั่งฯ ที่ 1777/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหารวิชาการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารวิชาการ 22 

ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 23 

พ.ศ. 2565 24 

22. ค าสั่งฯ ที่ 1786/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักวิชา25 

ศิลปศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 26 

23. ค าสั่งฯ ที่ 1787/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ27 

เทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 28 

 29 

มติที่ประชุม รับทราบ 30 

 31 

วาระท่ี 3.9 การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565 32 

สรุปเรื่อง  รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ) ได้33 

รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2565   34 
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โดยอัตราก าลังแพทย์ รวมศูนย์การแพทย์ฯ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้สรรหาแล้ว แพทย์ปฏิบัติงานปัจจุบัน 43 1 

อัตรา แบ่งเป็น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 16 อัตรา และศูนย์การแพทย์ฯ จ านวน 26 อัตรา (แพทย์ 23 อัตรา 2 

ทันตแพทย์ 3 อัตรา)  3 

              4 

มติที่ประชุม รับทราบ  5 

 6 

 7 

วาระท่ี 3.10 ผลการส ารวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  8 

ประจ าเดือนตุลาคม 2565 9 

สรุปเรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัย ยังคงมีนโยบายที่จะวัดความเข้าใจของบุคลากรใน10 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจ าทุก11 

เดือนนั้น     หน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมฯ ขอ12 

รายงานผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน13 

ภาพรวม ประจ าเดือนตุลาคม 2565 มีคะแนนการรับรู้เท่ากับ 95.50 คะแนน   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 14 

 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 97.22 คะแนน  15 

 2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 94.50 คะแนน  16 

 3) ด้านการใช้อ านาจของหน่วยงาน 95.53 คะแนน 17 

 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 95.58 คะแนน    18 

 5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของมหาวิทยาลัย 94.65 คะแนน  19 

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้จ านวน 50 หน่วยงาน มีบคุลากรเข้าร่วมตอบแบบวัดการ20 

รับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ จ านวน 1,329 คน จากทั้งสิ้น 1,377 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.51)  มีหน่วยงานที่21 

ได้คะแนนตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้นไป จ านวน 33 หน่วยงาน (ร้อยละ 66)  คะแนนตั้งแต่ 85.00-94.99 คะแนน 22 

จ านวน 15 หน่วยงาน (ร้อยละ 30) และคะแนนต่ ากว่า 85.00 คะแนน จ านวน 2 หน่วยงาน (ร้อยละ 4) โดยมี23 

รายละเอียดตามท่ีแสดงในตารางที่ 1 ถึง 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 24 

ข้อสังเกต 25 

1. มีหน่วยงานที่พนักงานตอบแบบวัดการรับรู้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80) จ านวน 8 26 

หน่วยงาน 27 

2. หน่วยงานที่มีค่าคะแนนโดยรวมต่ ากว่าร้อยละ 85 มี 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยสัตวแพทย- 28 

ศาสตร์อัครราชกุมาร ีและส านักวิชานิติศาสตร์ 29 

3. มีผู้เข้าตอบเกินจ านวนที่มีสิทธิ์  13 หน่วยงาน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มีบุคลากรใน30 

หน่วยงานที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีสิทธิตอบได้ตอบแบบวัดการรับรู้ในครั้งนี้  หรือการตอบแบบวัด31 

การรับรู้ซ้ าหลายครั้ง รวมทั้ง มีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้เลือกหน่วยงานที่ไม่ใช่สังกัดของตนเอง  32 

 33 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 34 
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1. เนื่องจากยังมีบางหน่วยงานที่พนักงานตอบแบบวัดการรับรู้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80) 1 

และมีค่าคะแนนโดยรวมต่ ากว่าร้อยละ 85 ดังนั้น ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในเชิญหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวมา2 

อธิบายและท าความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง และขอให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไปขับเคลื่อนหน่วยงานใน3 

ก ากับดูแลให้มีการตอบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย    4 

     2. หน่วยงานที่มีผูเขาตอบเกินจ านวนที่มีสิทธิ์ ซึ่งมีจ านวน 13 หนวยงาน อาจเกิดจากหลาย5 

สาเหตุ อาทิ มีบุคลากรในหน่วยงานที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีสิทธิตอบได้ตอบแบบวัดการรับรู้ในครั้งนี้ หรือการตอบแบบ6 

วัดการรับรู้ซ้ าหลายครั้ง รวมทั้งมีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้เลือกหน่วยงานที่ไม่ใช่สังกัดของตนเอง โดยหน่วย7 

ตรวจสอบภายใน ได้หาแนวทางแก้ไขโดยการจัดท าคิวอาร์โค้ดระดับหน่วยงานซึ่งสามารถเริ่มใช้ในเดือน8 

พฤศจิกายน 2565 และขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานควบคุมให้บุคลากรที่มีสิทธิ์ตอบเข้าตอบแบบวัดความรู้ฯ 9 

เท่านั้น เพื่อลดการเข้าตอบเกินสิทธิ์ 10 

 11 

วาระท่ี 3.11 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหารจัดการ 12 

งานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ  13 

ประจ าเดือนตุลาคม 2565 14 

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณจึงขอรายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 15 

(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ  และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า16 

กระดาษและค่าถ่ายส าเนาเอกสารจากการใช้ระบบฯ  ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของ17 

มหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะ18 

ส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ  จ านวน 632,856 แผ่น 19 

ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 101,256.96 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อย20 

ห้าสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน  215,171.04 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้า21 

พันบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) รวมเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็น22 

เงิน 316,428 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่ยิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ23 

วาระ  24 

 25 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 26 

 27 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 28 

 29 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 30 

 31 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  32 

วาระท่ี 6.1   รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU HRMS) 33 
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สรุปเรื่อง   นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล    1 

ได้รายงานที่ประชุมว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสานสนเทศบริหารงานบุคคล รวมจ านวน 15 โมดูล       2 

ดังรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 3 

1. โมดูลบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร 4 

2. โมดูลอัตราก าลัง 5 

3. โมดูลสรรหาและคัดเลือก 6 

4. โมดูลบรรจุและแต่งตั้ง 7 

5. โมดูลทะเบียนประวัติ 8 

6. โมดูลเงินเดือน 9 

7. โมดูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 10 

8. โมดูลพัฒนาบุคลากร 11 

9. โมดูลประเมิน 12 

10. โมดูลความก้าวหน้าในอาชีพ 13 

11. โมดูลบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลา 14 

12. โมดูลการขึ้นเงินเดือน 15 

13. โมดูลผลงานพนักงานสายวิชาการ 16 

14. โมดูลบริการข้อมูลตนเอง 17 

15. โมดูลบริการข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 18 

  19 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลไปท าเป็นแผนตารางการควบคุมการพัฒนางานให้20 

ชัดเจนว่าแต่ละโมดูลจะแล้วเสร็จช่วงไหนบ้าง ส่วนการ Check In-Check out ด้วย Smart Phone ให้ไป21 

แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ แล้วน าเสนอที่ประชุมบริหารเพื่อประกาศใช้ในการประชุมครั้งถัดไป 22 

 23 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 24 

วาระท่ี 7.1   โครงการ reinventing ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 1 เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ 2566 25 

สรุปเรื่อง   อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  ได้26 

รายงานที่ประชุมว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้นัดประชุม27 

หารือเรื่อง โครงการ reinventing ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 1 เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ 2566 28 

ซึ่งได้งบประมาณในภาพรวม 100 ล้านบาท กิจกรรมที่จัด ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ โดยให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมายัง29 

มหาวิทยาลัย และให้ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพ่ือท างานในรูป cluster ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมมือกัน จึงได้30 

ก าหนดสถาบันเพื่อรับผิดชอบหลักแต่ละด้าน ดังนี้ 31 

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเขียนโครงการด้าน agriculture waste and biomass vocalization 32 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเขียนโครงการด้านการท่องเที่ยว 33 

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเขียนโครงการด้านสมุนไพรและอาหารฟังก์ชัน  34 

 35 
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มติที่ประชุม รับทราบ  1 

 2 

ประธานฯ ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และปิดประชุม  3 

 4 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 5 

 6 

 7 

                  นางเกศิณี  พรหมชาติ     นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 8 

หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการฯ   หัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ 9 

                 ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 10 


