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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2565  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

รายงานการประชุม 1 

ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 

ครั้งที่  12/2565 3 

เมื่อวันพุธที่  14  ธันวาคม  2565   เวลา  13.00-16.30  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/รักษการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    12 

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

4. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  14 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  15 

6. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 16 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี)     17 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  18 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   19 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สุขสุวรรณ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  20 

11. ดร.มงคล ธีระนานนท์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    21 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา ด้วงอินทร์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการ 22 

     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)   23 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 24 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจประทุม (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 25 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 26 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 27 

     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 28 

17. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  29 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (คณบดีส านักวิชาการบัญชีและการเงิน/รักษาการแทน 30 

     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)  31 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)  32 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล (รองคณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์/แทนคณดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 33 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 34 

22. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  35 
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23. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    1 

24. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 2 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาการจัดการ)   3 

26. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 4 

     อุตสาหกรรมอาหาร) 5 

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 6 

28. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์) 7 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 8 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริุจ ถิ่นนคร (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 9 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (รักษาการการแทนคณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 10 

32. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  11 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  12 

34. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 13 

35. นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/ 14 

     แทนผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ) 15 

36. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 16 

37. นายเอกราช แก้วเขียว (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผู้อ านวยการ 17 

     ศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 18 

38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)     19 

39. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 20 

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

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและ 22 

     นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ) 23 

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม 24 

     และการกฬีา) 25 

43. นางภัตทรา หลักเพชร (นิติกร ส่วนนิติการ/แทนหัวหน้าส่วนนิติการ) 26 

44. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 27 

45. นายปิยวัชน์  คงอินทร์  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 28 

46. นายสนธยา คงชัย (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 29 

47. นางสมพร บุญเกยีรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 30 

48. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 31 

49. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) 32 

50. นางกอบสุข อรชร (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  33 

51. ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ  อินปิน (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง) 34 

52. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)    35 
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53. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์  (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 1 

54. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณเลขานุการ)  เลขานุการ  2 

 3 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 4 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 5 

    พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 6 

2. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  7 

3. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)  8 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรุักษ์ ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 9 

 10 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  11 

1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง) 12 

2. นายสิทธิชัย อภินันท์วัฒนา (บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน)) 13 

3. นายมานพ เอ่ียมเวช (บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 14 

4. นายจักรี อายุคง (บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด)  15 

5. นางสาวสายรุ้ง แก้วสว่าง (รักษาการแทนหัวหน้าแผนกฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ศูนย์การแพทย์ฯ) 16 

5. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 17 

6. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 18 

7. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 19 

8. นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 22 

 23 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 24 

 25 

พิธีก่อนวาระ 1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 26 

สรุปเรื่อง  ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย27 

อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้  28 

    1. นายกรวิชญ์ เกียงเอีย และนายณัฐชนน ถาวรนุรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ29 

นวัตกรรมดิจิทัล ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Presentation Award ในการประชุมวิชาการ30 

ระดับประเทศด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 (NCIT 2022) 31 

    2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค โครงการ “เส้นทางสู่ นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 32 

หรือ R2M 2022 ดังนี้ 33 

           2.1 รางวัลชนะเลิศ ทีม Old-D  ผลงานวิจัย : สูตรเวชส าอางผู้ช่วยดูแลผดผื่น 34 
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           2.2 รางวัลชมเชย ทีม Starters ผลงานวิจัย : กระบวนการเมาเบรนคอนเทคเตอร์ 1 

           2.3 รางวัลชมเชย ทีม We Bare Bears ผลงานวิจัย : สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพ่ือการคัดแยก 2 

Burkholderia pseudomallei 3 

    3. ผล UI Green Metric Unviersity ปี 2022 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อันดับ 111 ของโลก จาก4 

อันดับ 116 ของปีที่แล้ว และได้อันดับ 7 ของประเทศไทยจากอันดับ 8 ของปีที่แล้วและยังคงเป็นมหาวิทยาลัยสี5 

เขียว อันดับ 1 ของภาคใต้เป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วจาก 7,700 คะแนน เป็น 8,125 คะแนน ใน6 

ปีนี ้7 

    4. อาจารย์ที่หาทุนวิจัยได้สูงสุด 5  ล าดับแรก มีจ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 8 

     4.1 ผูช้่วยศาสตราจารย์ก าไล สมรักษ์  9 

     4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ 10 

     4.3 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี   11 

     4.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 12 

     4.5 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ 13 

     4.6 รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 14 

     4.7 ศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชัย ศุภดิษฐ์  15 

5. รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ประจ าปีงบประมาณ 2565  ได้แก ่16 

             5.1 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงพรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 17 

             5.2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 18 

 19 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อนักศึกษาและบุคลากรดังกล่าวข้างต้น 20 

 21 

พิธีก่อนวาระ 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 22 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยนิดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Senior Fellow และระดับ 23 

Fellow โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้ 24 

ระดับ Senior Fellow 25 

   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์ (ส านักวิชาเภสัชศาสตร์) 26 

   2. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ (วิทยาลัยนานาชาติ) 27 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 28 

ระดับ Fellow 29 

   1. อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 30 

   2. อาจารย์สะบาย ยีสา (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 31 

   3. ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 32 

   4. อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 33 

   5. อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์ (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2565  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

   6. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 1 

ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 2 

Fellow และระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 3 

 4 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 5 

สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ใหที่ประชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  6 

       1. ตามท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 ให้ก่อสร้าง7 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขนาด 750 เตียง เพ่ือเป็นสถานศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้น8 

คลินิก และใหบ้ริการระดับตติยภูมิแก่ประชาชนทั่วไปในภาคใต้ตอนบนนั้น ขณะนี้ การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์9 

การแพทย์ฯ การแพทย์ฯ (ระยะท่ี 1) ได้เสร็จเรียบร้อย  และพร้อมให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ขนาด 426 10 

เตียง  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (ระยะที่ 1) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 11 

พฤศจิกายน 2565 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน   12 

     2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบ ประมาณ 2566 13 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย (นายธีระชัย เชมนะสิริ) อธิการบดี คณะผู้บริหารระดับรอง14 

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วน/หน่วย รวมจ านวน 56 คน เข้าร่วมลงนามในพิธี15 

ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค ามั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางาน16 

มหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการก าหนดตัวชี้วัด17 

ยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายการด าเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยได้ก าหนดให้จัดท าค า18 

รับรองการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นค ามั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัย ให้ส าเร็จลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย19 

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วย20 

อธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงานระดับส านักวิชา/วิทยาลัย และหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน 21 

     3. มหาวิทยาลัยก าหนดสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 23 -29 ธันวาคม 22 

2565 และปิดภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 และก าหนดเปิดภาค23 

การศึกษาท่ี 3/2565 ในวันที่ 9 มกราคม 2566 24 

     4. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปลูกต้นประดู่ป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย บริเวณสองฝั่ง25 

ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ขณะนี้ได้ด าเนินการปลูกฝั่งถนนขาเข้าแล้ว 26 

จ านวน 160 ต้น 27 

 28 

มติที่ประชุม รับทราบ  29 

 30 

ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  11/2565 31 

สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 32 

9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และผ่าน33 

ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  34 
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 1 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2565  โดยไม่มีการแก้ไข   2 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 3 

วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      4 

สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที ่11/2565 เมื่อ5 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ 6 

และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  7 

 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 9 

 10 

วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     11 

สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วน12 

บริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 13 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  14 

     1. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 15 

             - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 2,102,345 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 16 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  10,495,007.91 บาท 17 

       2. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การแพทย์ฯ 18 

             - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 649,335 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 19 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 3,241,511 บาท 20 

 21 

มติที่ประชุม รับทราบ  22 

 23 

วาระท่ี 3.3  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” 24 

สรุปเรื่อง นายสิทธิชัย อภินันวัฒนา วิศวกร บริษัท เพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานความก้าวหน้า25 

โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่ งมีรายละเอียดตาม 26 

PowerPoint    ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 27 

    1. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 450 วัน ด าเนินการไปแล้ว 335 วัน คงเหลือระยะเวลา 28 

151 วัน  29 

    2. ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 72.44% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 69.20% ผลงานจริงเร็วกว่า30 

แผนงานหลัก 3.24%    31 

    3. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงวดงานเบิกจ่ายงวดที่ 8 แล้ว   32 

 33 

มติที่ประชุม รับทราบ    34 

 35 
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 1 

 2 

วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  3 

สรุปเรื่อง นายนายมานพ เอ่ียมเวช ผู้แทนบริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ4 

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 5 

1.  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ระยะเวลา ตามสัญญา 450 วัน 6 

ด าเนินการไปแล้ว 425 วัน ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง  (7 ธันวาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2566) 154 วัน 7 

ด าเนินการไปแล้ว 457 วัน ระยะเวลาคงเหลือหลังขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 147 วัน ผลงานระสมแล้วเสร็จ 8 

10.05%        9 

       2. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างได้เบิกงวดงาน ที่ 2 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสะสมผลงานเพ่ือ10 

เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 11.50%) 11 

  12 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 13 

1. ขอใหผู้้รับจ้างปรับแผนท างานใหม่ตามระยะเวลาที่ขยายสัญญาจ้างและการเบิกจ่ายงวดงาน14 

ให้สอดคล้องกัน  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะจัดท าแผนท างานใหม่ให้โครงการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 15 

2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและอธิการบดีต่อไป 16 

      2. ขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) หารือร่วมกับผู้อ านวยการ17 

อุทยานพฤกษศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. เรื่องการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑต์่อไป       18 

  19 

วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืนๆ 20 

สรุปเรื่อง นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ รายงานความก้าวหน้าโครงการ21 

ก่อสร้างอ่ืนๆ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 จ านวน 16 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอใน22 

ที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 23 

1. งานก่อสร้างสนามฟุตซอลในรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 100% ตรวจ24 

รับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 25 

       2. งานปรับปรงุอาคารวิชาการ 1 (วันที่เริ่มสัญญา 14 กรกฎาคม 2564 วันครบก าหนด 8 26 

กุมภาพันธ์ 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 96% 27 

       3. งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 (วันที่เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 วันครบ28 

ก าหนด 20 สิงหาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 74.51% 29 

       4. งานก่อสร้างงานเพ่ิมช่องทางจราจรถนนทางเข้า (วันที่เริ่มสัญญา 15 ธันวาคม 2564 วันครบ30 

ก าหนด 12 กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 39.87% 31 

       5. งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน (วันที่เริ่มสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันครบก าหนด 16 32 

กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 7.98% บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานเร่งรัดการก่อสร้าง โดยมีก าหนด33 

แล้วเสร็จวันที่ 8 เมษายน 2566  34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2565  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

       6. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุง  อาคารวิทยาศาสตร์1 

การกีฬา (วันที่เริ่มสัญญา 12 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 8 ตุลาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 3.19% 2 

บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานเร่งรัดการก่อสร้าง โดยมีก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2566 3 

       7. งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (วันที่เริ่มสัญญา 12 เมษายน 4 

2565 วันครบก าหนด 6 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 1.56% 5 

       8. งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 (วันที่ เริ่มสัญญา 27 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 22 6 

กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 92% 7 

       9. งานปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วันที่เริ่มสัญญา 13 พฤษภาคม 2565 วันครบ8 

ก าหนด 9 กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 97% 9 

       10. งานก่อสร้างห้องน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต๊นท์  (วันที่เริ่มสัญญา 17 10 

มิถุนายน 2565 วันครบก าหนด 12 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 2.07% 11 

       11. งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า (วันที่เริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2565 วัน12 

ครบก าหนด 13 มีนาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 30.47% 13 

       12. งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 14 

(วันที่เริ่มสัญญา 17 กันยายน 2565 วันที่ครบก าหนด 14 พฤษภาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 8.85% 15 

       13. งานโครงการงานหินเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัย (ส่วน16 

อาคารสถานที่ด าเนินการ) (วันเริ่ม 20 กันยายน 2565 วันครบก าหนด 20 กันยายน 2567) ปริมาณที่ท าได้ ณ 17 

ปัจจุบัน 300 เมตร 18 

       14. แผนงานก่อสร้างก าแพงและท าคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  19 

       15. งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันเริ่มสัญญา 30 พฤศจิกายน 2565 20 

วันครบก าหนด 28 มิถุนายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าเคลียร์พื้นที่เพ่ือด าเนินการ 21 

       16. งานก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาศูนย์การแพทย์ (วันเริ่มสัญญา 1 ธันวาคม 2565 วันครบ22 

ก าหนด 27 กันยายน 2566)   23 

   24 

มติทีป่ระชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 25 

1. ขอให้เป็นนโยบายเรื่องการจัดหาผู้รับจ้าง เม่ือได้ผู้รับจ้างแล้ว ขอให้ด าเนินการท าสัญญา26 

ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ หากมีสิ่งผิดสังเกตขอให้เดินทางไปดูบริษัทจริง และหากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่27 

น่าเชื่อถือ ให้ยกเลิกการท าสัญญาทันที  28 

       2. ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้คุมงานตรวจสอบให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน29 

สัญญา หากไม่เป็นไปตามแผนให้ท าบันทึกเพื่อเสนอขอยกเลิกสัญญาทันท ี30 

   31 

วาระท่ี 3.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256 32 

สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ 2566 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติ ดังนี้  33 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2565  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

1. แผนงบประมาณรายรับของส่วนกลาง จ านวน 2,287,983,000 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด1 

ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 มีผลรับจริง จ านวน 2 

1,452,127,384 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3 

63.47 4 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 2,287,983,000 บาท ((สองพันสองร้อย5 

แปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีผลการใช้ไป จ านวน 871,628,114 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน6 

หกแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 38.1 ของแผนงบประมาณรายจ่าย  มีงบประมาณ7 

รายจ่ายคงเหลือ จ านวน 1,416,354,886 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาท8 

ถ้วน) คิดเป็นร้อย 61.90   9 

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรายรับสุทธิ 116,131,425.90 10 

บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) และรายจ่ายสุทธิ 86,686,619.35 11 

บาท (แปดสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ 12 

หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 29,444,806.55 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปด13 

ร้อยหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุน14 

จากรัฐ จ านวน 137,953,100 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 15 

4,882,062.95 บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันหกสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์) มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจาก16 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 29,660,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 17 

28,260.11 บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 18 

162,731,037.05 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)   19 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 20 
  21 

มติที่ประชุม รับทราบ  22 

 23 

วาระท่ี 3.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 1  24 

ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565) 25 

สรุปเรื่อง ตามท่ีส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 26 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยงานได้เร่งด าเนินการจัดท าเอกสารและส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR)   มายัง27 

ส่วนพัสดุตามนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น  28 

ส่วนพัสดุรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 29 

งบรัฐ 30 

งบประมาณ 783,121,000.00 บาท  31 

  หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) 777,121,000.00 บาท 99.23% 32 

  ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 33 

    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 337,499,100.00 บาท 43.43% 34 

   - ก่อหนี้ผูกพัน   390,487,388.00 บาท 50.25% 35 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2565  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

   - งบประมาณคงเหลือ   49,134,512.00 บาท  6.32% 1 

งบรายได้และวิสาหกิจ 2 

งบประมาณ  49,575,600.00 บาท  3 

  หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR)  12,080,200.00 บาท 24.37% 4 

  ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 

    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง    6,876,700.00 บาท 56.93% 6 

   - ก่อหนี้ผูกพัน      4,555,300.00 บาท 37.71% 7 

   - งบประมาณคงเหลือ        648,200.00 บาท   5.37% 8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  9 

 10 

มติที่ประชุม รับทราบ 11 

    12 

วาระท่ี 3.8  ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 13 

สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือน14 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 จ านวน 4 ฉบับ โดยได้เวียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร15 

ประกอบวาระ ดังนี้  16 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะไปศึกษา17 

ต่อและคุณสมบัติเพ่ิมเติม ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 18 

2565 ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน20 

พนักงาน  ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 21 

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1864/2565 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 22 

และพนักงานปฏิบัติหน้ าที่ แทนผู้ รักษาการแทนอธิการบดี  ฉบับลงวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 23 

                   4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1998/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฉบับ24 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 25 

 26 

มติที่ประชุม รับทราบ 27 

 28 

วาระท่ี 3.9 การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 29 

สรุปเรื่อง  นางสาวสายรุ้ง แก้วสว่าง รักษาการแทนหัวหน้าแผนกฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ 30 

ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ 31 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยอัตราก าลังแพทย์ รวมศูนย์การแพทย์ฯ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้สรรหา32 

แล้ว แพทย์ปฏิบัติงานปัจจุบัน 43 อัตรา แบ่งเป็น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 16 อัตรา และศูนย์การแพทย์ฯ 33 

จ านวน 26 อัตรา (แพทย์ 23 อัตรา ทันตแพทย์ 3 อัตรา)  34 
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              1 

มติที่ประชุม รับทราบ  2 

 3 

 4 

 5 

วาระท่ี 3.10 ผลการส ารวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  6 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 7 

สรุปเรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัย ยังคงมีนโยบายที่จะวัดความเข้าใจของบุคลากรใน8 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจ าทุก9 

เดือนนั้น     หน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการฯ คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมฯ ขอ10 

รายงานผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน11 

ภาพรวม ประจ าเดือนพฤศจิกายน และเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 12 
  13 

ตัวช้ีวัด 
คะแนนประจ าเดือน 

พฤศจิกายน ตุลาคม 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน   97.30 97.22 
2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน   95.43 94.50 
3. ด้านการใช้อ านาจของหน่วยงาน   95.91 95.53 
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   96.02 95.58 
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ

มหาวิทยาลัย   
94.43 94.65 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 95.82 95.50 

 14 
  จากผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในภาพรวมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565  15 

มีคะแนนการรับรู้เท่ากับ 95.82 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีคะแนนการรับรู้เท่ากับ 95.50 คะแนน แต่หาก16 

แยกดูรายละเอียดค่าคะแนนในแต่ละด้าน พบว่ามี 4 ด้านที่มีค่าคะแนนสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา และมีเพียง 1 ด้าน  17 

ที่ค่าคะแนนลดลง คือ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของมหาวิทยาลัย  18 

หน่วยงานเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ฯ จ านวน 49 หน่วยงาน  19 

ทุกหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ฯเกินร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์ตอบ และในเดือนพฤศจิกายน 2565 มี 8 20 

หน่วยงานที่ผู้ตอบเกินจ านวนผู้มีสิทธิ์ตอบ ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน (เดือนตุลาคม 2565 มี 20 หน่วยงาน) เนื่องจาก21 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับแนวทางการเก็บข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ โดย22 

จัดท าคิวอาร์โค้ดแยกแต่ละหน่วยงาน และขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับให้พนักงานในหน่วยงานตอบ23 

แบบวัดการรับรู้ตามจ านวนผู้มีสิทธิ์ และ1คนตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น  24 



12 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2565  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีบุคลากรเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ จ านวน 1 

1,369 คน จากทั้งสิ้น 1,376 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.64)  มีหน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้นไป 2 

จ านวน 31 หน่วยงาน (ร้อยละ 63.27)  คะแนนตั้งแต่ 85.00-94.99 คะแนน จ านวน 17 หน่วยงาน (ร้อยละ 3 

34.69) และคะแนนต่ ากว่า 85.00 คะแนน จ านวน 1 หน่วยงาน (ร้อยละ 2.04) โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร4 

ประกอบวาระ 5 

 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  7 

วาระท่ี 3.11 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหารจัดการ 8 

งานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ  9 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 10 

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 11 

(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า12 

กระดาษและค่าถ่ายส าเนาเอกสารจากการใช้ระบบฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของ13 

มหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะ14 

ส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ  จ านวน 605,409 แผ่น 15 

ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 96,865.44 บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยหก16 

สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 205,839.06 บาท (สองแสนห้าพันแปดร้อย17 

สามสิบเก้าบาทหกสตางค์) รวมเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 18 

302,704.50 บาท (สามแสนสองพันเจ็ดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  19 

 20 

มติที่ประชุม รับทราบ 21 

 22 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 23 

 24 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 25 

 26 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    27 

วาระท่ี 6.1   ผลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings และแนวทางการพัฒนา 28 

สรุปเรื่อง   รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้รายงานที่ประชุมเรื่องผล29 

การจัดอันดับ UI Green Metric Ranking ปี 2022 และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่30 

น าเสนอในที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 31 

  1. ด้าน Setting and Infrastructure (SI) ได้รับการประเมินคะแนนความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว32 

ในล าดับที่ 1 ของประเทศในด้านนี้ ได้รับคะแนนประเมิน 1350 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปี 2021 อยู่ที่ 225 คะแนน  33 

  2. ด้าน Energy and climate change (EC) ได้รับการประเมินคะแนนความเป็นมหาวิทยาลัยสี34 
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เขียวในล าดับที่ 14 ของประเทศ ได้รับคะแนนประเมิน 1475 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปี 2021 อยู่ที่ 250 คะแนน  1 

  3. ด้าน Waste (WS) ได้รับการประเมินคะแนนความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในล าดับที่ 9 ของ2 

ประเทศ ได้รับคะแนนประเมิน 1425 โดยมีคะแนนคงที่จากปี 2021 3 

  4. ด้าน Water (WR) ได้รับการประเมินคะแนนความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในล าดับที่ 6 ของ4 

ประเทศ ได้รับคะแนนประเมิน 850 โดยมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปี 2021 อยู่ท่ี 100 คะแนน 5 

   5. ด้าน Transportation (TR) ได้รับการประเมินคะแนนความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในล าดับที่ 3 6 

ของประเทศ ได้รับคะแนนประเมิน 1650 คะแนน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2021 อยู่ที่ 50 คะแนน 7 

  6. ด้าน Education and Research (ED) ได้รับการประเมินคะแนนความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 8 

ในล าดับที่ 20 ของประเทศ ได้รับคะแนนประเมิน 1375 คะแนน โดยมีคะแนนคงที่จากปี 2021  9 

 10 

 มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการด าเนินการ ทั้ง 6 ด้าน เพื่อให้ได้รับคะแนน11 

ประเมินเพิ่มขึ้นในการจัดอันดับจากสถาบันการประเมิน UI GreenMetric World University Rankings 12 

ส าหรับปี 2023 ต่อไป 13 

 14 

ประธานฯ ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และปิดประชุม  15 

 16 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 17 

 18 

 19 

                  นางเกศิณี  พรหมชาติ     นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 20 

หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการฯ   หัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ 21 

                 ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 22 


