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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 9/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  9/2564 
วันพุธที่  8  กันยายน  2564   เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

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

รายนามผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 
    แพทยศาสตร์) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
    ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
7. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สุขสุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
11. ดร.มงคล ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)    
12. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)      
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
14. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา  รัตนรัตน์ (รองคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)   
19. อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/แทนคณบดีส านักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตร์ฯ) 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
22. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริุจ  ถิ่นนคร  (รองคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/แทน 
     คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมฯ)  
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25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
26. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
27. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
28. ศาสตราจารย์คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ (รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ/แทนคณบดีวิทยาลัย 
     ทันตแพทยศาสตร์ฯ) 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย (รองคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชา 
     รฐัศาสตร์และนิติศาสตร์) 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
33. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
35. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
36. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)     
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
40. นางวรพิดา  คงช่วย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร  (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ) 
44. อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ 
     แทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ) 
45. นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล  (หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไปและธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
46. นางสาวใบบุญ  ทองชูด า (รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ 
     แทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ)   
47. นางสาวหัฏฐกานต์  กรัณย์ไพศาล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
48. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
49. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 
50. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
51. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
52. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
53. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
54. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
55. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 
56. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)         
57. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
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58. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา  ติดภารกิจอ่ืน 
    พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรุักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)               ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ธีรวัฒน์  กล่าวเกลี้ยง (อาจารย์ประจ าส านักวิชาศิลปศาสตร์) 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย บุญส่ง (วิศวกร  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่ง 
   ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ) 
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นายเสมอไหน เพ็งจันทร์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริการวิชาการ) 
5. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาววรัญญา  พละบุญ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
7. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
8. นางสาวปัญญ์รวี  พูลเกิด  (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
   ก่อนเริ่มการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เลขานุการที่ประชุมบริหารได้แสดงตน และด าเนินการตรวจสอบผู้เข้า
ประชุมด้วยการขานชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน 
หัวหน้าส่วน/หน่วย ผู้จัดการโครงการ ตามล าดับ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แสดงตน จ านวน 59 ท่าน โดยมี
นายธนชัย ค าสมาน ต าแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท าหน้าที่ควบคุมระบบ
การประชุม 
  

            อธิการบดีท าหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
พิธีก่อนวาระ 1 กิจกรรมการกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง       ตลอดระยะเวลา 29 ปี แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ล้วนก่อ
เกิดจากการเสียสละแรงกาย แรงใจ และการมุ่งม่ันน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่มีของบุคลากร มาประยุกต์ใช้
ในการท างานตามภาระหน้าที่ของแต่ละคน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติ
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หน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยจนมีอายุครบเกษียณ จ านวน 9 ท่าน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 ท่าน และ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคัม (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ  เสนาค า  (ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  นนทเภท (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 
5. อาจารย์นทมน  กลิ่นมณี  (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 
6. นายอาคม  จิตร์พาณิชย์  (ส่วนนิติการ) 
7. นางภัทรพร  เพชรวรพันธ์  (ส่วนพัสดุ) 
8. นายณัฐพร  แตงอ่อน  (ส่วนอาคารสถานที่) 
9. นางทัศนีย์  จิตแจ่ม  (ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้ง 9 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มก าลังความสามารถให้กับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา มหาวิทยาลัยจึงมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม 
“กตเวทิตาจิต” ให้กับบุคลากรทั้ง 9 ท่าน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบกิจกรรมเชิดชูเกียรติผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์  พร้อมทั้งจัดแสดง
นิทรรศการผลงานของผู้เกษียณผ่านสื่อออนไลน์และบริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารบริหาร 

อธิการบดีได้มอบโล่ให้แก่บุคลากรเกษียณอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ ล าดับที่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  นนทเภท        
3) นางภัทรพร  เพชรวรพันธ์  และนางทัศนีย์  จิตแจ่ม โดยมีผู้บริหาร รวมถึงประชาคมชาววลัยลักษณ์ ซ่ึงเข้า
ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “กตเวทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
ที่ประชุมและประชาคมวลัยลักษณ์ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
“กตเวทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 รวมจ านวน 9 คน  
 
พิธีก่อนวาระ  2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานเด่น โดยอธิการบดี
ไดม้อบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดี  ดังนี้ 

1. ศูนย์บริการวิชาการและโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว   เป็นหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับโลก  Impact Rankings 2021  โดย Times 
Higher Education (THE) 

2. นางณัชธัญนพ สุขใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้รับการอนุมัติให้
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพเสนอ  ซึ่งเป็นพนักงานรายแรกที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ ระดับช านาญการ 
 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อหน่วยงานและบุคลากรผู้มีผลงานเด่นดังกล่าวข้างต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. การท าสัญญาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ผู้รับจ้างจะลงนามท าสัญญา ใน 
วันที่ 13 กันยายน 2564 ในวงเงิน 245,870,000 บาท 

  2. ความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบระบายน้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 
     2.1 พ้ืนที่แปลงสวนยาง-แปลงขนุน-ป่าไผ่ (แก้มลิงตลาดศุกร์) มีการขุดแก้มลิงบริเวณ 

ตลาดศุกร์ รับน้ าจากพ้ืนที่เพ่ือสูบออก ก่อสร้างสถานีสูบน้ าจากอุทยาน ติดตั้งเครื่อง 
สูบน้ าแบบเครื่องยนต์ 2 เครื่อง โดยย้ายปั๊มมาจากสถานีสวนวลัยลักษณ์ สูบน้ าออก
จากคลองเกียบด้านทิศใต้ ปัจจุบันมีความคืบหน้า 30% ก าหนดแล้วเสร็จประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายน 

2.2 งานปรับปรุงแนวถนนคันกั้นน้ า (แนวคันไดว์) แปลงสวนปาล์ม ได้มีการปรับระดับ
ถนนตามแนวเขตแดนพ้ืนที่มหาวิทยาลัย (แนวคันไดว์) ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร แล้วเสร็จ โดยระดับคันถนนแนวเขตสูงเท่ากับแนวถนนคันไดว์เดิม และ
เชื่อมต่อจากถนนเดิมตามแนวคลองชลประทานแปลงสวนปาล์มไปจรดแนวเขต
มหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันตก (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ถนนแนวคันกั้นน้ ามี
ความกว้าง  3 เมตร และห่างจากคลองเกียบประมาณ 2 -5 เมตร ซึ่งขณะนี้ อยู่
ระหว่างด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ า วางท่อลอดระบายน้ า และติดตั้งประตูระบาย
น้ าที่ทางออกคลองชลประทาน-คลองเกียบ เพ่ือบังคับระดับการเก็บและระบายน้ า 
ปัจจุบันมีความคืบหน้า 30%   

       2.3 พ้ืนที่กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร วลัยนิวาส 1-10 มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ า พร้อม 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 2 เครื่อง เพ่ือสูบระบายน้ าออกคลองเกียบด้านทิศตะวันออก 
ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเพ่ิมเติมเชื่อมต่อกับคูระบายน้ าคอนกรีตเดิม ในบริเวณ 
กลุ่มท่ีพักบุคลากรวลัยนิวาส 1-3 เพ่ือระบายน้ าลงแก้มลิง ขุดแต่งคูระบายน้ าโดยรอบ 
ของกลุ่มวลัยนิวาส 7-10 เพ่ือระบายน้ าลงแก้มลิง และขุดวางท่อระบายน้ าเชื่อมต่อ 
คูระบายน้ าจากกลุ่มวลัยนิวาส 7-10 และแปลงปลูกขนุนมายังแก้มลิงหอพักวลัยนิวาส 4 

       2.4 ปรับปรุงระบบระบายน้ าพ้ืนที่เขตการศึกษาชั้นในรอบถนนสี่เลน ติดตั้งปั๊มไฟฟ้า 2  
เครื่อง ปั๊มเครื่องยนต์ 1 เครื่อง ที่สถานีสูบระบายน้ าแก้มลิงกล้าดี สถานีระบายน้ า  
อาคารวิชาการ 9 (วังหมาก) ปัจจุบันมีปั๊มเครื่องยนต์ 1 เครื่อง อยู่ระหว่างติดตั้งปั๊ม 
ไฟฟ้าเพ่ิม 2 เครื่อง 

       2.5 ปรับปรุงระบบระบายน้ าพ้ืนที่เขตหอพักนักศึกษา ติดตั้งปั๊มเครื่องยนต์ จ านวน 2  
เครื่อง บริเวณสถานีสูบระบายน้ าแก้มลิงหอ 1 

       2.6 พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 2 (สวนวลัยลักษณ์) ได้มีการก่อสร้างสถานีติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
เพ่ิมเติม 2 เครื่อง และรอด าเนินการย้ายปั๊มเครื่องยนต์เดิมออก 2 เครื่อง เพ่ือน าไป 
ติดตั้งใช้งานที่แก้มลิงตลาดศุกร์ (แปลงสวนยาง-ป่าไผ่) 

       2.7 พ้ืนที่แปลงทุเรียน (รับน้ ามาจากบ้านพักรับรอง) มีการวางท่อระบายน้ า ขนาด 1.2 
เมตร เพื่อระบายน้ าจากอ่างเก็บน้ า 1 แยกจากทางระบายน้ าเดิมของแปลงทุเรียน 
และวางท่อระบายน้ าขนาด 1.2 เมตร จ านวน 2 แถว บริเวณแยกโคกเหล็ก เพ่ือแยก 
การระบายน้ าจากแปลงทุเรียน รวมถึงขุดเชื่อต่อแนวคูระบายน้ า เพ่ือปรับทิศทาง 
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การระบายน้ าในพื้นที่แปลงสวนทุเรียน และปิดท่อลอดระบายน้ าถนนเข้าสวนทุเรียน 
  3. การท าแนวคันดินด้านทิศใต้ฝั่งตะวันออกและโครงการแก้มลิงของกรมชลประทานหลังศูนย์

การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถึงวัดคลองดิน ถมดินปรับระดับถนนตามแนวเขตแดนพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (แนวคันไดว์) ด้านทิศใต้ตลอดแนวคลองเกียบ-คลองสาน ระยะทางรวมประมาณ 2.6 กิโลเมตร 
ระดับคันถนนแนวเขตสูงเท่ากับแนวถนนคันไดว์เดิม โดยเชื่อมต่อจากทางแยกถนนวัดคลองดินไปจรดแนวเขต
มหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันออกที่จุดก่อสร้างโครงการแก้มลิงของกรมชลประทาน ความกว้างคันทาง 3 เมตร 
ความลาดเอียงด้านข้าง Side Slope เท่ากับ 1:1 ห่างจากแนวคลองเกียบ-คลองสาน ประมาณ 2-5 เมตร  

แผนการด าเนินงานของกรมชลประทาน จะด าเนินการขุดแก้มลิง โครงการอ่างเก็บน้ ากรม
ชลประทานหลังศูนย์การแพทย์ฯ ขนาดความจุ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในพ้ืนที่ชุมชนหลังศูนย์การแพทย์ฯ และพ้ืนที่วัดแสงแรงตลอดจนใช้เป็นอ่างกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคของมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย 

  4. การท าแนวคันดินด้านทิศตะวันตก เชื่อมต่อจากแนวคันไดว์ที่คลองเกียบมายังคลองตูล 
เพ่ือป้องกันน้ าท่วมแนวเขตศูนย์สมาร์ทฟาร์มด้านทิศตะวันตก (แนวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้าง 

  5. ก่อสร้างรั้วก าแพงด้านทิศเหนือ ฝั่งตะวันตกเพ่ือเป็นแนวเขตของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อจาก
แนวถนนทางหลวงชนบท (เส้นทางชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ที่คลองวังแร่ (แปลงมะพร้าวน้ าหอม) 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  8/2564 
สรุปเรื่อง            ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันพุธที่ 
11 สิงหาคม  2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      
สรุปเรื่อง            ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้ง  8/2564 
เมื่อวันพุธที่  11 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบร้อย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนสิงหาคม 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,234,031 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,623,270.54 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวมประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อ
เทียบกับหน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  และ
งดการจัดกิจกรรมต่างๆ    
  นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ ได้รายงานที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อย ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. ผลการก่อสร้างอาคารควบคุม  แล้วเสร็จ 70 % 
2. ผลงานก่อสร้างสายส่งระบบ  แล้วเสร็จ 90 % 

รวมผลงานสะสม แล้วเสร็จ 80% 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ รายงานความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (อาคาร A B C และ 
D) จ านวน 4 อาคาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 44.07% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 52.12% ผลงานจริงช้ากว่า
แผนงาน 6.56% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 36 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 287 วัน คงเหลือ 268
วัน 

3) มูลค่างาน 782,671,275.40 บาท ประกอบด้วย 
(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) ดาดฟ้า อาคาร B C และ D = 59,587,971.78 บาท 
(6) อาคาร F  = 40,848,443.62 บาท 
(7) ที่พักบุคลากร  = 31,645,208 บาท 
(8) โถงลิฟท์และทางเดิน  = 610,000 บาท 
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(9) อ่ืนๆ  = 161,058,299.99 บาท  
4) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

- อาคาร A  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 64.90%  
- อาคาร B  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 45.59% 
- อาคาร C  ผลงานสะสม  แล้วเสร็จ 37.67% 
- อาคาร D  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 46.66% 
- ดาดฟ้าอาคาร B C D  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 35.47% 
- อาคาร F ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 81.31%    
- อาคารที่พักบุคลากร  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 70.97% 
- โถงลิฟท์และทางเดิน   (ยังไม่ด าเนินการ)      
- งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 72.75% 
5) การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 8 แล้ว เบิกเงิน 71,600,000 บาท โดย    

ผู้รับจ้างเบิกเงินสะสมแล้ว จ านวน 447,500,000 บาท   
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ/ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ได้
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอใน
ที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 72.95% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 92.98% ผลงานจริงช้า
กว่าแผนงาน 20.03% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 104 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 518 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 495 วัน คงเหลือ 
23 วัน 

3) มูลค่างาน 166,900,000 บาท ประกอบด้วย 
(1) ประเภทงานก่อสร้าง 
     - หมวดงานถนนและลานจอด  แล้วเสร็จ 0.00% 
     - หมวดงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร  แล้วเสร็จ 52.99% 
     - หมวดงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 73.88% 
     - หมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 63.95% 
     - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  แล้วเสร็จ 99.54% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 72.95%) 
  4.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

 หมวดครุภัณฑ์สุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 82.31% 
 หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์  แล้วเสร็จ 29.32% 
 หมวดครุภัณฑ์ลอยตัว  แล้วเสร็จ 2.06% 
 หมวดงานระบบลิฟท์โดยสาร  แล้วเสร็จ 80.00% 
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 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 91.49% 
 หมวดครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร แล้วเสร็จ 50.49% 

(รวมผลงาน แล้วเสร็จ  52.10%) 
6) การเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 8 แล้ว เบิกเงิน 16,690,000 บาท  

โดยผู้รับจ้างเบิกเงินสะสมแล้ว จ านวน 108,485,000 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 6 กันยายน 2564  
สรุปเรื่อง   ปีงบประมาณ 2564 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดอ้นุมัตงิบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,368,899,000 บาท ณ วันที่ 6
กันยายน  2564 มีผลรับจริง จ านวน 2,345,615,545.91 บาท คิดเป็น 99.02%  

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน  2,523,945,700 บาท   ณ วันที่ 6 
กันยายน 2564   มีผลผูกพันและใช้จริง 2,269,924,524.56 บาท  คิดเป็น 91.49%  
งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน  211,165,595.44 บาท  คิดเป็น 8.51%  

                     ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีรายรับสุทธิ 
322,509,781  บาท และรายจ่ายสุทธิ 307,894,653 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 14,615,128 บาท  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 70,686,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 วงเงินงบประมาณ 
11,500,000 บาท ประกอบด้วย  
     1.1 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1  
     1.2 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  
     1.3 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8   
  สรุปความก้าวหน้าทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 95.69% ซึ่งตรวจรับงานแล้วเสร็จ 3 งวด จาก
ทั้งหมด 5 งวด โครงการล่าช้ากว่าแผนเดิมที่วางไว้ เนื่องจากประสบปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ซึ่งผู้รับเหมายืนยันว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 
  2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท  
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  3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 วงเงินงบประมาณ 8,150,000 บาท ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 68.94% ซึ่งตรวจรับงานงวดที่ 3 
จากทั้งหมด 5 งวด โดยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 วงเงินงบประมาณ 12,980,000 บาท ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 100% ส่ง
มอบงานเรียบร้อยแล้ว 
  5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 วงเงินงบประมาณ 3,400,000 บาท  
  6. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่พักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  วงเงิน
งบประมาณ 1,320,000 บาท ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 88.00%  ผู้รับจ้างฯ ได้ท าหนังสือขอขยายเวลา
ก่อสร้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ วงเงินงบประมาณ 2,800,000 บาท ทั้งโครงการผลงานสะสมแล้วเสร็จ 15.00%   
  8. ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท  ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัทฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการภายในเดือนกันยายน 2564 
  10. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 7 จ านวน 17,100,000 บาท ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ห้อง  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 4 
ห้อง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 ห้อง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของทุกส านักวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการประกาศร่าง TOR แล้ว 
  11. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 2,530,000 บาท ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  12. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 วงเงิน 6,000,000 บาท  ได้ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
  13. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8  วงเงินงบประมาณ 1,290,000 บาท ได้ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนส่งส่วนพัสดุเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 วาระท่ี 3.7  รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร 
  จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 

ค่ากระดาษ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564  
สรุปเรื่อง        ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 โดยในเดือนสิงหาคม 2564  ผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ 502,701 
แผ่น (เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ) ส่งผล
ให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย  เป็นเงิน 80,432 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบสอง
บาท)                   

อนึ่ง  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก
ที่ 3  มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าการที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (DOMS) มาใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน    
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ระบบสนับสนุนให้งานของมหาวิทยาลัยด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งในช่วงการระบาดของโรค  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ 
eSignature มากยิ่งขึ้น  มีการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรับ -ส่งหนังสือผ่าน Digital Workflow ใน
ระบบ DOMS เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งส่วนอ านวยการและสารบรรณ   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ให้การแนะน าและ     
ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานให้แก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ   และจะเร่งประสานการจัดซื้อ
ฮาร์ดดิสก์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย และการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้านการบริหารจัดการ
งานส านักงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยการใช้งานระบบ DOMS 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
วาระท่ี 5.1   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานสายปฏิบัติการ 
    วิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564  
สรุปเรื่อง    เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานภาระ
งานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพ่ือใช้ในการมอบหมายการปฏิบัติงาน การท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน และใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ร้อยละ 50 ของ
คะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานเต็ม ร้อยละ 100 และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ  
                     ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องนี้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจึงได้มีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยแต่งตั้งให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
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คณะท างาน ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป แล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามกระบวนการ รวมทั้งให้ท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ และในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กรได้ประชุมคณะท างานฯ จ านวน 4 ครั้ง  ซึ่งคณะท างานฯ ได้ก าหนด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย              
วลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
                     ทั้งนี้ จากการประชุมคณะท างานก าหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น า (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
เสนอที่ประชุมบริหาร เพ่ือทราบและพิจารณาแสดงความคิดเห็นด้วย จากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาตามกระบวนการต่อไป 
            โดยสรุปสาระส าคัญของมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
มีดังนี ้
                   1. ระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปีประเมิน เท่ากับ 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วันท าการ วันละ 7 ชั่วโมง 
ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    2. พนักงานต้องมีภาระงานรวมทุกประเภทในรอบปีประเมิน ต้องมีสัดส่วนภาระงาน ดังนี้ 

ประเภทภาระงาน สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. ภาระงานตามภารกิจหลัก (Function Base) 70 
2. ภาระงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda Base) 

20 

3. ภาระงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and  
    Innovation Base) หรือผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงาน 
    เชิงสังเคราะห์ หรือผลงานเชิงพัฒนาตามภารกิจหลัก หรือ 
    ผลงานประเภทหนังสือฉบับสมบูรณ์ 

10 

รวม 100 
 

                    3. ก าหนดสัดส่วนภาระงานของต าแหน่งบริหารจัดการ กลุ่มต าแหน่งหัวหน้าส่วน หัวหน้า
หน่วย หัวหน้าส านักงาน หรือต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่า และกลุ่มต าแหน่งหัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่าย 
                     4. พนักงานกลุ่มต าแหน่งปฏิบัติการและวิชาชีพที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานประจ า หรือพนักงานสัญญาประจ าแล้ว ให้มีสัดส่วนภาระงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
(Research and Innovation Base)  ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
ไว้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากภาระงานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพฯ มีความหลากหลาย ที่จึงขอให้มีการทบทวนภาระงานบางประเภท โดยเฉพาะงานวิจัย 
เพราะพนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและลักษณะงานเป็นการ
ให้บริการหรือประสานทั่วไป จึงมีข้อจ ากัดในการท างานวิจัย 
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  2. มีข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564 ในข้อ 7 แบ่งภาระ
งานเป็น 3 ประเภท คือ  
                              (1) ภาระงานตามภารกิจหลัก สัดส่วนร้อยละ 70 
                              (2) ภาระงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
                                   สัดส่วนร้อยละ 20  
                              (3) ภาระงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมฯ  สัดส่วนร้อยละ 10  
                              ควรปรับให้มีความยืดหยุ่น กรณีที่บางหน่วยงานมีเฉพาะภารกิจหลัก โดยไม่มีภาระ
งานประเภท (2) ควรอนุโลมให้น า (1) และ (2) มารวมกัน เป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ได ้                
        3. เมื่อพนักงานได้อ่านข้อความเกี่ยวกับภาระงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมฯ  ได้แก่ งาน
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยอ่ืน งานนวัตกรรม งานเชิงวิเคราะห์ งานเชิง
สังเคราะห์ และหนังสือ พนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินควร ดังนั้น ควรท าความเข้าใจกับ
พนักงานว่าจะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 
   3. ในส่วนของการจัดท าคู่มือ/ผลงานเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ ซึ่งมี
ผู้ได้รับการอนุมัติให้เป็น "ผู้ช านาญการ" คนแรกแล้วนั้น เท่าที่ทราบพนักงานคนดังกล่าวต้องใช้ความพยายาม
และใช้เวลามากพอสมควร  ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเกณฑ์และกระบวนการพิจารณา
ใหม่ซึ่งน่าจะยากมากข้ึนกว่าเดิม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป  โดยมอบหมายให้คณะท างานก าหนดมาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป และส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างาน พิจารณาและทบทวน 
(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัย    
วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ท่ีประชุมให้ไว้ข้างต้น ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามกระบวนการต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  วลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
สรุปเรื่อง         ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ซึ่งเป็นปีที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมิน โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนดให้มีการประเมินผลจากข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ (1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  (2) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (3 ) การตรวจการเปิ ด เผยข้ อมู ล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 โดยผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 83 มหาวิทยาลัย 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.87  มีมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ AA) จ านวน 
6 มหาวิทยาลัย และมีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 94.99 (ระดับ A) จ านวน 71 มหาวิทยาลัย (ช่วง
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คะแนน 91-94.99 มีจ านวน 35 หน่วยงาน) ส าหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคะแนนประเมิน 91.03 
คะแนน อยู่ในระดับ A  โดยมีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 441 คน และมี
ผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 633 คน  สรุปคะแนนแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

 

                           
ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (91.03 คะแนน) เมื่อเทียบกับผลประเมินปีงบประมาณ 2563 (91.56 คะแนน) 
พบว่า คะแนนลดลง 0.53 คะแนน  

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2563 -2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

ผลต่าง 
2564 2563 

1 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 100.00 97.78 2.22 
2 การป้องกันการทุจริต (OIT) 100.00 100.00 - 
3 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 94.57 93.51 1.06 
4 การใช้อ านาจ (IIT) 91.08 90.96 0.12 
5 การใช้งบประมาณ (IIT) 90.12 91.32 (1.20) 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) 89.66 87.15 2.51 
7 การแก้ปัญหาการทุจริต (IIT) 88.90 89.65 (0.75) 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 82.11 82.80 (0.69) 
9 คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) 81.01 83.01 (2.00) 
10 การปรับปรุงการท างาน (EIT) 74.53 82.63 (8.10) 

คะแนนรวม 91.03 91.56 (0.53) 
 

มหาวิทยาลัยได้คะแนนประเมินลดลงใน 2 กลุ่มตัวชี้วัด จ านวนรวม 5 ตัวชี้วัด คือ 
1. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีคะแนนลดลง จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

       1.1) การใช้งบประมาณ  
       1.2) การแก้ปัญหาทุจริต 
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2. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีคะแนนลดลง จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
2.1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.2) คุณภาพการด าเนินงาน 
2.3) การปรับปรุงการท างาน 

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. มีข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนของตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ากว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้ 

1. คุณภาพการด าเนินงาน (81.01 คะแนน)   
     (1) ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ

ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด และให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด (79.93) 
         (2) เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ     
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (79.17) 

         (3) เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างาน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (78.90) 

     (4) ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (71.86) 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร   (82.11 คะแนน)   
      (1) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและเพ่ิมช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น (77.98) 
      (2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน 

(75.31) 
      (3) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน (72.81) 
        (4) เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงาน (89.26) 
3. การปรับปรุงระบบการท างาน (74.53 คะแนน) โดยผู้ประเมินมีข้อแนะน า ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน (69.50) 
(2) เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน (69.76) 
(3) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น (61.24) 
       (4) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  (73.90) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.2  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์ประจ าส านักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาทั่วไป  รายงานที่ประชุมเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายเพ่ือน าไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้จัดท าโครงการต่างๆ ได้แก่ 
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1) โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลการลดใช้กระดาษและพลาสติกของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย          
2) การประเมิน carbon footprint ของโรงคัดแยกขยะและหลุมฝังกลบขยะ 3) การประเมินประสิทธิภาพ
ของเส้นทางการเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะ  4) การจัดท าป้ายอธิบายรายละเอียด สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ/จุด
วางถังขยะ (เหมา) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกจุด  5) จัดท าต้นแบบ Smart bin โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ชุด
ทดลองมาพัฒนาโปรแกรม และพัฒนาระบบ และ 6) ท าต้นแบบ Eco-block โดยการด าเนินการประกาศรับ
บริจาคขยะพลาสติก และรวบรวม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต Eco-block เพ่ือขยายผลและน าไปใช้ในงาน
ต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.3 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม กรณีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 
  - ขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป –  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 
 


