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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  2/2564 
วันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุม (Meeting Room) ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ 

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

รายนามผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
5. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)   
7. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์  (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
9. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
11. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)  
14. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)     
15. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
16. อาจารย์ ดร.มณเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ/แทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติก าจร  กุศล (อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์/แทน 
     คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
23. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย (คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
24. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
25. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
26. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
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27. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
31. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
33. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา  ไชยศรียา  (รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา/แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา)
34. นายเอกราช  แก้วเขียว (หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
38. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
41. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
42. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
43. นางสาวใบบุญ  ทองชูด า  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ 
     แทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ) 
44. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
45. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
46. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)  
47. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
48. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
49. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
50. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
51. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
52. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
53. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
54. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
55. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
56. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ   ติดภารกิจอ่ืน 
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)  ติดภารกิจอ่ืน 
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3. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)   ติดภารกิจอ่ืน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)   ติดภารกิจอ่ืน 
6. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นายน าชัย  แซ่หลี  (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ  ศูนย์บริการการศึกษา) 
3. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล 
   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
พิธีก่อนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี                              
สรุปเรื่อง    ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  ของส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากโครงการสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์สายฟ้าน้อย ครั้งที่  16 ได้รับ 
โล่เกียรติยศและเงินรางวัล กว่า 30,000 บาท  โดยโครงการดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย และในปีนี้มีเพียง จ านวน 2  งาน และจาก 2 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลดีเด่น คือ มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นักศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
         1. ทีม 3 in 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกอบด้วย                  

- นายกอบบุญ  บูรโชควิวัฒน ์
- นางสาวศุภกานต์  อุ่นเมือง 
- นายรณกฤต  อ่ึงบ าเหน็จ 

2. ทีมมันปู  ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย  
- นางสาวกมลรัตน์  เสนาสวัสดิ์ 
- นายเจษฎากร  วาหะรักษ์ 
- นางสาวธิดารัตน์ กลั่นสุรินทร์ 
- นางสาวเปมิกา  ชุมข า 

 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมกับนักศึกษาส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ทั้งสองทีมดังกล่าวข้างต้น 
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พิธีก่อนวาระ 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบล่าสุด ระดับ  Fellowship รวมจ านวน 41 คน โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ตามล าดับ ดังนี้ 
ระดับ Senior Fellow 

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีระนุช  นิสภาธร (ส านักวชิาสหเวชศาสตร์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  สาระกุล  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 

ระดับ Fellow 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักด์ิ  ด่านวรพงศ์  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
2. อาจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  น้อยเจริญ  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์)  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์)   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต  ขจรเจริญกุล  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  ทับทรวง  (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล  (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)  
7. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์  (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)    
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  สุขมาก (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  อ่ิมใจ  (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)    
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์  วิปุลานุสาสน์  (ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)   
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด  สระโมฬี  (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)    
12. อาจารย์สุขสันต์  ช่างเหล็ก  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์)    
13. อาจารย์ศรุดา  คุระเอียด  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์)  
14. อาจารย์ ดร.สาลินี  ไชยกูล  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์)  
15. อาจารย์ ดร.จารุภา  เลขทิพย์  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
16. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นาเอก  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
17. อาจารย์ ดร.กุลวดี  กาญจนะ  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์  บรรลือพืช  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
19. อาจารย์สิริรักษ์  มู่เก็ม  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
20. อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  โจมฤทธิ์  (ส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
21. อาจารย์ณัฐพนธ์  ทรงนาคา  (ส านักวิชาเภสัชศาสตร์) 
22. อาจารย์ศศิพิมพ์  อิสระวัฒนา  (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
23. อาจารย์ ดร.เชาวนันท์  ขุนด า  (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
24. อาจารย์สุพพัต  รุ่งเรืองศิลป์  (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
25. อาจารย์กาญจนา  หฤหรรษพงศ ์ (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
26. อาจารย์เจริญพร  บัวแย้ม  (ส านักสารสนเทศศาสตร์)  
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27. อาจารย์วิรัมภา  ตั้งไล่  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)  
28. อาจารย์ ดร.สุวรรณา  มูเก็ม  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
29. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  
30. อาจารย์ภูวศินทร์  บัวเกษ  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  
31. อาจารย์ ดร.นิรชร  ชูติพัฒนะ  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
32. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา  (ส านักวิชาการจัดการ)   
33. อาจารย์ทัดดาว  รักมาก  (ส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
34.  อาจารย์ ดร.เกตุมาตุ  ดวงมณี  (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 
35. อาจารย์ ดร.ตฤณ  ไอยะรา  (ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)   
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลกัษณ์นารา  ขวัญชุม  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)  
37. อาจารย์เบนจามิน  พันเมย (Mr.Benjamin Panmei)  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
38. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง  จันทา  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
39. อาจารย์ ดร.เขมนิจ  วัฒนทินโชติ  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)  

 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และ ระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    

1. การยกเลิกสัญญางานถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 
  2. การยกเลิกสัญญาการก่อสร้างที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป  
 3. การอนุมัติก่อสร้างสนามฟุตซอล โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนาม
กีฬา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศ/จัดหาผู้รับจ้าง  
  4. การอนุมัติให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน 13.8 ล้านบาท ขณะเดียวกันขอให้
ปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ด้วย และได้ผู้รับจ้างแล้วเช่นกัน ในวงเงิน 8 ล้านบาทเศษ 
โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ จะต้องใช้งบประมาณในปี 2565 อีกบางส่วนด้วย 
  5. แผนป้องกันน้ าท่วมแบบถาวร มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าแก้มลิงบริเวณตลาดศุกร์    
วลัยนิวาส 10 และเรือนวลัย เพ่ือให้น้ าระบายออกสู่คลองเกียบและไม่ให้ไหลมาลงที่อ่างเก็บน้ า 2 รวมทั้งจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือสูบน้ าที่บริเวณกล้าดี และอ่างเก็บน้ า 2 โดยจะจัดท าแผนและงบประมาณเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 6. เรื่องปัญหาที่ดินภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้บังคับคดีและท าให้ราษฎร จ านวน 22 
ราย ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้ยินยอมให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว จึงขอให้รองอธิการบดี



6 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 

 

ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม เ ร่ง
ติดตามเรื่องเพ่ือให้ สปก. ออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎรดังกล่าวต่อไป 
 7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุมว่านอกจากโครงการตามข้อ 3 และ 4 ข้างต้น
แล้วยังมีโครงการอ่ืนๆ ที่ได้รับการอนุมัติเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 1) 
การก่อสร้างถนนแนวเขตฟาร์มมหาวิทยาลัย งบประมาณ 1 ล้านบาท 2) การจัดท าระบบสแกนประตูเข้า-ออก 
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 5 แสนบาท  3) การปรับปรุงสตูดิโอของส่วนสื่อสาร
องค์กร งบประมาณ 2.2 ล้านบาท  4) การปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและจัดซื้อระบบส ารองข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล งบประมาณ 1.95 ล้านบาท 5) การจัดท าระบบสารสนเทศของศูนย์บริการการศึกษา งบประมาณ 6      
ล้านบาท และ 7) การปรับปรุงห้องน้ าหอพักนักศึกษา 4 หลัง 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งท่ี  1/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  1/2564 เมื่อวัน
พุธที่ 10 มกราคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส 
เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  
1/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ ณ ห้องประชุมหน่วย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 การจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ ประจ าปี 2564 
สรุปเรื่อง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายงดการจัดกิจกรรมงาน
วลัยลักษณ์เดย์ ประจ าปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยให้มีเฉพาะการจัดพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29 ในวันที่ 29 
มีนาคม 2564 เป็นการภายในเท่านั้น  โดยขอความร่วมมือบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของมหาวิทยาลัย   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1           รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง     นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ วิศวกร ส่วนบริการกลางได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนมกราคม 2564 และแนวทางการประหยัดพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,184,869 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,459,247.75 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวม ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ
หน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 
และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน   
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 6.2  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ 
จ านวน 2,518,846,300 บาท ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไป (ผูกพัน + จ่ายจริง) จ านวน 1,024,892,421 
บาท คิดเป็น 41% คงเหลือ จ านวน 1,493,953,879 บาท คิดเป็น 59.31% 
                    ในส่วนของ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับสุทธิ 
74,488,783 บาท และจ่ายสุทธิ 61,942,602 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และ 
วิทยาลัยนานาชาติ  รายรับสูงกว่ารายจ่าย 12,546,181 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 6.3   สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปเรื่อง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุมเรื่องสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ว่าตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 250/2564 เรื่องผ่อนคลาย
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-
19 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564  ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ออกประกาศมาตรการเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564   
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มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 
 
 
 
วาระท่ี 6.4  ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

(อาคาร A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร  
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ) รายงานความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(อาคาร A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 3.08% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 7.68% ผลงานจริงต่ ากว่า
แผนงาน 4.60% จ านวนวันที่ล่าช้ากว่าแผนงานหลัก 26 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 77 วัน คงเหลือ 478 
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 
(9) อ่ืนๆ  = 161,058,299.99 บาท  

4) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
- อาคาร A   

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 0.57% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 6.59% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 1.27% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 3.26% 

      (รวมผลงาน แล้วเสร็จ 0.62%) 
- อาคาร B  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 1.74% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 2.73% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 3.52% 
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 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 2.40% 
(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 1.23%) 

- อาคาร C  
 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 1.02% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 1.93% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 3.32% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 3.81% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 0.87%) 
- อาคาร D   

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 0.60% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 2.70% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 0.69% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 1.63% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 0.67%) 
- ดาดฟ้าอาคาร B C D   

 อาคาร B  ยังไม่มีการด าเนินการ 
 อาคาร C และ D  ด าเนินการงานระบบท่อดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 

14% 
- อาคาร F    

 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 15.25% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 1.62% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 3.61%) 
- อาคารที่พักบุคลากร      

 ก าหนดส่งครุภัณฑ์และระบบปรับอากาศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
- โถงลิฟท์และทางเดิน   ยังไม่มีการด าเนินการ 
- อ่ืนๆ    

 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 0.08% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 1.55% 
 งานโครงสร้าง  แล้วเสร็จ 0.05% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 4.79%) 
- การเบิกจ่ายงวดงาน ตามสัญญาเบิกจ่ายงวดที่ 1 ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 5% ภายใน 

30 วันนับจากวันเซ็นต์สัญญา (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)    
 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอให้น าเสนอเรื่องความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเรื่องสืบเนื่องในที่ประชุมบริหารทุกครั้ง  
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วาระท่ี 6.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลความร่วมมือการใช้งานระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 

เพื่อใช้เป็นคะแนนหน่วยงาน   
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ใน
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. 2561-2580)  ให้มีการใช้วิธีการลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Signature) ส าหรับบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดให้ใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล   (Digital Office Management System : DOMS)  เป็น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9  กันยายน 2563  เป็นต้นมา และให้มีการใช้วิธีการ 
ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการจัดท าเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การขออนุญาต
การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา ค าสั่งการเรื่องต่าง ๆ  ของผู้บริหาร ในระบบ DOMS  และเสนอเอกสาร
ผ่านระบบเครื่องข่ายสากล (internet) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  นั้น 
                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งได้รับนโยบายมาจากท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ส่วนอ านวยการ
และสารบรรณร่วมกับศูนย์ เทคโนโลยีดิจิทั ล  จัดประชุมร่วมกับผู้ดูแลระบบประจ าหน่วยงาน   เมื่ อ
วันที่  28  มกราคม  2564 เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการส านั กงาน
ดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (DOMS)  พร้อมทั้งสาธิตการติดตามรายงานการใช้งานระบบ  โดยมหาวิทยาลัย
มีนโยบายให้บุคลากรใช้งานระบบดังกล่าวทุกคน และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความร่วมมือการใช้งาน    
ระบบฯ ในแต่ละเดือน ในระดับบุคคล (บุคลากร) ต้องด าเนินการเรื่องที่ได้รับส าเร็จ ร้อยละ 80  ของเรื่องที่ตน
รับเข้าในแต่ละเดือน  และระดับหน่วยงานจะประเมินผลจากการให้ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ 
ร้อยละ 90 (หมายความว่า บุคลากรของหน่วยงานที่ด าเนินการกับเรื่องที่ได้รับร้อยละ 80 ต้องมีจ านวนร้อยละ 
90 จะได้รับคะแนนเต็ม หรือผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 100)  ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 -30 กันยายน 2564  เป็นประจ าทุกเดือน  ส่วนอ านวยการและ        
สารบรรณซึ่งได้รับมอบหมายให้รายงานผลการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ต่อที่ประชุมบริหารจะน าผล
การให้ความร่วมมือมารายงานต่อที่ประชุมบริหารทุกเดือน  และมหาวิทยาลัยฯ จะน าผลคะแนนความร่วมมือ
ดังกล่าวเป็นคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1    การรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษาผ่าน
ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 หรือรอบ Portfolio ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 
24 มกราคม 2564 ผลปรากฎว่ามีนักเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 มากกว่า 
1 เท่าตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 2,531 คน ผลปรากฏว่ามีนักเรียนจากทั่ว
ประเทศสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวนทั้งสิ้น มากกว่า 6,300 คน ในจ านวน
นี้มีนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจ านวน 4,639 คน และยังมีนักเรียนที่สมัครสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่าง
การคัดเลือกอีก จ านวน 1,600 คน ซึ่งจะท าให้ยอดนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 นี้มากกว่า 5,000 คน 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 

 

  
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 7.2 การจัดสรรที่พักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สรุปเรื่อง เนื่องจากขณะนี้ยังมีคณาจารย์ที่ต้องพักอาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าที่ พักให้เดือนละเกือบหนึ่งแสนบาท อธิการบดีจึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ หารือร่วมกันเรื่องการจัดสรรที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรจาก
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ที่มีสิทธิ์ให้ย้ายไปพักในที่พักของบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งขอให้     
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรส ารวจผู้บริหารที่พักอยู่ภายในวลัยนิวาสด้วย ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ผู้บริหารย้าย
ไปพักที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ด้วยเพ่ือจะได้ย้ายอาจารย์จากภายนอกเข้ามาพักแทนที่ต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารหารือร่วมกับผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ และหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเรื่องการจัดสรรที่พักให้บุคลากรดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                       นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนอ านวยการฯ         รักษาการแทนหวัหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                     ผตูรวจรายงานการประชุม 
 
   


