
1 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 5/2564  เมื่อวันพุธที่  12 พฤษภาคม 2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  5/2564 
วันพุธที่  12  พฤษภาคม  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  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/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 
    แพทยศาสตร์) 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
5. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
8. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์  (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
10. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)       
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
12. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)  
16. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)     
17. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
23. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
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25. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
28. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
32. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
34. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
35. นายเอกราช  แก้วเขียว (หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
39. รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)    
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
41. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
44. อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ 
      แทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ)   
45. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
46. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย)   
47. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
48. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
49. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเ์ดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)   
50. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)       
51. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
52. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
53. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
54. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
55. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
56. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
57. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 



3 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 5/2564  เมื่อวันพุธที่  12 พฤษภาคม 2564 

 

59. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนา  ติดภารกิจอ่ืน 
    การเรียนการสอน) 
2. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล 
   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นายอัครวิทย์  ดอกกฐิน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาววรัญญา  พละบุญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   
    1. ผลการรับนักศึกษา TCAS รอบ 2 มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 777 คน ซึ่งหากรวมกับผู้ยืนยัน
สิทธิ์รอบท่ี 1 แล้วจ านวน 1,761 คน  รวมทั้งสองรอบมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 2,538 คน 
    2. การปรับปรุงห้องน้ าหอพักนักศึกษา 4 หอ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน 13,910,000 บาท  
    3. การเตรียมการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564  ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมอบหมายหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 ขอให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาและผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและ 
     สื่อการศึกษาเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้สื่อ 
     โดยก าหนดให้นักศึกษาอบรมการใช้สื่อส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์   
3.2 ขอให้คณบดีแจ้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีการแนะน าวิธีการเรียนการ 
     สอนออนไลน์ก่อนการสอน ประมาณ 10 นาที  
3.3 ส าหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในส่วนของอธิการบดีพบนักศึกษา นั้น ขอให้ 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ช่วยพิจารณาว่าจะด าเนินการลักษณะใด โดย 
     ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
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    4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารไดร้ายงานที่ประชุมเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาที่ติดเชื้อ 4 คน ซึ่งรักษาหายป่วยแล้ว 3 คน เหลืออีก             
1 คน ก าลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานี และมีอาจารย์ที่ติดเชื้อ 1 คน ขณะนี้รักษาหายป่วย
และกลับไปพักฟ้ืนที่บ้านแล้ว 
    5. รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ ไดร้ายงานที่ประชุมเรื่องโรงพยาบาลสนามจังหวัด
นครศรธีรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 9 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 6 
ราย ผู้ป่วยหญิง 3 ราย  มีผู้ป่วยรักษาหายและกลับบ้านแล้ว จ านวน 2 ราย  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  4/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  4/2564 เมื่อวัน
พุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์ และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม        
ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้ง
ที่  4/2564  เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ ณ ห้องประชุมหน่วย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนเมษายน 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,241,258 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,693,031.03 บาท 
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เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวมประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อ
เทียบกับหน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

(อาคาร A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร  
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้ าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รายงานความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (อาคาร 
A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร ประจ าเดือนเมษายน 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 19.67% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 20.28% ผลงานจริงช้ากว่า
แผนงาน 0.61% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 3 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 168 วัน คงเหลือ 387 
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 29.99% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 4.78% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 59.35% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 39.49% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 76.95% 
 งานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ 28.75% 
 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 2.13%  
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 28.85% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 39.94% 
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      (รวมผลงาน แล้วเสร็จ 23.88%) 
- อาคาร B  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 17.37% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 10.81% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 24.17% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 22.60% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 47.31% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 16.88% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 15.26%) 
- อาคาร C  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 16.04% 
 งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 10.76% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 13.59% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 14.72% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 36.99% 
 งานระบบแก็สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 13.68% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 21.20% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 81.03% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 13.57%) 
- อาคาร D   

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 19.62% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 9.03% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 16.86% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 16.78% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 32.55% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 42.57% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 25.79% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 15.32%) 
- ดาดฟ้าอาคาร B C D   

 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 28.58% 
 งานก่อสร้าง  แล้วเสร็จ  40.92 % 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 0.91% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 4.83%) 
- อาคาร F    

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 9.76% 
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 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 99.16% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 20.65% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 28.89%) 
- อาคารที่พักบุคลากร      

 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 90.88% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 59.58% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 70.97%) 
- โถงลิฟท์และทางเดิน   (ยังไม่ด าเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 1.83% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 19.71% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 13.22% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ  14.42% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสาร  แล้วเสร็จ 65.82% 
 ครุภัณฑ์แก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 27.76% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 20.61%) 
- การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยผู้รับจ้าง

เบิกเงินจ านวน 44,750,000 บาท   
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
   
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
สรุปเรื่อง       ปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ 
จ านวน   2,560,252,540 บาท  ข้อมูล  ณ วันที่  7 พฤษภาคม 2564 ใช้ ไป (ผูกพัน + จ่ายจริง)  จ านวน 
1,657,022,873 บาท  คิดเป็น 64.72% คงเหลือ จ านวน 903,229,119.31 บาท  คิดเป็น 35.28% 
                   ในส่ วนของ หน่ วยงานวิสาหกิจ  หลักสูตรพิ เศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มี รับสุทธิ 
191,932,119.31 บาท และจ่ายสุทธิ 176,368,489.70 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 15,563,629.61 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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วาระท่ี 6.1   รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร 
  จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 
  ค่ากระดาษ ประจ าเดือนกุมภาพันธ-์เมษายน 2564 

สรุปเรื่อง      ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ใน
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (2561-2580) ให้มีการใช้วิธีการลงลายมื อชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์   (e-Signature) ส าหรับบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โดย
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล   (Digital Office Management System : 
DOMS)  เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9  กันยายน 2563  เป็นต้นมา และ
ให้มีการใช้วิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการจัดท าเอกสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  การขออนุญาต การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา  ค าสั่งการเรื่องต่าง ๆ  ของผู้บริหาร ใน
ระบบ DOMS  และการเสนอเอกสารผ่านระบบเครื่องข่ายสากล ( internet) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  นั้น 
                  ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้บุคลากรใช้งานระบบดังกล่าวทุกคน และก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนความร่วมมือการใช้งานระบบฯ ในแต่ละเดือน ในระดับบุคคล (บุคลากร) ต้องด าเนินการเรื่องที่ได้รับ
ส าเร็จร้อยละ 80  ของเรื่องที่ตนรับเข้าในแต่ละเดือน   และระดับหน่วยงานจะประเมินผลจากการให้ความ
ร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ร้อยละ 90 (หมายความว่า บุคลากรของหน่วยงานที่ด าเนินการกับเรื่อง
ที่ได้รับร้อยละ 80 ต้องมีจ านวนร้อยละ 90 ของหน่วยงาน จะได้รับคะแนนเต็ม หรือผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 
100)   โดยเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 -30 กันยายน 2564  เป็น
ประจ าทุกเดือน 

ส่วนอ านวยการและสารบรรณได้จึงขอรายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  โดยในเดือนกุมภาพันธ์- 
เมษายน 2564  ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้
กระดาษลงได้ 1,153,350  แผ่น (เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอน แทนการ
ด าเนินการในกระดาษ)  ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 184,536 
บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2563 
สรุปเรื่อง      หัวหน้าส่วนพัสดุแจ้งที่ประชุมว่าตามท่ีส่วนพัสดุไดม้ีหนังสือเลขที ่ 75 04 06 02/232/2564    
ลงวันที่  22  มกราคม  2564 ขอความร่วมมือหน่วยงานให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ตรวจนับไม่พบจากการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และก าหนดให้ด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบภายในวันที่  19  มีนาคม  2564 นั้น 
                  ผลการด าเนินการ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  มีหน่วยงานที่ตรวจนับพัสดุไม่พบจ านวน 
38 หน่วยงาน รวมจ านวน 9,066 รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   
  ในการนี้ จึงขอให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบพัสดุในความครอบครองของหน่วยงาน
อีกครั้งหนึ่ง แล้วให้แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุกลับไปยังส่วนพัสดุอีกครั้ง  อนึ่ง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด  หากพัสดุใดสูญหายไป มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 5/2564  เมื่อวันพุธที่  12 พฤษภาคม 2564 

 

จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือหาผู้รับผิดตามระเบียบที่ก าหนด จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว  ทั้งนี้  ส่วนพัสดุจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเพ่ือให้ตรวจสอบรายการ
พัสดุที่ตรวจนับไม่ครบ ประจ าปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอให้หน่วยงานที่ตรวจสอบรายการพัสดุที่ตรวจนับไม่ครบ ด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง โดยก าหนดขยายเวลาให้หน่วยงานที่มีรายการพัสดุที่ตรวจ
นับไม่พบ ด าเนินการตรวจสอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   
วาระท่ี 6.3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการตรวจสอบ 

สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สรุปเรื่อง รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทยจ์ะเป็นสถานที่รับวัคซีนเพ่ือฉีดป้องกันโรคระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า (COVID-19) โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การได้รับจัดสรร
จ านวนวัคซีนดังกล่าวขึ้นอยู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม   
  2. ขอให้บุคลากรทุกท่านตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง  ตามหนังสือท่ีศูนย์
การแพทย์ได้เวียนแจ้งผ่านระบบ DOMS ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบว่าข้อมูลของบุคลากรท่านใด
ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมกีารแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ติดต่อแก้ไขประวัติที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.10 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


