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รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  1/2564 
เมื่อวันพุธที่  13 มกราคม  2564   เวลา  13.00  น. 

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) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
5. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)   
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. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)  
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)     
16. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)  
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ  (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
22. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
24. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา  (รองคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์/แทน 
     คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
25. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
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27. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
28. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มาแทน (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. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)   
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  ทับทรวง  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ 
     แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ)  
43. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
44. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
45. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
46. นางสาวใบบุญ  ทองชูด า  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ 
     แทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ) 
47. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
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  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
54. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
55. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
56. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
57. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
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รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ   ติดภารกิจอ่ืน 
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
2. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทน ติดภารกิจอ่ืน 
    หัวหน้าสว่นสื่อสารองค์กร) 
4. นายทวีศักดิ์  หนูเดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
3. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
4. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ  (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
พิธีก่อนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี                              
สรุปเรื่อง   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้น ามาตรฐาน 5ส มาใช้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย 
เป็นระเบียบ ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในการุม่งไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ส าหรับใน
ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ยกระดับการด าเนินงาน 5ส ไปอีกขั้นโดยการน าเรื่อง
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มาผนวกรวมกับการด าเนินงาน 5ส จนพัฒนาเป็น “5ส Green” 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน 5ส Green ของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการท างานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงนั้น 
คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานประจ าปี 
โดยก าหนดให้มีการ “ส่งหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัล 5ส ระดับประเทศอย่างน้อย 2 หน่วยงาน และได้รับ
การรับรองอย่างน้อย 1 หน่วยงาน” ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เสนอให้ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ และ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เข้าร่วมตรวจประเมินพ้ืนที่ 5ส เพ่ือรับรางวัล 5S Model Award 2020 ของ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) เป็นเบื้องต้น และผลปรากฏว่าทั้ง 2 หน่วยงาน มีผลการตรวจประเมิน
พ้ืนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับ Certificate 5S Model Award 2020 ในงาน Thailand 5S Award 2020  
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ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และส านักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยอธิการบดี
ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ทั้งสองหน่วยงาน 
               
พิธีก่อนวาระ 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบล่าสุด ระดับ  Fellowship รวมจ านวน 15 คน โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับ Senior Fellow 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 
ระดับ Fellow 
     1. อาจารย์กิ่งกมล  เพชรศรี  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)  
     2. อาจารย์ทิพวรรณ  บุญสนอง  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ สงประเสริฐ   (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)  
     4. อาจารย์พรชนุตร  ชุมภูนุช  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)   
     5. อาจารย์ ดร.นันทพร  กลิ่นจันทร์  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
     6. อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 
     7. อาจารย์ ดร.นภารัตน์  สุทธิเดช  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
     8. อาจารย์ ดร.พักตร์พิมล  อ่ึงเจริญวิวัฒน์  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
     9. อาจารย์ แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
    10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร   (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
    11. อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
    12. อาจารย์ ดร.เอ้ือมพร หมวดเมือง   (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
    13. อาจารย์สุผาณิต  วิเศษสาธร  (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 
    14. อาจารย์เฝิง หมิน (Mrs.Feng Min)  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป)  

 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และ ระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติมในเรือ่งต่าง ๆ ดังนี้    
  1. การจัดเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ปรับให้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ดังกล่าวเร็วขึ้น ซึ่งได้ก าหนดการสอบวันสุดท้ายในวันที่ 19 มกราคม 2564 จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท า
หนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือทราบด้วย  อนึ่ง ส าหรับก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 
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3/2563 ตามปฏิทิน คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนส าหรับการเปิดภาค
การศึกษาที่ 1/2564 ต่อไปโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรให้มีแท็บเล็ตส าหรับการเตรียมพร้อมในการเรียนการสอน
ออนไลน์ต่อไป 
  2. การยกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย
มหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป  
 3. การจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน 19,480,000 บาท ซึ่งต่ า
กว่าราคากลางเกือบ 10 ล้านบาท ดังนั้น งบประมาณที่เหลือจากราคากลางดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะน าไปใช้เพ่ือ
ก่อสร้างสนามฟุตซอลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสนาม  
  4. การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมเปิด
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วงเงินงบประมาณ 19,500,000 บาท แบ่งเป็น งบส าหรับการจัดท าภูมิ
สถาปัตยกรรม/ต้นไม้ 3,000,000 บาท งบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคฯ ราคากลาง 16,500,000 บาท ได้ผู้รับ
จ้างแล้วในวงเงิน 13,488,000 บาท งบประมาณที่เหลือจากราคากลางดังกล่าว มหาวิทยาลั ยจะน าไปใช้เพ่ือ
ปรับปรุงห้องน้ า และจัดท าสวนสัตว์ฯ ต่อไป  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จ านวน 2,000,000 บาท จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ เพ่ือสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-มวล)   
  5. การยกเลิกสัญญางานถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ท าหนังสือบอกเลิกสัญญาและด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบ 2564 
 6. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์อาคารสถาปัตยกรรมฯ เดิมก าหนด
งบประมาณราคากลาง 2.5 ล้านบาท แล้วมีการยกเลิกโครงการเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในหมวดงานสถาปัตยกรรม 
จงึได้ด าเนินการทบทวนและก าหนดราคากลางใหม่เป็น 2.9 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ 
  7. โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัจจรจัดฯ ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาใช้พ้ืนที่
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการส ารวจพ้ืนที่และก าหนดที่ตั้งเดิมบริเวณทางไปโบราณสถานตุมปัง แต่
เนื่องจากมีผู้คัดค้าน จึงได้มีการทบทวนเพ่ือย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจพ้ืนที่ตั้งใหม่ 
โดยมหาวิทยาลัยได้น าชี้พ้ืนที่บริเวณทางไปวัดคลองดิน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  10/2563 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  10/2563 เมื่อ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  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 10/2563  โดยไม่มีการแก้ไข   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  
10/2563  เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  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 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1           รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง     นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ วิศวกร ส่วนบริการกลางได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนธันวาคม 2563 และแนวทางการประหยัดพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,297,194.99 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,909,572.00 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวม ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ
หน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 
และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน  ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ
บุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยขอให้หัวหน้าหน่วยงานไปแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 6.2  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 
สรุปเรื่อง ตามที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ 
จ านวน  2,459,149,000 บาท   ณ วันที่  12 มกราคม 2564  มีการโอนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิม/ลดงบประมาณ
ระหว่างปี จ านวน 9,597,000.03 แผนจ่ายสุทธิ จ านวน 2,468,768,746,000.03 บาท มีผลผูกพันงบประมาณ 
จ านวน 686,165,319.87 บาท เบิกจ่ายจริง จ านวน 268,849,014.39 บาท รวมใช้ไป  จ านวน 955,014,334.26 
บาท  คิดเป็น 38.68 % งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน 1,513,731,665.77 บาท  คิดเป็น 61.32% 
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                   ในส่วนของ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับสุทธิ 55,320,618 
บาท และจ่ายสุทธิ 54,762,191 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 558,427 บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์น าเสนอรายงานโดย
แยกหมวดให้เห็นรายละเอียดของงบด าเนินงานของหน่วยงานและงบลงทุน/ครุภัณฑ์ด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1    การจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 
สรุปเรื่อง    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ งบประมาณ 647 ล้านบาท ขณะนี้เปิดซองสอบราคาไปแล้ว 10 
ชุด คงเหลืออีก 2 ชุด คาดว่าจะสามารถเปิดซองสอบราคาแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 7.2    อาคารหอพักนักศึกษาหลังใหม่ 
สรุปเรื่อง    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาหลังใหม่ จ านวน 4 หลัง ซึ่งอาคาร B 
เสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้นักศึกษาเข้าพักตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563  คงเหลืออาคาร A คาดว่าจะแล้ว
เสร็จและสามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 รวมทั้งการปรับพ้ืนที่บริเวณรายรอบอาคาร
หอพัก A คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างถมดินปรับที่เรียบร้อย โดยพ้ืนที่บริเวณนี้จะใช้หญ้าธรรมชาติแล้วตัดแต่งให้
สวยงาม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 7.3 การรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1.5 ว่าขณะนี้มีนักศึกษาสมัคร 1,684 คน โดยจะมีการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2564  อนึ่ง ส าหรับในกลุ่มที่เลือกวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมี
การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะมีสิทธิ์เลือกเรียนใน
หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัคร  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  14.20 น. 
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                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                       นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนอ านวยการฯ         รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                     ผตูรวจรายงานการประชุม 


