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รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  6/2564 
วันพุธที่  9  มิถุนายน  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
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 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.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. 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. อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/แทนคณบดีส านักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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)  
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23. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
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. 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.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
34. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
37. รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)    
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
39. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
41. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
42. นางวิศวียา  เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/แทนผู้อ านวยการ 
      ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
43. นางสาวระวิวรรณ  พุฒทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม/แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ) 
44. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย)   
45. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
46. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
47. นายสนธยา  คงชัย  (หัวหน้างานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่/แทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)  
48. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
49. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
50. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
51. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
52. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
53. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
54. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
55. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
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รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนา  ติดภารกิจอ่ืน 
    การเรียนการสอน) 
2. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ติดภารกิจอ่ืน 
    และอุตสาหกรรมอาหาร) 
4. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน 
5. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์  (อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่ง 
   ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ) 
4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นายอัครวิทย์  ดอกกฐิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
7. นางสาววรัญญา  พละบุญ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
พิธีก่อนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาและพนักงานที่ได้รับรางวัล 

    ในการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11                            
สรุปเรื่อง   ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในนามเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ส่งนักศึกษาที่ชนะเลิศการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันสห
กิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11 ผ่าน
โปรแกรม ZOOM ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่าง
วันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผลจากการประกวดดังกล่าวมึนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านสหกิจศึกษาานาชาติ
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia 
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2. นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ ส านักวิชาการจัดการ 
ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการ
จัดการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564  หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ ร้านเพลิน 
นครศรีธรรมราช 

3. นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ได้รับรางวัลดีเด่นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานใน
สถานศึกษารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ดีเด่น
ระดับชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาและพนักงานที่ได้รับรางวัล 
ดังกล่าว 
 
ที่ประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและพนักงานดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   
    1. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.1 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 รอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับ
สมัครนักศึกษาทั้งหมด 2,511 คน ปรากฏว่ามีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครใน
หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 31,000 คน ในจ านวนนี้มีนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์พร้อมช าระเงินเพ่ือเข้าศึกษาต่อแล้ว จ านวน 3,051 คน 
เกรดเฉลี่ย 3.20 ถือว่าเป็นจ านวนมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเท่าที่มีการ
เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา   

หากดูข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 , 2563 , 2564  มีจ านวน 1,748  2,478 และ 
3,051 คน ตามล าดับ และหากเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 42  และปีการศึกษา 2564 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 74  ขณะเดียวกันหากดูที่ เกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียน พบว่าในปี
การศึกษา 2562 อยู่ที่ 3.11 ปีการศึกษา 2563 อยู่ที่ 3.12 และปีการศึกษา 2564 เกรด
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 แสดงให้เห็นว่านักเรียนสนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี
คุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งในปีนี้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับ
ความนิยม แต่หลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษยังคงเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และ
สาธารณสุขศาสตร์ ส่วนกลุ่มหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยมีจ านวนผู้สมัครและ
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ผ่านการคัดลือกสูงกว่าแผนการรับที่หลักสูตรตั้งไว้ทุกหลักสูตร ที่ส าคัญหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรนานาชาติ เช่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรสัตว-
แพทยศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
นานาชาติ เป็นต้น ได้รับความนิยมมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเกินแผนการรับ
นักศึกษาเช่นเดียวกัน 

1.2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ประดู่ช่อที่ 24 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2564 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้
ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมรายวิชาภาษาจีนเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา เพ่ือสร้าง
โอกาสการมีงานท ากับสถานประกอบการของประเทศจีนด้วย 
   ส าหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meetings ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 เพ่ือแนะน าระบบต่าง ๆ ให้นักศึกษาใหม่
ได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์ร่วมพูดคุยและต้อนรับนักศึกษาแต่ละส านักวิชา ซึ่งนักศึกษาใหม่ต้องเรียน
ออนไลน์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะ
คลี่คลายหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนจากรัฐบาล 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่อง
ก าหนดการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อวุฒิสภา ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประมาณวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2564   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  5/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  4/2564 เมื่อวัน
พุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา และห้อง    
โมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุม
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ  และ 
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Meetings เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  
5/2564  เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา 
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และห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  และ ณ ห้อง
ประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

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

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,151,156 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,289,243.33 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวมประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อ
เทียบกับหน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์  อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการวิเคราะห์วิธีการใช้ระบบปรับอากาศ VRF ส าหรับ
ส านักงานว่า ที่ผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้มาตรการประหยัดพลังงานที่แนะน าโดยกระทรวงพลังงาน เช่น 
ระบบ Split-type (แอร์ประจ าบ้าน) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยปรับปรุงมาใช้ระบบ VRF (แอร์ประจ าชุดอาคาร) 
จึงได้ศึกษาวิธีใช้ระบบ VRF ที่เหมาะสมกับลักษณะงานใช้งานในส านักงานของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่พบ
มาตรการที่น่าเชื่อถือได้ เช่น มาตรการจากกระทรวงพลังงาน เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการใช้ระบบ VRF 
เพ่ือน าไปก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเสนอมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงได้ศึกษา
วิธีใช้ระบบที่เหมาะสม โดยก าหนดวิธีการเปิดใช้งานระบบ VRF ในส านักงานของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
พ้ืนที่รวม 158 ตารางเมตร มีพนักงานในหน่วยงาน 12 คน สภาพพ้ืนที่ห้องอยู่บริเวณชั้น 3 มีผนัง 3 ด้านได้รับ
แสงแดดทั้งวัน โดยสภาพอากาศขณะตรวจวัดจะมีอากาศร้อนทุกวัน ความถี่ในการเข้าออกน้อยเนื่องจากไม่ใช่
หน่วยงานบริการ มีอุปกรณ์ที่เป็นแหลงก าเนิดความร้อนอยู่บ้าง โดยได้บันทึกและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบ่งเป็น 
3 วิธีการ ได้แก ่
 วิธีที่ 1 เปิดตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ตั้งค่า 25 องศาเซลเซียส เปิด Fan coil ทุกตัว ใช้ Power meter 
คล้องวัดค่าการใช้พลังงานที่ตู้ควบคุม ใช้เวลาทดสอบประมาณ 5 วัน ในสภาพอากาศเดียวกัน 
 วิธีที่ 2 เปิดปิดแบ่งเป็น 3 ช่วง (ปิดตอนเที่ยง 1 ชั่วโมง)  

 ตั้งแต่ 08.30-12.00 น. ตั้งค่า 25 องศาเซลเซียส 
 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ปิดระบบ 
 ตั้งแต่ 13.00-16.30 น. ตั้งค่า 25 องศาเซลเซียส 

ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปิด Fan coil ทุกตัว ปิดตอนเที่ยง 1 ชั่วโมง ใช้ Power meter คล้องวัด
ค่าการใช้พลังงานที่ตู้ควบคุม ใช้เวลาทดสอบประมาณ 5 วัน ในสภาพอากาศเดียวกัน 

วิธีที่ 3 เปิดปิดแบ่งเป็น 3 ช่วง (ปรับอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 2 องศา) 
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 ตั้งแต่ 08.30-12.00 น. ตั้งค่า 25 องศาเซลเซียส 
 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ตั้งค่า 27 องศาเซลเซียส 
 ตั้งแต่ 13.00-16.30 น. ตั้งค่า 25 องศาเซลเซียส 

ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปิด Fan coil ทุกตัว ปรับอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเป็น 27 องศาเซลเซียสตอนเที่ยง 
1 ชั่วโมง ใช้ Power meter คล้องวัดค่าการใช้พลังงานที่ตู้ควบคุม ใช้เวลาทดสอบประมาณ 5 วัน ในสภาพ
อากาศเดียวกัน 
  ผลสรุปคือ วิธีที่ 2 ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปิดตอนเที่ยง 1 ชั่วโมง ใช้พลังงานน้อย
ที่สุด  

 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงานโดยใช้วิธีการที่ 2 ต่อไป
คือ ปรับตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปิดตอนเที่ยง 1 ช่ัวโมง  
  
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

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

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 28.03% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 7.22% ผลงานจริงเร็วกว่า
แผนงาน 0.81% จ านวนวันที่เร็วกว่าแผนงานหลัก 5 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 191 วัน คงเหลือ 364 
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 38.43% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 7.02% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 71.70% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 50.65% 
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 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 80.97% 
 งานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ 32.48% 
 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 2.13%  
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 48.95% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 40.11% 

      (รวมผลงาน แล้วเสร็จ 28.56%) 
- อาคาร B  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 26.14% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 17.13% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 34.94% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 24.85% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 71.88% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 49.46% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 24.34%) 
- อาคาร C  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 21.04% 
 งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 15.43% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 19.97% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 20.26% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 48.24% 
 งานระบบแก็สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 35.33% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 35.82% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 81.36% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 18.88%) 
- อาคาร D   

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 23.79% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 14.24% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 27.54% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 19.92% 
 งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 58.57% 
 งานระบบดับเพลิง  แล้วเสร็จ 28.98% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 48.89% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 48.25% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 22.63%) 
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- ดาดฟ้าอาคาร B C D   
 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 3.35% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 0.61% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 28.58% 
 งานก่อสร้าง  แล้วเสร็จ  43.69 % 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 10.64% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 7.80%) 
- อาคาร F    

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 12.55% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 14.40% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 0.22% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 99.58% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 90.37% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 65.36%) 
- อาคารที่พักบุคลากร      

 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 90.88% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 59.58% 

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

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 1.83% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 53.23% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 51.27% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 17.52% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ  22.20% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสาร  แล้วเสร็จ 65.82% 
 ครุภัณฑ์แก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 71.08% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 38.97%) 
- การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 โดยผู้รับจ้างเบิกเงินจ านวน 71,600,000 

บาท   
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564  
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สรุปเรื่อง         ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ 
จ าน วน  2,564,294,800 บ าท  ณ  วั น ที่  7 มิ ถุ น าย น  2564 ใช้ ไป  (ผู ก พั น  +  จ่ า ย จ ริ ง )  จ าน วน 
1,949,196,176.54 บาท  คิดเป็น 76.01% คงเหลือ จ านวน 615,098,623.46 บาท คิดเป็น 23.99% 
                    ในส่วนของหน่ วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิ เศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มี รับสุทธิ 
201,999,968.39 บาท และจ่ายสุทธิ 200,775,433.24 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,224,535.15 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 3.5  การปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 ได้ มติขอให้
คณะกรรมการการปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยขอให้ปรับความเข้มของกรอบ
พ้ืนขอบทองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับปรุงการใช้ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งของมหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงานกับตราสัญลักษณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น  
  คณะกรรมการการปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงาน เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทาง
ของที่ประชุมบริหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยและ
ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลักษณ์น าเสนอ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ และปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
ปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลักษณ์น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 6.1   รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร  

  จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า 
  กระดาษ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

สรุปเรื่อง          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2561-2580)    ให้มีการใช้วิธีการลงลายมือชื่อ
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ทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Signature) ส าหรับบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โดย
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล  (Digital Office Management System : 
DOMS)  เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9  กันยายน 2563  เป็นต้นมา 
และให้มีการใช้วิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการจัดท าเอกสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  การขออนุญาต การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา  ค าสั่งการเรื่องต่าง ๆ  ของผู้บริหาร 
ในระบบ DOMS  และการเสนอเอกสารผ่านระบบเครื่องข่ายสากล ( internet) อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  นั้น 
                    ในการนี้   มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้บุคลากรใช้งานระบบดังกล่าวทุกคน และก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนความร่วมมือการใช้งานระบบฯ ในแต่ละเดือน    ในระดับบุคคล (บุคลากร) ต้อง
ด าเนินการเรื่องที่ได้รับส าเร็จร้อยละ 80  ของเรื่องที่ตนรับเข้าในแต่ละเดือน   และระดับหน่วยงานจะ
ประเมินผลจากการให้ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ร้อยละ 90 (หมายความว่า บุคลากรของ
หน่วยงานที่ด าเนินการกับเรื่องที่ได้รับร้อยละ 80 ต้องมีจ านวนร้อยละ 90 ของหน่วยงาน จะได้รับคะแนนเต็ม 
หรือผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 100)  โดยเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 -30 
กันยายน 2564  เป็นประจ าทุกเดือน  
                    ส่วนอ านวยการและสารบรรณได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ   ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564  โดยในเดือนพฤษภาคม 
2564  ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษ
ลงได้ 365,991 แผ่น (เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการใน
กระดาษ) ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 58,558.56 บาท (ห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์)   
                   อนึ่ง  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก
ที่ 3  มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าการที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (DOMS) มาใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน  
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ระบบสนับสนุนให้งานของมหาวิทยาลัยด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง              
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งในช่วงการระบาดของโรค  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ 
eSignature มากยิ่งขึ้น  มีการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรับ-ส่งหนังสือผ่าน Digital Workflow ใน
ระบบ DOMS เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งส่วนอ านวยการและสารบรรณร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานให้แก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  และจะเร่งประสานการ
จัดซื้อฮาร์ดดิสก์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย และการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และ
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้าน
การบริหารจัดการงานส านักงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยการใช้งานระบบ DOMS 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.2 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุน  
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สรุปเรื่อง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน  
  หัวหน้าส่วนพัสดุ ได้สรุปแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
วาระท่ี 6.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รายงานที่ประชุมเรื่อง
ความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 47,323,000 บาท 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 
     1.4 ห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 
ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิร์ค จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 135 วัน (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 
63.01% ซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจรับงานงวดที่ 3 จากทั้งหมด 5 งวด โดยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 งบประมาณ 8,150,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท ปันรัก คอนสตรักชั่น (2006) ระยะเวลา
ด าเนินการ 150 วัน (วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 19.12% ซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจรับงานงวดที่ 1 จากท้ังหมด 5 งวด โดย
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 12,980,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เอส เค พาวเวอร์เอเบิล 
จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 135 วัน (วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 49.58% ซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจรับงานงวดที่ 2 จาก
ทั้งหมด 5 งวด โดยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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  5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 3,400,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ พักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8  
งบประมาณ 1,320,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทองสรรพกิจ ระยะเวลาด าเนินการ 75 
วัน (วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้ง
โครงการแล้วเสร็จสะสม 40.00%  ผู้รับจ้างฯ ได้ท าหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ  งบประมาณ 2,800,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน (วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จ 100%   
  8. ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.50 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 
 


