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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  3/2564 
วันพุธที่  10  มีนาคม  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุม (Meeting Room) ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 

อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท 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.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ    
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) . 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
8. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์  (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
11. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
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. รองศาสตราจารย์ 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 ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย (คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
25. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
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26. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
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. นายอนันต์เดช  ศรีราพร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 
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. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
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. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)   ติดภารกิจอ่ืน 
2. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)    ติดภารกิจอ่ืน 
4. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ ์ (หัวหน้าส่วนนิติการ)      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. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
พิธีก่อนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน                              
สรุปเรื่อง   ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการรับนักเรียนและนักศึกษาเขามาฝึกงานใน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นั้น ในโอกาสนี้อธิการบดีไดมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ฝึกงานตั้ งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2563 - 5 มีนาคม 2564) ดั งนี้ 
      1) นางสาวภัทรวดี ทองจ าเนียร 
                     2) นางสาวภิญญดา จุฬากาญจน์ 
 
ที่ประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝกงานดังกลาวขางตน 
 
พิธีก่อนวาระ 2  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบล่าสุด ระดับ  Fellow รวมจ านวน 8 คน โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์
ตามล าดับ ดังนี้ 
                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
                   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส เพชรคงทอง (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 
                   3. อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรเต้ (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
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                   4. อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
                   5. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช (ส านกัวิชาแพทยศาสตร์) 
                   6. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช (ส านักวิชาการจัดการ) 
                   7. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ าแสงใส (ส านักวิชาการจัดการ) 
                  8. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว (ส านักวิชาการจัดการ) 
 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Fellow 
ดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    
     1. ความคืบหน้าการประมูลงานก่อสร้าง งานจ้างเหมา และการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้  

   1.1 งานก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม วงเงิน 12,000,000 บาท มีการประกาศจัดหาผู้รับจ้าง 
     โดยจะมีการพิจารณาผลผู้เสนอราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2564 
1.2 งานปรับปรุงที่พักผ่อน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8 วงเงิน 1320,000 บาท มีการ     
     ประกาศจัดหาผู้รับจ้าง โดยจะมีการพิจารณาผลผู้เสนอราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
1.3 การจัดหาวัสดุซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 108 รายการ วงเงิน 984,965 บาท มีการ 
     ประกาศจัดหาผู้ขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผู้เสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
1.4 การจัดหาวัสดุซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 99 รายการ วงเงิน 1,854,810 บาท มีการ 
     ประกาศจัดหาผู้ขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผู้เสนอราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2564 
1.5 งานจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 20 คัน วงเงิน  
     32,400,000 บาท  มีการประกาศจัดหาผู้รับจ้าง โดยจะมีการพิจารณาผลผู้เสนอราคา 
     ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 
1.6 งานจัดหาครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 3 และ 4  
     วงเงิน 3,220,300 บาท มีการประกาศหาผู้ขาย โดยจะมีการพิจารณาผลผู้เสนอ 
     ราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
1.7 งานจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน อาคารวิชาการ 2 3 และ 4 วงเงิน 2,648,100 บาท  
     มีการประกาศหาผู้ขาย โดยจะมกีารพิจารณาผลผู้เสนอราคาในวันที่ 30 มีนาคม   
     2564 
1.8 การปรับปรุงลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมฯ งานถมหินคลุกปรับระดับ ขณะนี้ 
     ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วไดผูรับจางแลว และอยูระหวางรอผลอุทธรณการประกาศ 
     ผชูนะการเสนอราคา (ครบก าหนดวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น)  คาดว่า 
     จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 

   2. การเปิดตลาด “BOTA MARKET CHIC & CHILL” อุทยานพฤกษศาสตร์ ก าหนดเปิดตลาด
ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  มีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมแล้ว 150 ร้าน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชาชนทั่วไป มาเดินชิม ช้อป ใช้ 
และเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงาม ณ ลานกิจกรรมทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์  โดยอุทยานพฤกษศาสตร์
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ก าหนดจัดพิธีเปิด Grand Opening “ตลาดพฤหัสหรรษา BOTA MARKET CHIC & CHILL”  อย่างเป็นทางการ 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2564  3. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา รายงานที่ประชุมเรื่องผลการรับนักศึกษา TCAS 
รอบสองประจ าปีการศึกษา 2564 ว่าขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว จ านวน 1,575 คน และมีผู้ช าระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์แล้ว 
จ านวน 339 คน  

3. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ได้รายงานเรื่องผลการรับนักศึกษา TCAS รอบสอง
ประจ าปีการศึกษา 2564 ว่าขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว จ านวน 1,575 คน และมีผู้ช าระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์แล้ว จ านวน 
339 คน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  2/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  2/2564 เมื่อวัน
พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 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 2/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  
2/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 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  เพชรานันท์หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลางได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,151,617 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,396,356.36 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวม ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบ
กับหน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบปรับ
อากาศ และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
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วาระท่ี 3.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 
สรุปเรื่อง       ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ 
จ านวน 2,518,846,300 บาท ณ วันที่  8 มีนาคม 2564 ใช้ไป (ผูกพัน + จ่ายจริง) จ านวน 1,150,822,381 
บาท คิดเป็น 53.23% คงเหลือ จ านวน 1,309,965,819 บาท  คิดเป็น 52.01% 
                   ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรับสุทธิ 120,927,346.64 
บาท และจ่ายสุทธิ 88,219,237.50 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 32,708,109.14 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4  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 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 6.03% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 6.80% ผลงานจริงต่ ากว่า
แผนงาน 0.77% จ านวนวันที่ล่าช้ากว่าแผนงานหลัก 4 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 101 วัน คงเหลือ 454 
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 10.44% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 17.68% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 14.46% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 29.85% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 2.68% 

      (รวมผลงาน แล้วเสร็จ 4.54%) 
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- อาคาร B  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 8.11% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 6.52% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 10.84% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 14.74% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 4.45%) 
- อาคาร C  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 4.88% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 7.26% 
 งานระบบไฟฟ้าและสือ่สาร  แล้วเสร็จ 5.41% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 13.73% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 84.99% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 4.77%) 
- อาคาร D   

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 4.83% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 5.96% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 10.84% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 4.55% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 3.71%) 
- ดาดฟ้าอาคาร B C D   

 อาคาร B  ยังไม่มีการด าเนินการ 
 อาคาร C และ D  ด าเนินการงานระบบท่อดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 

14% 
- อาคาร F    

 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 55.43% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 20.65% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 20.13%) 
- อาคารที่พักบุคลากร      

 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 34.59% 
 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 22.00%) 

- อ่ืนๆ 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 1.21% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 6.11% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ  14.27% 
 ครุภัณฑ์แก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 66.98% 
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 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 7.07%) 
- การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องมี

ผลงานไม่น้อยกว่า 5% ผู้รับจ้างท าได้ 5.33% (47,719,879.87 บาท)  โดยผู้รับจ้างเบิก
เงินจ านวน 35,800,000 บาท ส าหรับการเบิกจ่ายงวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 2 
ประมาณวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 6.1 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีท่ี 29 
สรุปเรื่อง    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ ครบปีที่ 29  ในวันที่  29  มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานโคมไฟ  อุทยานพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัย       
วลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   

เวลา 06.30-07.00 น.    ผู้บริหาร  พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณลานโคมไฟ 
เวลา 07.00 น.           อธิการบดีกล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 29 
                              และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร/บุคลากรที่มาร่วมงาน 
                                     ประกอบพิธีทางศาสนา 
                                     ศาสนาอิสลาม 
                                           - โต๊ะอิหม่ามขอดุอาร์                                      
                                     ศาสนาพุทธ 
                             - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                                  - พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ 
                                    - ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
                               - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ า 
                                 - ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
เวลาประมาณ 08.00 น.     ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  เสร็จแล้ว 

    เชิญตามอัธยาศัย  
 
มติที่ประชุม     รับทราบ  และขอเชิญชวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เนื่องจาก 
เปนวันคลายวันเกิดของมหาวิทยาลัย โดยร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าเป็น   
ส่วนหนึ่งของการให้คะแนนหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมกลางท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วย ทั้งนี้ อนุโลมให้
เฉพาะบุคลากรที่ติดภารกิจส าคัญ ได้แก่ การจัดสอบ GAT/PAT เป็นต้น   
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วาระท่ี 6.2  รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหาร   

จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า 
กระดาษ  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564   

สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2561-2580) ให้มีการใช้วิธีการลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Signature) ส าหรับบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โด ย
มหาวิทยาลัย  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 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้บุคลากรใช้งานระบบดังกล่าวทุกคน และก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนความร่วมมือการใช้งานระบบฯ ในแต่ละเดือน ในระดับบุคคล (บุคลากร) ต้องด าเนินการเรื่องที่
ได้รับส 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  เป็นประจ าทุก
เดือน          

ส่วนอ านวยการและสารบรรณได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564   โดยในเดือนกุมภาพันธ์ประหยัด
กระดาษ 1,087,218 แผ่น (เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอน แทนการ
ด าเนินการในกระดาษ)  และประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 173 ,955 บาท      
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
   
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
วาระท่ี 6.3  การจัดท าข้อมูลและตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

สรุปเรื่อง         ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดตัวชี้วัด 
คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 คะแนนขึ้นไป) 
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                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินผ่าน “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมฯ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การ
ด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
                       1. ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  มีตัวชี้วัด 5 ตัว  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ  (4) การ
ใช้ทรัพย์สินราชการ และ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                       2. การรับ รู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  มีตัวชี้วัด 3 ตัว  ได้แก่ (1) คุณภาพการด าเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (3) การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
                       3. การตรวจการเปิ ด เผยข้อมู ลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  มีตัวชี้วัด 2 ตัว ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อมูล และ (2) การป้องกันการทุจริต 

         ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  จึ ง ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น  ดั ง นี้  
                       1. ขอให้บุคลากรที่มีอายุงานงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะจัดส่ง QR 
code ให้ภายหลัง 

2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลดังกล่าว   
เข้าร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 
เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะจัดส่ง QR code ให้ภายหลัง 

3. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยจัดท า
ข้อมูล (URL) ในส่วนที่เก่ียวข้องตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และน าส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 2564  เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานก่อนน าส่งข้อมูล โดยสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อมูลได้ที่ https://ita.wu.ac.th ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) โดยจัดท าข้อมูล (URL) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และน าส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 
2564  เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูล
ดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนน าส่งข้อมูล โดยสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อมูลได้ที่ 
https://ita.wu.ac.th ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์สอบภาคใต้ตอนบน 

https://ita.wu.ac.th/
https://ita.wu.ac.th/
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 

 

สรุปเรื่อง   ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาได้รายงานต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเป็น   
ศูนย์สอบต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนบน ดังนี้ 
    1. การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) ประจ าปีการศึกษา 2564  วันที่ 20-23 มีนาคม 2564 
    2. การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประจ าปี
การศึกษา 2563 วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 
    3. การจัดสอบของกรมการปกครองท้องถิ่น ภาคใต้เขต 1 วันที่ 27 มีนาคม 2564 
    4. การจัดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 
    5. การจัดสอบของส านักงาน ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ 3-8 เมษายน 2564 
ซึ่งจะท าให้ในวันดังกล่าวนั้น จะมีนักศึกษาและบุคลากรเข้ามาในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก จึงขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนบริการกลาง ช่วยอ านวยความสะดวกเรื่องเส้นทางจราจรและสถานที่จอดรถ  ศูนย์
บริหารทรัพย์สิน เรื่องการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือให้บริการ เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 

 


