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รายงานการประชุม 1 

ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 

ครั้งที่  7/2565 3 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.00-16.30  น. 4 

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  5 

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 6 

...................................... 7 

 8 

รายนามผู้มาประชุม 9 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  (รักษาการแทนอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา ประธาน 10 

    สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)   11 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทน 12 

    ผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)     13 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 14 

    พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป/แทนรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด)  15 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  16 

5. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 17 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   18 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหาร 19 

    ทรัพย์สิน/นายกสโมสรวลยัลักษณ์)   20 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  21 

9. ดร.มงคล ธีระนานนท์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    22 

10. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  23 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติก าจร กุศล (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 24 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา ด้วงอินทร์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)   25 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 26 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 27 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 28 

     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 29 

16. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  30 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (คณบดีส านักวิชาการบัญชีและการเงิน)  31 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์)     32 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ (รองคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชา 33 

     พยาบาลศาสตร์) 34 

 35 
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์ (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์/แทนคณบดี 1 

     ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 2 

21. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  3 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    4 

23. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)  5 

24. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาการจัดการ) 6 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 7 

     อุตสาหกรรมอาหาร) 8 

26. รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์  (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชานิติศาสตร์) 9 

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 10 

28. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  11 

29. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 12 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย  (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 13 

31. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 14 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 15 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 16 

34. นายประพันธ์  พัฒน์ทอง  (หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับใช้สงัคมและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ศูนย์บริการวิชาการ/ 17 

     แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ) 18 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   19 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี จิตภักดี (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 20 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าไล  สมรักษ์  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ 21 

     แทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ) 22 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 23 

39. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงค์ศักดิ์  อ่ิมใจ (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 24 

     สู่ความเป็นเลิศ) 25 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม 26 

     และการกีฬา) 27 

41. นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน้าส่วนนิติการ) 28 

42. นางสาวจิตตนา หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 29 

43. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 30 

44. นายปิยวัชน์  คงอินทร์  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 31 

45. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 32 

46. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 33 

47. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) 34 

48. นางกอบสุข  อรชร (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  35 
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49. นางปรีดา  โชติช่วง (รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบด าเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน/แทน 1 

     หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน)    2 

50. ว่าที่ร้อยเอกศราวุธ อินปิน (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)  3 

51. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์  (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 4 

52. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   5 

 6 

รายนามผูไ้ม่มาประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)    ติดภารกิจอ่ืน 8 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี)    ติดภารกิจอ่ืน 9 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กลุบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ติดภารกิจอ่ืน 10 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์  ติดภารกิจอ่ืน 11 

   นานาชาติ)     12 

5. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)  ติดภารกิจอ่ืน 13 

 14 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  15 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (ท่ีปรึกษาอธิการบดี)  16 

2. นายมานพ  เอี่ยมเวช (วิศวกร บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 17 

3. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง) 18 

4. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 19 

5 นางสาวจิรา  จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 20 

6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 23 

 24 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 26 

พิธีก่อนวาระ 1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 27 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอธิการบดีได้28 

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่างๆ ดังนี้ 29 

1. รางวัลดาวรุ่งประจ าปีงบประมาณ 2565  30 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตันยมน เพชรรัตน์  (ส านักวิชาการจัดการ) 31 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ประถม  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 32 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์  (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 33 
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2. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลในเวที Pitching ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ Startup 1 

Thailand League 2022 ซึ่งเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ พร้อมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุน   2 

ต่อยอดพัฒนา Prototype รวมกว่า 200,000 บาท ได้แก ่3 

      2.1 รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ (ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ) ทีม Tricho Orga Soil จากส านักวิชา 4 

                เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 35,000 บาท      5 

      2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)  ทีม Dermacia จากส านักวิชาแพทยศาสตร์  6 

                ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 32,000 บาท     7 

      2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ) ทีม IVY BIKE จากส านักวิชาการจัดการและ 8 

                ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 32,000 บาท    9 

      2.4 Regional Pitching (ได้รับเงินทุนสนับสนุนต่อยอดพัฒนา Prototype) ทีม IMI Next thing จากส านักวิชา 10 

                สารสนเทศศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 25,000 บาท   11 

      2.5 Regional Pitching (ได้รับเงินทุนสนับสนุนต่อยอดพัฒนา Prototype) ทีม DITE จากส านักวิชา 12 

                วิทยาศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 25,000 บาท         13 

2.6 Regional Pitching (ได้รับเงินทุนสนับสนุนต่อยอดพัฒนา Prototype) ทีม ZeaLACE จากส านักวิชา 14 

     วิทยาศาสตร์  ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 25,000 บาท    15 

      2.7 Regional Pitching (ได้รับเงินทุนสนับสนุนต่อยอดพัฒนา Prototype) ทีม ChamberPlants จาก 16 

     ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  17 

     และส านักวิชาการจัดการ ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ านวน 25,000 บาท   18 

 19 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อบุคลากรและนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น 20 

 21 

พิธีก่อนวาระ 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 22 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้23 

แสดงความยินดีแก่บุคคลต่างๆ ดังนี้ 24 

ระดับ Senior Fellow  25 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 26 

ระดับ  Fellow   27 

    1. อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์  กุลเทศ  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 28 

    2. อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์  ผลาชุม  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 29 

    3. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สุรินทร์แก้ว (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 30 

    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 31 

    5. อาจารย์ ดร.รุจิกรณ์  รัตนธรรม  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 32 

    6. อาจารย์อัจฉรา  ภูมี  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 33 

    7. อาจารย์ญาณิศา  รัตนพันธ์  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 34 

    8. อาจารย์จารุเนตร  เพ็ชรชู  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 35 
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    9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ  หล้าอูบ  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 1 

    10. อาจารย์ปกรณ์สิทธิ  ฐานา  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 2 

    11. อาจารย์ศิริพร  แทนสุวรรณ์  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 3 

    12. อาจารย์ณศิตา  คงทวี  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 4 

    13. อาจารย์สิริกรานต์  สุทธิสมพร  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 5 

14. อาจารย์ ดร.ทพ.ดีนิช  โรคะยา (วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 6 

    15. อาจารย์ ดร.รจเรศ  ณรงค์ราช (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 7 

    16. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์ (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 8 

    17. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 9 

    18. อาจารย์ปวีนา แก้วมั่น (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 10 

    19. อาจารย์สุนทราภรณ์  หันตุลา (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 11 

    20. อาจารย์สุรัติ  สังข์แก้ว (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 12 

    21. อาจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 13 

    22. อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 14 

    23. อาจารย์สร้อยเพชร  เนตรอนงค ์(ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 15 

    24. อาจารย์ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 16 

    25. อาจารย์คมกริช  เอ้ียวสกุล (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 17 

    26. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  อ ามาตเสนา (ส านักวิชานิติศาสตร์) 18 

   27. อาจารย์อรรถกร พรมวี (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 19 

    28. อาจารย์ ดร.สินีนาฏ  สันพินิจ (ส านักวิชาแพทยศาสตร์)  20 

 21 

ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior Fellow 22 

และ ระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 23 

 24 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 25 

สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบจ านวน 3 เรื่อง ดังนี้   26 

  1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ     27 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งได้มีการจัดงานเมื่อวันที่ 4 28 

กรกฎาคม 2565 ขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาที่ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ29 

หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมวัน30 

คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า31 

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 32 

2. ขอให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์) และหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา33 

ก ากับดูแลการประสานผู้ช่วยคณบดี เรื่องกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือมิให้เกิดกิจกรรมทับซ้อนกัน 34 
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3. ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.เกียรติก าจร กุศล) และผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ จัดท า1 

แผนการเปิดให้บริการ 419 เตียง   2 

 3 

มติที่ประชุม รับทราบ 4 

 5 

ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  6/2565 6 

สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 6 7 

กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และผ่าน8 

ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

 10 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 6/2565  โดยไม่มีการแก้ไข   11 

 12 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 13 

วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      14 

สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  6/2565 15 

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ 16 

และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 

 18 

มติที่ประชุม รับทราบ 19 

 20 

วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     21 

สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 22 

ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมิถุนายน 2565 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 23 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  24 

     1. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 

            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,571,319 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 26 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  6,599,258.47 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อย 27 

    ห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 28 

      2. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 29 

            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 608,105 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 30 

            - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  2,586,788 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย 31 

  แปดสิบแปดบาทถ้วน) 32 

 33 
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 มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมีข้อสังเกต/ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมว่าขอให้1 

ศูนย์การแพทย์ฯ ใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนการใช้พื้นที่และเป็นไปตามแนวทางการประหยัดพลังงานในแต่2 

ละแผนกที่เคยน าเสนอไว้ด้วย 3 

 4 

วาระท่ี 3.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  5 

สรุปเรื่อง นายมานพ  เอ่ียมเวช วิศวกร บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด รายงานความก้าวหน้าโครงการ6 

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน 2565  ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่7 

น าเสนอในที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 8 

1.  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ระยะเวลา ตามสัญญา 450 9 

วัน ด าเนินการไปแล้ว 296 วัน ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา 154 วัน ระยะเวลาคงเหลือตามแผนงานที่ปรับใหม่ 10 

297 วัน ผลงาน สะสมแล้วเสร็จ 2.1%    11 

       2. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างท าผลงานสะสมส าหรับเบิกงวดงาน ที่ 1 (ผลงาน12 

สะสมแล้วเสร็จ 3.0%) 13 

 14 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตุ/ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมว่า ตามที่15 

บริษัทผู้รับจ้างได้ปรับแผนการด าเนินงานใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 นั้น ขอให้ปรับแผนการ16 

เบิกจ่ายงวดงานให้สอดคล้องกันด้วย 17 

 18 

วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืนๆ 19 

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี รายงานความก้าวหน้า20 

โครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 16 โครงการ และรายงาน21 

ความก้าวหน้างานออกแบบโครงการ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่ง22 

สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 23 

 1. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 16 โครงการ 24 

ได้แก่ 25 

1.1 อาคารโรงพยาบาลสัตวใหญ (ระยะท่ี 2-1) 26 

       1.2 อาคารโรงพยาบาลสัตวใหญ (ระยะท่ี 2-2) 27 

       1.3 สนามฟุตซอลในรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 

       1.4 งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 29 

       1.5 โรงจอดเครื่องจักรและรถและงานปรับปรงุอาคารส านักงานส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  30 

       1.6 งานก่อสร้างงานเพ่ิมช่องทางจราจรถนนทางเข้า  31 

       1.7 งานปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร 32 

       1.8 งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน   33 

       1.9 งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุง อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 34 

       1.10 ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้  35 
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       1.11 งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้ 1 

1.12 งานปรับปรุงคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์2 

       1.13 งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 3 

       1.14 งานก่อสร้างห้องน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต๊นท์  4 

       1.15 งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า 5 

       1.16 งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (อยู่ระหว่างการ 6 

       ด าเนินการลงนามสัญญา)  7 

2. รายงานความก้าวหน้างานออกแบบ ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 8 

       2.1 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ศูนย์การแพทย์ฯ   9 

       2.2 โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัย 10 

       2.3 โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด ถนนวงแหวนรอบนอก 11 

       2.4 โครงการอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า 12 

      2.5 งานปรับปรุงอาคารบริหาร  13 

 14 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตุ/ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมว่า ส าหรับ15 

โครงการที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) 16 

และผู้ควบคุมงาน ติดตามความก้าวหน้ากับผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด   17 

 18 

วาระท่ี 3.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม  19 

2564 - 30 มิถุนายน 2565 20 

สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัตงิบประมาณ ดังนี้ 21 

       1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,448,495,300 บาท (สองพันสี่ร้อยสี่สิบ22 

แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 มีผลรับ23 

จริง จ านวน 2,314,243,988.47 บาท (สองพันสามร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่24 

สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 94.52      25 

       2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,468,297,328 บาท (สองพันสี่ร้อยหก26 

สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  มีผลการใช้ไป จ านวน 1,939,191,384 บาท 27 

(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 79 ของแผน28 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน 529,105,944 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าพัน29 

เก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อย 21 โดยในไตรมาสที่ 3 มีการวางแผนการใช้จ่ายจ านวน 401,788,726 บาท 30 

(สี่ร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) มีผลการใช้ไป  360,951,770 บาท (สามร้อย31 

หกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการใช้จ่ายที่ได้วางแผนไว้  32 

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีรายรับสุทธิ 33 

311,411,757.26 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดบ้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) และ34 

รายจ่ายสุทธิ 360,644,884.35 บาท (สามร้อยหกสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบห้า35 



9 
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สตางค์) ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับต่ ากว่ารายจ่าย 1 

49,233,127.09 บาท (สี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) ทั้งนี้ หน่วยงาน2 

วิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 63,355,550 บาท    3 

(หกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ใช้ไป จ านวน 63,355,550 บาท (หกสิบสามล้าน4 

สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 5 

42,420,000 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 21,592,622.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้า6 

แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสิบสตางค์) ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนวน 20,827,377.90 7 

บาท (ยี่สิบบ้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ8 

วาระ  9 

 10 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตุ/ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้    11 

             1. หน่วยงานใดที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วด าเนินการได้ตามแผนและมีเงินเหลือจ่าย 12 

ขอให้รีบด าเนินการคืนเงิน โดยมหาวิทยาลัยจะมีการให้คะแนนหน่วยงาน/รางวัลกับหน่วยงานด้วย 13 

          2. ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติก าจร กุศล) ก ากับดูแลการใช้จ่าย14 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์การแพทย์ฯ ให้มีการบริหารจัดการและด าเนินการใช้จ่าย   15 

ไม่เกินวงเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยให้ไว้ 16 

 17 

วาระท่ี 3.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  18 

30 มิถุนายน 2565 19 

สรุปเรื่อง ตามท่ีส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งกรอบงบประมาณงบลงทุนประจ าปี พ.ศ.2565  ส่วนพัสดุมี20 

หนังสือถึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือทราบแผนจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณ21 

ของรัฐบาล และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นั้น 22 

   ส่ วน พัสดุ จึ งรายงานผลการจัดหาพัสดุ  ตั้ งแต่  1 ตุ ลาคม 2564 – 30 มิถุน ายน  2565   23 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  24 

 25 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กรณีเป็นงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 26 

2566 ขอให้ส่วนพัสดุติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานส่งใบขอซื้อขอจ้างตามแผนโดยเร็ว  27 

 28 

วาระท่ี 3.7 ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ประจ าเดือนมิถุนายน  29 

2565 30 

สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกข้อก าหนด ประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือน31 

มิถุนายน 2565 จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 32 

     1. ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งส านักวิชา สถาบัน ศูนย์หรือหน่ยงานที่33 

เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 34 
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     2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 1 

ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขการไปฝึกอบรม หรือดูงาน 2 

พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 3 

      3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนรองคณบดี รองผู้อ านวยการ 4 

ศูนย์หรือสถาบัน ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 5 

      4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ6 

ต่อสัญญาจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 7 

       5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา 8 

สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 9 

       6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2565 10 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 11 

       7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 875/2565 เรื่อง โครงสร้างการสั่งการและการก ากับดูแล12 

หน่วยงาน ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  13 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 14 

 15 

มติที่ประชุม รับทราบ  16 

 17 

วาระท่ี 3.8 การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 18 

สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าไล  สมรักษ์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ ได้รายงานให้19 

ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 โดย20 

อัตราก าลังแพทย์ รวมศูนย์การแพทย์ฯ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้สรรหาแล้ว 96 อัตรา แบ่งเป็นดังนี้ 21 

       • ปฏิบัติงานปัจจุบัน 37 อัตรา  22 

       • ลาศึกษาและรอบรรจุ 49 อัตรา          23 

  • แพทย์ที่บรรจุใหม่ 13 อัตรา แบ่งเป็น  24 

            1) ศูนย์การแพทย์ฯ  25 

                  - บรรจุใหม่ 3 อัตรา (อายุรกรรม  ศัลยกรรม และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 26 

                  - กลับจากลาศึกษาต่อ 5 อัตรา (สูติ  กุมาร อายุรกรรม รังสี และวิสัญญี)   27 

            2) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 28 

                   - ต าแหน่งแพทย์ 5 อัตรา (อายุรกรรม  รังสี  วิสัญญี  จักษุ และกุมาร) 29 

 30 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/แนวทางในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ 31 

     1. เนื่องจากขณะนี้ศูนย์การแพทย์ฯ มีความพร้อมสามารถให้บริการได้ 419 เตียง จึงขอให้      32 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์)   33 
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ที่ปรึกษาอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ) และผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติก าจร 1 

กุศล) หารือร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนการรับบุคลากร (แพทย์) และวางแผนการรับให้สามารถเปิด2 

ให้บริการได้ 419 เตียงภายในปี พ.ศ. 2566 3 

     2. ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ) ช่วยวางแผนเพื่อ4 

ประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เพื่อให้มีจ านวนผู้ใช้บริการมากขึ้น 5 

 6 

วาระท่ี 3.9 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหารจัดการ 7 

งานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ  8 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 9 

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 10 

(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า11 

กระดาษจากการใช้ระบบ ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 โดยผู้บริหารและบุคลากรของ12 

มหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะ13 

ส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ จ านวน 699,042 แผ่น 14 

ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 111,846.72 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน15 

แปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน  237,674.28 บาท (สองแสนสาม16 

หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS 17 

เป็นเงิน 349,521 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)  โดยเมื่อรวมการประหยัด กระดาษตั้งแต่18 

เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประหยัดกระดาษ จ านวน 5,063,862 แผ่น      19 

คิดเป็นค่าประหยัดกระดาษ เป็นเงิน 810,213.28 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบแปด20 

สตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 1,808,358.36 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบ21 

แปดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 2,618,572.28 22 

บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 23 

 24 

มติที่ประชุม รับทราบ 25 

 26 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 27 

 28 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 29 

 30 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี) 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 2 

วาระท่ี 7.1   กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 3 

  วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    4 

สรุปเรื่อง   รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิสมศักดิ์) ได้รายงานที่ประชุมว่า ในโอกาสวันคล้าย 5 

วันประสูติวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 6 

วรขัตติยราชนารี ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไดจ้ัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 วันที่ 8 และวันที่ 22  7 

กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 5 8 

 9 

มติที่ประชุม รับทราบ 10 

 11 

วาระท่ี 7.2 การให้บริการชาวต่างชาติที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์อาคันตุกะ     12 

สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง13 

คณาจารย์อาคันตุกะ เพ่ือเป็นการให้เกียรติและยกย่องบุคคลที่ช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและ14 

งานวิชาการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น 15 

   ส านักวิชาหรือหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะท าให้ความร่วมมือทางด้านต่างๆ  ของ16 

มหาวิทยาลัยกับต่างชาติดีขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย17 

ก าหนด ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ การจัดที่พักให้เพ่ืออ านวยความสะดวก ฯลฯ และอาจจัดหาจักรยานไฟฟ้าเพ่ือ18 

อ านวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 19 

 20 

มติที่ประชุม รบัทราบ 21 

 22 

วาระท่ี 7.3 ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2565 23 

สรุปเรื่อง ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒธรรมและกีฬาร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสโมสรวลัยลักษณ์ และวัดคลองดิน ก าหนด24 

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ลานธรรม (ข้างศูนย์อาหารช่อประดู่) 25 

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   26 

 27 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอเชิญชวนผู้บริหารร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามวัน เวลา และสถานที่28 

ดังกล่าวข้างต้น 29 

 30 

วาระท่ี 7.4 การจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2566   31 

สรุปเรื่อง คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ 32 

พันธ์พิพัฒน์) ได้รายงานที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 33 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2566  34 

 35 
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มติที่ประชุม รับทราบ 1 

ประธานฯ ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และปิดประชุม  2 

 3 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 4 

 5 

 6 

 7 

                  นางเกศิณี  พรหมชาติ     นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 8 

หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการฯ   หัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ 9 

                 ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 10 

   11 


