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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 11/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  11/2564 
วันพุธที่  10  พฤศจิกายน  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

...................................... 
 

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.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน/ 
    รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
    ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
7. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สุขสุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
11. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)    
12. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)      
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
14. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
17. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)    
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)  
19. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)   
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
     แทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ) 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)  
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริุจ  ถิ่นนคร  (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
     การออกแบบ/แทนคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
26. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
27. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
28. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
29. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
33. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐมิาพร  เพชรแก้ว  (รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์บรรณสารฯ) 
35. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
36. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)     
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
40. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร  (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
44. อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ 
     แทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ) 
45. นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล  (หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไปและธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
46. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้า ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย 
47. นางสาวหัฏฐกานต์  กรัณย์ไพศาล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
48. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
49. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)        
50. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 
51. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
52. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
53. ว่าที่ร้อยเอกศราวุธ  อินปิน  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
54. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
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55. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
56. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 
57. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)      ติดภารกิจอ่ืน  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่ง 
   ภายในโรงพยาบาล   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาววรัญญา  พละบุญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
7. นางสาวปัญญ์รวี  พูลเกิด  (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
   ก่อนเริ่มการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เลขานุการที่ประชุมบริหารได้แสดงตน และด าเนินการตรวจสอบผู้เข้า
ประชุมด้วยการขานชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน 
หัวหน้าส่วน/หน่วย ผู้จัดการโครงการ ตามล าดับ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แสดงตน จ านวน 59 ท่าน โดยมี
นายธนชัย ค าสมาน ต าแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท าหน้าที่ควบคุมระบบ
การประชุม 
  

            อธิการบดีท าหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระ 
พิธีก่อนวาระ 1  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีผลงานเด่น 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานเด่น โดยอธิการบดีได้
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้ 

1. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทีม “ไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส 
(ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล)" จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมสุด
ยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021 
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2. ส่วนอ านวยการและสารบรรณ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  โครงการ “พัฒนาระบบ
บริหารจัดการส านักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Digital Office anagement 
System” ได้ รั บการ พิจารณาให้ เป็นองค์กรดี เด่นที่ เหมาะสมได้รั บรางวัล  “THAILAND DIGITAL 
TRANSFORMATION  ประจ าปี 2564 : ประเภท STRATEGIES ดีเด่น”  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานด้านบริหารจัดการส านักงาน/ระบบงานสารบรรณ สู่กระบวนงาน
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานต่าง  ๆ 
ภายใน  และ/หรือน าไปใช้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอก 

3. ส านักวิชาที่อาจารย์ในสังกัดร้อยละ 100 มีผลประเมินการสอนไม่น้อยกว่า 4.00 ทุกรายวิชา        
               3.1 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี   
        3.2 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
         3.3 ส านักวิชาแพทยศาสตร์   
         3.4 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์  

   3.5 ส านักวิชาเภสชัศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และทีมงาน (อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช) 

อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน Thai 
Eco font ด้วยการลดปริมาณพ้ืนที่ภายในตัวอักษร สามารถประหยัดหมึกพิมพ์มากถึงร้อยละ 30 และคงความ
คมชัดไว้ได้ไม่แตกต่างจากเดิม  พร้อมจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติแล้ว 

5. ศูนย์กิจการนานาชาติ  เปน็หน่วยงานหลักในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับ 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าในเอเชีย โดย QS Asia University Rankings เป็นครั้งแรก  อยู่ในอันดับที่ 19 
ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานเด่นดังกล่าว
ข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในภาคการศึกษาที่ 3/2564 
(วันที่ 7 มกราคม 2565) ทั้งนี้ ในส่วนของนักศึกษาที่ไม่พร้อมมาเรียนในชั้นเรียน ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยตรง  โดยทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนระบบ E-learning ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาดูได้ และ
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1.1 กรณีนักศึกษา 
      1.1.1 นักศึกษาท่ีมาเรียนในชั้นเรียน จะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนวันเปิด 
    การเรียนการสอนอย่างน้อย 15 วัน 

              1.1.2 ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาไปรับวัคซีนให้ 
 ครบ 2 เข็มก่อนเข้ามาเรียนในชั้นเรียน โดยนักศึกษาสามารถแจ้งมหาวิทยาลัย เพ่ือนัด 
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 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ หากนักศึกษาคนใดที่ได้รับวัคซีน 
 เข็มที่ 1 เป็น AztraZeneca และยังไม่ครบ 3 เดือนเพ่ือจะรับเข็มท่ี 2 นักศึกษาสามารถ 
 มาเข้าเรียนได้ก่อน และเมื่อครบก าหนดก็ให้ไปรับเข็มที่ 2 ตามนัดต่อไป 

    1.1.3 ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ศูนย์บริการการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ 
 นักศึกษาเข้ามารับวัคซีนเข็มที่ 1 ภายในต้นเดือนธันวาคม 2564 โดยสามารถจองเข้า 
 รับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  

1.2 การเตรียมพร้อมในส่วนของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการฉีดฆ่าเชื้อทุกสถานที่/ห้องเรียน 
พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ หน้ากากอนามัย เจล และแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ  

1.3 หากกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รองรับที่พร้อมจะดูแล
รักษา 

   2. การเพ่ิมช่องจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงวงเวียน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปลายปี 2565  

3. การก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 แล้วเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยจะมีห้องเรียนส าหรับรองรับการ
เรียนการสอนเพ่ิม 72 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาด 70 ที่นั่ง 16 ห้อง และห้องเรียนขนาด 35 ที่นั่ง 56 ห้อง  

4. กรมชลประทาน จะด าเนินการขุดแก้มลิง โครงการอ่างเก็บน้ ากรมชลประทาน โดย
ด าเนินการบริเวณหลังศูนย์การแพทย์ฯ งบประมาณ 117 ล้านบาท ขนาดความจุ 2,200,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ชุมชนหลังศูนย์การแพทย์ฯ และพ้ืนที่วัดแสงแรง ตลอดจนใช้เป็น
อ่างกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ขณะนี้ชลประทาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้ามาส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจะเข้าด าเนินการแล้ว ซึ่งบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าจะมีการ
ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและที่นั่งส าหรับพักผ่อน ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว จะขุดดินขึ้นมา 1,000,000 
ลูกบาศก์เมตร และมหาวิทยาลัยจะน าดินไปถมบริเวณพ้ืนที่ลุ่มรอบๆ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ เพ่ือปรับภูมิทัศน์
ให้สวยงามยิ่งข้ึน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  10/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่   10/2564 เมื่อ    
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 10/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      
สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้ง ที่  
10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และ
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ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ไดร้ายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนตุลาคม 2564 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
        ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,164,970 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
         ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  4,338,383.70 บาท 

นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ ได้รายงานที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อย ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 
      1. ผลการก่อสร้างอาคารควบคุม   แล้วเสร็จ 95 % 
       2. ผลงานก่อสร้างสายส่งระบบ     แล้วเสร็จ 95 % 
            รวมผลงานสะสม                  แล้วเสร็จ 95% 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ประจ าเดือนตุลาคม  2564 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ รายงานความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (อาคาร A B C และ 
D) จ านวน 4 อาคาร ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ผลงานแล้วเสร็จสะสม 65.73% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 70.00% ผลงานจริงช้ากว่า
แผนงาน 8.45% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 47 วัน 

2. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 320 วัน คงเหลือ 205
วัน 

3.  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
        - อาคาร A  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 81.57%  
        - อาคาร B  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 61.08% 
        - อาคาร C  ผลงานสะสม  แล้วเสร็จ 55.43% 

    - อาคาร D  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 62.37%  
        - ดาดฟ้าอาคาร B C D  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 59.75% 
        - อาคาร F ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 88.75%    
        - อาคารที่พักบุคลากร  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 70.97% 
        - โถงลิฟท์และทางเดิน   (ยังไม่ด าเนินการ)      
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        - งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 78.31% 
4. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างเบิกเงินสะสมแล้ว จ านวน 538,055,605.23 บาท   
   คิดเป็น 60.12% 

 
มติที่ประชุม รับทราบ    
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  
สรุปเรื่อง   ปีงบประมาณ 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดอ้นุมัตงิบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,433,495,300 บาท มีผลรับจริง 
จ านวน 1,399,350,429.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,429,295,300 บาท  มีผลผูกพัน
และใช้จริง จ านวน 290,303,917.15 บาท  คิดเป็น 11.95% งบประมาณรายจ่าย
คงเหลือ จ านวน  2,138,991,382.85 บาท  คิดเป็น 88.05%  

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 
31,116,178  บาท และรายจ่ายสุทธิ 24,019,360 บาท ท าให้ภาพรวมของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 7,096,818 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564   
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งหมด 13 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 69,312,700 บาท  ซึ่งมี
รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย  
     1.1 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1  
     1.2 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  
     1.3 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8   
  สรุปความก้าวหน้าทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 99.00% โครงการล่าช้ากว่าแผนเดิมที่วางไว้ 
138 วัน เนื่องจากประสบปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขณะนี้อยู่ในกระบวนการเร่งรัด
ผู้รับเหมา   

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จสะสม 90.00% ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้ว จากท้ังหมด 5 งวด โครงการล่าช้ากว่าแผนที่
วางไว้ 70 วัน  เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการเร่งรัดผู้รับเหมา   
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3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ โครงการผลงานสะสมแล้วเสร็จ 25% ส่งงานงวดที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ (ขณะนี้ 
โครงการล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาแล้ว 61 วัน)    

4.  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน (ครบก าหนดส่งมอบงานในวันที่ 22 ตุลาคม 2564)  แต่ปัจจุบัน 
ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าด าเนินการ  ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้ท าหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับเหมาแล้ว  

 
 

  5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 
เปิดซองประกวดราคา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564  บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด  ชนะการประกวดราคา 
ในวงเงิน 15,372,000 บาท  โครงการด าเนินการแล้วสะสม 10.00%  

  6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยส่วนพัสดุอยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะอันดับ 2 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา 2018) มา
ลงนามสัญญา  

7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัท ธรรมศักดิ์ จ ากัด ขณะนี้มีการปรับพ้ืนที่ เพื่อรอเข้าด าเนินการแล้ว    8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 เปิดซองประกวดราคาในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์     
เอเบิล จ ากัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร 

จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า
กระดาษ ประจ าเดือนตุลาคม 2564   

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนตุลาคม 2564  ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ 521,882 แผ่น 
(เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ) ส่งผลให้
ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 83,493.12 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบ
สามบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี)  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 6.1      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อน  
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ World Class University” 
สรุปเรื่อง      เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ World 
Class University และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล พร้อมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้น าเสนอกลยุทธ์การ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ผู้บริหาร หลักสูตร "กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่  World Class 
University" ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดก าหนดการ ดังนี้ 

 

วัน เวลา กลุ่มหน่วยงาน 

15 พฤศจิกายน 2564 13.00 - 17.00 น. กลุ่มส านักงานอธิการบดี (หัวหน้าส่วน หน่วย ส านักงาน 
โครงการ) 

16 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 12.00 น. กลุ่มศูนย์ สถาบัน อุทยาน (ผู้อ านวยการ) 

17 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 12.30 น. กลุ่มส านักวิชา วิทยาลัย (คณบดี) 

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เฉพาะในช่วงเวลาของกลุ่ม
หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลน าเสนอกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน
ภายใต้ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 

กลุ่มหน่วยงาน กลยุทธ์ 
ส านักวิชา / วิทยาลัย การสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ World Class University 

 กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายวิจัยตีพิมพ์ 1:1 ให้บรรลุเป้าหมาย 
 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือขับเคลื่อน 

Research Collaboration ให้ได้ 50% 
 กลยุทธ์การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์ประจ า 5% 
 กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ 

หน่วยงานสนับสนุน การสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมาย 
 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในการท างานเป็นทีมและต้องไม่มีผู้ได้รับการประเมินต่ า

กว่า 80 คะแนน 
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อนึ่ง ส าหรับไฟล์ข้อมูลกลยุทธ์ฯ ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ของค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในล าดับถัดไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอเชิญผู้ บริ หาร เข้ า ร่ วมสัมมนา เฉพาะในช่ วง เวลาของกลุ่ ม
หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลน าเสนอกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 7.1   กิจกรรม Walailak University Celebrates 90% of Academics Achieving HEA  

  Fellowships 
สรุปเรื่อง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ได้รายงานที่ประชุมว่า 
มหาว ิทยาล ัยวล ัยล ักษณ์ ก าหนดจัดกิจกรรม Walailak University Celebrates 90% of Academics 
Achieving HEA Fellowships ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยจะมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผู้ได้รับ fellowships เข้า
ร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom ร่วมกับวิทยากรจากประเทศอังกฤษ และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน walailak chanel  ให้บุคคลภายนอกเข้ามารับชมด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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


