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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  12/2564 
วันพุธที่  8  ธันวาคม  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

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

รายนามผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (อธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา  ประธาน 
    สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ )        
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. 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. อาจารย์นฤมล  กล้าทุกวัน  (รองคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์ฯ)  
16. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)  
17. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)   
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
     แทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ) 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
22. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
23. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
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24. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
25. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
26. อาจารย์ ดร.กฤติกา  กาบพลอย (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ 
      แทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  สวัสดี (อาจารย์ประจ าส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/แทน  
     คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
31. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐมิาพร  เพชรแก้ว  (รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์บรรณสารฯ) 
33. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
34. นายเอกราช  แก้วเขียว (หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและประสบการณ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทน 
     ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 
35. นางวิศวียา  เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
39. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร  (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงค์ศักดิ์  อ่ิมใจ (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
43. อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ 
     แทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ) 
44. นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล  (หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไปและธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
45. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้า ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย 
46. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
47. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
48. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 
49. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
50. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
51. ว่าที่ร้อยเอกศราวุธ  อินปิน  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
52. นางสุภาวดี  สารพงษ์  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/แทนหัวหน้าส่วน 
     แผนงานฯ) 
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53. นายธนพิพัฒน์  สัมพันธมาศ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว/แทนหัวหน้าโครงการ 
     มหาวิทยาลัยสีเขียว)   
54. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 
55. นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย/แทนหัวหน้าส านักงาน 
     สภามหาวิทยาลัย)        
56. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
57. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด  (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)  ติดภารกิจอ่ืน  
2. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)       ติดภารกิจอ่ืน  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่ง 
   ภายในโรงพยาบาล   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
3. นายสุรศักดิ์  เชาวลิต  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
4. นางสาวศรัญญา  ทองอยู่  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา) 
5. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
7. นางสาววรัญญา  พละบุญ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
8. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระ 
พิธีก่อนวาระ 1  มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่หน่วยงาน/บุคคลและนักศึกษาที่มี 

ผลงานเด่น 

 สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงาน/บุคคลและนักศึกษาที่มีผลงานเด่น โดย
อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้ 

1. โครงการธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ต้นแบบธนาคารปูม้าเพ่ือ
ความยั่งยืน จากเวที Thailand Research Expo มอบโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่ 
  (1) นายเจริญ โต๊ะอิเเต ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

    ประเภทศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชน 
(2) นายประทีป น้ าขาว ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา จ.นครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
     ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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(3) นายปิยะ เเซ่เอีย  ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ได้รับรางวัลรอง 
     ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
            ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าท้ัง 3 พ้ืนที่ อยู่ภายใต้โครงการธนาคารปูม้าเครื่องมือบริหาร 

จัดการทรัพยากรชายฝั่ง ด าเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 3 ปี ต่อเนื่อง 

2. ทีมบริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จ ากัด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thai-BISPA Awards 2020-2021 
ประเภท ผู้ประกอบการดีเด่นสาขา Petential Technology Transfer จากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ไทย  

3. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโลยี   เป็นหน่วยงานที่มีความส าเร็จของการ       
บ่มเพาะผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ยึดถือการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลั ย
ไปสู่ภาคเอกชนที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้   

4. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ติดอันดับ “WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS”  by 
Stanford University 2021 Elsevier, SciTech Strategies, Inc. และ Stanford University  จ านวน 
3 คน ได้แก่ 
  (1) รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

    ได้ล าดับที่ 884 จากจ านวนนักวิจัยทั้งหมด 58,351 คน ในสาขา Food Science 
  (2) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีระนุช นิสภาธร ส านักวชิาสหเวชศาสตร์ ได้ล าดับที่ 530  

    จากจ านวนนักวิจัยทั้งหมด 33,142 คน ในสาขา Tropical Medicine 
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

     ได้ล าดับที่ 3,971 จากจ านวนนักวิจัยทั้งหมด 285,331 คน ในสาขา Materials   
5. ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านการจัดท า  digital transcript สามารถบริการ 
transcript ในรูปแบบ digital ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป    

6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับดี จากรางวัล
การวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

7. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย น.ส.
พฤษภา บางเหรียง น.ส.ตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ น.ส.ภัคจิรา อ่อซ้าย และนายณัฐนนท์ รามณี เจ้าของผลงานเรื่อง 
ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบและคอนกรีตเก่าส าหรับระบบพ้ืนชนิดบาง 
ภายใต้ชื่อทีม FSB WU โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ เป็นที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการ
ประกวดสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2020 ได้รับทุนสนับสนุนจ านวน 50,000 บาท และโล่รางวัล ซึ่ง
จัดขึ้นภายใต้โครงการ Structural Steel Impro vement (SSI) for Young Engineers (SSI 4YE) ประจ าปี 
2564 โดยบริษัท สหวิริยา อินดัสตรี จ ากัด(มหาชน)  ซึ่งได้รับแชมป์ 2 ปีซ้อน 

8. ทีม More Kit ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 
ประจ าปี 2564 ระดับภูมิภาค (R2M9) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย
ผลงานวิจัยที่ใช้ในการประกวด ได้แก่ ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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9. ทีม Tricho-Orga-Soil ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและรางวัลระดับดีมาก “ผลงานนวัตกรรม 
สายอุดมศึกษา  ประจ าปี 2564” ในงาน Thailand Research Expo 2021 ประกอบด้วย (1) นายฤทธิไกร 
มาศเมฆ (2) นายนัทวัฒน์  วรินทรเวช (3) นายเจษฎา  สืบกระพันธ์  (4) นายเปรมศักดิ์  ถนอมศักดิ์ โดยมี      
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และนายอัสมาดี มาน๊ะ เป็นที่ปรึกษา 

10. ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงาน 1st VirtualIMT-GT Varsity Carnival 
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 จัดโดย Universitas Syiah Khula ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี
นักศึกษาจาก 12 สถาบัน ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ เรื่อง The  Palm Oil Sustainable Supply Chain And Sustainable Landscape Workshop 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม และแข่งขันกีฬา โดยให้นักศึกษาน าเสนอผลงานผ่านคลิปวิดีโอ และระบบZoom 
Cloud Meeting  ผลการประกวดแข่งขันสัมมนาวิชาการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้า
รางวัลประกอบด้วย  (1) นางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ส านักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัล 
1st Best Presentation  (2) นายพีรพัฒน์  พริกเล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล 
3rd Best Awareness Raiser และ (3) นายภูมิ เชื้อพราหมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
ได้รับรางวัล Favorite โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษา
ทั่วไป และอาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา  ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ได้รับรางวัลThe Best Creative Video ประกอบด้วย (1) นางสาวสัชกร ชัยณรงค์ (2) นางสาวศุภนิดา เกติ
ยะ (3) นางสาวชลธิชา อินเอียด (4) นางสาวพรวดี วัยวัฒน์  (5) นางสาวจารุวรรณ ศิริวัฒน์ (6) นางสาว
เสาวรส ย้อยด า (7) นายอนาวิน บุญสนอง (8) นางสาวณัฐนิชา โสระดี (9) นางสาวภร วัยวัฒน์ (10) นางสาว
ณัฐชา เกตุกาหลง (11) นางสาวกนกพร บุญเพ็ชร และ (12) นางสาวกรชนก ชูเมือง  โดยมีนางกอบสุข  
อรชร  เป็นผู้ฝึกสอน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อหน่วยงาน/บุคคล และนักศึกษาที่มีผลงานเด่น
ดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1. ขอให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในก ากับดูแล
ต่ออธิการบดีทุกสิ้นไตรมาส โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน ติดตามและรายงานว่า
หน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ในการประชุม
ประจ าเดือนของหน่วยงาน ขอให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือจะได้น าเรื่องของ
มหาวิทยาลัยไปแจ้งให้หน่วยงานทราบ และท าหน้าที่รับฟังความเห็นจากหน่วยงานกลับมาด้วย 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิด
โรงพยาบาลสนามเพ่ือรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 นั้น  
เนื่องจากขณะนี้จ านวนผู้ป่วยลดลง มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลท่าศาลา ของดรับผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่วันที่  25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา 
โดยส่งผู้ป่วยคนสุดท้ายกลับบ้านและปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3  
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ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยป่วย ก็สามารถเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้ โดยจะพัฒนาอาคารที่พักบุคลากร R2 เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ดังกล่าว อนึ่ง ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้คณบดีช่วยกระตุ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาจอง
วัคซีนได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  11/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่   11/2564 เมื่อ    
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      
สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  11/2564 
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
        ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,297,539 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
         ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  4,928,950.14 บาท 

นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ ได้รายงานที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อย ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ขณะนี้แล้วเสร็จและส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในการรายงานค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป ขอให้รายงานค่า
ไฟฟ้าของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แยกออกมาต่างหากด้วย 
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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 าเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ผลงานแล้วเสร็จสะสม 68.44% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 77.50% ผลงานจริงช้ากว่า
แผนงาน 9.06% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 50 วัน 

2. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 378 วัน คงเหลือ 177
วัน 

3.  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
        - อาคาร A  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 89.83%  
        - อาคาร B  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 63.93% 
        - อาคาร C  ผลงานสะสม  แล้วเสร็จ 63.49% 

    - อาคาร D  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 62.98%  
        - ดาดฟ้าอาคาร B C D  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 60.23% 
        - อาคาร F ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 89.53%    
        - อาคารที่พักบุคลากร  ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 70.97% 
        - โถงลิฟท์และทางเดิน   (ยังไม่ด าเนินการ)      
        - งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แล้วเสร็จ 80.67% 

4. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างเบิกเงินสะสมแล้ว จ านวน 590,700,000 บาท   
   คิดเป็น 66.00% 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
   
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564  
สรุปเรื่อง   ปีงบประมาณ 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดอ้นุมัตงิบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,433,495,300 บาท มีผลรับจริง 
1,458,131,422.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.92 เพิ่มขึ้นจาก 8 พฤศจิกายน 2564  
จ านวน 58,780,992.25 บาท 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,429,295,300 บาท  มีผลผูกพัน
และใช้จริง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564   มีผลผูกพันและใช้จริง จ านวน 581,550,741.25 
บาท คิดเป็น 23.92% งบประมาณรายจ่ายคงเหลือจ านวน 1,849,504,558.75 บาท  คิด
เป็น 76.08%  

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 56,994,729  
บาท และรายจ่ายสุทธิ 64,227,208 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ 
รายรับต่ ากว่ารายจ่าย 7,232,479 บาท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนจัดสรรเงินกองทุน จ านวน40,940,100 บาท 
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ใช้ไป จ านวน 15,761,352 บาท ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนว 25,178,748 บาท  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจ าเดือนธันวาคม 2564   
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 8 
ธันวาคม 2564 รวมทั้งหมด 13 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 67,584,700 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตาม 
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 99.00% ขณะนี้อยู่ในกระบวนการเร่งรัดผู้รับเหมา (ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญาด าเนินงานปรับปรุง 165 วัน)  

3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ โครงการผลงานสะสมแล้วเสร็จ 25% ส่งงานงวดที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ (ขณะนี้ 
โครงการล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาแล้ว 87 วัน)    

4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่เข้าด าเนินการ (ครบก าหนดส่งมอบงาน
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564) แต่ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าด าเนินการ ทั้งนี ้ผู้ควบคุมงานได้ท าหนังสือเร่งรัดไป
ยังผู้รับเหมาแล้ว   
  5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 52.45% ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 ด าเนินการเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 
57 วัน 
  6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญากับบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล 
จ ากัด   

7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 2.5% (ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 31 วัน) ขณะนี้อยู่ในกระบวนการเร่งรัดผู้รับเหมา 

8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 2.5% 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร 

จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า
กระดาษ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564   

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ 568,590 แผ่น 
(เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ) ส่งผลให้
ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 90,974.40 บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาท   
สี่สิบสตางค)์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี)  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 6.1   ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล  
สรุปเรื่อง           ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับและประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดท าแผนงาน การรายงานความก้าวหน้า
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้  ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้เวียนแจ้งผ่านทางระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ให้
ทราบโดยทั่วกันแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 
วาระท่ี 6.2 การอนุมัติยกเลิกมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงิน 

ชดเชย พ.ศ.... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 30  
เมษายน 2561 

สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติยกเลิกมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินชดเชย 
พ.ศ.... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และให้
มหาวิทยาลัยถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเนื่ องจากเรื่องนี้ยังไม่ได้เสนอสภา
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มหาวิทยาลัยเพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติที่มีผลตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะท างานศึกษา วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการช่วยเหลือพนักงาน ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมต่อไป 
               ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงาน มีเรื่องเดิม สรุปดังนี้  
               มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงาน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ.2543 โดยจ่ายเงินชดเชย 3 กรณี คือ (1) มหาวิทยาลัย
ให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างเพราะเหตุพนักงานเจ็บป่วย (2) ยุบเลิกต าแหน่ง (3) เลิกจ้างก่อนครบสัญญาโดยไม่มี
ค ว า ม ผิ ด 
               ระเบียบดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้จ่ายเงินชดเชยในกรณีพนักงานครบเกษียณอายุจากการท างาน 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินชดเชย พ.ศ.... เพ่ือให้ครอบคลุมกรณี
ดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยได้ส่งวาระเพ่ือพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพ่ือ
พิจารณา แต่จากการเสนอเรื่องดังกล่าวได้มีการถอนวาระการเสนอ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ไม่น าเข้าบรรจุใน
วาระการประชุมโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีให้เหตุผลว่าต้องพิจารณาแหล่งเงินทุนที่จะด าเนินการ 
ประกอบกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารบุคคลได้เห็นชอบให้มี
การเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกครั้ง จึงท าให้ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวจึงยังไม่ได้น าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
               พนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องศาลปกครองเรียกร้องเงินชดเชย และขอสงวนสิทธิ์ขอรับเงินชดเชย 
               พนักงานของมหาวิทยาลัยได้ยื่นฟ้องอธิการบดีต่อต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขด า 
ที่ 29/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

1. ขอให้ศาลสั่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกระเบียบบังคับใช้ในการจ่ายเงินชดเชยกรณี
เกษียณอายุแก่พนักงานที่เกษียณอายุ 

2. ขอให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุตามจ านวนที่พึงจะได้รับ ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
ของเงินเดือนสุดท้าย 

3. ขอให้ศาลเรียกเอกสาร/มติการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               นอกจากนั้นยังมีพนักงานที่เกษียณอายุทุกปีงบประมาณจ านวนหนึ่งได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ขอรับ
เงินชดเชยหลังเกษียณ/ขอเบิกเงินชดเชยกรณีลาออกจากงาน 
               มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนนิติการประสานงานกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรท าค า
ชี้แจงตามค าฟ้อง และขณะนี้ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบทความ (คดีหมายเลขด า ที่ 29/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 187/2564 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2564 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าสมควร   รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
     สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 

ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....   
ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชย ไว้ว่า “ขอให้ระมัดระวังในการอ้างกฎหมายแรงงาน     
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ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินชดเชยหรือเงินทดแทน เพราะจะไปขัดกับมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ”  และ
ต่อมามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่  ได้ก าหนดเพ่ิมเติมว่า “แต่พนักงานและลูกจ้างจะต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย  เงินทดแทน” ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะน าหลักคิดนี้มาใช้กับพนักงานและ
ลูกจ้างจะต้องเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและพิจารณาก าหนดให้มีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยซึ่งอาจมากกว่าที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงานก็ได้” 

จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยข้างต้น ประกอบกับศาลปกครอง
นครศรีธรรมราชมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินชดเชย พ.ศ.... และน าหลักคิดที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไป
พิจารณาให้ความช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุการท างานให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้ผู้บริหารหน่วยงานบอกกล่าวพนักงานในหน่วยงานให้รับทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับเงินค่าจ้างบุคลากรด้วยว่ามหาวิทยาลัยจะต้องใช้งบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรด้วย 
 
วาระท่ี 6.3 ระบบบริหารจัดการฟาร์ม ด้านพืช (Smart Farm DB) 
สรุปเรื่อง ด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดท าระบบบริหารจัดการฟาร์ม ด้านพืช (Application Smart 
Farm DB)  เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานฟาร์ม โดยนางสาวจุฬา พร             
พันธุ์ก าเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รายงานที่ประชุมในภาพรวม
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฟาร์ม รายละเอียด ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. สร้างฐานข้อมูล เก็บข้อมูลตั้งแต่การปลูก ดูแล จนถึงจ าหน่าย  
  2. ช่วยบริหารจัดการฟาร์ม น าข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ 
  3. ให้บริการข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นย า ส่งออกข้อมูลแบบปัจจุบัน ทันที 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Cloud Platform เครือข่ายมีประสิทธิภาพความเร็วสูง 
ลดความเสี่ยง สามารถน าข้อมูลพื้นฐานเข้าระบบได้ง่าย 
  5. ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน สามารถ Scan QR Code ตรวจสอบข้อมูลพืช จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของฟาร์ม บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ตรวจวัดค่าการเจริญเติบโต ความชื้น ค่าดิน และวิเคราะห์ข้อมูล
สร้างรายงาน 
  6. ประโยชน์ที่ได้รับ มีดังนี้ 
      6.1 ดูข้อมูลแบบปัจจุบันทันทีโดยการ Scan QR Code 
      6.2 ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
      6.3 น าข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ ประมาณการผลผลิต ประมาณการรายได้ และเพ่ิมความ 
            แม่นย าการเก็บผลผลิต 
ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ โดยขอให้มีการอบรมนักเกษตรทุกคนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1   รายงานการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สรุปเรื่อง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ได้รายงานที่ประชุม
เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
    1. การช่วยเหลือจ่ายเงินค่าชดเชยทรัพย์สิน/ผลอาสิน และการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎร
ออกจากพ้ืนที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน โดยการจ่ายเงินค่าชดเชยทรัพย์สิน/
ผลอาสิน ให้แก่ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาไปแล้ว จ านวน 847 
ราย จากราษฎรประมาณ 900 ครัวเรือน รวมเป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท  ราษฎรที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ที่ดินในเขต ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้ว 510 ครัวเรือน/ราย ปัจจุบันนี้มีแปลงว่าในเขตพ้ืนที่ดินปฏิรูปฯ 
ของ ส.ป.ก. 81 แปลง      

2. ปัญหาที่ดินกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ  
ในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

   21 มกราคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เร่งรัด ส.ป.ก. ให้ด าเนินการท ารังวัดเพื่อออก 
   เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้ราษฎร 13 ราย ที่ถูกศาลสั่งขัง 

      9 กุมภาพันธ์ ส.ป.ก. ท ารังวัด เตรียมจัดแปลงให้ราษฎร ๘ ราย (ในจ านวน 13 ราย) 
      11 มีนาคม สปก.อนุมัติจัดแปลงทีดินให้กับราษฎรที่ถูกบังคับคดีในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

    นวน ๒๕ ราย/แปลง 
     22 กรกฎาคม  มหาวิทยาลัยร่วมกับ ส.ป.ก. จัดให้ราษฎรจับฉลากแปลงที่ดินในเขต  

ส.ป.ก. จ านวน ๒๕ ราย/แปลง 
      3 สิงหาคม ราษฎรที่จับฉลากลงพื้นที่ดูแปลง ส.ป.ก. 
      14 สิงหาคม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติค่าเยียวยาสนับสนุนค่าวัสดุปลูกสร้างบ้านให้ราษฎร 

ที่ถูกบังคับคดีในมหาวิทยาลัย/ส.ป.ก. รายละ 200,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
6,600,000 บาท 

      26 สิงหาคม มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเงินค่าเยียวยาค่าวัสดุปลูกสร้างบ้านให้ราษฎร รายละ  
200,000 บาท 

      19 ตุลาคม มหาวิทยาลัยและ ส.ป.ก.ร่วมประชุมเพ่ือหารือกรณีการจัดแปลงว่างในเขต 
    ส.ป.ก. แต่ราษฎรไม่ยอมย้ายเข้า 
      1 ธันวาคม  ศาลนัดไต่สวนราษฎรที่ถูกหมายจับจากการบังคับคดีและไม่ยอมย้ายออกจากพ้ืนที่  

จากมหาวิทยาลัยและศาลแจ้งเลื่อนนัดเป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564  
ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้ผู้บริหารน าข้อมูลดังกล่าวไปถ่ายทอดให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบ 
และเข้าใจด้วย 
 
วาระท่ี 7.2 ผลการรับนักศึกษา TCAT ประจ าปีการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับนักศึกษา ผ่าน
ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1.4 โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2564 ขณะนี้มี
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

 

ผู้สมัครแล้ว 1,879 คน อยู่ระหว่างทยอยจ่ายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์  ดังนั้น ขอให้แต่ละส านักวิชาติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้ได้ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอให้คณบดีแต่ละส านักวิชาช่วยกันดูแลเพื่อให้ได้นักศึกษาตามเป้าที่ก าหนดไว้ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 
 
 


