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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

รายงานการประชุม 1 

ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 

ครั้งที่  8/2565 3 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 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/รักษาการแทนคณบดี  ประธาน 10 

    ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)   11 

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

    ผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)  13 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 14 

    แพทยศาสตร์)    15 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 16 

    พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป/แทนรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด)  17 

5. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 18 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  19 

7. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 20 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 21 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   22 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหาร 23 

     ทรัพย์สิน/นายกสโมสรวลยัลักษณ์)   24 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล สุขสุวรรณ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  25 

12. ดร.มงคล ธีระนานนท์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    26 

13. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  27 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติก าจร กุศล (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 28 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา ด้วงอินทร์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)   29 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 30 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 31 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 32 

     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 33 

19. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  34 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (คณบดีส านักวิชาการบัญชีและการเงิน)  35 
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21. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์)     1 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 2 

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

24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 4 

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

26. ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 6 

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาการจัดการ) 7 

28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 8 

     อุตสาหกรรมอาหาร) 9 

29. รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชานิติศาสตร์) 10 

30. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 11 

31. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 12 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 13 

33. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 14 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 15 

35. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 16 

36. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 17 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 18 

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

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

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 21 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์ ศุภกร (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 22 

42. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงค์ศักดิ์ อิ่มใจ (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 23 

     สู่ความเป็นเลิศ) 24 

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม 25 

     และการกีฬา) 26 

44. นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน้าส่วนนิติการ) 27 

45. นางสาวจิตตนา หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 28 

46. นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 29 

47. นายปิยวัชน์ คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 30 

48. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 31 

49. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 32 

50. นายไพรวัลย์ เกิดทองมี (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) 33 

51. นางกอบสุข อรชร (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  34 

52. นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)    35 
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53. ว่าที่ร้อยเอกศราวุธ อินปิน (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)  1 

54. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์  (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 2 

55. นางโสภิดา พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   3 

 4 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 5 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กลุบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ติดภารกิจอ่ืน 6 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)    ติดภารกิจอ่ืน 7 

 8 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  9 

1. นายสุรศักดิ์ โรจนธรรมนนท์ (ผู้แทน บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 10 

2. นายมานพ  เอี่ยมเวช (ผู้แทน บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 11 

3. นายอภิชาติ รักษ์รงค์ (ผู้แทน บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 12 

4. นายวิระศักดิ์  ศรีแก้วคง (ผู้แทน บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 13 

5. นายสิทธิชัย อภินันวัฒนา (ผู้แทน บริษัทเพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน)) 14 

6. นายปาพจน์ เทพหนู (ผู้แทน บริษัทเพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน)) 15 

7. นายด ารง กาญจนา (ผู้แทน บริษัท เบสเวิร์คประเทศไทย จ ากัด) 16 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริจุ ถิ่นนคร (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 17 

9. นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง) 18 

10. นายนิติพงษ์ ราชประดิษฐ์ (วิศวกร ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 19 

11. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 20 

12. นางสาวจิรา  จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 21 

13. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 22 

 23 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 24 

 25 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 26 

 27 

พิธีก่อนวาระ 1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 28 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย29 

อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่างๆ ดังนี้ 30 

      1. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับ31 

ปริญญาตรี ประจ าปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 -5 32 

สิงหาคม 2565 ดังนี้  33 

            1.1 นางสาวนันทิพร ทองรักจันทร์ และนางสาวณัฎฐณิชา ศรีสุบัติ  นักศึกษาปริญญาตรี สาขา 34 
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วิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์ส าหรับ 1 

การน ากลับแอมโมเนียมจากน้ าเสียโรงงานยางพาราในรูปของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยมี 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ เป็นที่ปรึกษา 3 

     1.2 นางสาวภัคมัย รักณรงค์ นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์ นายอัฟฮัม เจะกะบาซอ และนายมูศอฟภัร  4 

เต๊ะ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมมอร์ต้า5 

ป้องกันรังสีจากของเสียการ์เนต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล เป็นที่6 

ปรึกษา 7 

2. รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ประจ าปีงบประมาณ 2565  ได้แก ่8 

           2.1 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ หล้าอูบ  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 9 

           2.2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  10 

3. นางสาวอาภาภัทร โรจนราธา ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ11 

ภายในของประเทศไทย (CPIAT) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 66 จัดโดย12 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 13 

4. รางวัล Gold Award รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อม14 

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2565 ในชุดโครงการ “เทคโนโลยี15 

วัสดุแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงาน” คณะผู้วิจัยร่วมจัดท าผลงาน ประกอบด้วย 16 

     4.1 ผูช้่วยศาสตราจารย์.ดร.อุเทน ทับทรวง (หัวหน้าชุดโครงการและหัวหน้าโครงการวิจัย 17 

ย่อยท่ี 3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 18 

และเทคโนโลยี 19 

     4.2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1) อาจารย์ประจ า 20 

หลักสูตรเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 

     4.3 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์  (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2) อาจารย์ประจ า 22 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 

     4.4 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 4) อาจารย์ประจ า 24 

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี    25 

 26 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อบุคลากรและนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น 27 

 28 

พิธีก่อนวาระ 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษา 29 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Fellow โดยอธิการบดี30 

ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่างๆ ดังนี้ 31 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทยัชนก คมเม่น (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 32 

    2. อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสขุ (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 33 

    3. อาจารย์ ดร.ธิดา โสตถิโยธนิ (ส านักวิชาเภสัชศาสตร์) 34 

    4. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว (ส านักวิชาเภสัชศาสตร์) 35 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติรา สมุหเสนีโต (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 1 

    6. อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 2 

    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 3 

   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศรา ประจงไสย (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 4 

    9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 5 

    10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 6 

     11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 7 

     12. อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 8 

     13. อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรอืงใบหยก (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 9 

     14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มาลา (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 10 

     15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 11 

     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุิยัน สุขติ (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 12 

     17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 13 

     18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 14 

     19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 15 

     20. อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 16 

     21. รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ ์(ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 17 

     22. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ ์(ส านักวิชาการบัญชีและการเงิน) 18 

     23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวณัย์  ดึงไตรย์ภพ (ส านักวิชาการบัญชีและการเงิน) 19 

     24. อาจารย์อนุชสรา  เรืองมาก (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 20 

     25. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 21 

     26. อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 22 

     27. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 23 

     28. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 24 

     29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีระพัฒน์ (ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 25 

     30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญัวัฒน์  ลิมปิติ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 26 

     31. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 27 

     32. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พนมวัฒน์  อมรพิมลธรรม  (วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 28 

 29 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Fellow 30 

ดังกล่าวข้างต้น 31 

 32 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 33 
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สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารที่เกี่ยวของรายงานให ที่ประชุมทราบ1 

เพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  2 

      1. การก่อตั้งมูลนิธิกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  ได้มอบนโยบายให้ศูนย์การแพทย์ฯ 3 

ไปด าเนินการแล้ว โดยมอบหมายผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนานนท์) ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิฯ ต่อไป 4 

      2. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ รายงานที่ประชุมว่าจ านวนนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 5 

(COVID-19) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 –10 สิงหาคม 2565 6 

มีจ านวนทั้งสิ้น 1,281 คน 7 

     3. แผนงบประมาณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมหาวิทยาลัย8 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,787,389,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพัน9 

บาทถ้วน) จึงขอให้ผู้บริหารก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 10 

     4. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 7 โครงการ 11 

ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างโรงผลิตประปาศูนย์การแพทย์ฯ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัย 12 

โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด ถนนวงแหวนรอบนอก โครงการอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า และงานปรับปรุง13 

อาคารบริหาร งานออกแบบจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 จ านวน 6 โครงการ ยกเว้นงานปรับปรุงอาคาร14 

บริหาร งานออกแบบจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 15 

 16 

มติที่ประชุม รับทราบ 17 

 18 

ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  7/2565 19 

สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพุธที่ 6 20 

กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และผ่าน21 

ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

 23 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2565  โดยไม่มีการแก้ไข   24 

 25 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 26 

วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      27 

สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อ28 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และ29 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 30 

 31 

มติที่ประชุม รับทราบ 32 

 33 

วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 1 

ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 2 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  3 

     1. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 

            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,541,471 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 5 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  6,325,479 บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อย 6 

    เจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) 7 

      2. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 8 

            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 606,087 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 9 

            - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  2,487,102 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย 10 

  สองบาทถ้วน) 11 

  นายนิติพงษ์ ราชประดิษฐ์ วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รายงานผลการใช้พลังงานและมาตรการ12 

ประหยัดพลังงานของศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ 13 

ดังนี้ 14 

  1. ปรับลดความถี่ VSD ของปั๊มน้ าเย็น SCHP No.01-05 จาก 50 Hz เป็น 45 Hz 15 

  2. ปรับการ Operate Chiller Plant ตามสภาวะโหลดและอุณภูมิ เช่น ช่วงเวลากลางคืน และวัน16 

เสาร์ - อาทิตย์ที่โหลดการใช้งานน้อย 17 

  3. ปรับการปิด Boiler เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง จาก 7.30-16.00 น. เป็น 7.30-15.30 น. 18 

  4. ปรับลดการใช้ปั๊มเติมอากาศบ่อบ าบัดน้ าเสีย 19 

ซึ่งรวมมาตรการต่างๆ ท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าของศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 20 

ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวม 72,500 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และประหยัดค่าไฟฟ้า 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่น21 

บาทถ้วน) 22 

 23 

มติที่ประชุม รับทราบ    24 

 25 

วาระท่ี 3.3  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” 26 

สรุปเรื่อง นายสิทธิชัย อภินันวัฒนา วิศวกร บริษัท เพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานความก้าวหน้า27 

โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint 28 

ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 29 

    1. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 486 วัน ด าเนินการไปแล้ว 245 วัน คงเหลือระยะเวลา 30 

241 วัน  31 

    2. ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 39.04% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 38.72% ผลงานจริงเร็วกว่า32 

แผนงานหลัก 0.27% จ านวนวันเร็วกว่าแผนงานหลัก 1 วัน  33 

    3. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงวดงานเบิกจ่ายงวดที่ 5 แล้ว 34 
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 1 

มติที่ประชุม รับทราบ    2 

 3 

 4 

วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  5 

สรุปเรื่อง นายมานพ  เอ่ียมเวช วิศวกร บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด รายงานความก้าวหน้าโครงการ6 

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่7 

น าเสนอในที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 8 

1.  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ระยะเวลา ตามสัญญา 450 9 

วัน ด าเนินการไปแล้ว 328 วัน ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา 122 วัน ระยะเวลาคงเหลือตามแผนงานที่ปรับใหม่ 10 

297 วัน ผลงาน สะสมแล้วเสร็จ 2.50%    11 

       2. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างท าผลงานสะสมส าหรับเบิกงวดงาน ที่ 1 (ผลงาน12 

สะสมแล้วเสร็จ 3.0%) 13 

 14 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตุ/ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ 15 

1. ตามที่บริษัทผู้รับจ้างได้ปรับแผนการด าเนินงานใหม่ โดยให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จใน16 

เดือนเมษายน 2566 นั้น ขอให้ปรับแผนการเบิกจ่ายงวดงานให้สอดคล้องกัน  17 

2. ขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) เร่งด าเนินการ18 

รายละเอียดงานเพิ่ม - ลด ให้แล้วเสร็จ 19 

 20 

วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืนๆ 21 

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี รายงานความก้าวหน้า22 

โครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 16 โครงการ และรายงาน23 

ความก้าวหน้างานออกแบบโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่ประชุม 24 

ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 25 

 1. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 16 โครงการ 26 

ได้แก่ 27 

1.1 งานก่อสร้างสนามฟุตซอลในรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 

       1.2 งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 29 

       1.3 งานก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรและรถและงานปรับปรงุอาคารส านักงานส่วนภูมิสถาปัตยกรรม30 

และสิ่งแวดล้อม  31 

       1.4 งานก่อสร้างงานเพ่ิมช่องทางจราจรถนนทางเข้า  32 

       1.5 งานปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร 33 

       1.6 งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน   34 

       1.7 งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุง อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 35 
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       1.8 งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้  1 

       1.9 งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้ 2 

1.10 งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 3 

1.11 งานปรับปรุงคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์4 

       1.12 งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 5 

       1.13 งานก่อสร้างห้องน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต๊นท์  6 

       1.14 งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า 7 

       1.15 งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (อยู่ระหว่างการ 8 

       ด าเนินการลงนามสัญญา)  9 

1.16 งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 10 

 11 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตุ/ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ 12 

    1. ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 13 

ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) และผู้ควบคุมงานติดตามความก้าวหน้ากับผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด หรือหากเห็นวาเปนไป14 

ไมได ขอใหแจงยกเลิกสัญญาแลวหาผรูับจางใหมตอไป  15 

2. กรณีบริษัท เบสท์เวิร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้รับจ้างงานก่อสร้างสนามแบดมินตัน งาน16 

ก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า งานปรับปรุง อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และงานก่อสร้าง17 

อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เนื่องจากบริษัทไดด าเนินการลาชากวาแผนมาก จึงขอให18 

ปรับแผนการด าเนินการใหมเพื่อใหสอดคลองตามสัญญาและตรงตามความเป็นจริงที่จะเป็นไปได้ แลวให้19 

น าเสนอตอมหาวิทยาลัยโดยด่วน โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี) 20 

ก ากับและติดตามงานอยางใกลชิด 21 

 22 

วาระท่ี 3.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม  23 

2564 – 31 กรกฎาคม 2565 24 

สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดอ้นุมัติงบประมาณ ดังนี้ 25 

       1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,448,495,300 บาท (สองพันสี่ร้อยสี่สิบ26 

แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 มีผลรับ27 

จริง จ านวน 2,415,780,213.44 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองร้อยสิบสามบาทสี่สิบสี่28 

สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 98.66      29 

       2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน  2,430,889,128 บาท (สองพันสี่ร้อย30 

สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  มีผลการใช้ไป จ านวน 1,918,534,045.87บาท 31 

(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 78.92 ของแผน32 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน 512,355,082.13 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนห้า33 

หมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อย 21.08 โดยมีงบประมาณคงเหลืออยู่ที่งบกลาง จ านวน 34 

38,663,600 บาท (สามสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รอจัดสรรส าหรับการปรับปรุงอาคาร35 
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วิชาการ 6 และรายการอ่ืนตามนโยบายมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานแจ้งส่งคืนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 

12 หน่วยงาน งบประมาณ 62,059,700 บาท (หกสิบสองล้านห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  2 

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีรายรับสุทธิ 3 

354,775,237.72 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)  4 

และรายจ่ายสุทธิ 397,682,770.26 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท5 

ยี่สิบหกสตางค์) ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับต่ ากว่ารายจ่าย 6 

42,907,532.54 บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) ทั้งนี้ หน่วยงาน7 

วิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 63,355,550 บาท    8 

(หกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 63,355,550 บาท (หกสิบสามล้าน9 

สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 10 

42,420,000 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 24,422,359.07 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสน11 

สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนวน 17,997,640.93 บาท 12 

(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) 13 

  14 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตุและแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติมในกรณีของศูนย์การแพทย์ฯ 15 

ขอใหมีการปรับแผนลดคาใชจาย บริหารจัดการ และด าเนินการใชจาย ไมเกินวงเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัย   16 

ใหไว โดยขอให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีช่วยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ ให้17 

สอดคล้องกันด้วย              18 

 19 

วาระท่ี 3.7 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  20 

31 กรกฎาคม 2565 21 

สรุปเรื่อง ตามท่ีส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งกรอบงบประมาณงบลงทุนประจ าปี พ.ศ.2565  ส่วนพัสดุมี22 

หนังสือถึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือทราบแผนจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณ23 

ของรัฐบาล และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นั้น 24 

   ส่วน พัสดุจึ งรายงานผลการจัดหาพัสดุ  ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565   25 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  26 

 27 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณี โครงการก่อสร้างประจ าปี28 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ส่วนพัสดุติดตามความก้าวหน้าให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป 29 

 30 

วาระท่ี 3.8 ผลการส ารวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  31 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 32 

สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะวัดความเข้าใจของบุคลากรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน33 

การด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยตรวจสอบภายในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมฯ ได้ท าแบบส ารวจการรับรู้ของบุคลากร เพ่ือวัดระดับการรับรู้ด้าน1 

คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย2 

เท่านั้น  โดยไม่ได้น าผลไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งข้อค าถามจะ3 

แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 3) ด้าน4 

การใช้อ านาจของหน่วยงาน 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ 5)ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ5 

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะด าเนินการวัดการรับรู้เป็นประจ าทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น  6 

ฝ่ายเลขาฯ ขอรายงานผลการส ารวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน7 

มหาวิทยาลัยในภาพรวม ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 มีผลคะแนนรวมใน 5 ตัวชี้วัด เฉลี่ย 93.52 คะแนน 8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 9 

 10 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินการเพิ่มเติมกรณียังมีจ านวนผูตอบไม 11 

เปนไปตามเปาหมายที่ก าหนด (รอยละ 80) และคาคะแนนโดยรวมต่ ากวาเปาหมายรอยละ 85 (จ านวน 3 12 

หน่วยงาน) จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลและท าความเขาใจบุคลากรในดานคุณธรรมและความโปรงใส13 

ในการด าเนินงานของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยต่อไป 14 

 15 

วาระท่ี 3.9 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 16 

สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม 17 

- สิงหาคม 2565 จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 18 

     1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2565 19 

     2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการ 20 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565 21 

     3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับพนักงานสาย22 

วิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 23 

2565 24 

     4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของพนักงานสายวิชาการที่ได้รับ25 

อนุมัติให้ไปศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2565  26 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 27 

 28 

มติที่ประชุม รับทราบ  29 

 30 

วาระท่ี 3.10 การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 31 

สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าไล  สมรักษ์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ ได้รายงานให้32 

ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 โดย33 

อัตราก าลังแพทย์ รวมศูนย์การแพทย์ฯ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้สรรหาแล้ว 99 อัตรา แบ่งเป็นดังนี้ 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

       • ปฏิบัติงานปัจจุบัน 44 อัตรา  1 

       • ลาศึกษาและรอบรรจุ 45 อัตรา          2 

  • แพทย์ที่บรรจุใหม่ 10 อัตรา แบ่งเป็น  3 

            1) ศูนย์การแพทย์ฯ  4 

                  - บรรจุใหม่ 1 อัตรา  5 

                  - กลับจากลาศึกษาต่อ 5 อัตรา  6 

            2) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 7 

                   - ต าแหน่งแพทย์ 4 อัตรา  8 

 9 

มติที่ประชุม รับทราบ  10 

 11 

วาระท่ี 3.11 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหารจัดการ 12 

งานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ  13 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 14 

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 15 

(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า16 

กระดาษจากการใช้ระบบ ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 โดยในเดือนกรกฎาคม 2565  17 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดร้่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะส่วน18 

ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ จ านวน 579,453 แผ่น ส่งผล19 

ให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 92,712.48 บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสอง20 

บาทสี่สิบแปดสตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน  197,014.02 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบสี่21 

บาทสองสตางค์) รวมเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 289,726.50 บาท 22 

(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) โดยเมื่อรวมการประหยัดกระดาษตั้งแต่เดือนตุลาคม 23 

2564  ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 จ านวน 5,643,315 แผ่น คิดเป็นประหยัดค่ากระดาษ 902,926.40 บาท และค่า24 

ถ่ายเอกสาร 2,005,372.38 บาท (สองล้านห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมประหยัด25 

งบประมาณจ านวน 2,908,298.78 บาท (สองล้านเกา้แสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)   26 

 27 

มติที่ประชุม รับทราบ 28 

 29 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 30 

 31 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 32 

 33 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี) 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

 1 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 2 

วาระท่ี 7.1   กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม 3 

สรุปเรื่อง   รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์) ได้แจ้งที่ประชุมว่า ส่วนส่งเสริมและพัฒนา4 

นักศึกษาได้ก าหนดจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง อาคาร 5 

 6 

ปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด จึงขอเชิญชวนผู้บริหารที่ไม่ติด7 

ภารกิจอ่ืนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 8 

 9 

มติที่ประชุม รับทราบ  10 

 11 

วาระท่ี 7.2 การด าเนินการโครงการอ่างเก็บน้ า ของกรมชลประทาน 12 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ได้รายงานที่ประชุมว่า ตามที่กรม13 

ชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า บริเวณหลังศูนย์การแพทยฯ โดยการท าแนวคันดินดานใตฝงตะวัน14 

ออก เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ าทวมขังในพ้ืนที่ชุมชนหลังศูนยการแพทยฯ และรายรอบ ตลอดจนใชเปนอาง15 

กักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของศูนยการแพทย์ฯ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย และการด าเนินการ  16 

ดังกลาวจะขุดดินขึ้นมา 1,000,000 ลูกบาศกเมตร โดยมหาวิทยาลัยได้น าดินไปถมบริเวณพ้ืนที่ลุมรอบๆ อาคาร17 

ศูนย์การแพทยฯ เพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม ได้แก่ ถมสระบริเวณด้านหน้า จ านวน 20 ไร่ ใช้เวลา 4 สัปดาห์ ถม18 

ขยายไหล่ทางบริเวณบ้านพักบุคลากร ท าคันไดว์เอกชน 350 เมตร ถมด้านหลังศูนย์การแพทย์ฯ ให้ติดกับหอพัก19 

บุคลากร ฯลฯ 20 

 21 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและแนวทางในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ 22 

1. ขอให้ควบคุมดูแลให้มีการถมและปรับเกลี่ยพ้ืนที่ให้เรียบ เมื่อหญ้าขึ้นจะตัดแต่งได้สวยงาม23 

ต่อไป 24 

    2. ขอให้ประสานนายกองคการบริหารสวนต าบลโพธิ์ทอง เพื่อพูดคุยกับกรมชลประทานเรื่อง25 

การขอใช้น้ าเพื่อท าประปาหมู่บ้าน   26 

 27 

ประธานฯ ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และปิดประชุม  28 

 29 

เลิกประชุมเวลา 16.35 น. 30 

 31 

 32 

                  นางเกศิณี  พรหมชาติ     นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 33 

หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการฯ   หัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ 34 



14 
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