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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

รายงานการประชุม 1 

ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 

ครั้งที่  1/2566 3 

เมื่อวันพุธที่  11 มกราคม 2566  เวลา  13.00-16.30  น. 4 

ณ ห้องประชุมช่อประดู่  ชั้น 4 อาคารอ านวยการ  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา  5 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 

และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์  7 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 8 

...................................... 9 

 10 

รายนามผู้มาประชุม 11 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  (รักษาการแทนอธิการบดี)     ประธาน 12 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทน 13 

    ผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/รักษการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    14 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชานิติศาสตร์) 15 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  16 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  17 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี)     18 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  19 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   20 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  21 

10. ดร.มงคล ธีระนานนท์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    22 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา ด้วงอินทร์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการ 23 

     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)   24 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 25 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจประทุม (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 26 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 27 

15. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  28 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 29 

     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 30 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (คณบดีส านักวิชาการบัญชีและการเงิน/รักษาการแทน 31 

     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)  32 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)  33 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 34 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 35 
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21. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  1 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    2 

23. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาการจัดการ)   3 

24. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 4 

     อุตสาหกรรมอาหาร) 5 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 6 

26. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์) 7 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 8 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริุจ ถิ่นนคร (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 9 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (รักษาการการแทนคณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 10 

30. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น (อาจารย์ประจ าส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 11 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงดี (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป/แทนคณบดี 12 

     ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 13 

32. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 14 

33. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)  15 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  16 

34. นายชัยรัตน์ กาญจนอารี (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล/แทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี 17 

     ดิจิทัล) 18 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 19 

36. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 20 

37. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 21 

38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ) 22 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     23 

40. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 24 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์ ศุภกร (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 25 

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและ 26 

     นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ) 27 

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม 28 

     และการกีฬา) 29 

44. นางสาววนิดา ศรีถาวร (นิติกร ส่วนนิติการ/แทนหัวหน้าส่วนนิติการ) 30 

45. นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 31 

46. นายปิยวัชน์ คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 32 

47. นายสนธยา คงชัย (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 33 

48. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 34 

49. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 35 
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50. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) 1 

51. นางกอบสุข  อรชร (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  2 

52. ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ  อินปิน (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง) 3 

53. นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)    4 

54. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์  (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 5 

55. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณเลขานุการ)   6 

 7 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 8 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา  ติดภารกิจอ่ืน 9 

   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 10 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดี)    ติดภารกิจอ่ืน 11 

  12 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  13 

1. นายสิทธิชัย อภินันท์วัฒนา (บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน)) 14 

2. นายจักรี อายุคง (บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด)  15 

3. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง) 16 

4. นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 17 

5. นางเกศิณี พรหมชาติ (หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 18 

6. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 19 

7. นางอัญธิษา ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 20 

8. นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 23 

 24 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 26 

พิธีก่อนวาระ การ Kick off ระบบลงเวลาเข้า - ออกงาน ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Application Line Thasala 27 

สรุปเรื่อง อธิการบดีท าการ Kick off ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย  Application Line 28 

Thasala โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร29 

บุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร30 

ทั่วไป สามารถลงเวลาปฏิบัติงาน ณ อาคารส านักงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามขอบเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย31 

ก าหนด รวมถึงรองรับกรณีที่พนักงานไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา32 

ระดับหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติด้วย โดยพนักงานสามารถลงเวลาเข้า - ออกงานผ่านระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 33 

มกราคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม PowerPoint ทีศู่นย์เทคโนโลยีดิจิทัลน าเสนอ  34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

 1 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจะเวียนแจ้งให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน2 

ผ่านระบบ DOMS อีกครั้งหนึ่ง 3 

 4 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 5 

สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ใหที่ประชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  6 

       1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2565 ในวันที่ 9 มกราคม 2566 และปิด7 

ภาคการศึกษาในวันที่ 11 เมษายน - 11 มิถุนายน 2566 8 

      2. การปรับปรุงลานจอดรถหน้าหอชมฟ้า โดยได้มอบหมายให้ส่วนภูมิสถาปัตย-กรรมและ9 

สิ่งแวดล้อมปรับพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าหอชมฟ้าเพ่ือขยายเป็นลานจอดรถ    ให้กว้างขวางขึ้นเนื่องจากมีจ านวนผู้10 

เข้ามาใช้บริการที่หอชมฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 11 

      3. การปรับปรุงสนามหญ้าด้านข้างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงอาคารปฏิบัติการ12 

ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เนื่องจากเดิมบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีมีหญ้าและวัชพืชปกคลุมหนาแน่น จึง13 

ได้มอบหมายให้ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมปรับพ้ืนที่ให้สวยงาม 14 

     4. การปรับปรุงอาคารบริหาร ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว 15 

 16 

มติที่ประชุม รับทราบ  17 

 18 

ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  12/2565 19 

สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันพุธที่ 20 

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

ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  22 

 23 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 12/2565  โดยไม่มีการแก้ไข   24 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 25 

วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      26 

สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที ่12/2565 เมื่อ27 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และ28 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  29 

 30 

มติที่ประชุม รับทราบ 31 

 32 

วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     33 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วน1 

บริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 2 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  3 

     1. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 4 

             - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,220,326 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 5 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  5,927,533 บาท 6 

       2. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การแพทย์ฯ 7 

             - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 580,011 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 8 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 2,817,310 บาท 9 

 10 

มติที่ประชุม รับทราบ  11 

 12 

วาระท่ี 3.3  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” 13 

สรุปเรื่อง นายสิทธิชัย อภินันวัฒนา วิศวกร บริษัท เพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานความก้าวหน้า14 

โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ประจ าเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint    15 

ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 16 

    1. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 450 วัน ด าเนินการไปแล้ว 366 วัน คงเหลือระยะเวลา 17 

120 วัน  18 

       2. ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 82% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 81% ผลงานจริงเร็วกว่าแผนงานหลัก 19 

1% คาดว่าผลงานจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบงานได้ในเดือนเมษายน 2566   20 

       3. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงวดงานเบิกจ่ายงวดที่ 9 แล้ว  21 

 22 

มติที่ประชุม รับทราบ    23 

 24 

วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  25 

สรุปเรื่อง นายนายจักรี อายุคง ผู้แทนบริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ26 

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนธันวาคม 2565 ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 27 

1. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ระยะเวลา ตามสัญญา 450 28 

วัน ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง (7 ธันวาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2566) 154 วัน ด าเนินการไปแล้ว 484 วัน 29 

ระยะเวลาคงเหลือหลังขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 120 วัน ผลงานระสมแล้วเสร็จ 10.70% 30 

  2. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างได้เบิกงวดงานที่ 2 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสะสมผลงานเพ่ือ31 

เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 11.50%) 32 

        33 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้ผู้รับจ้างปรับแผนท างานใหม่ตามระยะเวลาที่ขยายสัญญาจ้างและการ1 

เบิกจ่ายงวดงานให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะจัดท าแผนท างานใหม่ให้โครงการแล้วเสร็จภายใน2 

เดือนกันยายน 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและอธิการบดีต่อไป 3 

  4 

  5 

วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืนๆ 6 

สรุปเรื่อง นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ รายงานความก้าวหน้าโครงการ7 

ก่อสร้างอ่ืนๆ ประจ าเดือนธันวาคม 2565 จ านวน 15 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่8 

ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 9 

       1. งานปรับปรงุอาคารวิชาการ 1 (วันที่เริ่มสัญญา 14 กรกฎาคม 2564 วันครบก าหนด 8 10 

กุมภาพันธ์ 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 96% 11 

       2. งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 (วันที่เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 วันครบ12 

ก าหนด 20 สิงหาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 87% 13 

       3. งานก่อสร้างงานเพ่ิมช่องทางจราจรถนนทางเข้า (วันที่เริ่มสัญญา 15 ธันวาคม 2564 วันครบ14 

ก าหนด 12 กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 39.87% 15 

       4. งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน (วันที่เริ่มสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันครบก าหนด 16 16 

กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 9.26% บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานเร่งรัดการก่อสร้าง โดยมีก าหนด17 

แล้วเสร็จวันที่ 8 เมษายน 2566  18 

       5. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุง  อาคารวิทยาศาสตร์19 

การกีฬา (วันที่เริ่มสัญญา 12 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 8 ตุลาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 3.46% 20 

บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานเร่งรัดการก่อสร้าง โดยมีก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2566 21 

       6. งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ วงเงิน 21,400,000 บาท อยู่22 

ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 23 

  7. งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 (วันที่ เริ่มสัญญา 27 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 22 24 

กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 92% ก าหนดส่งงวดงานสุดท้ายวันที่ 31 มกราคม 2565 25 

       8. งานปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วันที่เริ่มสัญญา 13 พฤษภาคม 2565 วันครบ26 

ก าหนด 9 กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 98% และมีงานเพ่ิมโครงการห้องผลิตยา ปัจจุบันความก้าวหน้า27 

ของงาน 25% 28 

          9. งานก่อสร้างห้องน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต๊นท์  (วันที่ เริ่มสัญญา 17 29 

มิถุนายน 2565 วันครบก าหนด 12 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 32.46% 30 

       10. งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า (วันที่เริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2565 วัน31 

ครบก าหนด 13 มีนาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 36.56% 32 

       11. งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 33 

(วันที่เริ่มสัญญา 17 กันยายน 2565 วันที่ครบก าหนด 14 พฤษภาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 23.50% 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

       12. งานโครงการงานหินเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัย (ส่วน1 

อาคารสถานที่ด าเนินการ) (วันเริ่ม 20 กันยายน 2565 วันครบก าหนด 20 กันยายน 2567) ปริมาณที่ท าได้ ณ 2 

ปัจจุบัน 240 เมตร 3 

       13. งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันเริ่มสัญญา 30 พฤศจิกายน 2565 4 

วันครบก าหนด 28 มิถุนายน 2566 ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 4.11% 5 

       14. งานก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาศูนย์การแพทย์ (วันเริ่มสัญญา 1 ธันวาคม 2565 วันครบ6 

ก าหนด 27 กันยายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 0.01% 7 

       15. โครงการก่อสร้างเรือนกล้วยไม้ วงเงิน 9,700,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรายใหม่ลงนาม8 

สัญญา  9 

  10 

มติทีป่ระชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 11 

       1. โครงการใดที่มีค่าปรับ ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ12 

อย่างเป็นทางการด้วย  13 

       2. ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้คุมงานตรวจสอบให้การด าเนินการเป็นไปตาม14 

แผนงานในสัญญา หากไม่เป็นไปตามแผนขอให้ท าบันทึกเพื่อเสนอขอยกเลิกสัญญาทันที   15 

 16 

วาระท่ี 3.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 17 

สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ 2566 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติ ดังนี้  18 

1. แผนงบประมาณรายรับของส่วนกลาง จ านวน 2,455,596,100 บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าล้านห้า19 

แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 มีผลรับจริง จ านวน 20 

1,542,232,534.10 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์) คิดเป็น21 

ร้อยละ 62.80 22 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 2,460,792,800 บาท (สองพันสี่ร้อยหก23 

สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย พัฒนาคุณวุฒิสาย24 

วิชาการจ านวน 5,196,700 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)) หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าแผนการ25 

เบิกจ่ายจริงแต่ละไตรมาส ส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ 15 พฤศจิกายน 2565) ดังนี้ 26 

ไตรมาสที่ 1 จ านวน 428,043,948 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดล้านสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สอบแปดบาท) 27 

ร้อยละ 17.39 28 

ไตรมาสที่ 2 จ านวน 604,520,489 บาท (หกร้อยสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 29 

ร้อยละ 24.57 30 

ไตรมาสที่ 3 จ านวน 733,748,273 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ด 31 

สิบสามบาทถ้วน) ร้อยละ 29.81 32 

ไตรมาสที่ 4 จ านวน 694,480,090 บาท (หกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน) ร้อยละ  33 

28.23 34 
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สิ้ น ไต ร ม าส ที่  1 มี ผ ล จ่ า ย จ ริ ง จ า ก ร ะ บ บ  WU MIS ณ  สิ้ น ง ว ด 31 ธั น ว า ค ม  2565    1 

จ านวน 320,541,596 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านห้าสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 75 ของแผน2 

งบประมาณจ่ายจริงในไตรมาสที่ 1 มีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน 2,140,251,204 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ3 

ล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 87 (มีภาระผูกพัน PR, PO และเงินยืมทดรอง จ านวน 4 

658,608,912 บาท (หกร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน))  5 

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรายรับสุทธิ 175,491,501.10 6 

บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งบาทสิบสตางค์) และรายจ่ายสุทธิ 141,319,733.06 บาท 7 

(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทหกสตางค์) ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ 8 

หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 34,171,768.04 บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง9 

พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสี่สตางค์) ทั้งนี้ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีแผนจัดสรรเงิน10 

อุดหนุนจากรัฐ จ านวน 137,953,100 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ใช้ไป11 

จ านวน 11,228,753.04 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทสี่สตางค์) มีแผนจัดสรรเงิน12 

อุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 29,660,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ใช้ไป จ านวน 13 

34,827.90 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือทั้งสิ้น จ านวนวน 14 

156,349,519.06 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทหกสตางค์) รายละเอียดตาม15 

เอกสารประกอบวาระ 16 
  17 

มติที่ประชุม รับทราบ  18 

 19 

วาระท่ี 3.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 1  20 

ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) 21 

สรุปเรื่อง ตามท่ีส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 22 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยงานได้เร่งด าเนินการจัดท าเอกสารและส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR)   มายัง23 

ส่วนพัสดุตามนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น  24 

ส่วนพัสดุขอรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 25 

งบรัฐ 26 

งบประมาณ 783,121,000.00 บาท  27 

  หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) 783,121,000.00 บาท 100.00% 28 

  ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 29 

    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 249,380,200.00 บาท 31.84% 30 

   - ก่อหนี้ผูกพัน   477,814,882.00 บาท 61.01% 31 

   - งบประมาณคงเหลือ   55,925,918.00 บาท  7.14% 32 

งบรายได้และวิสาหกิจ 33 

งบประมาณ  49,575,600.00 บาท  34 

  หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR)  12,433,600.00 บาท 25.08% 35 
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  ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 

    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง    3,855,600.00 บาท 31.01% 2 

   - ก่อหนี้ผูกพัน      6,955,300.00 บาท 55.94% 3 

   - งบประมาณคงเหลือ     1,622,700.00 บาท 13.05% 4 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  5 

 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 7 

    8 

วาระท่ี 3.8  ประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจ าเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 9 

สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือน ธันวาคม 10 

2565 – มกราคม 2566 จ านวน 3 ฉบับ โดยได้เวียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ11 

วาระ ดังนี้  12 

       1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล และ13 

การประเมินหน่วยงาน กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย ส านักงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ฉบับลงวันที่ 14 14 

ธันวาคม พ.ศ. 2565 15 

       2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสาย16 

วิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 17 

       3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 2055/2565 เรื่อง โครงสร้างการสั่งการและการก ากับดูแล18 

หน่วยงาน ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 19 

 20 

มติที่ประชุม รับทราบ 21 

 22 

วาระท่ี 3.9 การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือนธันวาคม 2565 23 

สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ ได้24 

รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าเดือนธันวาคม 25 

2565 รวมจ านวน 43 อัตรา แบ่งเป็น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 16 อัตรา และศูนย์การแพทย์ฯ จ านวน 27 26 

อัตรา (แพทย์ 24 อัตรา ทันตแพทย์ 3 อัตรา) 27 

              28 

มติที่ประชุม รับทราบ  29 

 30 

วาระท่ี 3.10 ผลการส ารวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  31 

ประจ าเดือนธันวาคม 2565 32 

สรุปเรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัย ยังคงมีนโยบายที่จะวัดความเข้าใจของบุคลากรใน33 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจ าทุก34 
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เดือนนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการฯ คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมฯ ขอรายงาน1 

ผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 2 

ประจ าเดือนธันวาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 3 

 4 

 5 
  6 

ตัวช้ีวัด 
คะแนนประจ าเดือน 

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน   97.46 97.30 97.22 
2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน   96.34 95.43 94.50 
3. ด้านการใช้อ านาจของหน่วยงาน   96.12 95.91 95.53 
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   96.61 96.02 95.58 
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของมหาวิทยาลัย   94.30 94.43 94.65 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 96.17 95.82 95.50 

 7 
  จากผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในภาพรวมประจ าเดือนธันวาคม 2565  8 

มีคะแนนการรับรู้เท่ากับ 96.17 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่มีคะแนนการรับรู้เท่ากับ 95.82 คะแนน 9 

และเดือนตุลาคมที่มีคะแนนการรับรู้เท่ากับ 95.50 แต่หากพิจารณารายละเอียดค่าคะแนนในแต่ละด้าน พบว่า 10 

ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของมหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม  94.30 คะแนน ซึ่ง ลดลงจากกว่า 2 เดือนที่ผ่าน11 

มา   เดือน พฤศจิกายน  94.43 คะแนน และเดือน ตุลาคม  94.65 คะแนน      12 

ในเดือนธันวาคม 2565 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 13 

จ านวน 49 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ฯ  เกินกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์ตอบ และมี 3 14 

หน่วยงานที่ผู้ตอบเกินจ านวนผู้มีสิทธิ์ตอบ (ซึ่งลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2565 มี 8 หน่วยงาน) เนื่องจากในเดือน15 

ธันวาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าคิวอาร์โค้ดแยกเป็นหน่วยงาน และขอความร่วมมือให้หัวหน้า16 

หน่วยงานก ากับให้พนักงานในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ตามจ านวนผู้มีสิทธิ์ 1 คน ตอบเพียง 1 ครั้ง   17 

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2565 มีบุคลากรเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 18 

จ านวน 1,393 คน จากทั้งสิ้น 1,396 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.97)  มีหน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้น19 

ไป จ านวน 32 หน่วยงาน (ร้อยละ 65.31)  คะแนนตั้งแต่ 85.00-94.99 คะแนน จ านวน 16 หน่วยงาน (ร้อยละ 20 

32.65) และคะแนนต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีเพียง1 หน่วยงาน (ร้อยละ 2.04) โดยมีรายละเอียดตามที่แสดง 21 

ในตารางที่ 1 และ 2 22 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดหน่วยงานที่มีบุคลากรตอบแบบวัดการรับรู้ตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไป และคะแนนของ23 

หน่วยงาน  24 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร คะแนน

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ ร้อยละ 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร คะแนน

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ ร้อยละ 

1 ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 57 61 107.02 94.55 

2 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 223 232 104.04 90.64 

3 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 29 30 103.45 99.45 

4 วิทยาลัยนานาชาติ 5 5 100.00 100.00 

5 ศูนย์กิจการนานาชาติ 7 7 100.00 100.00 

6 ศูนย์บริการการศึกษา 21 21 100.00 100.00 

7 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 11 11 100.00 100.00 

8 ส่วนการเงินและบัญชี 22 22 100.00 100.00 

9 ส่วนนิติการ 6 6 100.00 100.00 

10 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 4 4 100.00 100.00 

11 หน่วยตรวจสอบภายใน 5 5 100.00 100.00 

12 ศูนย์บริการวิชาการ 19 19 100.00 99.91 

13 ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 8 8 100.00 99.38 

14 ส่วนพัสดุ 19 19 100.00 99.04 

15 ส านักผู้บริหาร 17 17 100.00 99.03 

16 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 25 25 100.00 98.81 

17 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 7 7 100.00 98.57 

18 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 20 20 100.00 98.09 

19 บัณฑิตวิทยาลัย 9 9 100.00 97.98 

20 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 50 50 100.00 97.90 

21 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 12 12 100.00 97.65 

22 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 34 34 100.00 97.18 

23 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 18 18 100.00 97.04 

24 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 24 24 100.00 97.04 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร คะแนน

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ ร้อยละ 

25 ส่วนสื่อสารองค์กร 11 11 100.00 96.84 

26 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

19 19 100.00 96.60 

27 อุทยานพฤกษศาสตร์ 11 11 100.00 95.19 

28 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 82 82 100.00 94.99 

29 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 45 45 100.00 94.32 

30 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 48 48 100.00 93.99 

31 ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 37 37 100.00 93.64 

32 ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 28 100.00 93.30 

33 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 52 52 100.00 93.17 

34 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 51 51 100.00 92.70 

35 ส านักวิชาการจัดการ 20 20 100.00 92.11 

36 ส่วนอาคารสถานที่ 35 35 100.00 86.38 

37 ส านักวิชานิติศาสตร์ 10 10 100.00 85.66 

38 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 27 27 100.00 83.77 
 1 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดหน่วยงานที่มีบุคลากรตอบแบบวัดการรับรู้ระหว่างร้อยละ 80.00 - 99.99 และคะแนน2 

ของหน่วยงาน  3 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร คะแนน

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ  ร้อยละ  
1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 90 97.83 94.91 

2 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 41 40 97.56 94.41 

3 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 20 19 95.00 99.74 

4 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 20 19 95.00 99.39 

5 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 13 12 92.31 96.83 

6 ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 13 12 92.31 87.83 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร คะแนน

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ  ร้อยละ  

7 ส่วนบริการกลาง 10 9 90.00 98.34 

8 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 10 9 90.00 95.57 

9 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15 13 86.67 99.23 

10 ส านักวิชาการบัญชีและการเงิน 29 24 82.76 92.33 

11 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 5 4 80.00 98.75 
  1 

 จากการตอบแบบส ารวจ เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2565  บุคลากรได้ชื่นชม มีข้อเสนอแนะ 2 

หรือความเห็นเพิ่มเติม สรุปดังนี้ 3 
 4 
การชื่นชม มหาวิทยาลัย 5 

ล าดับ                                  รายละเอียด 
1 ผู้บริหารท างานเต็มที่ เต็มก าลังความสามารถ ท าให้มหาวิทยาลัย ส านักวิชาฯ มีการพัฒนารุ่งเรืองแบบก้าว

กระโดด 
2 หัวหน้าหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี และมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
3 เป็นการวางระบบที่ดีและชัดเจนในแนวทางการปฎิบัติ ตรวจสอบ และโปร่งใส   
4 มาตรการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/ข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณ การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก เช่น 

สตง. รัดกุมดีแล้ว 
 6 

ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหาร   7 

ล าดับ รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1 การบริหารบุคลากร  ผู้บริหารควรบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความเป็น

ธรรม รับฟังปัญหา  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการคิด สร้างสรรงาน 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ   
ทุกหน่วยงาน 

2 ควรกระจายงาน หรือการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ   
ทุกหน่วยงาน 

3 การบริหารงบประมาณ ไม่เป็นไปตามกรอบแผนงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้    ส่วนแผนงานฯ  
ทุกหน่วยงาน 

4 การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว ตรงเวลา   ส่วนแผนงานฯ   
6 ควรใช้ระบบการประเมินผลการบริหารและการท างานแบบ 360 องศา  มาใช้ในการ

ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตร่วมด้วย   เปิดโอกาสให้สายปฏิบัติการได้ประเมิน
หัวหน้าหน่วยงานของตนเองด้วย 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 1/2566  เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 

 

ล าดับ รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5 ควรให้บริการตามมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกคน 

   
ทุกหน่วยงาน 

6 "ระเบียบ แนวปฏิบัติ  ไม่เหมาะสม  เช่น 
1 การตรวจรับอาหารและเครื่องดื่ม รับรองวิทยากร     
2.การเดินทางไปปฏิบัติงาน  แต่ใช้เกณฑ์อายุงานเป็นเกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์ ในการนั่ง
เครื่องบินชั้นประหยัดแทนที่จะก าหนดระยะทางเป็นเกณฑ์ 
3.สวัสดิการ  ที่อ้างอิงไม่น้อยกว่าข้าราชการ    

ส่วนการเงินและบัญชี    
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ 

7 มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนป้องกันความโปร่งใสได้ แต่ไม่ควรเพิ่มข้ันตอนเอกสาร เยอะจน
กลายเป็นภาระ 

ทุกหน่วยงาน 

8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องดูแลสถานที่และทรัพย์สินใน
พ้ืนที่กว้างและมากเกินไป ซึ่งควรน า  เครื่องสแกน check point มาใช้เพ่ือเป็นการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 

ส่วนพัสดุ   
ส่วนบริการกลาง 

9 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะช่วยตรวจสอบความทุจริตในทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยได้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 1 

ข้อเสนอแนะ ด้านการตอบแบบส ารวจ คุณธรรมและความโปร่งใส 2 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 ควรมีการประเมินปีละ 3-5 ครั้ง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
2 เห็นด้วยให้มีการท าแบบสอบถามทุกเดือนด าเนินการด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยตรวจสอบภายใน 
3 ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรใน

หน่วยงานตระหนักถึงการท างานทีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ทุกหน่วยงาน 

4 หน่วยงานรับแจ้งเรื่องที่เก่ียวข้องกับการทุจริต   ส่วนนิติการ 
5 การร้องเรียน  ในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน เช่น ชื่อ สกุล บัตร

ประชาชน ที่อยู่ และ อ่ืน ๆ  ท าให้ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียนไม่กล้าที่จะร้องเรียน
จริงๆ ท าให้เกิดความไม่โปร่งใสในหน่วยงานหรือองค์กรและไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน 

ส่วนนิติการ 

6 การประกาศ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  มีช่องทาง
การส่งข้อมูลเข้าถึงง่ายหลายๆช่องทาง 

ส่วนนิติการ  
ส่วนสื่อสารองค์กร 

7 ควรแจ้งกรณีที่ การกระท าผิดวินัย หรือเข้าข่ายทุจริต ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ เพ่ือ
ป้องกันไม่ใหเ้กิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในมหาวิทยาลัย 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ 

8 ควรมีคู่มือปฏิบัติคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตใน
หน่วยงาน   

ทุกหน่วยงาน 

9 ทุกคนช่วยกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึน ทุกหน่วยงาน 
 3 
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การจัดกิจกรรม อบรม การให้ความรู้  1 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมมภิบาล และส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่าต่อเนื่อง   

สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คนรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ 

2 อบรมหรือเพ่ิมพูนทักษะการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

ส่วนแผนงานฯ 

3  มีกิจกรรมด้านการรักษาศีล ฝึกสติสัมปชัญญะ เรียนรู้สมถะวิปัสสนา ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ 
4 จัดอบรมวิธีปฏิบัติในการท าสต๊อกและการตรวจเช็คสต๊อกของวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่วนพัสดุ  
5 จัดอบรมให้พนักงานที่มีการจัดซื้อจ้างให้ท างานเหมือนกัน ทั้งมหาวิทยาลัย ส่วนพัสดุ 
6 เจ้าหน้าที่การเงิน โรงพยาบาลควรมีความรู้และท างานอย่างรอบคอบ 

 
ส่วนการเงินและบัญชี  
ศูนย์การแพทย์ฯ 

  2 

 ทั้ งนี้  ได้แนบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้  ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565  3 

ได้ตามลิงค์ https://shorturl.asia/TB7VD หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ4 

วาระ 5 

 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 7 

  8 

วาระท่ี 3.11 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหารจัดการ 9 

งานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ  10 

ประจ าเดือนธันวาคม 2565 11 

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 12 

(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า13 

กระดาษและค่าถ่ายส าเนาเอกสารจากการใช้ระบบฯ ประจ าเดือนธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของ14 

มหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะ15 

ส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ  จ านวน 619,701 16 

แผ่น ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเงิน 99,152.16 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่ง17 

ร้อยห้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์ และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 210,698.34 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหก18 

ร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) รวมเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 19 

309,850.5 บาท (สามแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  20 

 21 

มติที่ประชุม รับทราบ 22 

 23 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 24 

https://shorturl.asia/TB7VD
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 1 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 2 

 3 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    4 

วาระท่ี 6.1   สรุปผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 5 

สรุปเรื่อง   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ6 

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ให้เป็นหนึ่งในประเด็นย่อยในการขับเคลื่อนให้บัณฑิตมีสมรรถนะสูง ภายใต้7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพนั้น 8 

                    หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้รายงานที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของ9 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ขึ้นในรอบแรก (ข้อมูลที่ส ารวจหลังบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 6 เดือน)  10 

โดยมีผลผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยแบ่งเป็นผลส ารวจภาพรวมของทุกส านักวิชาจ าแนกตามระดับ11 

บัณฑิต และผลส ารวจจ าแนกรายหลักสูตร/ส านักวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   12 

 13 

 14 

 มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอความร่วมมือทุกส านักวิชาและศูนย์บริการการศึกษา ช่วยกระตุ้นให้บัณฑิต15 

ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอีกทางหนึ่งด้วย 16 

 17 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  18 

วาระท่ี 7.1   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง19 

ควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อท าการรักษา ฉีดวัคซีน และท าหมัน20 

ให้กับสุนัขและแมวจรจัด และทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. 21 

สรุปเรื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้รายงานที่ประชุม22 

ให้ทราบว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 23 

วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพ่ือท าการรักษา ฉีดวัคซีน และท าหมันให้กับสุนัข24 

และแมวจรจัด และทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 17 25 

มกราคม 2566 โดยก าหนดเสด็จถึงมหาวิทยาลัย เวลา 09.05 น.  26 

 27 

มติที่ประชุม รับทราบ  28 

 29 

ประธานฯ ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และปิดประชุม  30 

 31 

เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 32 

 33 

 34 
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                  นางเกศิณี  พรหมชาติ     นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 1 

หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการฯ   หัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ 2 

                 ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 3 


