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ประชุมที่ประชุมบริหาร  ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  8/2564 
วันพุธที่  11  สิงหาคม  2564   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

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

รายนามผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 
    แพทยศาสตร์) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
    ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ปฏิบัติหน้าที่ 
    แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สุขสุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
11. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)       
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
13. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
16. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)  
17. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)     
18. อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ (รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/แทนคณบดีส านักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตร์ฯ) 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
23. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
25. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
28. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน  อินทนา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
32. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
34. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
35. นายอนันต์เดช  ศรีราพร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
38. นางสาวชุติมากร  ชลสาคร (ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร  (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 
41. อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ 
     แทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ) 
42. นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล  (หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไปและธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
43. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/   
     ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
44. นางสาวหัฏฐกานต์  กรัณย์ไพศาล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
45. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
46. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)        
47. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 
48. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
49. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
50. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
51. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
52. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
53. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 
54. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
55. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
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56. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)    ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)    ติดภารกิจอ่ืน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรุักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย บุญส่ง (วิศวกร ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่ง 
   ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวกรรณิการ์  วิรุณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1. การเตรียมการสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ถูกยกระดับเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงคาดว่าต้องปรับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในล าดับถัดไป  
    2. ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุมที่ประชุมบริหารเป็นประจ าทุกเดือน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งนโยบายการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน การรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การแสดง
ความยินดีแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกและเรื่องอ่ืน ๆ นั้น  ขอให้ผู้บริหาร
ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารและเรื่องต่างๆ ไปยังบุคลากรในหน่วยงานด้วย โดยขอให้จัดประชุมหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกเดือนเพ่ือถ่ายทอดเรื่องจากที่ประชุมบริหารให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วถึงกัน 
  3. ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมช่องจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงวงเวียน  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
  4. การแก้ปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามท่ียังมีราษฎรอีก 35 ราย ที่
ใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีทางศาล จนถึงขั้นศาลฎีกาได้ตัดสินคดีถึงที่สุดให้ที่ดินเป็นของรัฐและราษฎรต้องย้ายออก
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จากที่ดินนั้น  ต่อมาเมื่อเวลาล่วงเลยมา 10 ปี ราษฎรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ย้ายออกตามค าพิพากษาของศาลฎีกา
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการบังคับคดี และศาลคดีได้แจ้งให้ราษฎรกลุ่มนี้ย้ายออกจากที่ดินของมหาวิทยาลัย 
โดยได้บันทึกยินยอมไว้เป็นหลักฐานไว้ที่ศาล และศาลได้ให้ราษฎรบันทึกว่าไม่ขัดขวางการเข้าไปท าประโยชน์
ในที่ดินดังกล่าวของมหาวิทยาลัย แต่เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ศาลจึงมอบให้
มหาวิทยาลัยประสานกับ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรก่อนที่จะย้ายออกจาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประสานกับ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการจัดสรรที่ดินใน
โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้ราษฎรครบถ้วนแล้ว จึงได้รายงานต่อศาลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 และศาลได้สั่งให้ราษฎรกลุ่มนี้ทั้งหมดมาจัดสลากเลือกแปลงที่ดินภายใน 30 วัน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และให้ย้ายออกจากที่ดินภายใน 90 วัน  
  มหาวิทยาลัยได้เชิญราษฎรมาจับสลากเลือกแปลงที่ดิน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ปรากฏ
ว่ามีราษฎรมาจับสลาก 17 คน โดยในวันจับสลาก ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน 
และได้แจ้งราษฎรว่าหลังจากราษฎรไปดูแปลงเรียบร้อย ส.ป.ก. จะท าการสอบสวนสิทธิ์และออกเอกสารสิทธิ์ 
ส.ป.ก.4-01 ให้ต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  7/2564 
สรุปเรื่อง            ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันพุธที่  
14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ห้องประชุมโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings   
เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งท่ี 7/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      
สรุปเรื่อง            ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้ง  7/2564   
เมื่อวันพุธที่  14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง  ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ห้องประชุมโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และ ณ ห้อง
ประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบร้อย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
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สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,279,088 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  4,803,538.76 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวมประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อ
เทียบกับหน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  และ
งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย  
  นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ ได้รายงานที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อย ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. ผลการก่อสร้างอาคารควบคุม  แล้วเสร็จ 60 % 
2. ผลงานก่อสร้างสายส่งระบบ  แล้วเสร็จ 80 % 

รวมผลงานสะสม แล้วเสร็จ 70% 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

(อาคาร A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร  
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ รายงานความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (อาคาร A B C และ 
D) จ านวน 4 อาคาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 44.07% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 50.24% ผลงานจริงช้ากว่า
แผนงาน 6.17% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 34 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 258 วัน คงเหลือ 297
วัน 

3) มูลค่างาน 782,671,275.40 บาท ประกอบด้วย 
(1) อาคาร A  = 72,206,425.54 บาท 
(2) อาคาร B  = 119,324,013.40 บาท 
(3) อาคาร C  = 160,872,050.98 บาท 
(4) อาคาร D  = 136,518,933.01 บาท 
(5) ดาดฟ้า อาคาร B C และ D = 59,587,971.78 บาท 
(6) อาคาร F  = 40,848,443.62 บาท 
(7) ที่พักบุคลากร  = 31,645,208 บาท 
(8) โถงลิฟท์และทางเดิน  = 610,000 บาท 
(9) อ่ืนๆ  = 161,058,299.99 บาท  
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4) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
- อาคาร A   

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 79.83% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 50.09% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 75.76% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 70.13% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 93.60% 
 งานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ 32.48% 
 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 20.07%  
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 66.38% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 61.18% 

      (รวมผลงาน แล้วเสร็จ 54.37%) 
- อาคาร B  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 42.56% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 26.32% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 42.89% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 33.24% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 87.57% 
 งานระบบดบัเพลิง แล้วเสร็จ 38.07% 
 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์ แล้วเสร็จ 13.85% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 70.77% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 36.87%) 
- อาคาร C  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 29.42% 
 งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 19.83% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 29.81% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 33.47% 
 งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 71.89% 
 งานระบบดังเพลิง แล้วเสร็จ 44.19% 
 งานระบบแก็สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 35.33% 
 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์ แล้วเสร็จ 14.16% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 53.97% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 81.36% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 29.88%) 
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- อาคาร D   
 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 43.79% 
 งานตกแต่งภายใน  แล้วเสร็จ 26.96% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 39.96% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 31.90% 
 งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 91.46% 
 งานระบบดับเพลิง  แล้วเสร็จ 64.89% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 48.89% 
 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์ แล้วเสร็จ 19.63% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 79.87% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 40.14%) 
- ดาดฟ้าอาคาร B C D   

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 9.01% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 6.11% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 28.58% 
 งานก่อสร้าง  แล้วเสร็จ  70.66 % 
 งานปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 80.33% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 25.55%) 
- อาคาร F    

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 17.36% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 42.34% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 3.14% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 14.62% 
 งานระบบดับเพลิง  แล้วเสร็จ 12.96% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 100% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 94.58% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 74.62%) 
- อาคารที่พักบุคลากร      

 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 90.88% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 59.58% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 70.97%) 
- โถงลิฟท์และทางเดิน   (ยังไม่ด าเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 6.51% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 87.19% 
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 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 53.75% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ 39.12% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ  92.00% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสาร  แล้วเสร็จ 89.42% 
 ครุภัณฑ์แก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 90.67% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 63.11%) 
- การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 7 แล้ว เบิกเงิน 71,600,000 บาท โดย 

ผู้รับจ้างเบิกเงินสะสมแล้ว จ านวน 375,900,000 บาท   
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564  
สรุปเรื่อง   ปีงบประมาณ 2564 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดอ้นุมัตงิบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,368,899,000 บาท ณ วันที่ 9 
สิงหาคม 2564 มีผลรับจริง จ านวน 2,290,219,490.49 บาท คิดเป็น 96.68%  

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน  2,523,945,700 บาท   ณ วันที่ 9 
สิงหาคม 2564   มีผลผูกพันและใช้จริง จ านวน 2,188,860,480.57 บาท  คิดเป็น 
86.72% งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน   335,085,219.46 บาท  คิดเป็น 
13.28%  

                     ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธิ 
272,026,789  บาท และรายจ่ายสุทธิ 278,155,469 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 6,128,680 บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 วงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 47,323,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 วงเงินงบประมาณ 
11,500,000 บาท ประกอบด้วย  
     1.1 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1  

        (2,553,034 บาท) 
     1.2 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  
           (1,390,813 บาท) 
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     1.3 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (7,556,153  
        บาท) 

  ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิร์ค จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 135 วัน 
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 25 มิถุนายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทั้งโครงการแล้ว
เสร็จสะสม 88.50% ซึ่งตรวจรับงานแล้วเสร็จ 3 งวด จากทั้งหมด 5 งวด โครงการล่าช้ากว่าแผนเดิมที่วางไว้ 
เนื่องจากประสบปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้รับเหมายืนยันว่าจะสามารถส่งมอบ
งานไดภ้ายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 
  2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 งบประมาณ 8,150,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท ปันรัก คอนสตรักชั่น (2006) ระยะเวลา
ด าเนินการ 150 วัน (วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 11 สิงหาคม 
2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 62.94% ซึ่งตรวจรับงานงวดที่ 3 จากทั้งหมด 5 งวด โดยเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
  4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 12,980,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เอส เค พาวเวอร์เอเบิล 
จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 135 วัน (วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 
11 สิงหาคม 2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 100% ซึ่งตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2564  
  5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 งบประมาณ 3,400,000 บาท  
  6. โครงการปรับปรุง พ้ืนที่ พักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  
งบประมาณ 1,320,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทองสรรพกิจ ระยะเวลาด าเนินการ 75 
วัน (วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทั้งโครงการ
แล้วเสร็จสะสม 70.00%  ผู้รับจ้างฯ ได้ท าหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
  7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ  งบประมาณ 2,800,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน (วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564) สรุปความก้าวหน้าถึง
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทั้งโครงการแล้วเสร็จ 15.00%   
  8. ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท  ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  10. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 จ านวน 17,100,000 บาท ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ห้อง  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 4 ห้อง 
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ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 ห้อง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของทุกส านักวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564  
  11. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 2,530,000 บาท ออกใบ PR แล้วเมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 
  12. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 วงเงิน 6,000,000 บาท  จะออกใบ PR ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 3.6  รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ได้รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงโครงการสนามกีฬา
กลาง ประจ าเดือนสิงหาคม 2564  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. งานปรับปรุงสนามฟุตบอล 
          - งานรื้อหญ้าเดิมพร้อมขนย้ายและน าทิ้ง แล้วเสร็จ 100% 
           - งานระบบรดน้ าสนามฟุตบอล (ติดตั้งบล็อกหัวปืนฉีดน้ า Big gun 8 จุด) แล้วเสร็จ 100% 
           - งานปรับระดับทราย แล้วเสร็จ 90% 
           - งานติดตั้งปั๊มน้ า แล้วเสร็จ 80% 

2. งานปรับปรุงลู่ - ลานกรีฑามาตรฐาน 
           - งานรื้อคอนกรีตช่องวิ่งที่ 9 และน าทิ้ง แล้วเสร็จ 100% 
           - งานรื้อพ้ืน synthetic (พ้ืนยางเก่าลู่ – ลาน) และน าทิ้ง แล้วเสร็จ 100% 
           - บ่อกระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดด แล้วเสร็จ 95% 
           - บ่อวิ่งวิบาก แล้วเสร็จ 95% 
           - สนามทุ่มน้ าหนัก และวงทุ่มน้ าหนัก เสร็จ 95% 
           - งานพ้ืน synthetic ชั้นที่ 3 (ชั้นสุดท้าย) แล้วเสร็จ 100% 
            - งานตีเส้นช่องวิ่ง/ลานกรีฑา แล้วเสร็จ 80% 

3. งานปรับปรุงทางเท้ารอบในสนามกีฬากลาง 
             - งานเทพ้ืน คสล. แล้วเสร็จ 100% 
           - งานทาสีพื้นคสล. แล้วเสร็จ 90% 

4. งานปรับปรุงทางเท้าถนนวงแหวนรอบนอกและหน้าทางเข้าสนามกีฬากลาง 
           - พ้ืนซีเมนต์ขัดเงาผสมสี พิมพ์ลาย แล้วเสร็จ 90% 

5. งานปรับปรุงอัฒจันทร์ ฝั่งประธาน 
            5.1 งานรื้อถอนชั้น 3 
        - งานรื้อฝ้าเพดานภายในห้อง แล้วเสร็จ 100% 
        - งานรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดกับฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100% 
           5.2 งานสถาปัตย์ 
        - ผนังก่ออิฐมอญ (ห้องน้ าชายและหญิงชั้น 1 ห้องส านักงาน 2 ห้อง ห้องพักนักกีฬา 

ชายและหญิง) แล้วเสร็จ 100% 
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        - งานฉาบ แล้วเสร็จ 100% 
        - งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ 60% 
           5.3 งานทาสี แล้วเสร็ 80% 
           5.4 งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 80% 

6. งานลานจอดรถ 
          - งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น สูง 1 เมตร แล้วเสร็จ 100% 
          - งานปรับระดับทราย แล้วเสร็จ 100% 
          - งานเทคอนกรีต แล้วเสร็จ 100% 
          - งานตีเส้นช่องจอดรถ แล้วเสร็จ 90%  
 
  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.7 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ/ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 
ไดร้ายงานความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 46.11% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 68.00% ผลงานจริงช้า
กว่าแผนงาน 21.89% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 103 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 470 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 412 วัน คงเหลือ 
58 วัน 

3) มูลค่างาน 166,900,000 บาท ประกอบด้วย 
4) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

4.1 ประเภทงานก่อสร้าง 
 หมวดงานถนนและลานจอด  แล้วเสร็จ 0.00% 
 หมวดงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร  แล้วเสร็จ 42.00% 
 หมวดงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 72.04% 
 หมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 52.56% 
 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  แล้วเสร็จ 99.01% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 64.54%) 
  4.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

 หมวดครุภัณฑ์สุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 80.13% 
 หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์  แล้วเสร็จ 0.00% 
 หมวดครุภัณฑ์ลอยตัว  แล้วเสร็จ 0.00% 
 หมวดงานระบบลิฟท์โดยสาร  แล้วเสร็จ 82.08% 
 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 82.08% 
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 หมวดครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร แล้วเสร็จ 50.49% 
(รวมผลงาน แล้วเสร็จ  38.51%) 

5) การเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 7 แล้ว เบิกเงิน 16,690,000 บาท  
โดยผู้รับจ้างเบิกเงินสะสมแล้ว จ านวน 91,795,000 บาท 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 

 วาระท่ี 3.8  รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร 
  จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 

ค่ากระดาษ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564  
สรุปเรื่อง        ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 
(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า
กระดาษจากการใช้ระบบ  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564  ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ 563,373 แผ่น (เฉพาะส่วนที่
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ) ส่งผลให้ประหยัด
งบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 90,139.68 บาท (เก้าหม่ืนหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบ
แปดสตางค์)    
                  อนึ่ง  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก
ที่ 3  มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าการที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (DOMS) มาใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยนั้น ระบบสนับสนุนให้งานของมหาวิทยาลัยด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ อีกท้ังในช่วง
การระบาดของโรค  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ eSignature มากยิ่งขึ้น  มีการ
จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรับ-ส่งหนังสือผ่าน Digital Workflow ในระบบ DOMS เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งส่วน
อ านวยการและสารบรรณ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ให้การแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานให้แก่บุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  และจะเร่งประสานการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย 
และการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้านการบริหารจัดการงานส านักงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย
การใช้งานระบบ DOMS 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  (ไม่มี) 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.05 น. 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 


