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รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  4/2564 
วันพุธที่  7  เมษายน  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ 

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

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.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
8. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์  (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
11. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย (รองคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชา 
     รัฐศาสตร์ฯ)  
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)     
16. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
23. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
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25. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
26. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
29. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
31. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
32. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
35. รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)    
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
37. นางสาวศิรภัสสร บุญผาสขุ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
40. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
41. นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล  (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
42. นางสาวใบบุญ  ทองชูด า  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ 
     แทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ) 
43. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
44. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
45. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเ์ดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)        
46. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
47. นางลภัสธยาน์  นาคนรเศรษฐ์  (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ   
     และองค์กร/แทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
48. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
49. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
50. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
51. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
52. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
53. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
54. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
55. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)    ติดภารกิจอ่ืน 
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2. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)      ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    ติดภารกิจอ่ืน 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ติดภารกิจอ่ืน 
    และอุตสาหกรรมอาหาร)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรุักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
7. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลุกา เอมเอก (อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล 
   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
4. นางสุภาวดี สารพงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
5. นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
6. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
7. นางวันวิสา  ชุตธิรพงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
8. นายอัครวิทย์  ดอกกฐิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
9. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
10. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
พิธีก่อนวาระ 1    มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน                              
สรุปเรื่อง   ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมีการรับนักศึกษาเขามาฝึกงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
นั้น ในโอกาสนี้อธิการบดีไดมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่เข้ารับการฝึกงานในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  (ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2564)  ดังนี้ 
              1. นางสาวอลิษา  ปันตะ 
                  2. นางสาวสุวรรณี  ทรงนาศึก   
 
ที่ประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝกงานดังกลาวขางตน 
 
พิธีก่อนวาระ  2  มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
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สรุปเรื่อง     ขอแสดงความยินดีกับทีม “ผู้มีความรู้” ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์
และสื่อ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลอันดับ  1 รางวัลนักน าเสนอยอดเยี่ยม 
ในการแข่งขันรอบ Pitching จากทีมที่ เข้าร่วมทั้งหมด 88 ทีม ในโครงการ วัยคิด Digital  สนับสนุนโดย 
Facebook และ USAID  โดยเป็นโครงการย่อยในโครงการหลัก We Think Digital  เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและ
ผลักดัน Gen Z ซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน ให้พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
พลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย   สมาชิกในทีมผู้มีความรู้ 
จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
            1. นางสาวพุธิตา  บัวเกต ุ
            2. นายกัมปนาท  สุรางค์ภาค 
            3. นายณภัทร  ช่างสลัก 
            4. นายถาวร  แซ่ลิ่ม 
 
ที่ประชุมรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังกลาวขางตน 
 
พิธีก่อนวาระ 3  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบล่าสุด ระดับ Senior Fellow และระดับ Fellow รวมจ านวน 6 คน โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีกับคณาจารย์ตามล าดับ ดังนี้ 
ระดับ Senior Fellow 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
     2. อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Junifer Leal Bucol) (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
ระดับ Fellow 
    1. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด หมัดอาด้ า (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
    3. อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
    4. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง    ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   

 1. การส่งงานการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มีก าหนดตรวจรับงานและส่งงานงวดสุดท้ายใน
วันที่ 8 เมษายน 2564 

2. การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ 
ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  
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รายงานเรื่องการจัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจ าปี 2564  ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2564 
เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนราย
รอบ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนรายรอบ โดยขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้า
ร่วมงาน ณ โรงอาหารอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  

3. รายงานการจองหอพักนักศึกษา  นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน รายงานการจองหอพักนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

• จ านวนนักศึกษาปีที่ 1 (ท่ียืนยันสิทธิ์แล้ว) จ านวน 1,755 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 490 
คน ผู้หญิง 1,265 คน 

• จองหอพักแล้วจ านวน 1,611 คน คิดเป็น 92% แบ่งเป็น   
1) หอพัก WU Residence จ านวน  716 คน คิดเป็น 44.44%  (ผู้หญิง 539 คน   

ผู้ชาย 177 คน) 
2) หอพักลักษณานิเวศ จ านวน 895 คน  คิดเป็น 55.56% (ผู้หญิง 627 คน  

ผู้ชาย 268 คน) 
• ส ารองห้องพัก WU Residence ให้แต่ละส านักวิชา ได้แก่ 

1) ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จ านวน 15 ห้อง  
2) สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จ านวน  23 ห้อง 
3) บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน  25 ห้อง 

ทั้งนี้ ยอดการจองหอพักนักศึกษาดังกล่าว จะด าเนินการตัดยอดอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  
4. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการก่อสร้างแก้มลิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รายงานที่ประชุม
ว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ลงส ารวจพื้นที่จริงเพ่ือเตรียมการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าหรือแก้มลิง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนชาวท่าศาลาและ
ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนพร้อมรองรับการใช้น้ าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ในอนาคตด้วย โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ
พัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช นางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา นายธนกฤติ บุริน
สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ทอง และผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่ร่วมต้อนรับและลงส ารวจพ้ืนที่ร่วมกัน      
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ า โดยโครงการนี้ใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 200 ไร่ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งหมด 120 ล้านบาท 

5. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของศูนย์การแพทย์ฯ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีวงเงินเหลือจ่าย จ านวน 106 ล้านบาท 
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6. ขอให้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ช่วยประสานและด าเนินการเพ่ือน าน้ าที่บ าบัดน้ าเสียมา
ใช้ประโยชน์ในงานของภูมิสถาปัตยฯ ในการรดน้ าต้นไม้ และมอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
และส่วนอาคารสถานที่ส ารวจรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือจะเปลี่ยนเป็นรถระบบไฟฟ้าต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  3/2564 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  3/2564 เมื่อวัน
พุธที่ 10 มีนาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส 
เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2564  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1    รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม   
สรุปเรื่อง      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  
3/2564  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564  เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุม (Meeting Room)  ชั้น 2 อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ ณ ห้องประชุมหน่วย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมีนาคม 2564 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า    1,563,722 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
    - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7 เปอร์เซ็นต์  6,112,769.87 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินค่าไฟฟ้ารวมประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นว่าจ านวนค่าไฟฟ้าเมื่อ
เทียบกับหน่วยใช้งาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  



7 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 4/2564  เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  

 

(อาคาร A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร  
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญส่ง วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รายงานความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (อาคาร 
A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) ผลงานแล้วเสร็จสะสม 13.04% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 6.80% ผลงานจริงเร็วกว่า
แผนงาน 3.41% จ านวนวันที่เร็วกว่าแผนงานหลัก 19 วัน 

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 133 วัน คงเหลือ 422 
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  

4) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
- อาคาร A   

 งานสถาปัตยกรรม  แล้วเสร็จ 16.52% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50.98% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 23.95% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 62.89% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 39.94% 

      (รวมผลงาน แล้วเสร็จ 16.83%) 
- อาคาร B  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 10.75% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 15.26% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 16.20% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 14.77% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 6.74%) 
- อาคาร C  

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 10.62% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 9.24% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 7.98% 
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 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 19.74% 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 81.03% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 6.97%) 
- อาคาร D   

 งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 9.43% 
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 10.36% 
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 12.09% 
 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 10.78% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 6.09%) 
- ดาดฟ้าอาคาร B C D   

 งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 28.58% 
 งานก่อสร้าง  แล้วเสร็จ  24.99 % 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 3.33%) 
- อาคาร F    

 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 84.18% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 20.65% 

(รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 25.48%) 
- อาคารที่พักบุคลากร      

 ครุภัณฑ์จัดซื้อสถาปัตย์  แล้วเสร็จ 90.88% 
 ครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 57.15% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 69.42%) 
- โถงลิฟท์และทางเดิน   (ยังไม่ด าเนินการ)      
- อ่ืนๆ 

 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 3.09% 
 งานระบบแก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 6.11% 
 งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ  14.27% 
 ครุภัณฑ์แก๊สทางการแพทย์  แล้วเสร็จ 70.70% 

 (รวมผลงาน  แล้วเสร็จ 20.61%) 
- การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้รับจ้าง

เบิกเงินจ านวน 44,750,000 บาท   
 
มติที่ประชุม รับทราบ    
   
วาระท่ี 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
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สรุปเรื่อง       ปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ 
จ านวน   2,518,846,300 บาท  ข้อมูล  ณ  วันที่  1 เมษายน 2564 ใช้ ไป  (ผู กพัน  +  จ่ ายจริง)  จ านวน 
1,469,209,927 บาท  คิดเป็น 58% คงเหลือ จ านวน 1,056,438,773 บาท  คิดเป็น 41.83% 
                   ในส่ วนของ หน่ วยงานวิสาหกิจ  หลักสู ตรพิ เศษ และวิทยาลั ยนานาชาติ  มี รับสุทธิ 
149,128,422.52 บาท และจ่ายสุทธิ 136,750,088.29 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 12,378,334.23 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 
วาระท่ี 3.5   การส่งข้อมูลตอบแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

      Transparency Assessment : OIT)   
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แจ้งให้
ทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยจัดท าข้อมูล(URL) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ชุดที่ 1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีตัวชี้วัดย่อย 
5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน (ข้อมูลรวมจ านวน 33 ข้อมูล) และชุดที่          
2. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  มีตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ข้อมูลรวมจ านวน 10 ข้อมูล) ซึ่งได้ก าหนดให้น าส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 
เมษายน 2564  เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป และข้อมูล
ดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนน าส่งข้อมูล นั้น  
  บัดนี้ไกล้ถึงก าหนดส่งแล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการและจัดส่งผ่านระบบ DOMS ตาม
หนังสือเวียนเลขที่ อว 75 01 01 00/38/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564  ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดส่งข้อมูลมาแล้ว 3 หน่วยงานได้แก่ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส่วนนิติการ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลตอบแบบรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency Assessment : OIT) ไปยังหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
วาระท่ี 5.1   การปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปเรื่อง            ด้วยคณะกรรมการการปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  ได้มีมติเรื่องการออกแบบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (LOGO) 
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทาง
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เดียวกัน ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
           

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ขอให้เพ่ิมความเข้มของกรอบพ้ืนขอบทองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
2. ขอให้ปรับปรุงการใช้ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 

กับตราสัญลักษณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
มติที่ประชุม ขอให้ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ตามแนวทางท่ีให้ไว้ข้างต้น แล้วให้น าเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาในครั้งถัดไป  
 
 
วาระท่ี 5.2       การตอบแบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้
แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดท าข้อมูลและการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ซึ่งจะมีแบบสอบถามเพ่ือวัดการรับรู้ 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT)  โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัว  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ  (4) การใช้
ทรัพย์สินราชการ และ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีข้อค าถามทั้งสิ้น 30 ข้อ และชุดที่ 2 การรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  มีตัวชี้ วัด 3 
ตัว  ได้แก่ (1) คุณภาพการด าเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (3) การปรับปรุงระบบการ
ท างาน โดยข้อค าถามท้ังสิ้น 15 ข้อ ซึ่งด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564  นั้น 
  บัดนี้  ได้ถึงช่วงเวลาในการตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขอให้
บุคลากรทุกหน่วยงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานควร
ท าความเข้าใจแก่บุคลากรในการตอบค าถามดังกล่าว  
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องส าคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานให้
ความรู้และท าความเข้าใจในการตอบค าถามแก่บุคลากรในหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานให้ความรู้และท าความเข้าใจในการตอบ
ค าถามแก่บุคลากรในหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 6.1    การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันและศูนย์ 
สรุปเรื่อง    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
สถาบันและศูนย์ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่  19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และฉบับเพ่ิมเติม ตามข้อบังคับ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานของ
สถาบันและศูนย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางการประสานงาน
ระหว่างสถาบันและศูนย์ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งความสัมพันธ์ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานของสถาบันและศูนย์แก่ผู้อ านวยการ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันและศูนย์ และรายงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกปี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย โดยให้มี
องค์ประกอบคณะกรรมการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นั้น 
       ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน กลุ่มสถาบันและศูนย์ รวม 16 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 สถาบัน 
และ 14 ศูนย์ (มีหน่วยงานที่เทียบเท่าศูนย์ ได้แก่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
อุทยานพฤกษศาสตร์) และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีคณะกรรมการประจ าสถาบันและศูนย์  ในการนี้ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหาร           
ที่เกี่ยวข้องทราบและกรณีสถาบันและศูนย์ใดที่ยังไม่มีคณะกรรมการประจ า จะได้ด าเนินการให้เรียบร้อย ทั้งนี้ 
จะได้น าไปใช้อ้างอิงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเพื่อป้องกันและปราบปราม 
     การทุจริตและการสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
ร่วมการประเมินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมความเข้าใจ
และความตระหนักในการด าเนินงานที่โปร่งใสต่อต้างการทุจริตในองค์กร จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือความรู้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรม
ราช  อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  โดยศาสตราจารย์ พลตรีหญิงพัชรา  สินลอยมา คณบดี
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจและคณะ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย”  ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน อย่างน้อย
หน่วยงานละ 5 คน เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   
  

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอเชิญผู้บริหารและพนักงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 คนเข้าร่วม
โครงการฯ ดังกล่าว  
 
วาระท่ี 7.2 การประกาศเจตจ านงและนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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สรุปเรื่อง ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 - 2580) ได้ก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 
คะแนนขึ้นไป) นั้น   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ เป็นปีที่ 5  ซึ่งทางส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  เพ่ือให้
ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับประเมินได้แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตาม
พันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งประกาศนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ต่อสาธารณชน  โดยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายทอดนโยบายของอธิการบดี สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยึดถือปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ให้บุคลากรพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็น
องค์การธรรมรัฐ  ที่มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  รวม 6  ด้าน  ได้แก่   
1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความพร้อมรับผิด  3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ด้าน
วัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 6) ด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน  อธิการบดีขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารร่วมกันถ่ายภาพเพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตแน่วแน่ว่าจะมุ่งม่ันใน
การบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน และได้ประกาศ
เจตจ านงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ต่อที่ประชุมบริหาร ดังนี้ “ข้าพเจ้า นายสมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ขอ
ประกาศเจตจ านงว่า  ข้าพเจ้าจะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร  มาเป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิต  โดยมี ความขยัน  หม่ันเพียร  เข้มแข็ง  อดทน  ตั้งใจจริง  
ซื่อสัตย์  สุจริต หนักแน่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และพร้อมจะมุ่งม่ันในการบริหารงานบนฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ต่อสาธารณชน  พร้อมสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส   ตรวจสอบได้  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้   
 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ด าเนินงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยึดถือปฏิบัติทั้ง 6  ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความ
พร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  
5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน   
 2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน  เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ 
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 3. สร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  รู้จักแบ่งแยกประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน  
รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ตระหนักถึงผลความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอรัปชั่นต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างย่ังยืน 
 4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่อดทนต่อการกระท าทุจริตที่ก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม  อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริตคอรัปชั่น   
 5. ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้ตระหนัก
ถึงผลร้ายและต่อต้านการกระท าทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 
 6. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นต้นแบบในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส และ
สุจริต  และจะปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ปฏิบัติงานให้ส าเร็จทันการตาม
จุดมุ่งหมาย  ยึดม่ันในผลประโยชน์ของแผ่นดินและถูกต้องเป็นธรรม    
   เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ท้องถิ่น  สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างย่ังยืน
ต่อไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยอธิการบดีเน้นย้ าให้ผู้บริหารทุกคนปฏิบัติตามเจตจ านงและนโยบายฯ ดังกล่าว  
 
ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 
 
 
  


