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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

 

รายงานการประชุม 1 

ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 

ครั้งที่  2/2566 3 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา  13.00 น. 4 

ณ ห้องประชุมช่อประดู่  ชั้น 4 อาคารอ านวยการ  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 

และ ณ ห้องประชุม (ชั่วคราว) งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 6 

และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 7 

...................................... 8 

 9 

รายนามผู้มาประชุม 10 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  (รักษาการแทนอธิการบดี)     ประธาน 11 

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

    ผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    13 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชานิติศาสตร์) 14 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดี 15 

    ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป)     16 

5. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และ   17 

   รัฐประศาสนศาสตร์) 18 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี)     19 

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

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  21 

9. ดร.มงคล ธีระนานนท์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    22 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการ 23 

     ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน)   24 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 25 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 26 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 27 

     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 28 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (คณบดีส านักวิชาการบัญชีและการเงิน/รักษาการแทน 29 

     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)  30 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)  31 

16. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 32 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ (อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์/แทน 33 

      คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 34 

18. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  35 
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19. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    1 

20. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)  2 

21. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 3 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาการจัดการ)   4 

23. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 5 

     อุตสาหกรรมอาหาร) 6 

24. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 7 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช (อาจารย์ประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชา 8 

     แพทยศาสตร์) 9 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 10 

27. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 11 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (รักษาการการแทนคณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 12 

29. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์  (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 13 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  14 

31. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข ์(รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 15 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 16 

33. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 17 

34. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 18 

35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ) 19 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง (รักษาการแทนผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   20 

37. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 21 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 22 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและ 23 

     นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ) 24 

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

     และการกีฬา) 26 

41. นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน้าส่วนนิติการ) 27 

42. นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร (หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 28 

43. นายปิยวัชน์ คงอินทร์ (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัสดุ) 29 

44. นายสนธยา คงชัย (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 30 

45. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 31 

46. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 32 

47. นายไพรวัลย์ เกิดทองมี (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) 33 

48. นางกอบสุข อรชร (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  34 

49. ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง) 35 
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50. นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)    1 

51. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์  (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 2 

52. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ  3 

 4 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 5 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  6 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  7 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  8 

4. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  9 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจประทุม (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) 10 

 11 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  12 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 13 

2. นายวิระศักดิ์ ศรีแก้วคง (บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด) 14 

3. นายวราห์ศักดิ์ โพธิ์งาม (บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด)  15 

4. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง) 16 

5. นางเกศิณี พรหมชาติ (หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 17 

6. นางสาวจิรา จอกทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 18 

7. นางอัญธิษา ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 19 

8. นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 22 

 23 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 24 

 25 

พิธีก่อนวาระ 1. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 26 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยอธิการบดีได27 

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 2) ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 28 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566) ตามล าดับ ดังนี้ 29 

      1) นางสาวสุภาวดี ทองสุก (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30 

      2) นายณัฐดนัย แสงศรี (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 31 

      3) นายภานุพงศ์  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 32 

 33 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น 34 
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 1 

พิธีก่อนวาระ 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาและบุคลากร 2 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย3 

อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้  4 

     1) นางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง5 

กาย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬายูยิตสู ประเภททาชิ (ทุ่ม) หญิง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 6 

กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัย7 

ราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566  8 

     2) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม WU3 9 

เจ้าของผลงานเรื่องประสิทธิภาพการรับแรงเฉือนทะลุของแผ่นพ้ืนคอนกรีตทดแทนมวลรวมหยาบ ด้วยคอนกรีตรี10 

ไซเคิลเสริมก าลังด้วยแผ่นเหล็กบางซิกแซก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์  อ่ิมใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 11 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดปริญญานิพนธ์ Best of the best ในโครงการ SSI4YE 2021 ได้รับทุน12 

สนับสนุนจ านวน 50,000 บาท และโล่รางวัล จัดโดยบริษัท สหวิริยา อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมหาวิทยาลัย13 

วลัยลักษณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2019, 2020, 2021) ประกอบด้วย 14 

             2.1) นางสาวภัคจิรา อ่อซ้าย 15 

             2.2) นางสาวสิริลักษณ์ ใจห้าว 16 

             2.3) นายสุทัศน์ แก้วชุม 17 

2.4) นายกรวิชญ์ ชูหอยทอง 18 

     3) นักศึกษาส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายซฮัด ซาติค นักศึกษาชั้นปีที่ 2 19 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดแบบระดับชาติหัวข้อ The 20 

TOILET ในกิจกรรม WORKSHOP ทีจ่ัดขึ้นโดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565   21 

     4) นักศึกษาส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบ22 

ภายใน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในหัวข้อ 23 

"Transformation for Life” Upcycling Design Contest : Zero Waste Solution ประกอบด้วย นายฐานันดร 24 

แซ่ตั้ง และนายกีรติ ซี่โฮ่ 25 

     5) นักศึกษาส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ทีมใต้ส านึก 26 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และรางวัล Popular Vote ได้เงิน27 

รางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันโครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 2 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 28 

2565 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 29 

             5.1) นายกฤตพจน์ รัตนพงศ์ 30 

             5.2) นางสาวชุติสรา ชัยพลบาล 31 

             5.3) นายธนกร เก้าซุ่น 32 

             5.4) นายพิทวัฒน์ สีหามาตย์ 33 

             5.5) นางสาวพัชรพร สุวรรณเวช 34 
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     6) นักศึกษาส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้เข้าร่วมแข่งขันการ1 

ประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 The National 2 

Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด 3 

“นวัตกรรมการเกษตร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน” สามารถคว้ารางวัลได้ ดังนี้  4 

6.1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  5 

            6.1.1 นายสัพพัญญู บุญมาลี นางสาววาสนา สุขเลี่ยน นางสาวศศิกานต์ ทับมุด และ 6 

            นางสาวบุญสิตา ศรีชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  7 

        กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เคอร์คูมินอิมัลเจลเพ่ือเป็นมัน 8 

        แข็งเลียนแบบเชิงฟังก์ชันในนักเก็ตจากพืช” 9 

6.1.2 นางสาวบุญสิตา ศรีชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดส่งเสริมการเกษตร  10 

        หัวข้อ “การเกษตรไฮโดรโปนิกส์แบบใหม่ กับ IOT”  11 

6.2) หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม นางสาวชนินาถ เกิดด า และนางสาวเบญจวรรณ พิศฉลาด  12 

      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนอผลงานภาคบรรยายกลุ่มพืชศาสตร์หัวข้อ “ผลของ 13 

      การใช้ถ่านกราฟีนต่อการย่อยสลายของทางใบปาล์มน้ ามัน”   14 

     7) สโมสรนักศึกษาพยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ต้นกล้า15 

แห่งความดี ประจ าปี 2565 สาขาจิตอาสาดีเด่น จากคณะท างานรางวัลไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ 16 

กรุงเทพมหานคร 17 

     8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ สออ. ประเทศ18 

ไทย ประเภทด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จากโครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ สออ. ประเทศไทย ปี 19 

2565 (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)  20 

     9) คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” 21 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 จากส านักงานวิจัยแห่งชาติ ชื่อผลงาน 22 

“ความเกี่ยวพันเชิงจักรวาลวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของทฤษฎีทางเลือกที่เป็นไปได้นอกเหนือจาก23 

ทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอสไตน์” ประกอบด้วย 24 

9.1) อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด 25 

          9.2) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย     26 

              9.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก 27 

              9.4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 28 

     10) บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล ซึ่งเป็น spin-off company ของส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร29 

และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจ าส านักวิชาฯ เป็น CTO ได้รับ30 

รางวัลระดับนานาชาติ AABI torch Entrepreneur Awards for “TECHNOLOGY TRANSFER” model จาก31 

สมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศจีน ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนความส าเร็จของโมเดลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่32 

เกิดจากงานวิจัยไปสุ่บริษัทจัดตั้งใหม่อย่างชัดเจน โดยก่อนหน้ านี้บริษัทได้รับรางวัลด้าน TECHNOLOGY 33 

TRANSRER จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งประเทศไทยไปแล้วด้วย 34 

 35 
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 1 

     11) นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับวุฒิบัตร          2 

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CIAT) 3 

 4 

ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อนักศึกษาและบุคลากรดังกล่าวข้างต้น 5 

 6 

พิธีก่อนวาระ  3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 7 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยนิดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Senior Fellow และระดับ 8 

Fellow โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้ 9 

ระดับ Senior Fellow 10 

    รองศาสตราจารย์ ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 11 

ระดับ Fellow 12 

    1. อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โคแมคโค ซิเป (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 13 

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 14 

    3. อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 15 

    4. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์)    16 

5. อาจารย์อิมรัน สะมะแอ (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 17 

    6. อาจารย์ชุติมา รอดเนียม (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 18 

    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 19 

    8. อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 20 

    9. อาจารย์กฤต ฝันเซียน (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 21 

    10. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 22 

    11. อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 23 

 24 

ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 25 

Fellow และระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 26 

 27 

พิธีก่อนวาระ  4. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี 28 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี 29 

ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) จากสถาบัน30 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบัน31 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) 32 

เป็นผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี 33 

 34 
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ทีป่ระชุมร่วมแสดงความยินดีต่อศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ รกัษาการแทนอธิการบดี ในโอกาสได้รับ1 

พระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังกล่าวข้างต้น 2 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 3 

สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ใหทีป่ระชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  4 

         1. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรม   5 

วลัยลักษณ์ ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการจ้าง แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้มาประกวดราคา ฉะนั้นต่อไปในรายละเอียด6 

ของ TOR จะแยกงานถนนออกมาจากงานก่อสร้างอาคารเพ่ือให้เปิดให้มีผู้สนใจเข้ายื่นข้อเสนอมากขึ้น และให้รอง7 

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคาร ก ากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด8 

และเร่งรัดด าเนินการในโครงการที่มีการยกเลิกการจ้าง ให้มีกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ทดแทนอย่าง9 

เร่งด่วน  10 

2. ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS รอบที่ 1 11 

รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถรับนักศึกษาในรอบดังกล่าวโดยมีผู้ยืนยันสิทธิ์12 

แล้ว จ านวน 2,614 คน  13 

     3. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการงานก่อสร้างก าแพงรั้วรอบมหาวิทยาลัย พ้ืนที่รวม 25 14 

กิโลเมตรนั้น ขอให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ) ก ากับ ติดตาม และ15 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 16 

     4. การหารือความร่วมมือการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติร่วมกับบริษัทปัญญาดีศึกษา จ ากัด เมื่อ17 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าบริษัทฯ ยืนยันที่จะลงนามสัญญาร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ18 

ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในการ19 

เรียนจะใช้ภาษาอังกฤษ 100% 20 

 21 

มติที่ประชุม รับทราบ  22 

 23 

ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  1/2566 24 

สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 

11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และผ่าน26 

ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  27 

 28 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2566  โดยไม่มีการแก้ไข   29 

 30 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 31 

วาระท่ี 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      32 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

 

สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ1 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ และ2 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  3 

 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 5 

วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     6 

สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วน7 

บริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม 2566 และแนวทางการประหยัดพลังงาน 8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  9 

     1. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10 

            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,102,462 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 11 

             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  6,136,986 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อย 12 

    แปดสิบหกบาทถ้วน) 13 

      2. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 14 

            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 578,888 กิโลวัตต์-ชั่วโมง    15 

         - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 3,222,451 บาท  (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อย 16 

  ห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 17 

  นายนิติพงษ์ ราชประดิษฐ์ วิศวกร ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รายงานผลการใช้พลังงานและมาตรการ18 

ประหยัดพลังงานของศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ 19 

ดังนี้ 20 

  1. ปรับการ Operate Chiller Plant ตามสภาวะโหลดและอุณภูมิ ดังนี้ 21 

- ปรับลดเครื่องท าน้ าเย็น Chiller (ขนาด 700 Tr) เป็น 350 Tr   22 

- ปรับลดปั๊มน้ าเย็น PrimaryCHP. ขนาด 30 kw เป็นขนาด 15 kw  23 

- ปรับลดปั๊มน้ าระบายความร้อน PrimaryCDP. ขนาด 45 kw เป็นขนาด 18.5 kw 24 

- ปรับลดความถี่ VSD ปั๊มน้ าเย็น จาก 35-50 Hz ลดลง 30-50 Hz 25 

- ปรับพัดลมระบายความร้อน Cooling Tower ขนาด 2 Set เป็นขนาด 11 kw 1 Set 26 

  2. ปรับเพิ่มอุณภูมิ Set Point เครื่องท าน้ าเย็น Chiller จาก 45oF (7.2oC) เป็น 46oF (7.7oC) 27 

ในช่วงเวลากลางคืนที่อุณภูมิภายนอกต่ า เพ่ือลดการใช้พลังงานในระบบเครื่องท าน้ าเย็น(Chiller Plant) จาก28 

มาตรการปรับการ operate เครื่องท าน้ าเย็น(Chiller Plant) และ มาตราการปรับSet Point อุณภูมิน้ าเย็น จาก 29 

45°F เป็น 46°F สามารถประหยัดพลังงานลงได้เฉี่ย 50,000 kwh เป็นเงิน 250,000 บาท และสามารถลดหน่วยการ30 

ใช้น้ าประปาในระบบระบายความร้อนCooling Tower ลงได้ 1,533 ลบ.ม. เป็นเงิน 16,863 บาท 31 

  3. มาตราการปรับลดการใช้ปั๊มเติมอากาศในระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – 32 

มกราคม 2566 สามารถลดการใช้พลังงานในระบบบ าบัดน้ าเสียลงได้ 44,707 Kwh เป็นเงิน 223,535 บาท 33 

  4. มาตราการปรับเวลาเปิด-ปิดเครื่องผลิตไอน้ า Boiler จาก 7.00-16.00 น. เป็น 7.30-15.30 น. 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

 

เดือน ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 สามารถลดการใช้พลังงานในระบบผลิตไอน้ า Boiler สามารถลดการใช้ก๊าซ 1 

LPG ลง 780 Kg. เป็นเงิน 20,280 บาท และลดพลังงานของ Feed Pump Boiler ลงได้ 1,289 kwh เป็นเงิน 2 

6,445 บาท รวมสามารถลดการใช้พลังงานในระบบผลิตไอน้ าBoiler เป็นเงิน 26,725 บาท 3 

 4 

 5 

 6 

  5. มาตราการปรับการใช้ลิฟท์โดยสารอาคาร B-C และอาคาร D ตามความเหมาะสม เพ่ือรณรงค์7 

ส่งเสริม การลดใช้พลังงานในระบบลิฟท์โดยสาร ดังนี้ 8 

- อาคาร B-C เปิดใช้งานลิฟท์3 Unit จากทั้งหมด 6Unit 9 

- อาคาร D เวลา 7.00-18.00 น.เปิดใช้งานลิฟท์3 Unit จากทั้งหมด  6Unit และหลัง 10 

  เวลา 18.00 น. เปิดใช้งานลิฟท์ 1 Unit 11 

  6. มาตรการติดตั้งสวิทซ์ไฟกระตุกกับโคมไฟในส านักงาน ได้แก่ 12 

   - มาตรการลดใช้พลังงานในระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โดยปรับ SET เพ่ิมอุณภูมิห้อง 13 

  ผ่าตัดในโหมด Standby และ โหมด Preparation สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้  14 

  15,500 บาท/เดือน 186,000 บาท/ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนเคสและความถ่ีในการใช้ 15 

  งานห้องผ่าตัด 16 

- มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟทางลาดและบันไดหนีไฟ 17 

 18 

มติที่ประชุม รับทราบ  19 

 20 

วาระท่ี 3.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  21 

สรุปเรื่อง นายวิระศักดิ์ ศรีแก้วคง ผู้แทนบริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากัด ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ22 

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนมกราคม 2566 ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 23 

         1. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ระยะเวลา ตามสัญญา 450 24 

วัน ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง (7 ธันวาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2566) 154 วัน รวมระยะเวลาตามสัญญา 604 25 

วัน ด าเนินการไปแล้ว 520 วัน ระยะเวลาคงเหลือหลังขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 84 วัน ระยะเวลาคงเหลือตาม26 

แผนงานปรับใหม่ล่าสุด (20 กันยายน 2566) 217 วัน ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 11.68%  27 

         2. การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างได้เบิกงวดงานที่ 3 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสะสมผลงานเพ่ือ28 

เบิกจ่ายงวดที่ 4 (ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 14%) 29 

        30 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้ผู้รับจ้างปรับแผนท างานตามระยะเวลาที่ขยายสัญญาจ้างและการ31 

เบิกจ่ายงวดงานให้สอดคล้องกัน และในการประชุมครั้งถัดไปขอให้แยกรายงานระหว่างความก้าวหน้าของงาน32 

โครงสร้าง และความก้าวหน้างานครุภัณ ฑ์ เพื่ อจะได้ เห็นความก้าวหน้าของงานที่ชัดเจนมากขึ้น          33 

  34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

 

 วาระท่ี 3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืนๆ 1 

สรุปเรื่อง นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ รายงานความก้าวหน้าโครงการ2 

ก่อสร้างอ่ืนๆ ประจ าเดือนมกราคม 2566 จ านวน 17 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม PowerPoint ที่น าเสนอในที่3 

ประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 4 

       1. งานปรับปรงุอาคารวิชาการ 1 (วันที่เริ่มสัญญา 14 กรกฎาคม 2564 วันครบก าหนด 8 5 

กุมภาพันธ์ 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 96% ก าหนดส่งงานงวดสุดท้ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 6 

       2. งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 (วันที่เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 วันครบ7 

ก าหนด 20 สิงหาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 82% ก าหนดจ่ายไฟครั้งแรกในวันที่ 26 มีนาคม 2566 8 

       3. งานก่อสร้างงานเพ่ิมช่องทางจราจรถนนทางเข้า (วันที่เริ่มสัญญา 15 ธันวาคม 2564 วันครบ9 

ก าหนด 12 กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 49.85% 10 

  4. งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน คณะกรรมการฯ มีมติยกเลิกสัญญา 11 

       5. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ า และงานปรับปรุง อาคารวิทยาศาสตร์12 

การกีฬา คณะกรรมการฯ มีมติยกเลิกสัญญา 13 

       6. งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ วงเงิน 21,400,000 บาท อยู่14 

ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 15 

       7. งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 9 (วันที่ เริ่มสัญญา 27 เมษายน 2565 วันครบก าหนด 22 16 

กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 98% ก าหนดส่งงวดงานสุดท้ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 17 

       8. งานปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วันที่เริ่มสัญญา 13 พฤษภาคม 2565 วันครบ18 

ก าหนด 9 กันยายน 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 100% และมีงานเพ่ิมโครงการห้องผลิตยา ปัจจุบัน19 

ความก้าวหน้าของงาน 100% ก าหนดส่งงานงวดสุดท้ายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 

       9. งานก่อสร้างห้องน้ า โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต๊นท์  (วันที่ เริ่มสัญญา 17 21 

มิถุนายน 2565 วันครบก าหนด 12 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 50.07% 22 

       10. งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะช า (วันที่เริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2565 วัน23 

ครบก าหนด 13 มีนาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 37.38% 24 

       11. งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 25 

(วันที่เริ่มสัญญา 17 กันยายน 2565 วันที่ครบก าหนด 14 พฤษภาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 26% 26 

       12. งานโครงการงานหินเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัย (ส่วน27 

อาคารสถานที่ด าเนินการ) (วันเริ่ม 20 กันยายน 2565 วันครบก าหนด 20 กันยายน 2567) ปริมาณที่ท าได้ ณ 28 

ปัจจุบัน 240 เมตร 29 

13. งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันเริ่มสัญญา 30 พฤศจิกายน 2565 30 

วันครบก าหนด 28 มิถุนายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 18.94%   31 

       14. งานก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาศูนย์การแพทย์ (วันเริ่มสัญญา 1 ธันวาคม 2565 วันครบ32 

ก าหนด 27 กันยายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 0.51% 33 

       15. โครงการงานซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด ถนนวงแหวนรอบนอก (วันเริ่มสัญญา 5 มกราคม 34 

2566 วันครบก าหนด 5 กรกฎาคม 2566) ความก้าวหน้าผลงานสะสมแล้วเสร็จ 0.01% 35 
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       16. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ     วันเริ่มสัญญา 24 1 

มกราคม 2566 วันครบก าหนด 23 กรกฎาคม 2566  2 

       17. โครงการก่อสร้างเรือนกล้วยไม้ ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว มีก าหนดลงนามสัญญาในวันที่ 17 3 

กุมภาพันธ์ 2566 4 

 5 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  6 

วาระท่ี 3.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 –  7 

31 มกราคม 2566 8 

สรุปเรื่อง ปีงบประมาณ 2566 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติ ดังนี้  9 

1. แผนงบประมาณรายรับของส่วนกลาง จ านวน 2,455,596,100 บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบห้า10 

ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม  2566 มีผลรับจริง 11 

จ านวน 1,618,615,224.14 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสี่12 

สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.92 จ าแนกเป็น (1) รายรับจากงบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 13 

จ านวน 1,301,296,800 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 14 

72.80 จากประมาณ การรายรับ (2) รายรับจากการด าเนินงาน จ านวน 317,318,424.14 บาท (สามร้อยสิบเจ็ด15 

ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 47.49 จากประมาณการรายรับ 16 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 2,460,562,400 บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบล้านห้า17 

แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีผลใช้ไป (PR+PO+เงินยืมทดรอง+จ่ายจริง) จ านวน 1,331,288,019 บาท 18 

(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสิบ เก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของแผน19 

งบประมาณรายจ่าย มีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จ านวน 1,129,274,381 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้าน20 

สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 45.89 โดยผลใช้ไป จ าแนกเป็น หมวดที่ดิน21 

และสิ่งก่อสร้าง 270,104,958 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) หมวดครุภัณฑ์ 22 

496,612,250 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และหมวดงบด าเนินงาน 23 

564,570,812 บาท (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) 24 

       ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิ เศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีรายรับสุทธิ 25 

234,110,444.26 บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) และรายจ่ายสุทธิ 26 

195,130,934.77 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ท าให้27 

ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 38,979,509.49 บาท 28 

(สามสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดเหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 29 

และวิทยาลัยนานาชาติ มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 29,660,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหก30 

แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 137,953,100 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้าน31 

เก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ใช้ไปจ านวน 30,638,624.60 บาท (สามสิบล้านหกแสนสามหมื่นแปด32 

พันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านหกสิบสตางค์) ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 136,974,475.40 บาท (หนึ่งร้อย33 

สามสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)  34 
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2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด1 

ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เพ่ือ2 

อ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารในการติดตามก ากับดูแลตามตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะมีการแสดงผล3 

รายงานตามงวดเดือน ตามยุทธศาสตร์ ตามผู้ก ากับตัวชี้วัด ตามค ารับรองของอธิการบดี และแสดงรายงานผลตาม4 

หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  5 

 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 7 

วาระท่ี 3.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 1  8 

ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566) 9 

สรุปเรื่อง ตามที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 10 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยงานได้เร่งด าเนินการจัดท าเอกสารและส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR) มายัง11 

ส่วนพัสดุตามนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น  12 

ส่วนพัสดุขอรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 13 

งบรัฐ 14 

งบประมาณ 783,121,000.00 บาท  15 

  หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) 783,121,000.00 บาท 100.00% 16 

  ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 17 

    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 102,102,500.00 บาท 13.04% 18 

   - ก่อหนี้ผูกพัน   620,187,285.00 บาท 79.19% 19 

   - งบประมาณคงเหลือ   60,831,215.00 บาท  7.77% 20 

งบรายได้และวิสาหกิจ 21 

งบประมาณ  48,938,700.00 บาท  22 

  หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR)  14,002,300.00 บาท 28.61% 23 

  ส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 24 

    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง       795,200.00 บาท   5.68% 25 

   - ก่อหนี้ผูกพัน      11,102,160.00 บาท 79.29% 26 

   - งบประมาณคงเหลือ       2,104,940.00 บาท 15.03% 27 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  28 

 29 

มติที่ประชุม รับทราบ 30 

    31 

วาระท่ี 3.7  ประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจ าเดือนมกราคม 2566 32 

สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือนมกราคม 33 

2566 จ านวน 3 ฉบับ โดยได้เวียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ดังนี้  34 
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       1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล และ1 

การประเมินหน่วยงาน กลุ่มส านักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 2 

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ บัญชี3 

อัตราเงินประจ าต าแหน่งบริหาร และบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการ4 

วิชาชีพและบริหารทั่ วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ .ศ. 2565 ฉบับลงวันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2566 5 

       3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 149/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา6 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566      7 

 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 9 

 10 

วาระท่ี 3.8 การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือนมกราคม 2566 11 

สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ ได้12 

รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าเดือนมกราคม 13 

2566 โดยอัตราก าลังแพทย์ รวมศูนย์การแพทย์ฯ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้สรรหาแล้ว แพทย์ปฏิบัติงาน14 

ปัจจุบัน 46 อัตรา แบ่งเป็น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 16 อัตรา และศูนย์การแพทย์ฯ จ านวน 30 อัตรา 15 

(แพทย์ 27 อัตรา ทันตแพทย์ 3 อัตรา)              16 

 17 

มติที่ประชุม รับทราบ  18 

 19 

วาระท่ี 3.9 ผลการส ารวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  20 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 21 

สรุปเรื่อง ผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน22 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือน มกราคม 2566 ซึ่งได้มีการปรับแบบวัดการรับรู้ฯ จากเดิม 20 ข้อเป็น 30 23 

ข้อตามรูปแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดใช้ส าหรับการตอบแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส 24 

ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจแบบส ารวจดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 25 

มกราคม 2566 โดยมีรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) เป็นประธานการประชุม 26 

ผลการส ารวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน27 

ภาพรวม ประจ าเดือนมกราคม 2566  มีคะแนนการรับรู้ในภาพรวมเท่ากับ 95.58 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 28 

 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน   98.45 คะแนน  29 

 2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  94.12 คะแนน  30 

 3) ด้านการใช้อ านาจของหน่วยงาน   96.24 คะแนน 31 

 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   95.33 คะแนน    32 

 5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของมหาวิทยาลัย  93.76 คะแนน  33 
 34 
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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

 

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้จ านวน 49 หน่วยงาน (ไม่นับรวมส านักงานอธิการบดี) 1 

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ จ านวน 1,407 คน จากทั้งสิ้น 1,423 คน 2 

(คิดเป็นร้อยละ 98.88)  มีหน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้นไป จ านวน 30 หน่วยงาน (ร้อยละ 3 

61.23)  คะแนนตั้งแต่ 85.00-94.99 คะแนน จ านวน 17 หน่วยงาน (ร้อยละ 34.69) และคะแนนต่ ากว่า 85.00 4 

คะแนน จ านวน 2 หน่วยงาน (ร้อยละ 4.08) โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางที่ 1 ถึง 3  5 

 6 

 7 

 8 

 9 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดหน่วยงานที่มีบุคลากรตอบแบบวัดการรับรู้ตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไป และคะแนนของหน่วยงาน  10 
 11 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

ค่า
คะแนน ผู้มีสิทธิ

ตอบ 
ผู้ตอบ ร้อยละ 

1 อุทยานพฤกษศาสตร์ 11 13 118.18 94.66 
2 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ 20 21 105.00 95.31 
3 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 50 52 104.00 89.60 
4 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 27 28 103.70 96.48 
5 ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 29 103.57 90.54 
6 บัณฑิตวิทยาลัย 9 9 100.00 100.00 
7 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 4 4 100.00 100.00 
8 ศูนย์กิจการนานาชาติ 7 7 100.00 100.00 
9 ศูนย์บริการการศึกษา 21 21 100.00 100.00 
10 ส่วนการเงินและบัญชี 22 22 100.00 100.00 
11 หน่วยตรวจสอบภายใน 5 5 100.00 100.00 
12 ศูนย์บริการวิชาการ 19 19 100.00 99.94 
13 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 7 7 100.00 99.84 
14 วิทยาลัยนานาชาติ 5 5 100.00 99.78 
15 ส่วนนิติการ 6 6 100.00 99.44 
16 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 18 18 100.00 99.26 
17 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15 15 100.00 99.19 
18 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 29 29 100.00 98.48 
19 ส่วนพัสดุ 19 19 100.00 98.25 
20 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 25 25 100.00 98.24 
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ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

ค่า
คะแนน ผู้มีสิทธิ

ตอบ 
ผู้ตอบ ร้อยละ 

21 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 20 20 100.00 98.00 
22 ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 8 8 100.00 97.92 
23 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 5 5 100.00 97.12 
24 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 50 50 100.00 96.78 
25 ส่วนสื่อสารองค์กร 11 11 100.00 96.49 
26 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็น

เลิศ 
13 13 100.00 96.18 

27 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 10 10 100.00 95.91 
28 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 12 12 100.00 95.21 
29 ส่วนบริการกลาง 10 10 100.00 95.03 
30 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 36 36 100.00 94.63 
31 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 24 24 100.00 94.58 
32 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 47 47 100.00 94.12 
33 ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 57 57 100.00 93.83 
34 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 41 41 100.00 93.33 
35 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 94 100.00 93.05 
36 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 46 46 100.00 90.38 
37 ส านักวิชาการจัดการ 19 19 100.00 89.86 
38 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 246 246 100.00 89.85 
39 ส่วนอาคารสถานที่ 36 36 100.00 89.72 
40 ส านักวิชาการบัญชีและการเงิน 27 27 100.00 88.90 

 1 

ตารางที่ 2 รายละเอียดหน่วยงานที่มีบุคลากรตอบแบบวัดการรับรู้ระหว่างร้อยละ 80.00 - 99.99 และคะแนน2 

ของหน่วยงาน  3 
 4 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร ค่า

คะแนน ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ ร้อยละ 
1 ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 37 36 97.30 91.24 
2 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 20 19 95.00 99.01 
3 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 19 18 94.74 99.51 
4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 51 48 94.12 93.26 
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ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร ค่า

คะแนน ผู้มีสิทธิตอบ ผู้ตอบ ร้อยละ 
5 ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 14 13 92.86 84.39 
6 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 11 10 90.91 100.00 
7 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 82 74 90.24 93.70 
8 ส านักวิชานิติศาสตร์ 10 9 90.00 83.71 

 1 

ตารางที่ 3 รายละเอียดหน่วยงานที่มีบุคลากรตอบแบบวัดการรับรู้ต่ ากว่าร้อยละ 80.00 และคะแนนของหน่วยงาน  2 
 3 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร ค่า

คะแนน ผู้มีสทิธิตอบ ผู้ตอบ ร้อยละ 
1 ส านักผู้บริหาร 18 14 77.78 98.66 

 4 

 5 

ข้อสังเกต 6 

1. มีหน่วยงานที่พนักงานตอบแบบวัดการรับรู้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80) จ านวน 1 หน่วยงาน7 

รายละเอียดตามตารางที่ 3 (เดือนธันวาคม ทุกหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ฯ เกินกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์8 

ตอบ) 9 

2. หน่วยงานที่มีค่าคะแนนโดยรวมต่ ากว่าร้อยละ 85 มี 2 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักวิชารัฐศาสตร์และ 10 

รัฐประศาสนศาสตร์ และส านักวิชานิติศาสตร์ 11 

3. มีผู้เข้าตอบเกินจ านวนที่มีสิทธิ์ 5 หน่วยงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2 หน่วยงาน (เดือน12 

ธันวาคม มีผู้ตอบเกินสิทธิ์ 3 หน่วยงาน)  13 

   ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้ก าหนด14 

คะแนนรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน จ านวน 2 คะแนน ในการนี้ เพ่ือให้การให้คะแนนในส่วน15 

ดังกล่าวมีความชัดเจนหน่วยตรวจสอบภายใน ขอเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาดังนี้ 16 

1) การคิดค่าคะแนนของหน่วยงานจะใช้คะแนนเฉลี่ยที่พนักงานในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ฯ 17 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงสิงหาคม 2566 เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเดือน18 

แรกท่ีหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าแบบวัดการรับรู้ฯ แบบแยกรายหน่วยงาน 19 

2) เกณฑ์การพิจารณาคะแนน คือ 20 

  2.1) คะแนนตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้นไปได้ 2 คะแนน 21 

  2.2) คะแนน 85.00 - 94.99 คะแนนได้คะแนนลดหลั่น 22 

  2.3) คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะแนนไม่ได้คะแนน ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 23 

85 คะแนน) 24 
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  ทั้งนี้  ได้แนบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้  ตั้ งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565  1 

ได้ตามลิงค์ https://shorturl.asia/TB7VD หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ2 

วาระ 3 

 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 5 

  6 

วาระท่ี 3.10 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหารจัดการ 7 

งานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ  8 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 9 

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล 10 

(DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า11 

กระดาษและค่าถ่ายส าเนาเอกสารจากการใช้ระบบฯ ประจ าเดือนมกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรของ12 

มหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะ13 

ส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินการในกระดาษ จ านวน 619,701 แผ่น 14 

ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 127,325.28 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพัน15 

สามร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 270,566.22 บาท (สองแสนเจ็ด16 

หมื่นห้าร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็น17 

เงิน 397,891.50 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสาร18 

ประกอบวาระ  19 

 20 

มติที่ประชุม รับทราบ 21 

 22 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 23 

 24 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 25 

 26 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    27 

วาระท่ี 6.1   โครงการบริการให้ค าปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน 28 

สรุปเรื่อง   นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานที่ประชุมว่า29 

การตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินการ 2 ลักษณะ ดังนี้ 30 

  1. การบริการให้ความเชื่อมั่น Assurance Services ซึ่งเป็นการตรวจสอบหลักฐาน เพ่ือให้ได้มา31 

ซึ่งการประเมินกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร อย่างเป็นอิสระ ได้แก่  32 

การตรวจสอบด้านการเงิน  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การ33 

ตรวจสอบสถานะกิจการ  การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ   34 

https://shorturl.asia/TB7VD
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2. การบริการให้ค าปรึกษา Consulting Services  เป็นการให้ค าปรึกษา แนะน าและบริการที่1 

เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงาน เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ  โดย2 

มุ่งหมายที่จะเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยผู้3 

ตรวจสอบภายในไม่เข้าไปรับภาระหน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  การอ านวยความ4 

สะดวก และการฝึกอบรม    5 

  และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้ก าหนดการบริการให้ค าปรึกษาเพ่ิม6 

มากขึ้นจากปีก่อนๆ ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เปิดโครงการบริการให้7 

ค าปรึกษา  ให้ค าแนะน า การให้ค าปรึกษา แก่พนักงาน หน่วยงาน ซึ่งการด าเนินการมคีวามคืบหน้า ดังนี้ 8 

1. จัดท าแผนกิจกรรม ก าหนดผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ เป็นประจ าเดือน 9 

2. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือให้ความรู้ หรือถามตอบ ประเด็นต่างๆ ทั้งท่ีเคยมีการขอค าปรึกษาหรือขอ 10 

    ค าแนะน า และการด าเนินการในปัจจุบัน (ก าหนดผู้ดูแลหลัก ตามช่วงเวลา) สามารถเขา้ร่วม 11 

    กลุ่มไลน์ได้ผ่าน Link: https://shorturl.asia/GDg78 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 12 

 13 

3. เปิดช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน นานาสาระท่ี  14 

   เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน   15 

   การให้ค าแนะน าผ่านทางโทรศัพท์  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถค้นหา 16 

   ช่องทางการติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผ่านทาง Link:  17 

     https://shorturl.asia/Nc2gI) 18 

4. เตรียมการ อบรมพนักงาน จากประเด็นผลการตรวจสอบปีงบประมาณ 2565     19 

 20 

 มติที่ประชุม รับทราบ  21 

 22 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  23 

วาระท่ี 7.1   รายงานค่าใช้จ่ายห้องประชุม ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าเดือน 24 

  ตุลาคม – ธันวาคม 2565 25 

สรุปเรื่อง   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง  เรื่อง อัตราค่าบริการห้อง26 

ประชุมของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพ่ิมเติม) ส าหรับการใช้บริการห้องประชุมช่อประดู่ และห้อง27 

เกียรติยศ ชั้น 4 และห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ  และให้หน่วยงานภายใน28 

จองใช้ในภารกิจประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วให้ศูนย์การแพทย์ฯ เรียกเก็บค่าห้องประชุมกับส่วนอ านวยการ29 

และสารบรรณ นั้น 30 

https://shorturl.asia/GDg78
https://shorturl.asia/Nc2gI


19 

 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

 

                   สว่นอ านวยการและสารบรรณ ขอรายงานค่าใช้จ่ายห้องประชุม ณ ศูนย์การแพทย์ฯ 1 

ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ดังนี้ 2 

                   - เดือนตุลาคม 2565           ค่าใช้จ่ายค่าห้องประชุม  จ านวนเงิน 60,400 บาท 3 

                   - เดือนพฤศจิกายน 2565     ค่าใช้จ่ายค่าห้องประชุม  จ านวนเงิน 52,000 บาท 4 

                   - เดือนธันวาคม 2565          ค่าใช้จ่ายค่าห้องประชุม  จ านวนเงิน 56,000 บาท    5 

 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  7 

 8 

วาระท่ี 7.2 การขออนุมัติและการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา 9 

สรุปเรื่อง ด้วยมีบางหน่วยงานเสนอขออนุมัติและขอเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ของ10 

มหาวิทยาลัย ดังนั้น ขอให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการเรื่องการขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาและการเบิกจ่ายค่า11 

ล่วงเวลาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยด้วย 12 

 13 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/แนวทางในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 14 

1. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการเรื่องการขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาและการเบิกจ่าย15 

ค่าล่วงเวลาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยด้วย 16 

2. ขอให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรร่วมกับส่วนการเงินและบัญช ีวิเคราะห์ สรุปการ17 

เบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของทุกหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 18 

2566 แล้วให้รายงานต่ออธิการบดี 19 

 20 

ประธานฯ ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และปิดประชุม  21 

 22 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 23 

 24 

 25 

                  นางเกศิณี  พรหมชาติ     นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 26 

หัวหน้างานอ านวยการและการประชุม ส่วนอ านวยการฯ   หัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ 27 

                 ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 28 


