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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2565  เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  2/2565 
วันพุธที่  9  กุมภาพันธ์  2565   เวลา  13.00-16.30  น. 

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
 

รายนามผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (รักษาการแทนอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา ประธาน 
    สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ )        
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  (รักษาการแทนรองอธิการบดี)     
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อ านวยการ 
   อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)  
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดี)  
7. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดี) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล  สุขสุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)   
11. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)    
12. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
     วิทยาการสุขภาพ/รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)    
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการแทน 
     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 
17. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)  
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ  สึงตี (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป/  
     แทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป)   
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง  (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ (รองคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชา 
     พยาบาลศาสตร์)     
23. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  



2 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2565  เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
25. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ 
     อุตสาหกรรมอาหาร) 
27. อาจารย์ ดร.สุชิตา  มานะจิตต์ (รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
30. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย  (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
32. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
33. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ) 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
37. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร  (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) 
40. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงค์ศักดิ์  อ่ิมใจ (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
41. นางปารมี รุ่งนิรันดรกุล (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
42. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
43. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ/รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
44. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
45. นางสาวหัฏฐกานต์  กรัณย์ไพศาล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
46. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย 
47. ว่าที่ร้อยเอกศราวุธ  อินปิน  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
48. ดร.ธนัช  วรโชติธณิน  (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
49. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 
50. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
51. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
52. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์)  
2. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
3. นายทวีศักดิ์  หนูเดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ) 
4. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทสุธี  ลี้สกุล  (วิศวกร  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)) 
2. นายเชิดพงษ์  ฤาโชชัย  (ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน))  
3. นายผดุงพงษ์  แพงสุดใจ  (วิศวกร  บริษัท สยามธรรมานนท์ จ ากัด) 
4. นายภานุสิทธิ์  จันทร์เมือง (วิศวกร  บริษัท สยามธรรมานนท์ จ ากัด) 
5. นางสาวอารยา  โทสัน  (ธรุการ บริษัท สยามธรรมานนท์ จ ากัด) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริจุ  ถิ่นนคร  (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์  (รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์) 
8. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
9. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
10. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
พิธีก่อนวาระ 1. มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษา 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ส านักวิชาแพทยศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรีญเงิน    
ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีษะเกษเกมส์" รอบคัดเลือกภาค 4 ระนอง
เกมส์ โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดี   
 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวธารา บริสุทธิ์ 
 
พิธีก่อนวาระ 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร UKPSF
รอบล่าสุด ระดับ  Fellowship รวมจ านวน 19 คน โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับ Senior Fellow 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ระดับ Fellow 
    1. Dr.Sandeep Lioyd Kachchhap (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 

2. Miss Nurmala (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
3. Miss Dacedille Tanco Tuan (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
4. Dr. Hira Batool (บัณฑิตวิทยาลัย) 
5. Miss Ku Nur Amelia Binti Ku Doris (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)  
6. อาจารย์ ดร.ชลธิชา  รมยะสมิต (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  อุณหะไวทยะ (ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา  (ส านักวิชาเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
9. อาจารย์ ดร.จินดาหรา  เปรมปราโมทย ์ (ส านักงานอธิการบดี) 
10. อาจารย์กันต์ฤทัย  สิริวรกุลศักดิ์  (ส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  หมาดเด็น  (ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
12. อาจารย์นัทชา  นารมย์  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
13. อาจารย์พัฒน์ธิดา  ทองขาว  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
14. อาจารย์วรางคณา  ศรีหมอก  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
15. อาจารย์วรรณรัตน์  นาท ี (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปษร  สัตยาคม (ส านักวิชาสหเวช-ศาสตร์) 
18. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี  (ส านักวิชาการจัดการ) 

 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อคณาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในระดับ Senior 
Fellow และ ระดับ Fellow ดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้     
        1. การก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2565 เหลือเฉพาะการปรับพ้ืนที่ลานจอดรถและตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณรายรอบอาคาร                
ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการโดยส่วนอาคารสถานที่และส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 
       2. แผนการปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษา โดยได้นัดทีมงานส่วน
อาคารสถานที่ และส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ส ารวจพ้ืนที่บริเวณอาคารลักษณานิเวศ 4 5 7  11 
และ 13 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา และจะปรับปรุงในส่วนของหอพักอ่ืน ๆ ตามล าดับ
ด้วย 
       3. การปรับพ้ืนที่บริเวณหน้าโรงซ่อม (บ่อกุ้งเดิม) ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม โดย
จะน าดินที่ขุดจากโครงการแก้มลิง บริเวณด้านหลังศูนย์การแพทย์ฯ มาถมปรับพ้ืนที่เพ่ือปรับภูมิทัศน์และพ้ืนที่
โดยรอบให้สวยงาม และเพ่ือประโยชน์ในการใช้พื้นที่ต่อไป   
       4. มหาวิทยาลัยมีแผนก าหนดเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite 100% ในภาคการศึกษาที่ 
1/2565 โดยจะมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 
       5. ผลการรับนักศึกษา TCAS รอบ 1 มีผู้ยืนยันสิทธิ์มาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ านวน 2,718 คน ซึ่งมียอดการยืนยันสิทธิ์เพิ่มสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2564 มากกว่า 1,000 คน   
       6. การตั้งชื่อห้องรับรองและห้องประชุม ณ อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ดังนี้ 
            1) ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 4  
             - ห้องรับรอง ชื่อว่า “ห้องเกียรติยศ” 
             - ห้องประชุม 57 ที่นั่ง ชื่อว่า “ห้องประชุมช่อประดู่” 
             2) ห้องประชุม (ขนาด 210 ที่นั่ง) ชั้น 3 ชื่อว่า “ห้องประชุมหัวตะพาน”  
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      7. ในการประชุมที่ประชุมบริหารทุกครั้งขอให้บรรจุวาระเรื่องการรายงานความก้าวหน้าการ
ตกแต่งภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้แทนผู้รับเหมาเป็นผู้รายงาน โดยตรง และขอให้รองอธิการบดี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิ-เมธาวี รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นเรื่องสืบเนื่องในการ
ประชุมทุกครั้งเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการต่างๆ และเพ่ือเป็นการก ากับติดตามงานของ
ทุกโครงการให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น   
    8. การพัฒนาโดมกระบองเพชร มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกัมพล ตันสัจจา 
เจ้าของสวนนงนุช จ.ชลบุรี โดยผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ได้รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมการ
เปิดโดมกระบองเพชร หรืองาน “ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ชมนิทรรศการผักและผลไม้ กิจกรรมทางดาราศาสตร์ หนังกลางแปลง ชมสวน
กล้วย การประกวดแต่งกายแฟนซี ธีม “ทะเลทราย” เป็นต้น ขณะนี้มีผู้แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมากกว่า 
500 คน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  1/2565 
สรุปเรื่อง          ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  1/2565 เมื่อ    
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ฯ และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2565  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1         รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม      
สรุปเรื่อง           ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าผลการด าเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมบริหาร ครั้งที่  1/2565 
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่  ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล        
ศูนย์การแพทย์ฯ และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ  เสร็จเรียบร้อย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
ส่วนบริการกลาง ได้รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม 2565 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
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        1. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,278,816 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
             - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  5,085,006.50 บาท 
      2. ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
            - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 356,547 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
            - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat  1,417,736 บาท 
    
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและแนวทางในการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
       1. ขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ก ากับดูแลการใช้ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
       2. ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ) ช่วยจัดรายการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องการเปิดให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีอธิการบดีและ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมออกรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและขอให้เผยแพร่ออกไป      
ให้เร็วที่สุด 
 
วาระท่ี 3.3 ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ประจ าเดือนมกราคม 2565 
สรุปเรื่อง นายทสุธี  ลี้สกุล วิศวกร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้า
การตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (อาคาร A B C และ D) จ านวน 4 อาคาร ประจ าเดือน
มกราคม 2565 (ผลงานถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
       1. ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 80.94% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก88.70%  ผลงานจริงช้า
กว่าแผนงาน 7.76%  จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงานหลัก 43 วัน   
       2. ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 555 วัน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 435 วัน คงเหลือ 
120 วัน 

3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ผู้รับเหมาจะปรับแผนการด าเนิน งานจากเดิมตามสัญญาจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนมิถุนายน 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565    
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 3.4  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
สรุปเรื่อง นายภานุสิทธิ์  จันทร์เมือง วิศวกร บริษัท สยามธรรมานนท์ จ ากัด รายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประจ าเดือนมกราคม 2565 โดยมีผลงานสะสมแล้วเสร็จ 
0.49% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 32.89% ผลงานจริงช้ากว่าแผนงาน 32.40% จ านวนวันที่ช้ากว่าแผนงาน
หลัก 146 วัน ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมีข้อสังเกตและแนวทางในการด าเนินการเพิ่มเติม ว่าเนื่องจากบริษัทได้
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนมากจึงขอให้ปรับแผนการด าเนินการใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามสัญญา แล้วน าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมอบหมายให้ รักษาการแทนรองอธิการบดี          
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) ก ากับและติดตามงานอย่างใกล้ชิด  
 
วาระท่ี 3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่ืน ๆ 

- รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) จะน าเสนอรายงาน 
  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐ จ านวน 11 โครงการ ในการ  
  ประชุมครั้งถัดไป - 

 
วาระท่ี 3.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 –  

31 มกราคม 2565  
สรุปเรื่อง   ปีงบประมาณ 2565 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดอ้นุมัตงิบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,433,495,300 บาท ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565  มีผลรับจริง 1,619,320,559.70 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 66.54 

2. แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานปกติ จ านวน 2,434,490,500 บาท มีผลการใช้
ไป จ านวน 1,243,831,057.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.09 ของแผนงบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ 1,190,659,442.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.91   

ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ   มีรายรับสุทธิ 
127,394,706.77  บาท และรายจ่ายสุทธิ 153,233,476.17 บาท ท าให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตร
พิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับต่ ากว่ารายจ่าย 25,838,769.40  บาท ทั้งนี้หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตร
พิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 63,355,550 บาท ใช้ไป จ านวน 
23,297,282.50  บาท ท าให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนวน 40,058,267.50 บาท มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุน
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 42,060,000 บาท ใช้ไป จ านวน 13,194,980.24 บาท ท าให้มีเงิน
อุดหนุนคงเหลือ จ านวนวน 28,868,019.76 บาท  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้  
      1. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานตรวจสอบและทบทวนแผนการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานว่าได้ด าเนินการตามแผนหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ ขอให้รีบปรับแผน
ใหม่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตรงกับความเป็นจริงแล้วเสนอไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อ
พิจารณาต่อไป  
      2. ขอให้จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ออกมาเป็นการ
เฉพาะ แล้วให้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้า
คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดและให้มีการรายงานผลการใช้จ่าย
ทุกเดือน 
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      3. ส าหรับวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ขอให้รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ และ
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ช่วยกันพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายและรายรับด้วย 
 
วาระท่ี 3.7 รายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
สรุปเรื่อง ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2565         
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งหมด 13 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 69,169,700 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย  
     1.1 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1  
     1.2 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  
     1.3 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8   
  สรุปความก้าวหน้าทั้งโครงการแล้วเสร็จสะสม 98.19% (โครงการล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญาด าเนินงานโครงการ 167 วัน) ขณะนี้อยู่ในกระบวนการเร่งรัดผู้รับเหมา   

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จสะสม 99.00% ตรวจรับงานงวดที่ 5 เสร็จแล้ว (โครงการล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ด าเนินงานปรับปรุง 99 วัน)  

3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ โครงการผลงานสะสมแล้วเสร็จ 30% (โครงการล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาด าเนินงาน
ปรับปรุง 90 วัน)  อยู่ระหว่างการด าเนินการยกเลิกสัญญา  

4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่เข้าด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการยกเลิกสัญญา 
  5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 92.97% ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้ว ยังคงเหลืองานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม  
  6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการลงนามสัญญากับบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด   

7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 5.68%   

8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 14.59%   
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
วาระท่ี 3.8   ประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ประจ าเดือนมกราคม 2565 
สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าเดือน
มกราคม 2565 จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
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1. ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการและพนักงาน
สายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
       2. ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคลการประเมินหน่วยงานและ
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา กลุ่มส านักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.9 รายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมฯ ได้จัดท ารายงานผลการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ครั้งที่ 1 ตามแนวทางที่ได้น าเสนอในที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 โดยการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ครั้งนี้เป็น
การประเมินฯ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  และจากการที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้น าคะแนนผลการประเมินในส่วนนี้ไปใช้เป็นคะแนนส าหรับการประเมินหน่วยงานของทุกหน่วยงาน 
(1 คะแนน) จึงได้ก าหนดให้บุคลากรฯ ตอบแบบวัดการรับรู้จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก ในวันที่ 26 - 28 
มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 แล้วน าคะแนนการวัดการรับรู้ทั้ง 2 ครั้งมาคิด
ค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนการประเมินหน่วยงาน และการตอบแบบวัดการรับรู้ในแต่ละครั้งจะต้องมีบุคลากรฯ ตอบ
แบบวัดการรับรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรฯ ที่มีสิทธิตอบแบบวัดการรับรู้ทั้งหมด โดยในการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย มีผลคะแนนรวม
ใน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนต่อข้อค าถาม เฉลี่ย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
(I1) 

90.35 
(I2) 

89.71 
(I3) 

89.15 
(I4) 

99.41 
(I5) 

99.45 
(I6) 

98.60 
94.45 

2. การใช้งบประมาณ 
(I7) 

74.84 
(I8) 

87.47 
(I9) 

92.90 
(I10) 
95.90 

(I11) 
91.41 

(I12) 
80.49 

87.17 

3. การใช้อ านาจ 
(I13) 
84.82 

(I14) 
83.44 

(I15) 
84.07 

(I16) 
96.38 

(I17) 
97.51 

(I18) 
92.99 

89.87 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(I19) 
96.68 

(I20) 
72.28 

(I21) 
86.34 

(I22) 
96.92 

(I23) 
76.55 

(I24) 
82.55 

85.22 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(I25) 
87.51 

(I26) 
86.15 

(I27) 
92.62 

(I28) 
85.61 

(I29) 
82.41 

(I30) 
80.65 

85.82 

 
ทั้งนี้ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม  มีบุคลากรฯ เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ จ านวน 

904 คน จ านวนบุคลากรฯ ทั้งสิ้น 1,309 คน คิดเป็นร้อยละ 69.06  โดยมีหน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 95 
คะแนนขึ้นไป จ านวน 15 หน่วยงาน  คะแนนตั้งแต่ 85-94.99 คะแนนจ านวน 21 หน่วยงาน และได้คะแนน
ต่ ากว่า 85 คะแนน มีจ านวน 16 หน่วยงาน  สรุปได้ ดังนี้  
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1. วิทยาลัยและส านักวิชา จ านวน 18 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่บุคลากรฯ เข้าร่วมตอบ 
แบบวัดการรับรู้ฯ เกินร้อยละ 80 จ านวน 8 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร  

คะแนน ผู้มีสิทธิ
ตอบ  

ผู้ตอบ ร้อยละ 

1 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 18 20 111.11 90.69 
2 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 42 46 110.52 85.10 
3 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 10 10 100.00 84.87 
4 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์   86 84 98.67 86.80 
5 ส านักวิชาการจัดการ 58 53 91.38 74.04 
6 ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 46 42 91.30 85.44 
7 บัณฑิตวิทยาลัย 10 9 90.00 99.51 

8 
ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษา
ทั่วไป 

30 27 90.00 
81.86 

9 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 50 38 76.00 83.99 
10 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 41 31 75.61. 88.34 
11 วิทยาลัยนานาชาติ 8 6 75.00 94.28 
12 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 25 17 68.00 94.54 
13 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 50 31 62.00 87.66 
14 ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 58 35 60.34 85.56 
15 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 52 28 53.85 86.96 
16 ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 28 13 46.43 85.81 
17 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 16 1 6.25 80.00 

18 
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราช
กุมารี 

39 2 5.13 
80.52 

 
2. หน่วยงานส านักงานอธิการบดี รวม  16  หน่วยงาน มีหน่วยงานที่บุคลากรฯ เข้าร่วมตอบ

แบบวัดการรับรู้ฯ เกินร้อยละ 80 จ านวน 9 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร  

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิ
ตอบ  

ผู้ตอบ ร้อยละ 

1 หน่วยตรวจสอบภายใน 5 6 120.00 99.28 
2 ส่วนการเงินและบัญชี 22 24 109.09 99.33 
3 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 3 3 100.00 99.78 
4 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 11 11 100.00 97.30 
5 หน่วยประสานงาน มวล. กทม. 7 7 100.00 99.02 
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ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร  

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิ
ตอบ  

ผู้ตอบ ร้อยละ 

6 ส่วนพัสดุ 18 17 94.44 100.00 
7 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 18 16 88.89 95.39 
8 ส่วนกิจการนักศึกษา  42 35 83.33 95.56 
9 ส่วนบริการกลาง 10 8 80.00 90.08 
10 ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 10 5 50.00 99.74 
11 ส่วนนิติการ 6 2 33.33 79.85 
12 ส่วนสื่อสารองค์กร 10 3 30.00 82.64 
13 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 21 5 23.81 88.44 
14 ส่วนอาคารสถานที่ 26 6 23.08 85.77 
15 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 3 0 0 - 
16 โครงการบริหารจัดการของเสียฯ * 0 0 0 - 

หมายเหตุ * โครงการบริหารจัดการของเสียฯ เจ้าหน้าที่แสดงชื่อที่ ศูนย์เครื่องมือฯ 1 คน 
 

3. ศูนย์/สถาบัน/อุทยาน รวม 18 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่บุคลากรฯ เข้าร่วมตอบแบบวัดการ
รับรู้ฯ เกินร้อยละ 80 จ านวน 10 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร  

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิ
ตอบ  

ผู้ตอบ ร้อยละ 

1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 20 400.00 88.83 
2 อุทยานพฤกษศาสตร์ 11 15 136.36 83.61 
3 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 10 10 100.00 100.00 
4 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 4 4 100.00 94.05 
5 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 4 4 100.00 99.44 
6 ศูนย์บริการวิชาการ 11 11 100.00 100.00 
7 ศูนย์บริการการศึกษา 21 20 95.24 99.83 
8 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 15 14 93.33 94.53 
9 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 35 31 88.57 91.70 
10 ศูนย์กิจการนานาชาติ 6 5 83.33 84.44 
11 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 51 35 68.63 89.02 
12 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 7 4 57.14 81.11 
13 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 8 4 50.00 94.69 
14 ส านักผู้บริหาร 16 5 31.25 95.21 
15 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 90 33 36.67 93.27 
16 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัย 120 44 36.67 81.35 
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ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร  

เฉลี่ย ผู้มีสิทธิ
ตอบ  

ผู้ตอบ ร้อยละ 

ลักษณ์ 
17  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 11 4 36.36 87.40 
18 ส านักงานอธิการบดี 5 0 0 - 

 
ข้อสังเกต 

1. จ านวนผู้ตอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ80) และมีบางหน่วยงานมีผู้ตอบเกินกว่า
จ านวนรายชื่อที่มีสิทธิตอบ (บุคลากรที่มีสิทธิตอบเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อในการปฏิบัติงานมา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี) อาจเกิดจากบุคลากรย้ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแต่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ ไม่ได้นับ
เวลาต่อเนื่อง  

2. บุคลากรลาออก หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งยังมีในฐานข้อมูลบุคลากร แต่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิตอบแบบ
วัดการรับรู้ฯ  

3. ช่วงเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ น้อยเกินไป   
 

แนวทางแก้ไข   
1. หน่วยงานต้องกระตุ้นให้บุคลากรฯ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ครั้งที่  2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใน

การตอบแบบวัดการรับรู้ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565  
2. ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนน าส่งให้

ฝ่ายเลขาฯ น าเข้าระบบ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)   
3. ควรเพ่ิมของทางการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจในตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัดให้ทั่วทั้ง

องค์กร  
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและแนวทางในการด าเนินการเพิม่เติม ดังนี้ 
      1. จากรายงานผลการตอบแบบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 พบว่ามีหลายหน่วยงานที่พนักงาน
ตอบแบบวัดการรับรู้จ านวนน้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนประเมินของหลายหน่วยงานยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (น้อยกว่า 85 คะแนน) จึงขอให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
           1.1 ขอให้ผู้บริหารกระตุ้นให้พนักงานในหน่วยงานตนเองตอบแบบวัดการรับรู้  

     ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     และสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ให้มากขึ้น 

          1.2 ขอให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ 
     พนักงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งกรณีพนักงานโอนย้ายภายใน  
     และปรับเปลี่ยนรายชื่อออกกรณีอาจารย์ลาศึกษาต่อและอาจารย์ชาวต่างชาติ 
    (เนื่องจากแบบวัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทย)  
 
 



13 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2565  เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

     2. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานน าเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระในการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือน โดยเน้นย้ าให้สอบถามการรับรู้ของพนักงานในหน่วยงานทุกครั้งตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  
     3. ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการประเมิน
คุณธรรมฯ เพิ่มช่องทางการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ โดยอาจจัดประชุมพนักงาน
ทั้งหมดผ่าน โปรแกรม Zoom หรือการนัดหมายเพื่อไปพบแต่ละหน่วยงานโดยตรงก็ได้ 
     4. ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ ครั้งที่ 1 นี้ จะยังไม่นับเป็นคะแนนประเมินหน่วยงาน 
  
วาระท่ี 3.10 รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ส าหรับบริหาร 

จัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่า
กระดาษ ประจ าเดือนมกราคม 2565  

สรุปเรื่อง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการส านักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  ส าหรับบริหารจัดการงานส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนมกราคม 2565  ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใช้กระดาษลงได้จ านวน 
536,454 แผ่น (เฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าหนังสือทุกขั้นตอนแทนการด าเนินงานใน
กระดาษ) ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเงิน 85,832.64 บาท (แปดหมื่นห้า
พันแปดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 182,394.36 บาท (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์) รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้ระบบ DOMS 
เป็นเงิน 268,227 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี)  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 6.1   การมอบหมายการเรียบเรียง SDG stories แต่ละ SDG ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
สรุปเรื่อง           รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) ได้รายงานที่ประชุม 
เรื่องการมอบหมายการเรียบเรียง SDG stories แต่ละ SDG เพ่ือช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปสู่การจัดล าดับ 
THE Impact Ranking 2023 ว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูล SDGs นั้น ศูนย์กิจการนานาชาติ 
จะให้ค าแนะน าเรื่อง Metrics และ Indicators ที่เกี่ยวข้องกับ SDG แต่ละตัว กับหน่วยงานในภายหลัง ทั้งนี้ 
หากหน่วยงานใด มีข้อมูลหรือมี link เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่ง link ไปยังศูนย์บริการวิชาการต่อไป 
 



14 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร คร้ังที่ 2/2565  เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปสู่การ
จัดล าดับ THE Impact Ranking 2023 โดยเฉพาะศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการ
การศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา 
 
วาระท่ี 6.2 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31  
  มกราคม 2565 
สรุปเรื่อง ตามที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ แจ้งกรอบงบประมาณงบลงทุนประจ าปี พ.ศ.2565  ส่วน
พัสดุมีหนังสือถึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   เพ่ือทราบแผนจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายเร่งรัดการใช้
งบประมาณของรัฐบาล และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นั้น 
   ส่วนพัสดุจึ งรายงานผลการจัดหาพัสดุ  ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565   
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
วาระท่ี 6.3 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

 สรุปเรื่อง ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้ออก
ประกาศก าหนดแนวปฏิบัติ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนว
ปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอ
ภาค ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยแนวปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
                      ทั้งนี้ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ ได้เวียนแจ้งทุกหน่วยงานเพ่ือให้รับทราบและน าแนว
ปฏิบัติดังกล่าวในการด าเนินงานต่างๆ ผ่านทางระบบ DOMs แล้วด้วย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  
   หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม สวนอ านวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                         ผตูรวจรายงานการประชุม 


