
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  6/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕6 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ   ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
         1. ศ.ดร.คณิต  ณ นคร  กรรมการสภา มวล. ไดมอบหนังสือ          
“ครูกฎหมาย นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพ”  เปนของขวัญปใหมแดผูเขา
ประชุมทุกทาน   และประธานฯ ไดมอบหนังสือ “วิจิตรภาคียสถาน”    
และหนังสือ “วิจิตรลิขิต”  แดผูเขาประชุมทุกทานเชนกัน 
         2. ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล ไดมีหนังสือ ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล     
เพื่อการศึกษาและพิจารณาหาขอยุติ ประเด็นที่พนักงานรองเรียนเรื่องการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานมหาวิทยาลัย เรียน นายกสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
              2.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดมีมติ เห็นชอบให
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและตัวแบบการขึ้นเงินเดือนประจําปพนักงาน 
โดยแต งตั้ งคณะทํางานดําเนินการที่มีกรรมการบริหารงานบุคคล/
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนที่ปรึกษาและผูบริหารที่เกี่ยวของ ผูแทนกลุม
ตําแหนงอาจารย ผูแทนกลุมตําแหนงพนักงานเปนคณะทํางาน เพื่อทํา
หนาที่ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาของระบบการขึ้นเงินเดือนประจําป
แบบเดิม แลวเสนอปรับระบบและตัวแบบการขึ้นเงินเดือนประจําปใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
              2.2 ประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบเงินเดือน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม          
ครั้งนี้  วาระที่ 3.1 
              2.3 การบริหารงานมหาวิทยาลัยและอื่นๆ เห็นควรให
อธิการบดีนําไปพิจารณากําหนดขอยุติและบางเรื่องจําเปนตองสื่อสารและ
ทําความเขาใจกับพนักงานใหเขาใจตรงกัน 

- - 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม   
สภา มวล. ครั้งที่ 5/255๖   และรายงานผล 
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 
๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่  5/255๖ โดยแกไขขอความ 
    ในวาระที ่ 3.4   
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่  5/255๖ 

 
- ปรับแกไขขอความในรายงาน 
  การประชุม 

 
สํานักงานสภา มวล. 



 

 ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๓ 
วาระที่  ๓.๑ 
 

เรื่องสืบเนื่อง 
ขออนุมัติปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือน  
และคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง    

 
- อนุมัติใหปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานและ
ลูกจางประจําปงบประมาณ 2557  ทั้งระบบ ตามที่เสนอ โดยใหมีผล
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป  มีรายละเอียด ดังนี้ 
         1. อนุมัติใหหยุดจายคาตอบแทนพิเศษชั่วคราวแกพนักงานและ
ลูกจางตามที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป  โดยให
สิ้นสุดการจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อการปรับเขาสูโครงสราง
บัญชีเงินเดือนใหม  และใหรวมอยูในฐานเงินเดือน 
         2. เห็นชอบเงื่อนไขในการจายเงินเพื่อการปรับเขาสูโครงสรางบัญชี
เงินเดือนใหม ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังนี้ 
            2.1 จายเงินใหกับพนักงานและลูกจางที่ถือครองอยู ณ วันที่     
สภา มวล. อนุมัติเทานั้น  และหากสภา มวล.อนุมัติใหจายเงินยอนหลัง        
(ตามขอเสนอในขอ 1) แลว  ไมใหจายเงินยอนหลังใหกับพนักงานและ
ลูกจางที่พนสภาพ  ยกเวนกรณีที่พนสภาพที่มิใชเปนเหตุผลสวนบุคคล
ดังตอไปนี้ คือ  (1) เกษียณอายุ  (2) สิ้นสุดสัญญา (3) เปลี่ยนสถานภาพ 
รวมทั้งการบรรจุเขาเปนพนักงานยอนหลัง  และ (4) เนื่องจากปวย  
ซึ่งยึดตามหลักปฏิบัติที่มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ไดกําหนดไว 
           2.2. ใหปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนใหมใหกับลูกจางชั่วคราว          
ที่สังกัดโครงการของ มวล. เฉพาะในสวนของการปรับโครงสรางบัญชี
เงินเดือนเทาน้ัน   
           2.3  การจายเงินชวยเหลือพนักงาน ใหยึดตามคุณวุฒิที่ไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งตามมาตรฐานตําแหนง  
           2.4 กรณีพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนเกือบจะถึงขั้นสูงสุดของ
โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม และเมื่อจายเงินชวยเหลือแลวทําให 
อัตราเงินเดือนสูง เกินกวาบัญชีอัตราเงินเดือนสูงสุดของบัญชี ใหม                 
ใหพนักงานผูนั้นไดรับอนุมัติใหไดรับอัตราเงินเดือนสูงเกินกวาบัญชีอัตรา
เงินเดือนสูงสุดเปนกรณีเฉพาะราย   สําหรับแนวทางนี้สภา มวล.ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 3/2554 

 
- 

 
คกก.บริหารงานบุคคล/
คกก. ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล/ 
ฝายบริหาร มวล./ 
สวนการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554  ไดเคยมีมติอนุมัติใหปฏิบัติตามแนวทางน้ี 

เปนกรณีเฉพาะรายแลว 

แนวทางและความคดิเหน็เพิ่มเติม 

    1. ประเด็นที่ มวล. จะตองดําเนินการควบคูกับการปรับโครงสราง
บัญชีเงินเดือนฯ     
        ตามที่ มวล.ไดเสนอโครงการที่จะดําเนินการควบคูกับการปรับ
โครงสรางบัญชีเงินเดือนฯ  ไดแก  (1) กําหนดแผนยุทธศาสตร มวล. พ.ศ. 
2557 - 2559  (2) พัฒนาระบบประเมินหนวยงาน  (3) พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานภาระงานทางวิชการของผูดํารงตําแหนง อาจารย ผศ. รศ. และ ศ.  
และ (4) พัฒนาระบบและตัวแบบการขึ้นเงินเดือนน้ัน   ที่ประชุมไดพิจารณา
ใหแนวทางและความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติม สรุปไดดังนี้     
        1.1 ปงบประมาณ  2557 - 2561 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร     
ตอคาใชจายดําเนินงาน เทากับรอยละ 52.00, 53.00, 55.00, 56.00, 
58.00 ตามลําดับ  และคาเงินเดือน/คาจางชั่วคราว ตอคาใชจายดําเนินงาน 
เทากับรอยละ 45.00, 46.00, 48.00, 49.00, 51.00 ตามลําดับ          
ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงและเพิ่มขึ้นทุกป  ดังนั้น ในเรื่องนี้ขอให มวล.ดําเนินการ
ดวยความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตองบประมาณของ มวล.         
ในอนาคต  และจะตองกําหนดเปาหมายในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
ของงานใหชัดเจนและสอดคลองเหมาะสมกับคาใชจายดานบุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ 
ทั้งนี้ เพื่อใหงานของ มวล.เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนากาวหนา
ควบคูกันไปดวย 
         1.2 การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนในครั้งนี้ถือวาเปนการปรบัใหญ   
ทั้งในสวนของบัญชีเงินเดือน และสวนคาตอบแทน/เงินประจําตําแหนง        
จึงตองใชงบประมาณจํานวนมาก  ในขณะที่รายไดของ มวล.ไมเพิ่มขึ้น        
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการของ มวล.ในระยะ 4-5 ป
ขางหนา ดังนั้น ขอให มวล.พิจารณาดําเนินการ ดังนี ้
              1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน (Competency 
Development) ควบคูกับระบบความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 
มากกวาการเพิ่มอัตรากําลัง            

  



 

 ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
                2) การ Empowerment เพื่อใหพนักงานทํางานเชิงรุกและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น          
              3) การ Coaching พนักงานโดยเฉพาะตําแหนงบริหารจัดการ      
              4) การใหรางวัล/คาตอบแทนเพื่อเพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงาน
สายวิชาการสรางผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
       1.3 ขอใหมีการตรวจสอบ (Post Audit) และจัดทําแผนอัตรากําลัง           
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับภาระงานตามแผนการดําเนินงานของ มวล.  
       1.4 ขอใหพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล         
เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางเงินเดือนใหมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะในเรื่องการสรรหา  การพัฒนา และการใหออกจากงาน (กรณีที่
พนักงานไมผานเกณฑตามที่ มวล.กําหนด)  
       1.5 การสรรหาพนักงานใหมเขามาปฏิบัติงานใน มวล.จะตองไดบุคคล
ที่มีคุณภาพ   
       1.6 การแบงสวนงานภายในหนวยงานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน  สาขาวิชา 
ฝาย งาน เปนตน   มวล.จะตองจายคาตอบแทนใหกับผูดํารงตําแหนง
หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนางาน  หัวหนาฝายมากขึ้น  และจะสวนทาง          
กับหลักการบริหารงานยุคใหมที่มีการทํางานเปนทีมแบบบูรณาการ        
(Multi-Task)  ดังนั้น การแบงสวนงานที่ยอยลงไปของ มวล.จะตองไม
กอใหเกิดปญหาที่พนักงานไมสามารถทํางานขามสายงานไดและกระทบตอ
ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 
       1.7 ระบบบริหารงานบุคคลของ มวล. ซึ่งมีฐานะเปนมหาวิทยาลัย       
ในกํากับของรัฐ  มีลักษณะที่แตกตางจากระบบราชการ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
การดําเนินงานแบบราชการเพราะจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบกัน        
แลวอาจจะกอใหเกิดปญหาขึ้นมา หรือเกิดการฟองรองให มวล.ทําตาม 
ระบบราชการ 
       1.8 ในดานการเงินและงบประมาณ  มวล.จะตองมีแผนทางการเงิน  
รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณ/คาใชจายที่ดีและเหมาะสมเพื่อไมใหการ
ปรับขึ้นเงินเดือนมีผลกระทบตอภารกิจที่สําคัญดานอื่น ๆ ของ มวล.   

  



 

 ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
      2. โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงาน 

          2.1 ในสวนของเงินประจําตําแหนงยังมีความแตกตางกันระหวาง
พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
กลาวคือ  กรณีที่อาจารยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ        
และดํารงตําแหนงบริหารวิชาการดวย    อาจารยคนนั้นจะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงทั้ง 2 สวน คือ เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และเงินประจํา
ตําแหนงบริหารวิชาการ   ในขณะที่พนักงานสายปฏิบัติการฯ กรณีที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม Career Path และดํารงตําแหนงบริหาร
จัดการดวย พนักงานคนนั้นจะไดรับเงินประจําตําแหนงที่สูงกวาเพียง
ตําแหนงเดียว  ดังนั้น ขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเรื่องนี้ไป
พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ ให เหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน             
แลวเสนอสภา มวล.พิจารณาปรับแกไขระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของตอไป 
          2.2 การกําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนในแตละปของ มวล. ควรจะ
ขึ้นอยูกับผลงาน หรือตัวแปรตาง ๆ เชน จํานวนนักศึกษา เปนตน ดังนั้น 
ควรจะมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการทํางานและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
         2.3 ขอใหเปรียบเทียบ (Benchmark)  เงินเดือนและอัตรากําลัง/
ภาระงาน ระหวาง มวล.กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สามารถเปรียบเทียบกันได 
         2.4 การกําหนดเงินเดือนที่สูงไมไดเปนปจจัยที่จะจูงใจใหอาจารย          
มาทํางานที่ มวล. แตโดยขอเท็จจริงแลวยังมีปจจัย/ตัวแปรอื่น ๆ ดวย 
         2.5 นอกจากนั้นในการบริหารงานบุคคลควรมีแนวทางในการใช
อัตรากําลังเดิมโดยใชวิธีการหมุนเวียนหรือเกลี่ยอัตรากําลังเปนหลัก อยามุง
จะแสวงหาอัตราใหมซึ่งเปนการเพิ่มภาระคาใชจายในสวนน้ีใหมากขึ้น  
 

    3. การติดตามผลการดําเนินงานของ มวล. หลังจากการปรับ
โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงาน 
          3.1 ขอใหอธิการบดีนําแนวทาง/ความเห็นในประเด็นตาง ๆ ตามที่           
ที่ประชุมไดใหไวในขอ 2  และขอ 3 ขางตน ไปพิจารณาจัดทําแผน          
การดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนภายใน
ระยะเวลา 2 ปนับจากน้ีไปแลวนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณา   โดยขอให 

  



 

 ๖

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  อธิการบดี รายงานผลทุกป เมื่อสิ้นป งบประมาณ ว าสามารถสร าง

ประสิทธิภาพตามที่ไดใหแนวทางไวไดหรือไม  และเมื่อครบ 2 ปแลว        
ตองนํามาประเมินวาจะยังคงใชระบบเชนน้ีตอไป  หรือตองปรับเปลี่ยนใหม
เพื่อความเหมาะสมและความอยูรอดของ มวล. ตอไป   
         3.2 ขอใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยาง
ใกลชิด  แลวนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาเปนระยะตามความเหมาะสม 

  

ระเบียบวาระที่ 4 
ระเบียบวาระที่ 4.1 
วาระที่  4.๑.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)  
และประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

 
 
- อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และระดับ  

ปริญญาโท จํานวนทั้งสิ้น  6 คน  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ   

 
 
จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภา ฯ ลงนาม
ตอไป 

 
 
ศูนยบริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  4.1.2 การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล 
แทนตําแหนงที่วางลง 

- อนุมัติใหแตงตั้งอาจารย ดร.เลิศชาย  ศิริชัย เปนกรรมการบริหารงาน
บุคคลจากผูแทนคณาจารยประจํา แทน อาจารย ดร.ทิพยวัลย  สุทิน             
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 

จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภา ฯ ลงนาม
ตอไป 

สวนการเจาหนาที่ / 
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

วาระที่  4.1.3 การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  - อนุมัติ ใหแตงตั้  งอาจารย  ดร .อรรถโส  ขําวิจิตร ดํารงตํ าแหนง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป          
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2557 เปนตนไป 

จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามตอไป 
   

สํานักงานสภา มวล./ 
สวนการเจาหนาที่ 

วาระที่  4.1.4 งบการเงินของ มวล. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

- เห็นชอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป สิ้นสุดวันที่   
30 กันยายน 2556 ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 

สงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบ สอบทาน และรับรอง
งบการเงินตอไป 

สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่  4.1.5 คาธรรมเนียมการศึกษาในชวงปรับเปลี่ยนการ
เปดภาคการศึกษา 

- ขอใหนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป (วันเสาร           
ที่ 22 กุมภาพันธ 2557) 

- - 

วาระที่  4.1.6 (ราง) ระเบียบ มวล. วาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให มวล. พ.ศ. .... 

- ขอใหนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป (วันเสาร           
ที่ 22 กุมภาพันธ 2557) 

- - 

วาระที่  4.1.7 (ราง) ขอบังคับ มวล. วาดวย การสรรหา 
อธิการบดี พ.ศ. .... 

- ขอใหนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป (วันเสาร       
ที่ 22 กุมภาพันธ 2557) 

- - 

วาระที่  4.1.8 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานของ มวล. ประจําป งปม.2556 

- ขอใหนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป (วันเสาร           
ที่ 22 กุมภาพันธ 2557) 

- - 



 

 ๗ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป งปม. 

2556  และการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป 
งปม. 2557 ของอธิการบดี (วาระลับ) 

- - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่/
อธิการบดี 

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1  

เรื่องพิจารณาทักทวง 
ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
- อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามที่สภาวิชาการ เสนอ     

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่   
  เกี่ยวของตอไป 

 
สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

วาระที่  4.2.2 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

- อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร เชิงคํานวณ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามที่สภาวิชาการ เสนอ     

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่   
  เกี่ยวของตอไป 

สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
การนําเสนอวิสัยทัศนการบริหารงาน 
ของคณบดี/ผูอํานวยการศูนย 

 
- ขอใหนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป (วันเสาร               
ที่ 22 กุมภาพันธ 2557) 

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่ 6 
วาระที่  6.1 

เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วางลง 

- รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
แทนตําแหนงที่วางลง ซึ่งอาจารยประจําที่ไดรับการเลือกตั้ง คือ อาจารย 
ดร.เลิศชาย  ศิริชัย สํานักวิชาศิลปศาสตร 

- - 

วาระที่  6.2 กําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 1/2557 
 

- รับทราบการกําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่  1/2557  ในวันเสารที่  
22  กุมภาพันธ  2557  เวลา 14.00 น.  เปนตนไป 

- - 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี - - 
 

 
 
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  บัณฑิตย) 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                        รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 
            (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


