
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  2/๒๕๕7 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  2/๒๕๕7  เมื่อวันเสารที่ 8  มีนาคม 2557  เวลา 14.30 - 17.40 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  - ไมมี - - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 
1/2557  และรายงานผลการดําเนินงาน
สืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 1/2557  โดยไมแกไข 
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล.                 
    ครั้งที่  1/2557 

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
รายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําปการศึกษา 2556 (วาระลับ) 

 
 
อนุมัติรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและสมควรได รับปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา 2556  จํานวน 3 ทาน ดังนี้        
    1. ศาสตราจารย นายแพทยขจรศักดิ์  ศิลปโภชากุล   
       ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร 
   2. ศาสตราจารยชวน เพชรแกว   
       ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
   3. ผูชวยศาสตราจารยรจิต  วัฒนสินธุ   
       ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร 

 
 
จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามตอไป 
 
 

 
 
สํานักงานสภา มวล./
สวนสงเสริมวิชาการ 
 
 

วาระที่  3.2 ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา  
ประจําปการศึกษา  2556 (เพิ่มเติม) 

อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 
รวมจํานวนทั้งสิ้น  75 คน ตามที่ สภาวิชาการ นําเสนอ   

จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามตอไป 

ศูนยบริการการศึกษา /
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.3 คาธรรมเนียมการศึกษาในชวงปรับเปลี่ยน         
การเปดภาคการศึกษา 

     1. อนุมัติการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี   ในภาคการศึกษาพิ เศษ/2556 เปนหนวยวิชา          
แทนการจัด เก็บเปนอัตราเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามที่ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 
      2. ในกรณีที่สํานักวิชาใดมีความประสงคจะเปดสอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ในภาคการศึกษาพิเศษ/2556  ที่ประชุมมอบอํานาจให
อธิการบดีเปนผูพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไดตามความ
เหมาะสม  

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดี / สํานักวิชา 
 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  2/๒๕๕7 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.4 ขออนุมัติคาใชจายปงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ขอ

เบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนกรณี
พิเศษ 

อนุมัติคาใชจายปงบประมาณ 2556 ที่ขอเบิกจายในปงบประมาณ     
2557 เปนกรณีพิเศษ  โดยที่ประชุมไดใหแนวทางและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. มวล.จะตองกําชับใหพนักงานดําเนินการเบิกจายงบประมาณภายใน
ปงบประมาณนั้น ๆ หากมีความจําเปนตองขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป 
จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กําหนดไวอยางเครงครัด  และไมใหเกิด
กรณีเชนนี้อีกในปตอ ๆ ไป  ทั้งนี้ มวล. จะตองสรางระบบการแจงเตือน          
ใหหนวยงาน/พนักงานไดรับรู ตระหนัก และใหความสําคัญในเรื่องน้ี  
      2. มวล. ควรพิจารณาปรับแกไขระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ         
การจายคาตอบแทนพิเศษเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และคาใชจาย           
ในการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร ใหสอดคลองกับความ
เปนจริงในกระบวนการพิจารณาผลงานวิจัย/การตีพิมพบทความวิจัย เชน 
หากไดดําเนินการครบตามกระบวนการแลวเมื่อใด ขอใหมีการเบิกจาย           
เมื่อน้ัน  เปนตน      

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน / 
สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่  3.5 การแต งตั้ งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

     อนุมัติ ใหแตงคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  2 ป  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2557              
เปนตนไป  คณะกรรมการฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
 

1.  ศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  เวสารัชช   ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารยสุริชัย  หวันแกว   กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร) 
3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร/เคมี) 
4.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร) 
5.  ศาสตราจารย ดร.อุทัย  ตันละมัย   กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 
 

จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  2/๒๕๕7 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  6.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย  กรรมการ 

     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ) 
7.  ศาสตราจารย ดร.ทักษิณ  เทพชาตรี  กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมโยธา) 
8.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ไพศาล  เหลาสุวรรณ กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
9.  ศาสตราจารย ดร.นายแพทย ประเสริฐ  เอื้อวรากุล กรรมการ 
     (ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ/วิทยาศาสตร 
     การแพทยและสาธารณสุข) 
10. ศาสตราจารยกิตติคุณเดชา  บุญค้ํา   กรรมการ    
      (ผูทรงคุณวุฒิสาขาทัศนศิลป/ภูมิสถาปตยกรรม) 
11. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย  กรรมการ 
      (ผูทรงคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร/คอมพิวเตอร) 
12. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   เลขานุการ 
13. หัวหนาสวนการเจาหนาที่       ผูชวยเลขานุการ       

  

วาระที่  3.6 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน  2 ราย  ดังนี้  
     1. อาจารย ดร.ภูวดล  บางรักษ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาชีววิทยา   ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2556 
     2. อาจารย ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไม   ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 
2556 
 

    อนึ่ ง  การเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนง           
ทางวิชาการ ในครั้งตอ ๆ ไป ขอใหนําเสนอขอมูล/สถิติการไดรับตําแหนง
ทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย)  
ในสาขาวิชาตาง ๆ ของ มวล. ณ ปจจุบันดวยทุกครั้ง 
 

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
สภาวิชาการ / 
สวนการเจาหนาที่ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  2/๒๕๕7 หนา ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.7 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการ มวล. ประจําปงบประมาณ  
๒๕๕6  (๑ ตุลาคม ๒๕๕5 - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕6) 

รับทราบ  โดยที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. ในปจจุบันบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ มวล.           
ยังไมชัดเจนเทาที่ควร  และองคประกอบของคณะกรรมการฯ อาจจะมี
ขอจํากัดในบางดานซึ่งทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของ มวล.ไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น ควรจะมีการ
ประสานงานรวมกับอธิการบดีเพื่อกําหนดรูปแบบการทํางานและบทบาท
หนาที่ที่เหมาะสม ชัดเจน  และเกิดประโยชนตอ มวล. มากขึ้น 
     2. มวล.จะตองตอบคําถามในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของ มวล. ใหไดทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ  ระดับภาค ระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และระดับอําเภอทาศาลา  ซึ่งจะทําใหกรรมการสงเสริมฯ               
ในแตละองคประกอบ สามารถมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและสงเสริม
สนับสนุนตามศักยภาพของแตละทานในระดับที่เกี่ยวของได 
     3. ขอใหสงรายงานฯ ฉบับนี้ ไปยังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ เพื่อชวยพิจารณาติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อีกชองทางหนึ่งดวย เนื่องจากมีหลายประเด็นที่คณะกรรมการทั้งสองชุด 
ไดใหความสนใจรวมกัน  

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการ มวล. / 
อธิการบดี / 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.8 รูปแบบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล.   
ประจําปงบประมาณ 2557 

   เห็นชอบรูปแบบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
ประจําปงบประมาณ 2557  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ นําเสนอ  โดยมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการฯ พิจารณานํา
ผลที่จะไดรับจากการประชุมรวม 3 สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 15-16 
พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค  เมื องทองธานี  เรื่ อ ง 
Benchmarking of University Governance   และเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัย มาใชเปนสวนหนึ่ง         
ในการกําหนดหรือพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ มวล. โดยเฉพาะ          
ในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการที่ดี ควบคูกับระบบ
การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ และระบบติดตาม ประเมินผลอื่น ๆ ที่คณะ
กรรมการฯ ไดดําเนินการอยูเดิมแลว 

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ / 
สํานักงานสภา มวล. 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่ 4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
กรอบแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามแนวทางและ
ขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย 

     อธิ ก า ร บดี ได นํ า เ สนอกร อบแนวคิ ด เ รื่ อ ง ก า ร เพิ่ ม ผลิ ต ภ าพ 
(Productivity) ของบุคลากร มวล. โดยนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ           
ป 2557-2558  หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (Workforce Focus)  
หมวด 6 การมุงเนนการปฏิบัติการ (Operations Focus)  และหมวด 7 
ผลลัพธ (Results)  มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
     ที่ประชุมไดใหแนวทางและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ สรุปสาระ 
สําคัญไดดังนี้ 
     1. การดําเนินการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนสิ่ งที่ดี              
แตจะตองใชเวลาในการดําเนินการยาวนานพอสมควรจึงจะประเมินผลได  
และจะตองนําเกณฑตาง ๆ มาใชใหครอบคลุมในทุกดาน/ทุกหมวด  ไมควร
นําเกณฑในบางหมวดบางขอมาดําเนินการ  และที่สําคัญยังมีเกณฑที่ใชใน
การประเมินอ่ืน ๆ อีก  เชน  TQF  EdPex  เปนตน 
     2. Productivity ของ มวล. ไมใชมาจากบุคลากรเพียงอยางเดียว            
แตจะมาจากปจจัยอื่นๆ ควบคูกันไปดวย เชน แรงจูงใจในการทํางาน หรือ
การใหรางวัลแกผูที่ทุมเทในการปฏิบัติงาน เปนตน  อยางไรก็ตามบุคลากร
ถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง 
     3. อธิการบดีควรพิจารณากําหนดกรอบ/แนวทางในการดําเนินการ 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในระดับที่เล็กลง และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
โดยใชเวลาในการดําเนินการ 2 ป  ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ ไดแก 
         3.1 การวิเคราะห Work Load  เพื่อดูวา หนวยงานไหนคนมาก 
แตภาระงานนอย หนวยงานไหนคนนอยแตภาระงานมาก เพื่อนําสูการ 
Post Audit ดานอัตรากําลัง   รวมถึงเรื่องกระบวนการตั้งแตตนจนถึง
กระบวนการพิจารณาใหความดีความชอบ  เชน การจัดทําขอตกลงในการ
ปฏิบัติงาน (Job Agreement)  และไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเขมขน  เปนตน 
          3.2 Post Audit ดานอัตรากําลัง หากมีความจําเปนตองใช
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาทํางานเรื่องน้ี ก็สามารถดําเนินการได   ทั้งนี้  

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดี/สํานักงาน
สภา มวล. 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ไมไดทําเพื่อเปนการลงโทษพนักงาน แตนํามาใชเพื่อการพัฒนาเพื่อใหคนที่

ทํางานสามารถสรางประโยชนสูงสุดแก มวล. 
          พนักงานของ มวล.จะตองมีกระบวนการ/วิธีการทํางานในลักษณะ
ที่เปน Multi-Task และ Team Work รวมถึงตามหลักรวมบริการประสาน
ภารกิจ  โดยไมขีดกรอบจํากัดเฉพาะภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบภายใน
หนวยงานที่ตนเองสังกัดเทาน้ัน และการปฏิบัติงานกับหนวยงานในลักษณะ
เชนน้ี ใหถือเปนภาระงานสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล/ระดับหนวยงาน 
(Unit of Analysis)  
          3.4 จํานวนนักศึกษา/วิธีการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากรายไดหลักของ มวล. มาจากนักศึกษา  ประกอบกับปจจุบัน
สัดสวนของจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารย ของ มวล.นอยกวา มทส.   
ดังนั้น มวล.จะตองกําหนดวิธีการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให
จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
         3.5 การมีงานทําของบัณฑิต  เปนประเด็นที่ มวล.ควรใหความ
สนใจและมีหนวยงานที่รับผิดชอบชวยผลักดันใหบัณฑิตสามารถไดงาน               
ที่เหมาะสมในระยะเวลาอันสมควร 
          3.6 การทําวิจัยสถาบัน  เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาในเรื่องตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นและนําขอมูลที่ไดไปใชเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ 
          ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหอธิการบดีนําเอาแนวทาง/ขอเสนอแนะตามที่                
ที่ประชุมไดใหไวขางตนไปพิจารณาเพื่อกําหนดกรอบ/แนวทาง ตัวชี้วัดและ
ระยะ เวลาในการดํา เนินการที่ เหมาะสมและชัด เจนอีกครั้ งหนึ่ ง                 
แลวนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

  

วาระที่ 4.2 การนําเสนอวิสัยทัศนการบริหารงานของ
ผู อํ า น ว ย ก า ร อ า ศ ร ม วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   

    รับทราบวิสัยทัศนการบริหารงานของผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรม               
วลัยลักษณ  และผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
     1. ที่ ผ านมาอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีความโดดเดนและมี
เอกลักษณในพันธกิจดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มวล.ควรหา 

นํ า ข อ เสนอแนะ ไปพิ จ าร ณา
ดําเนินการในสวนที่ เกี่ยวของ
ตอไป 

ฝายบริหาร / 
อาศรมวัฒนธรรมฯ /
ศูนยคอมพิวเตอร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ชองทางสนับสนุนใหอาศรมวัฒนธรรมฯ มีอาคารสถานที่ทํางานเปนของ

ตนเองที่ถาวร และสะทอนถึงวัฒนธรรมของภาคใตอยางเหมาะสม  รวมถึง
เปนแหลงจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่มีคุณคาไมใหชํารุดเสียหายหรือสูญหายไป 
     2. ศูนยคอมพิวเตอร 
          2.1 ระบบ MIS นอกจากจะมีความสําคัญสําหรับผูบริหารแลว               
ยังเปนประโยชนกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
ดวย   ดังนั้น ควรสอบถามความตองการของผูบริหาร และคณะกรรมการฯ  
วา จะใชขอมูลหรือรายงานผลในเรื่องใด  รูปแบบไหน และอยางไรบาง 
          2.2 ควรจัดเก็บและพัฒนาฐานขอมูลสําหรับการบริหารงาน           
ในดานตาง ๆ เพื่อนําไปสูการวิจัยสถาบันตอไป 
          2.3 ควรพิจารณาหามาตรการที่เกี่ยวของเพื่อดึงดูดความสนใจ   
ใหนักศึกษาเขามาเรียนที่ มวล. เพิ่มมากขึ้น  เชน  การพัฒนา Website 
ของ มวล.  การขยายพื้นที่และเพิ่มคุณภาพในการใหบริการ WiFi  เปนตน 

  

ระเบียบวาระที่ 5   
วาระที่ 5.1         

รายงานผลความกาวหนาของการทํางานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

รับทราบ  - คณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง /  
สวนแผนงาน 

วาระที่ 5.2         กําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 3/2557 รับทราบการกําหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 3/2557 ในวันเสารที่ 3  
พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. (ตามปฏิทินการประชุม  
เดิมกําหนดไวในวันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2557) 

- กรรมการสภา มวล. / 
สํานักงานสภา มวล. / 
ฝายบริหาร มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
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                                   (นางสาวเสาวณีย โตะแจะ)                                                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรจน  บัณฑิตย) 
                        พนักงานธุรการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                         รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
           
 
 
              (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                              หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                     ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


