
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7  เมื่อวันเสารที่ 5  กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  เนื่องจากนายกสภา มวล. ติดภารกิจสําคัญอื่นและจะทําหนาที่ประธาน           

ที่ประชุมไดจนถึงเวลา 10.30 น. ประกอบกับอุปนายกสภาฯ ติดภารกิจ 
ณ ตางประเทศ  ดังนั้น ขออนุญาตตอที่ประชุมมอบหมายให ศ.ดร.คณิต  
ณ นคร ทําหนาที่ประธานที่ประชุมหลังเวลา 10.30 น. 

- - 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภา 
มวล. ครั้งที่ 4/2557  และรายงานผลการ
ดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 
๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 3/2557  โดยไมแกไข 
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 
    3/2557 

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  2.2 การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภา
มวล. ครั้งที่ ว 1/2557 (มิถุนายน 2557) 

รับรองรายงานผลมติเวียนสภา มวล. ครั้งที่ ว 1/2557 (มิถุนายน 2557) 
โดยไมแกไข 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติรายชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่สมควร
ไดรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มหรือโลกิตติการ)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป พ.ศ. 2557 

 
 
อนุมัติให Vivian Slot Scholarship เปนหนวยงานที่ไดรับรางวัลเกียรติคุณ 
(โลกิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป พ.ศ. 2557 ตามที่สภา
วิชาการนําเสนอ 

 
 
แจงให Vivian Slot Scholarship 
รับทราบ และขอให มวล. พิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
 
สภาวิชาการ/ 
ส วนสารบรรณและ
อํานวยการ 

วาระที่ 3.1.2 (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา 
มวล. นําเสนอ  โดยขอใหปรับแกไขขอความในประเด็นตาง ๆ ตามแนวทาง
ที่ที่ประชุมใหไวดังตอไปน้ี   
    1. ขอใหแก ไขคํานิยามของ “ประชาคม” เดิม หมายความวา
“ประชาคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” แกไขเปน “ประชาคมของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการใน

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย พนักงาน และสมาคม

ศิษยเกา” 

      2. ขอ 7 (5)  เดิม “ใหผูสมัครที่ผานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
และผูตอบรับการทาบทาม  ตามขอ 7 (4)  ทําเอกสารแนวทางการบริหาร 

ปรับแกไขขอความตามแนวทาง             
ที่ที่ป ระชุม ให ไ ว   แลวนํ าเสนอ         
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ 
เพื่อพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ง กอนนํา 
เสนอนายกสภา มวล.พิจารณา          
ลงนามในขอบังคับฯ ตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
คณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายฯ/ส วนการ
เจาหนาที่ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  มหาวิทยาลัย...” แกไขเปน “ใหผูที่ผานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ

และตอบรับการทาบทามตามขอ 7 (4) ทําเอกสารแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย...” 
    3. ตามขอ 7 (5) ซึ่งไดกําหนดใหผูที่ผานการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติและตอบรับการทาบทาม ทําเอกสารแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยแลวนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหา  และใหคณะกรรมการ 
สรรหาจัดชองทางการสื่อสารเพื่อใหบุคคลดังกลาวนําเสนอแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยตอประชาคมนั้น  ในสวนน้ีมีประเด็นสําคัญ ไดแก 
          3.1 เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดรับเอกสารแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยจากผูที่ผานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับ         
การทาบทามแลว  คณะกรรมการสรรหาสามารถจัดชองทางที่หลากหลาย
เพื่อใหบุคคลดังกลาวนําเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตอประชาคม 
ซึ่งไมจําเปนตองกระทําในวันเดียวกันกับวันที่คณะกรรมการสรรหาไดรับ
เอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยจากบุคคลดังกลาว 
          3.2 กําหนดใหผูที่ผานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและ          
ตอบรับการทาบทาม นําเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตอประชาคม
ผานชองทางตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดไวเทานั้น  โดยไมให
มีการนําเสนอตอประชาคมผานชองทางอ่ืน ๆ เพิ่มอีก 
    4. ขอ 7 (7) ใหใชขอความใหม เปนดังนี้ “ใหคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของผูที่มาใหการสัมภาษณตามขอ 7 (6) เพื่อใหไดผูที่
เหมาะสมและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไม เกิน 2 คน” และให              
ตัดขอความในวรรคสองออก 
    5. ขอใหเพิ่มขั้นตอน คือ ใหบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขอ 7 (7) นําเสนอวิสัยทัศนตอสภา 
มวล. กอนที่สภา มวล.จะมีการลงมติเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ดํารงตําแหนงอธิการบดี โดยใหระบุไวในขอบังคับฯ วารายละเอียดให
เปนไปตามที่สภา มวล.กําหนด  และสภา มวล.จะตองกําหนดใหมีการลงมติ
ในวันเดียวกันกับวันที่มีการนําเสนอวิสัยทัศนดังกลาว     

  



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.1.3 (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 
อนุมัติ (ราง) ขอบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ จัดทําขอบังคับฯ และนําเสนอนายก

สภา มวล. พิจารณาลงนามตอไป 
สวนการเงินและบัญชี/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่ 3.1.4 (ราง) ระเบียบฯ วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน
ที่มีผูบริจาคใหมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ราง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 
แตเนื่องจากในหมวด 1 การรับเงินบริจาค ขอ 6 ไดกําหนดใหอธิการบดี        
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หรือมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปน              
ผูพิจารณาการรับเงินบริจาคก็ได  และในหมวด 2 การรับบริจาคทรัพยสิน 
ขอ 9 (3) ไดกําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาให           
ความเห็นในการรับบริจาคทรัพยสินกอนการรับบริจาค ซึ่งที่ประชุมเห็นวา
ภายใตวัตถุประสงคเดียวกันแตมหาวิทยาลัยมีกลไกในการดําเนินการ
ทั้งหมด 3 กลไก   ดังนั้น อธิการบดีโดยคําแนะนําของที่ประชุมไดเห็นชอบ
ที่จะกําหนดใหมีเพียงกลไกเดียว คือ การแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา
พิจารณาในเรื่องวัตถุประสงคและภาระผูกพันทั้งในสวนของการรับเงิน
บริจาค และในสวนของการรับบริจาคทรัพยสิน    

ปรับแกไขขอความในระเบียบฯ 
ต ามแนวทา งที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม ให ไ ว         
และนํ า เสนอนายกสภ า มวล . 
พิจารณาลงนามตอไป 

อธิการบดี /สวนการ 
เงินและบัญชี /สํานัก 
งานสภา มวล. 

วาระที่ 3.1.5 (ราง)  ระเบียบฯ วาด วยการเก็บรักษาเงิน           
พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ราง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ จัดทําระเบียบฯ และนําเสนอนายก
สภา มวล. พิจารณาลงนามตอไป 

สวนการเงินและบัญชี/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่ 3.1.6 ขออนุมัติปรับลดงบประมาณป 2557  
อันเนื่องมาจากการเลื่อนเปดภาคการศึกษา 

อนุมัติใหปรับลดงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 

พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนแผนงาน 

วาระที่ 3.1.7 ขออนุมัติคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

อนุมัติอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต          
สาขาภาษาอังกฤษ   ในอัตราเหมาจายภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
นําเสนอ 

 สวนการเงินและบัญชี/
สํานักวิชาศิลปศาสตร 

วาระที่ 3.1.8 ขออนุมัตินําเงินของมหาวิทยาลัยไปลงทุน
เพิ่มเติม 

อนุมัติให มวล. เพิ่มกรอบวงเงินการลงทุนอีก จํานวน 300 ลานบาท             
รวมเปนกรอบวงเงินการลงทุนทั้งสิ้น 900 ลานบาท ตามที่คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 

 สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่ 3.1.9 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
รอบครึ่งแรก ของปงบประมาณ 2557 

เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นําเสนอ  โดยที่ประชุม
ใหความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้  

พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ที่
เกี่ยวของตอไป 

ฝายบริหาร มวล./ 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7 หนา ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
      1. ขอใหนําจุดเดนของ มวล. เรื่อง Active Learning ไปขยายผลและ

สื่อสารใหนักเรียนและผูปกครองไดเขาใจระบบการเรียนการสอนของ มวล. 
ซึ่งอาจจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนที่ดีมีคุณภาพเขามาศึกษาตอ          
ที่ มวล. เพิ่มมากขึ้น 
    2. คณะกรรมการฯ ไดใหความสนใจและจะติดตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องในเรื่องศูนยการแพทย มวล. และเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ 
(productivity) ของ มวล. ใหสอดคลองกับการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน 
    3. ในเบื้องตน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ไดใหความสําคัญกับ
เรื่องศูนยการแพทยฯ ตรงกัน  โดยคณะกรรมการทั้งสองชุดจะไดประชุม
รวมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องน้ีตอไป  
    4. ความเห็น/ขอเสนอแนะเรื่องศูนยการแพทย มวล.   
          4.1 มวล.ไมควรมองวาความลาชาในการดําเนินการกอสรางอาคาร
ศูนยการแพทยฯ เปนวิกฤติ   แตขอใหมองวาเปนโอกาสของ มวล.ในการ
วางแผนเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาในดานตาง ๆ กอนที่จะกาวเขาสู
ศูนยการแพทยเต็มรูปแบบตามเปาหมายที่กําหนดไว  ดังนั้น ขอให มวล.
พิจารณากําหนดฐานะ (position) ของศูนยการแพทย  และมีการจัดทํา
แผนกลยุทธในลักษณะ Business Model ที่ชัดเจน     
         4.2 ขอใหทําความเขาใจกับบุคลากรและอาจารยโดยเฉพาะ
อาจารยสังกัดสํานักวิชาแพทยศาสตรเรื่องแนวคิด/สถานภาพของศูนย
การแพทยซึ่งเปนของมหาวิทยาลัยไมใชเปนของสํานักวิชาแพทยศาสตร 
มิฉะนั้นอาจจะกอให เกิดปญหาดานการบริหารจัดการ ดานการเงิน
การงบประมาณ  และดานอื่น ๆ ตามมาได            
          4.3 ผูอํานวยการศูนยการแพทยจะตองมีความเขาใจแนวคิดและ
ระบบการใหบริการดานสุขภาพสมัยใหมเปนอยางดี  มีการพัฒนาระบบ  
การใหบริการที่เหมาะสมกับประเภทของคนไข  และสามารถบริหารจัดการ 
ศูนยการแพทยใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว   ทั้งนี้ มวล.สามารถ
ศึกษาตัวอยางที่ดีจากโรงพยาบาลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประสบ  

 ประเมินผลฯ / 
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7 หนา ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ความสําเร็จและเปนที่ยอมรับ  โดยขณะนั้นมี นพ.วิทิต  อรรถเวชกุล เปน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ         

  

วาระที่ 3.1.10 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 

อนุมัติแตงตั้ง ผศ.เอกพงษ  จุลเสนีย ใหดํารงตําแหนงคณบดีสํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป 

จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่ 

วาระที่ 3.1.11 ขออนุมัติกรอบอัตราตําแหนงผูชวยอธิการบดี ขอใหนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ที่
เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดี/สํานักงาน
สภา มวล. 

วาระที่ 3.1.12 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
    1. อาจารย ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
    2. อาจารย ดร.พิเชษฐ  จิตตเจนการ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
สาขาวิชาคณิตศาสตร  ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
   3. อาจารย ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2557 

พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่ 

วาระที่ 3.1.13 การเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ 
(สายปฏิบัติการ) 

เนื่องจากเรื่ องนี้ยั งอยู ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ดังนั้น สภา มวล. ยังไมพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 

พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล 

ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
การนําเสนอวิสัยทัศนการบริหารงานของ
ผูอํานวยการ/คณบดี 

 
รับทราบมาตรการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานของศูนยบริการ
วิชาการ ตามที่ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการนําเสนอ  โดยที่ประชุมไดให
ความเห็น/ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
   1. งานใหบริการวิชาการ นอกจากไดดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการ
แลวยังมีสํานักวิชาตาง ๆ เปนผูขับเคลื่อนหลักควบคูกันไปดวย ดังนั้น 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะไดพูดคุยรวมกับ
อธิการบดี ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ และคณบดี/คณาจารยประจํา
สํานักวิชาตาง ๆ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการ  
ในภาพรวมของ มวล. ตอไป 

 
พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ที่
เกี่ยวของตอไป 

 
ฝายบริหาร มวล./
ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ/ 
สํานักวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร/ 
สํานักวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  4/๒๕๕7 หนา ๖ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
     2. มวล. มีศักยภาพและความสามารถมากพอสมควรในดานการเกษตร  

ดังนั้น สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรควรจะมีชุดโครงการใหบริการ
วิชาการในเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูชุมชนภายนอกเพิ่มมากขึ้น 
   3. ศูนยบริการวิชาการรวมกับสํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ          
ควรพิจารณาเรื่องการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
ในขณะที่ศูนยการแพทย มวล. ยังไมไดเปดใหบริการ 
   4. ศูนยบริการวิชาการควรพิจารณากําหนดขอบเขตภาระงานที่ชัดเจน
ทั้งในสวนที่จะตองดําเนินการรวมกับสํานักวิชา/หนวยงานตาง ๆ ภายใน 
มวล.  เชน  แหลงขอมูล  แหลงทุน  การประสานงาน  เปนตน  และในสวน
ที่จะไปใหบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมภายนอก 

  

ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
การจัดตั้งกองทุนอาจารย ดร.ทิพยวัลย  สุทิน 

 
รับทราบประกาศ มวล. เรื่อง กองทุนอาจารย ดร.ทิพยวัลย  สุทิน  ลงวันที่ 
4 กรกฎาคม 2557  (ทุนประเดิม จํานวน  200,000 บาท 

 
- 

 
สวนกิจการนักศึกษา/
สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่ 5.2        กําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 5/2557 รับทราบการกําหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 5/2557 ในวันเสารที่ 13 
กันยายน 2557  เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

 กรรมการสภา มวล. / 
ฝายบริหาร มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
 
 
 
 
 
 
         ( นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค )             ( ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรจน  บัณฑิตย ) 
    หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย             รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
             ผูสรุปมติที่ประชุม                        เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                       


