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  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีสภามหาวิทยาลัย    
เปนองคกรสูงสุดทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 กําหนดไว อาทิ (1) วางนโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2) วางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ (3) อนุมัติการ
เปดสอน หลักสูตรการศึกษา และใหปริญญา (4) อนุมัติการจัดต้ังหนวยงานและการแบงสวนงาน (5) กําหนด
นโยบายการหารายได การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน (6) อนุมัติงบประมาณ (7) ติดตามประเมินผล       
การดําเนินงานของคณะผูบริหาร โดยการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตองเปนไปตามหลักธรรมัตตาภิบาล (Self 
Good Government) หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปรงใสและตรวจสอบได ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในพันธกิจตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ                      
และมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถตอบสนองตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2562 ข้ึน  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร 
คณาจารย พนักงาน และประชาคมภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย            
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย สําหรับใช
ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย
ในปตอไป รวมถึงจะเปนประโยชนตอคณะผูบริหาร หนวยงานตาง ๆ และประชาคมของมหาวิทยาลัยสําหรับ
นําไปใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของ   
 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมท้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารย พนักงาน นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ท่ีไดรวมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยดวยดีอยางตอเนื่องเสมอมา โดยหวังเปนอยางยิ่งวาประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนจะไดรวม
แรงรวมใจกันเปนพลังสามัคคีเพ่ือขับเคลื่อนใหการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนไป และบรรลุผลตามวิสัยทัศน “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน 
เปนเลิศสูสากล” และแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป 
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ความเปนมา                   
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออันเปนสรอยพระนามใน
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เปน
มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ท่ีจัดการเรียนการสอนครอบคลุมท้ังดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
Residential University ท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
 

ชวงเวลา/พ.ศ. เหตุการณ/กิจกรรมสําคัญ 
2510 ชาวนครศรีธรรมราชรณรงคเรยีกรองใหมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
2522 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอรางพระราชบัญญัติจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2527 จัดต้ังคณะกรรมการรณรงคใหมีมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13 กันยายน 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดต้ังวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เพื่อยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศตอไป 

4 เมษายน 2533 คณะรัฐมนตรมีีมติยกเลิกมติจัดต้ังวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และอนุมัติใหจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 20 สิงหาคม 2534  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” 
 29 มีนาคม 2535   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยถือเอา
วันน้ีเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

7 เมษายน  2535  ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา  
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 8 เมษายน 2535  

8 เมษายน  2536  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนาร ีทรงพระราชทานอนุญาตใหอัญเชิญตราพระนามของพระองคทาน
เปนตราประจํามหาวิทยาลัย 

24 มิถุนายน 2536  จัดต้ังสํานักงานอธิการบดี และหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 
10 มกราคม 2539  รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

ในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป ของรัชกาลท่ี 9 
21 มกราคม 2539   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานชื่อ “อุทยานการศกึษาเฉลิมพระเกียรติ” 

ความเปนมา ปณิธาน วิสัยทัศน   
และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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29 มีนาคม 2539   สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนาร ีเสด็จพระดําเนินเปนองคประธานในพิธีวางศิลาฤกษอาคาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1 กรกฎาคม 2540  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขาดําเนินงาน ณ ท่ีต้ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

23 พฤษภาคม 2541   เปดดําเนินการรับนักศึกษารุนแรกขึ้นทะเบียน 
28 พฤษภาคม 2541  เปดสอนวันแรก 

 
ปณิธาน   
   มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพ่ือสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความเรือง
ปญญาและคุณธรรม รวมท้ังเอ้ืออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุงสรางบัณฑิต
ใหเปนท้ังคนดีและคนเกงโดยเนน           
 1. ความเปนคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลกท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย รูรอบ และมีทัศนคติ  
ท่ีกวางไกล             
 2. ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในสาขาท่ีศึกษาลึกซ้ึง             
และประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ       
 3. ความเปน “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
 

วิสัยทัศน   
            มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณเปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล 
 

ภารกิจ 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคใตและของประเทศ 
2. ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพเพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 
3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการใหคําปรึกษา และแนะนํา

การวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนาอันกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี       
ท่ีจําเปนและเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
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โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2562) 
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 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 

1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. วางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงาน
ใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกประกาศสําหรับหนวยงานดังกลาวก็ได 

3. อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรอืหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี

มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย รวมท้ังการแบงสวนงานของหนวยงานดังกลาว 
5. อนุมัติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย 
6. อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด  

รวมท้ังการยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา 
7. พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี 

ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
8. แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย และหัวหนา

หนวยงานท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย และศาสตราจารยเกียรติคุณ 
9. ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงอัตรา

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลอ่ืน การบรรจุแตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือนหรือ
คาจาง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 

10. กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดหารายได ออกขอบังคับ และวางระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับการ
บริหารงานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

11. อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
12. แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนี่งเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูใน

อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
13. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 
14. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะผูบริหาร 

 
 

  

อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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       ในป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินงานผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนหลักสําคัญ โดยไดจัด
ประชุมจํานวน 11 ครั้ง ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 

1. สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในเชิงนโยบาย ดังนี้ 
        1.1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
  1.2 แผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยเขาสู World Rankings และโครงการ
สนับสนุนการวิจัยตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูมหาวิทยาลัยวิจัย 
  1.3 การจดัสรรแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ในการกอสรางอาคารชุด
ท่ีพักบุคลากรแบบโสด 3 ชั้น เพ่ิมเติม จากเงินกองทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน 
      1.4 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
รายงานฯ ประจําปงบประมาณ 2561 รายงานฯ รอบครึ่งปงบประมาณ 2562 และรายงานฯ ประจาํปงบประมาณ 
2562 
  1.5 รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2562 
 1.6 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
  1.7 การทบทวนแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจาํปการศึกษา 2563 - 2566 
  1.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2561 
  1.9 ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 3 บริษัท ประจําปงบประมาณ 2562  
(ไตรมาส 4/2561 - 3/2562 เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
  1.10 รายงานงบกระแสเงินสดรับ - จาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 ประมาณการ
งบกระแสเงินสดรับ - จาย ปงบประมาณ 2563 และรายงานเงินทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน/งบแสดงฐานะการเงิน 
3 กองทุน ณ 30 กันยายน 2562 
 1.11 งบการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานทางการเงินหนวยวิสาหกิจรายงานทางการเงิน โครงการหลักสูตร
พิเศษ และรายงานทางการเงินของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2562 
        

2. สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหวางระเบียบ ออกขอบังคับ ประกาศ และ (ราง) พระราชกฤษฎีกา รวม
ท้ังส้ินจํานวน 21 ฉบับ ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบ  จํานวน 8 ฉบับ ไดแก 
      (1) ระเบยีบฯ วาดวยการใหการสงเคราะหบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต พ.ศ. 2562  
      (2) ระเบียบฯ วาดวยท่ีพักบุคลากร พ.ศ. 2562 
      (3) ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการเงินยืมเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2562 
      (4) ระเบียบฯ วาดวยการใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนตเชาเหมาบริการ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงาน  
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      (5) ระเบยีบฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 
      (6) ระเบียบฯ วาดวยเงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
      (7) ระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑการจายและงดจายเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนวิชาชีพ 
เงินตอบแทนพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. 2562 
   (8) ระเบียบฯ วาดวยการข้ึนเงินเดือน พ.ศ. 2562 
  2.2 ขอบังคับ  จํานวน 8 ฉบับ ไดแก 
       (1) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
กรรมการสภาวิชาการและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2562 
      (2) ขอบังคับฯ วาดวยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2562 
      (3) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2562        
      (4) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
      (5) ขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันและศูนย พ.ศ. 2562  
      (6) ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
      (7) ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ระบบทวิภาค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
      (8) ขอบังคับฯ ดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

2.3 ประกาศสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
       (1) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มตนและสูงสุด ตามคุณวุฒิของพนักงาน
และลูกจางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
       (2) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาผูพิการเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 
   (3) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง 
สังกัดศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2562 
 

3. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ราย และอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 1,977 ราย  
 

4. สภามหาวิทยาลัยไดออกขอกําหนดและประกาศ รวมถึงการนําขอกําหนดและประกาศไปตีพิมพประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
  4.1 ขอกําหนด จํานวน 2 ฉบับ ไดแก  
   (1) ขอกําหนดฯ วาดวยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
พ.ศ. 2562 (เปลี่ยนชื่อสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) 
   (2) ขอกําหนดฯ วาดวยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 (เปลี่ยนจาก สถาบันภาษา เปน สํานักวิชาพหุภาษาและศึกษาท่ัวไป) 

4.2 ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
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  (1) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือ
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน พ.ศ. 2562 (แบงสวนงานใหมภายในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี               
และอุทยานพฤกษศาสตร) 
       (2) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือ
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 (แบงสวนงานใหมภายในสํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
       (3) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือ
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 (แบงสวนงานภายในสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป) 
5. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษากําหนด รวมท้ังการแกไข และปดหลักสูตร และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  5.1 อนุมัติหลักสูตรการศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร ประกอบดวย 
      (1) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
(หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2560                    
       (2) หลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จํานวน 2 หลักสูตร  
  (2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
            (2.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)           
      (3) หลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จํานวน 3 หลักสูตร 
             (3.1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
            (3.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ระดับสากล (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  
      (4) หลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จํานวน 8 หลักสูตร 
   (4.1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
    (4.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
    (4.3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปโตรเคมีและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 
     (4.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563) 
   (4.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตรและนวัตกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
    (4.6) ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออก
กําลังกาย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
    (4.7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนตและสื่อ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
    (4.8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
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5.2 อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 135 หลักสูตร/กลุมวิชา            
5.3 อนุมัติใหปดหลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร ไดแก 

      (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
        (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
      (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
    (4) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
   (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   (6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   (7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
        (8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  
  (9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  (10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
   (11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
   (12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 
   (13) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   (14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
   (15) หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  (16) หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 5.4 อนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ไดแก   
        (1) อนุมัติใหยายหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
        (2) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา หลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) ในเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
       (3) อนุมัติใหเลื่อนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
       (4) อนุมัติใหเลื่อนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
         (5)  อนุมัติใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรท่ีเสนอขอปดหลักสูตร ทําหนาท่ีเปน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนโดยอนุโลม 
   (6) อนุมัติใหแกไขขอมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2561) 

(7) อนุมัติใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการ ซัพพลายเชน 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
 (8) อนุมัติใหเลื่อนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)  
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   (9) อนุมัติใหงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม    
ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
   (10) อนุมัติใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรท่ีเสนอขอปดหลักสูตร ทําหนาท่ีเปน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนโดยอนุโลม 
      (11) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  (12) อนุมัติใหเปลี่ยนเลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) แทนฉบับเดิม 
  (13) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงจุดเนนของสํานักวิชาวิทยาศาสตร สําหรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 
  (14) อนุมัติใหแกไขชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 
   (15) อนุมัติ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพิการเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 
   (16) อนุมัติการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ       
การเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว 
 

6. สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้ง รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย และ
หัวหนาหนวยงานท่ีมีช่ือเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย และพนักงานสาย
วิชาการ ดังนี้ 
  6.1 แตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
     6.2 แตงตั้งคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร คณบดีสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร คณบดีสํานักวิชาการจัดการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  6.3 แตงตั้งผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน และผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
  6.4 แตงตั้งรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
  6.5 อนุมัติใหแตงตั้งอาจารยสัญญาจางดํารงตําแหนงรักษาการตําแหนงบริหารวิชาการของวิทยาลัย    
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ จํานวน 3 ราย และอนุมัติใหแตงตั้งตามท่ีไดรับคัดเลือกเปนอาจารยสัญญาจาง จํานวน 1 ราย 
    

7. สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมถึงใหนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคล         
ในดานตาง ๆ  ดังนี้  
      7.1 ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการ
สภาวิชาการและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ พ.ศ. 2562 
     7.2 ขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันและศูนย พ.ศ. 2562  
      7.3 ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตง ต้ังอาจารย พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย พิเศษ                  
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2562  
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      7.4 ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
      7.5 ระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑการจาย และงดจายเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนวิชาชีพ          
เงินตอบแทนพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. 2562 
      7.6 ระเบียบฯ วาดวยท่ีพักบุคลากร พ.ศ. 2562   
      7.7 ระเบียบฯ วาดวยการใหการสงเคราะหบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต พ.ศ. 2562 
     7.8 ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการเงินยืมเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 
2563   
      7.9 ระเบียบฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 
2563 
  

8. สภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบ ออกขอบังคับ รวมถึงใหนโยบายในการหารายไดและการบริหารงาน
การเงินและทรัพยสิน ดังนี้   
       8.1 ระเบียบฯ วาดวยเงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 8.2 อนุมัติหลักการกําหนดอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว ตามมาตรฐานฝมือ 
  8.3 เห็นชอบใหออกประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและ
ลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2562 
       8.4 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 3 บริษัท ประจําปงบประมาณ 
2562 (ไตรมาส 4/2561 - 3/2562 เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  
 8.5 เห็นชอบการดําเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 3 บริษัท 
      8.6 รายงานงบกระแสเงินสดรับ - จาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 ประมาณ 
การงบกระแสเงินสดรับ - จาย ปงบประมาณ 2563 และรายงานเงินทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน/งบแสดงฐานะ
การเงิน 3 กองทุน ณ 30 กันยายน 2562 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีความหวงใยดานรายรับซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตอง
พยายามดําเนินการใหไดรายรับตามจํานวนเงินท่ีกําหนดไวในแผน มิฉะนั้นแลวจะมีผลกระทบตอดานคาใชจาย 
      8.7 รับทราบงบการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานทางการเงินหนวยวิสาหกิจ รายงานทางการเงิน 
โครงการหลักสูตรพิเศษ และรายงานทางการเงินของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2562  
  8.8 ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันต-
แพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
 8.9 เห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาศิลปะการประกอบ
อาหารอยางมืออาชีพ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
 8.10 เห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการ และ
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพระดับสากล (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
  8.11 เห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอัตราพิเศษเฉพาะโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัย 
  8.12 เห็นชอบใหปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 
 8.13 อนุมัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน และ
อาเซียนศึกษา ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2563 
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  8.14 อนุมัติใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูรอนของนักศึกษาหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 
  8.15 อนุมัติอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและ
การออกกําลังกาย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)  
  8.16 ใหความเห็นชอบ (ราง) สัญญาโครงการรวมทุนโซลาฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  8.17 อนุมัติในหลักการโครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรค 
 8.18 อนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณรวมทุนกับภาคเอกชนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ 
 8.19 เห็นชอบใหยกเลิกการเปนหนวยงานวิสาหกิจของศูนยสมารทฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
  8.20 เห็นชอบผลการคัดเลือกโครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรค 
  8.21 เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนในโครงการรวมทุน 3 โครงการ และ (ราง) สัญญาโครงการรวมทุน       
3 โครงการ 
  8.22 เห็นชอบโครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร 
 

9. สภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบ ออกขอบังคับ รวมถึงใหนโยบายในการบริหารงาน และการเรียนการสอน 
ดังนี้   
  9.1 ขอบังคับฯ วาดวยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2562 
  9.2 ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
  9.3 ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ระบบทวิภาค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
  9.4 ขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันและศูนย พ.ศ. 2562 
  9.5 ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 
 9.6 ระเบียบฯ วาดวยการใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนตเชาเหมาบริการ พ.ศ. 2562 
    

10. สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติแผนงาน และแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
           10.1 อนุมัตแิผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 ท่ีจัดสรรจากเงินรายได 
      10.2 อนุมัตแิผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม จากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยเขาสู Would Rankings และ
โครงการสนับสนุนการวิจัยตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูมหาวิทยาลัยวิจัย 
      10.3 อนุมัติการจัดสรรแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ิมเติม ในการกอสราง
อาคารชุดท่ีพักบุคลากรแบบโสด 3 ชั้น เพ่ิมเติม จากเงินกองทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน 
     10.4 อนุมัติงบประมาณคาถมดินพ้ืนท่ีวางของศูนยการแพทยฯ 
     10.5 อนุมัติการจัดสรรแผนงบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ิมเติม จาก
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรแพทยของโครงการ
ผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทประจําปการศึกษา 2561 สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 1 ท่ีเขารับการศึกษาในป
การศึกษา 2561 จํานวนเงิน 14,112,000 บาท และการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของผูใหบริการดานการศึกษาและอํานวยความสะดวกสบายแกนักศึกษา
และบุคลากรผูใชบริการท้ังภายในและภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 ใหเปนสถานท่ีทํางาน
สําหรับอาจารย บุคลากร 
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  10.6 อนุมัติการจัดสรรเงินบริจาคจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาศูนยการแพทยฯ เปนงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 10.7 อนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงอาคารท่ีพักบุคลากรทางการแพทยเพ่ิมเติมจัดสรรเปน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 
 10.8 อนุมัติใหจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรเปนงบประมาณรายงานจายประจําปงบประมาณ 
2562 
  10.9 อนุมัตกิารขอเพ่ิมงบประมาณแผนงานโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2562 ภายใตกรอบวงเงินเดิม 300 ลานบาท 
 

11. สภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบ ออกขอบังคับ รวมถึงแตงตั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงแตงตั้งประธาน
กรรมการฯ และกรรมการฯ แทนตําแหนงท่ีวางลง ในคณะกรรมการชุดตาง ๆ จํานวน 11  คณะ ดังนี้ 
 11.1 ขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
       11.2 แตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ประจําปการศึกษา 2561 แทนตําแหนงท่ีวางลง 
       11.3 แตงตั้งกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แทนตําแหนงท่ีวางลง 
      11.4 แตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
      11.5 แตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการท่ีพนจากการดํารงตําแหนง 
      11.6 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
     11.7 แตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
       

12. สภามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานและพิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ ดังนี้ 
       12.1 เห็นชอบโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย 
  12.2 อนุมัติรายชื่อบุคคล/หนวยงานท่ีสมควรไดรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มหรือโลกิตติการ) มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ประจําป พ.ศ 2562  
  12.3 เห็นชอบผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  12.4 ใหแนวทางในการดําเนินการเพ่ือเยียวยาคาถมดินโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ  
ตามสัญญาจางเลขท่ี 7/2557 
     

13. สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะผูบริหาร ดังนี้ 
     13.1 เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2561 
 13.2 เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งแรก
ของปงบประมาณ 2562 
  13.3 เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2562  
     13.4 เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562 และการข้ึนเงินเดือนประจําป
งบประมาณ 2563 ของอธิการบดี 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

 
 
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดปาฐกถาพิเศษ 
“แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศพนักงานใหม ประจําปงบประมาณ 
2562 ณ หอง 203 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 

 

 
 

 ประมวลภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ในป พ.ศ. 2562 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดงานเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปท่ี 
27  โดยศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแขกผูมีเกียรติ รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงแกพระภิกษุสงฆ เพ่ือความเปนสิริ
มงคล จากนั้นเปนการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความทาทายในปจจุบัน” โดย 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และเปนปูชนียบุคคลผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัย
แหงนี้   
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนประธานในพิธีรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายตอหนาพระฉายาลักษณ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา          
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณคาบุคลากรเพ่ือประกาศเกียรติคุณและคุณงาม
ความดี ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลยัและคณะผูบริหารรวมแสดงความยินดีแกศาสตราจารย ดร.วจิิตร  
ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลยัวลยัลักษณ เนื่องในโอกาสไดรับตําแหนง PRINCIPAL FELLOW จาก Higher Education 
Academy ประเทศอังกฤษ คนแรกของประเทศไทย 
 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
22 



 

                                                                       
 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดปาฐกถาพิเศษ  
ในหัวขอ “แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม ประจําปงบประมาณ 2562 (2/2562) ณ หอง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมเปนเจาภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชนท่ีไดทําใหแกแผนดิน ณ พระท่ีนั่งทรงธรรม 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ราชวรมหาวิหาร ประกอบพิธี โดยมีศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และคณะ
ผูบริหาร เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย รวมพิธีในวันดังกลาว 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวย คณะ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และผูนําศาสนาอิสลาม รวมกันเปดหองละหมาดอยางเปนทางการ เพ่ือรองรับปฏิบัติ
ศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม ณ หองละหมาด ศูนยอาหารชอประดู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารวมกลาวแสดง
ความยินดี แกผูไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จํานวน 2 คน ผูไดรับโลกิตติการ จํานวน 3 
ราย เข็มประกาศเกียรติคุณอาจารยดีเดน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 3 คน และผูไดรับโลรางวัลศึกษิตแหงปท่ีวลัย
ลักษณ จํานวน 4 คน  ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 งานพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  
ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบรุี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ  
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2562 ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งท่ี 11/2562 ณ หอง Montathip 1 โรงแรม
อนนัตรา สยาม กรุงเทพมหานคร  ศาสตราจารย ดร.สมบัต ิธํารงธญัวงศ อธิการบด ี ไดมอบชุดของขวัญสวัสดีปใหมแก
นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนการขอบพระคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนนุ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั  

 
 

 

 

 

 
28 



 

                                                                       
 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

 
 
  ในป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยไดประชุม จํานวน 12 ครั้ง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาประชุม
เฉลี่ยท้ังป คิดเปนรอยละ 81.50 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
        

 

ครั้งท่ี 
 

วันท่ี 
จํานวนกรรมการ 
ท่ีเขาประชุม (คน) 

จํานวนกรรมการ 
ท้ังหมด (คน) 

 

รอยละ 

1/2562 9 กุมภาพันธ 2562 12 17 70.59 
2/2562 30 มีนาคม 2562 13 17 76.47 
3/2562 20 เมษายน 2562 14 17 82.35 
4/2562 11 พฤษภาคม 2562 12 17 70.59 
5/2562 8 มิถุนายน 2562 13 17 76.47 
6/2562 13 กรกฎาคม 2562 14 17 82.35 
พิเศษ 31 กรกฎาคม 2562 14 17 82.35 

7/2562 17 สิงหาคม 2562 14 16 87.50 
8/2562 14 กันยายน 2562 15 16 93.75 
9/2562 5 ตุลาคม 2562 15 18 83.33 
10/2562 9 พฤศจิกายน 2562 17 18 94.44 
11/2562 21 ธันวาคม 2562 14 18 77.77 

                                                                          เฉล่ีย 11 ครั้ง 81.50 
   
 

 
  

ขอมูลการเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ป พ.ศ. 2562 
 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
30 



 

                                                                       
 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

 
 
 

    ในป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องตาง ๆ บรรจุเขาเปนระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น 293 เรื่อง  ประกอบดวย (1) เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย จํานวน 15 เรื่อง  (2) เรื่อง
เพ่ือพิจารณา จํานวน 101 เรื่อง  (3) เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง จํานวน 72 เรื่อง  (4) เรื่องเพ่ือทราบ จํานวน 61 
เรื่อง และเรื่องท่ีบรรจุเปนวาระลับ จํานวน 44 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย จํานวน 15 เรื่อง 
 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง  
1/2562 9 กุมภาพันธ 

2562 
1.  แผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม 

2/2562 30 มีนาคม 
2562 

2.  การจัดสรรแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     เพ่ิมเติม 
3.  (ราง) รปูแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 
     ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 

3/2562 20 เมษายน 
2562 

4.  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30  
     กันยายน 2561) 

4/2564 11 พฤษภาคม 
2562 

5.  ความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย  

6/2562 13 กรกฎาคม 
2562 

6.  การจัดสรรแผนงบประมาณรายรับรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     เพ่ิมเติม 
7.  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    วลัยลักษณ รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31  
    มีนาคม 2562) 

7/2562 17 สิงหาคม 
2562 

8.  ความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

8/2562 18 กันยายน 
2562 

9.  การพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    ประจําปการศึกษา 2563 - 2566 

10/2562 9 พฤศจิกายน 
2562 

10.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา  
     และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2561 
11.  ความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

เร่ืองที่ไดบรรจุเขาเปนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
ป พ.ศ. 2562 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง  
11/2562 21 ธันวาคม 

2562 
12.  ผลการดําเนินงานของบริษัททรัพยจัดการกองทุน จํานวน 3 บริษัท ประจําป 
      งบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4/2561 - 3/2562 เดือนตุลาคม 2561 -  
      กันยายน 2562) 
13.  รายงานงบกระแสเงินสดรับ – จาย มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ประจําป 
      งบประมาณ 2562 ประมาณการงบกระแสเงินสดรับ – จาย ปงบประมาณ  
      2563 และรายงานเงินทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน/งบแสดงฐานะการเงิน  
      3 กองทุน ณ 30 กันยายน 2562 
14.  งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รายงานทางการเงินหนวยวิสาหกิจ 
      รายงานทางการเงิน โครงการหลักสูตรพิเศษ และรายงานทางการเงิน 
      ของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2562 
15.  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
      ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 

 
2.  เรื่องเพ่ือพิจารณา จํานวน 101 เรื่อง    

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
1/2562 9 กุ มภา พันธ  

2562 
12.  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดสรรเปนงบประมาณ 
       รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
13.  โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
14.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาทันตแพทยศาสตรหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  
15.  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสํานักวิชาและแบงสวนงานใหม สํานักวิชา 
      วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
16.  ขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานอุทยานพฤกษศาสตร  
       เพ่ือรองรับศูนยประสานงานและฝกอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
       อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
       สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
17.  การแตงตั้งตําแหนงบริหารวิชาการของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร 
      นานาชาต ิ     
18.  ขออนุมัติการจาง รองศาสตราจารย ดร.บุญยงค  เกศเทศ  
      และรองศาสตราจารยอนันต  อารียพงศ  เปนอาจารยสัญญาจาง  
      หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สํานักวิชาศิลปศาสตร     

2/2562 30 มีนาคม 
2562 

19.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561    
     (เพ่ิมเติม)  
20.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การแบงสวนงานของสํานักงาน 
     อธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
21.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการใชยานพาหนะของ 
    มหาวิทยาลัย และรถยนตเชาเหมาบริการ พ.ศ. …. 
22.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการสอบสวน 
     และการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. … 
23.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                           
      สาขาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
24.  (ราง) สัญญาโครงการรวมทุนโซลาฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 

3/2562 20 เมษายน 
2562 

25.  ขออนุมัติการมอบอํานาจใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการจางอาจารย 
       สัญญาจางและศาตราภิชาน กรณีการจางตอเนื่อง 
26.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560  
     (เพ่ิมเติม) และประจําปการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) 
27.  การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการท่ีพนจากการดํารง 
     ตําแหนง 
28.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
      แตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  
      และ ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... 
29.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. .... 
30.  หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ 
      การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
4/2562 11 พฤษภาคม 

2562 
31.  ขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 
      การศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม)  
32.  การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการท่ีพนจากการดํารง 
      ตําแหนง 
33.  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
     ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
34.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ 
      ประเมินผลการสอนในการขอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
      พ.ศ. ....        
35.  ขออนุมัติบังคับใชประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในการแบงสวนงานใหม 
      ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
5/2562 8 มิถุนายน 

2562 
36.  การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ 
37.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม)  
38.  ขออนุมัติการขอเพ่ิมงบประมาณแผนงานโครงการกอสรางอาคารหอพัก 
      นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกรอบวงเงินเดิม 300 ลานบาท 
39.  ขออนุมัติในหลักการโครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรค 
40.  ขออนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณรวมทุนกับภาคเอกชน 
      ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
41.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยสวัสดิการเงินยืมเพ่ือซ้ือ 
      คอมพิวเตอรของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ....  
42.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
      และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ....  
43.  ขออนุมัติแบงสวนงานใหมของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

6/2562 13 กรกฎาคม 
2562 

44.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  
      (เพ่ิมเติม) 
45.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
       (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  
46.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
      ระบบทวิภาค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
47.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบัน 
       และศูนย พ.ศ. .... 
48.  ขออนุมัติจางพนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารย จํานวน 4 อัตรา 

7/2562 17 สิงหาคม 
2562 

49.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560  
      (เพ่ิมเติม) และประจําปการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม)  
50.  ขออนุมัติรายชื่อหนวยงานท่ีสมควรไดรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มหรือโลกิตติการ)  
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป พ.ศ. 2562  
51.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยคณะกรรมการสงเสริม 
      กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
52.  การแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ แทนตําแหนงท่ีวางลง 
53.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยท่ีพักบุคลากร พ.ศ. .... 

8/2562 14 กันยายน 
2562 

54.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) 
      และประจําปการศึกษา 2562 
55.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
56.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
  57.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

58.  การพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
59.  การเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลวของผูดํารงตําแหนง 
      ทางวิชาการ 
60.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยกองทุนสวัสดิการ 
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. .... 
61.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการใหความชวยเหลือ 
      เยียวยาทายาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต พ.ศ. .... 
62.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการสรรหา การเลือกสรร  
     การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
63.  แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 ท่ีจัดสรรจากเงินรายได 
64.  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขา 
       ศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
65.  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาการจัดการบริการ และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพระดับสากล  
       (หลักสูตรนานาชาติ หลกัสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
66.  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอัตราพิเศษเฉพาะโครงการ 
       ความรวมมือของมหาวิทยาลัย 
67.  การปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  
       ประจําปการศึกษา 2563 
68.  ขอยกเลิกการเปนหนวยงานวิสาหกิจของศูนยสมารทฟารมมหาวิทยาลัย 
        วลัยลักษณ 
69.  ผลการคัดเลือกโครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรค 
70.  พิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนในโครงการรวมทุน   
       3 โครงการ และพิจารณา (ราง) สัญญาโครงการรวมทุน 3 โครงการ 
71.  โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร 
      และเภสัชศาสตร 
72.  ขออนุมัติหลักการกําหนดอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว ตามมาตรฐานฝมือ                             

9/2562 5 ตุลาคม 
2562 

73.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560  
     (เพ่ิมเติม) และประจําปการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) 
74.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
75.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
76.  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
77.  โครงการจัดตั้งสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
10/2562 9 พฤศจิกายน

2562 
78.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  
     (เพ่ิมเติม) และประจําปการศึกษา 2562  (เพ่ิมเติม) 
79.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
80.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาการจัดการ  
81.  การพิจารณาแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
82.  ขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.สุมาลี บุญมา 
       เปนรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมาร ี
83.  ขออนุมัติการจาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรรัชต  ไทยนะ เปนอาจารยสัญญาจาง   
       สํานักวิชาเภสชัศาสตร 

  84.  ขออนุมัติแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตร สํานักวชิารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
85.  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือน 
     เริ่มตนและสูงสุด ตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัย 
     วลัยลักษณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 
86.  ขออนุมัติการมอบอํานาจการแตงตั้งอาจารยพิเศษกรณีท่ีมีชั่วโมงสอนเกิน 
      รอยละ 50 ของรายวชิาจากสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณไปยังสภาวชิาการ 
87.  ขออนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปน 
      ผูพิจารณาอนุมัติกรณี มหาวิทยาลัยเสนอขอแตงตั้งอาจารยสัญญาจาง 
      ท่ีมีความเหมาะสมเปนผูบริหาร 

11/2562 21 ธันวาคม 
2562  

88.  ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  
     (เพ่ิมเติม) และประจําปการศึกษา 2562  (เพ่ิมเติม) 
89.  การพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน 
90.  การพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
91.  การแตงต้ังกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการท่ีพนจากการดํารงตําแหนง 
92.  การแบงสวนงานภายในสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
93.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ 
     แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .... 
94.  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมและ 
     สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพิการเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี  
     ประจําปการศึกษา 2563 
95.  การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
      และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว 
96.  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงิน 
     คาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง สังกัดศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ พ.ศ. .... 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

 
3. เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง  จํานวน 60 เรื่อง    
 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
1/2562 9 กุมภาพันธ 

      2562 
1.  ขออนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน  
     (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562)  
2.  ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2560 
3.  ขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
     ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
4.  ขออนุมัติยายหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
     ไปสังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
5.  ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและ 
     เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
6.  ขออนุมัติขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและ 
     นวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
7.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลกัสูตร 

2/2562 30 มีนาคม 
2562 

8.  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา  
    หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)  
    ในเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
9.  ขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. 2559) 
10.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
  97.  พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการเพ่ือคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการ 

       กองทุนมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ จํานวน 3 บริษัท 
98.  พิจารณาอนุมัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน และอาเซียนศึกษา ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา  
       2563 
99.  ขออนุมัติขอยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูรอน  
       ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 
100. พิจารณาอนุมัติการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร 
       วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย  
       (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)  
101. ขอความเห็นชอบการแตงตั้งรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร 
       นานาชาติ และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร 
 อัครราชกุมารี 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
3/2562 20 เมษายน 

2562 
11.  ขออนุมัติปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร 
12.  ขออนุมัติใหเลื่อนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
13.  ขออนุมัติใหเลื่อนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 
       อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ  
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
14.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
15.  ขออนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

4/2562 11 พฤษภาคม 
2562 

16.  ขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 
17.  ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอยาง 
       มืออาชีพ  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
18.  ขออนุมัติใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรท่ีเสนอขอปด     
      หลักสูตร ทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนโดยอนุโลม  
19.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลกัสูตร 

5/2562 8 มิถุนายน 
2562 

20.  ขอแกไขขอมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
21.  ขอเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 
      หลักสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2561) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
      บณัฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตร 
      นานาชาต ิ(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
22.  ขอเลื่อนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
       นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)  
23.  ของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี 
      สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
24.  ขออนุมัติใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรท่ีเสนอขอปดหลักสูตร   
      ทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนโดยอนุโลม 
25.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลกัสูตร 

6/2562 13 กรกฎาคม 
2562 

26.  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทองเท่ียว 
      และการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
27.  ขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง   
      พ.ศ. 2560)   
28.  ขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2560)   
29.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
7/2562 17 สิงหาคม 

2562 
30.  ขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ 
   (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
31.  ขอปดหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2557)   
32.  ขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
33.  ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปโตรเคมีและพอลิเมอร  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
34.  ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2562) 
35. ขออนุมัติเปลี่ยนเลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตร 
     นานาชาติ  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) แทนฉบับเดิม 
36.  ขอเปลี่ยนแปลงจุดเนนของสํานักวิชาวิทยาศาสตร สําหรับการประเมิน 
      คุณภาพ การศึกษาภายใน 
37.  ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการ 
       และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพระดับสากล (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 
        พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
38.  ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลกัสูตร 
39.   ผลการดําเนินงานของบรษัิทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 3 บริษัท ประจําป 
         งบประมาณ 2562  (ไตรมาส 4/2561 - 2/2562  เดือน ตุลาคม 2561 -  
        มิถุนายน 2562) 

8/2562 14 กันยายน 
2562 

40.  การปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 

9/2562  5 ตุลาคม 2562 41.  การปรับปรุงหลกัสตูรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
42.  ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  
      (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 
43.  ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตรและนวัตกรรม 
      (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 
44.  ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 
       และการออกกําลังกาย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

10/2562 9 พฤศจิกายน 
2562 

45.  การปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
46.  ขออนุมัติหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนตและสื่อ  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
47.  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป พ.ศ. 2563  

11/2562 21 ธันวาคม 
2562 

48.  การปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
59.  ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม  
      พ.ศ. 2563) 
60.  ขออนุมัติแกไขชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 

 
4. เรื่องเพ่ือทราบ  จํานวน 61 เรื่อง  
  

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง  
1/2562 9 กุมภาพันธ 

2562 
1.  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป 
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
    (ฉบับปรับปรุง)   
2.  การเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง  
     (Benchmark)  ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน   
3.  ผลรายรับ - รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส  
    1/2562  (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) 
4.  งบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2562 งวด 3 เดือน     
     (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) 
5.  การประมาณการกระแสเงินสดรับ - จาย ปงบประมาณ 2562  
6.  สรุปผลการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง    
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
7.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
     ของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
     รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2562    
8.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
     การปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2562 
9.  ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบและรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากสภาเภสัชกรรม 
10.  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันบัณฑิต 
      พัฒนบริหารศาสตร  กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
11.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 

2/2562 30 มีนาคม 
2562 

12.  งบกระแสเงินสดรับ - จาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไตรมาส                            
       (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)   
13.  การเชาอาคารเพ่ือใชเปนศูนยสุขภาพชองปากข้ันสูงและอาคารเรียน 
       วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
14.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง  
3/2562 20 เมษายน 

2562 
15.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

4/2562 11 พฤษภาคม 
2562 

27.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

5/2562 8 มิถุนายน 
2562 

33.  งบกระแสเงินสดรับ - จาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไตรมาส 2/2562  
      สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ตุลาคม 2561 -  
      มีนาคม 2562) และเงินทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน ณ วันท่ี 30  
      เมษายน 2562 
34.  ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 3 บริษัท  
      ประจําปงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4/2561 - 1/2562 เดือนตุลาคม 2561 -  
        มีนาคม 2562)  
35.  รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และรายงานงบการเงินของ 
      หนวยวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2562 งวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561  
      - มีนาคม 2562) 
36.  รายงานงบการเงิน ประจําปงบประมาณ 2561 
37.  นายไพฑูรย  หิรัญประดิษฐ ขอลาออกจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
      มหาวิทยาลัย 
38   การขอยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเรื่องอํานาจในการสั่งซ้ือ 
       หรือสั่งจาง  และการตรวจสอบพัสดุประจําป 
39.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

6/2562 13 กรกฎาคม 
2562 

40.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 

7/2567 17 สิงหาคม 
2562 

41.  รายงานคาใชจายคางเบิกขามป และเงินยืมคาบเก่ียวปงบประมาณ 2561  
       ท่ีเบิกจายในปงบประมาณ 2562 
42.  ผลงบประมาณรายรับ รายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 
43.  การเบิกจายรายการท่ีจัดสรรจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
44.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

8/2562 14 กันยายน 
2562 

50.  งบกระแสเงินสดรับ – จาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไตรมาส 3/2562  
      สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ตุลาคม 2561 –  
      มิถุนายน 2562) เงินทุนสะสมท่ีไมมีภาระผูกพัน และงบแสดงฐานะการเงิน  
      3 กองทุน ณ 26 กรกฎาคม 2562  
51.  รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รายงานงบการเงินของหนวย      
      วิสาหกิจ และรายงานงบการเงินสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ จํากัด งวด 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง  
52.  การลงทุนในหุนกูท่ีใหสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดอายุ (Puttable/Callable  
       bond) 
53.  การข้ึนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ 2563 
54.  การยินยอมใหกรมชลประทานใชท่ีดินเพ่ือดําเนินการโครงการกอสรางแกมลิง 
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
55.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป  
      พ.ศ. 2562 (การประเมินตนเอง) 
56.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

9/2562 5 ตุลาคม 2562 57.  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ- 
      วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ 
       แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
58.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562   

11/2562 21 ธันวาคม 
2562 

59.  ผลงบประมาณรายรับ รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
      (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   
60.  รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสํานักวิชา/วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
      2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
61.  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 

 
5.  เรื่องท่ีบรรจุเปนวาระลับ จาํนวน 44 เรื่อง 
 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
1/2562 9 กุมภาพันธ 

2562 
1.  อาจารย ดร.จิตประพัฒน  สายโสภา  รองทุกขคําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
     ท่ี 684/2561 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
2.  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนด 
     ตําแหนงของผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับท่ี 3)  
     พ.ศ. 2561 
3.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4.  การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560  
     ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
5.  รายงานผลการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
     ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แทนตําแหนงท่ีวางลง     

2/2562 30 มีนาคม 
2562 

6.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
7.  ขออนุมัติจางพนักงานสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 อัตรา  
8.  การพิจารณาชี้ขาดกรณีผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ  
     อุทธรณคําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี 1228/2561 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ 
     ลงวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
9.  การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเยียวยาคาขุดและถมดินโครงการกอสราง  
     อาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3/2562 20 เมษายน 
2562 

10.  ขออนุมัติการมอบอํานาจใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการจางอาจารย 
       สัญญาจาง และศาสตราภิชาน กรณีการจางตอเนื่อง 
11.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
12.  ขออนุมัติใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
       กรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงใหสภามหาวิทยาลัย 
       วลัยลักษณ พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
13.  ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากขอสังเกตการตรวจสอบรายงาน 
      ทางการเงิน สําหรับปท่ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ของมหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ 

4/2562 11 พฤษภาคม 
2562 

14.  การดําเนินการเพ่ือเยียวยาคาถมดินโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทย 
       พรอมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ตามสัญญาจางเลขท่ี  
       ๗/๒๕๕๗ 

5/2562 8 มิถุนายน 
2562 

15.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
16.  ขออนุมัติรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2561 
17.  ขอความเห็นชอบใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา 
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขยายเวลาในการพิจารณากรณีอาจารย ดร. 
      จิตประพัฒน สายโสภา รองทุกขขอใหทบทวนผลการพิจารณากําหนด 
      ตําแหนงทางวิชาการ  

6/2562 13 กรกฎาคม 
2562 

18.  คําพิพากษาคดีปกครองกรณีกิจการรวมคา พีวีที ฟองมหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ 
19.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิศ  ฤทธิ์แกว รองทุกขกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดมี  
      หนังสือเรียกใหผูรองทุกขชดใชเงิน 
20.  รายงานผลการสอบขอเท็จจริงกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยรองทุกขและ 
      รองเรียนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
21.  หนังสือขออภัยและขอโทษ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 

7/2562  17 สิงหาคม 
2562 

22.  การยื่นอุทธรณคดีปกครองกรณีกิจการรวมคา พีวีที ฟองมหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ 
23.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
24.  รายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงาน 
      ทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ของมหาวิทยาลัย  
      วลัยลักษณ 
25.  ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย  
      วลัยลักษณ 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี วันท่ี เรื่อง 
26.  การพิจารณาคืนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหแกนายอาคม    
       จิตรพานิช 

8/2562 14 กันยายน 
2562 

27.  การขอยกเลิกการคํานวณดอกเบี้ยเงินยืมแปลงสนประดิพัทธ 
      ของศูนยสมารทฟารม  
28.  พิจารณากรณีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราชขอใชท่ีดิน 
       ในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดสรรใหกับราษฎร 
29.  ขอใหตรวจสอบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 

9/2562 5 ตุลาคม 2562 30.  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีสํานักงานปลัดกระทรวง 
      การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอใหสภามหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณพิจารณาตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
31.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562 และการปรับ 
       คาตอบแทนรายเดือน ประจําปงบประมาณ 2563 ของอธิการบดี 

10/2562 9 พฤศจิกายน 
2562 

40.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
41.  รายงานผลการสอบขอเท็จจริงกรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       แจงใหสภามหาวิทยาลยัวลัยลักษณพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับ 
       เรื่องรองเรียน 

11/2562 21 ธันวาคม 
2562 

42.  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
43.  นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล มีหนังสือรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  
       และกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การลงนามสัญญา       
       ระหวางเอกชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
44.  ขอแกไขวันแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
      ของรองศาสตราจารย ดร.สหพัฒน บรัศวรักษ 
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45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 

    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด) 
  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย            (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) 
   เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  (นางปทิตตา  จวิธนาธปิสกุล) 
  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  (นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
          222 ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
  โทรศัพท์ 0 7567 3821, 0 7567 3817, 0 7567 3819 
  โทรสาร  0 7567 3846 
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