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สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 - 13.50 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) 

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 เรื่องแจ้งจากอธิการบดี (ไม่มี) - - 
ระเบียบวาระที่  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) - - 
ระเบียบวาระที่  ๒ 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2563 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังพิเศษ/2563  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2563 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.3 รายงานผลการด าเนนิงานสบืเนือ่งตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

 รับทราบ 
 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) - - 
วาระที่  3.1  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้นายธีระชัย  เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏบิัติการวิจัย พ.ศ. .... 

 ขอให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   
ไปพิจารณาก าหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบฯ อย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้ครบถ้วนและมีความชัดเจนส าหรับถือปฏิบัติต่อไปเนื่องจาก 
จะมีผลกระทบต่อพนักงานมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่และบุคคล 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานบุคคลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

1. ข้อ ๖ วรรคสอง ให้ใช้ข้อความ ดังนี้ “ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ได้เป็นรายกรณี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ” 

2. ข้อ 8 วรรคท้าย ได้ก าหนดไว้ว่า “พนักงานที่ได้รับทุนตาม 
(2) (ทุนที่บุคคล นิติบุคคลหรือรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศให้แก่
มหาวิทยาลัย) และ (3) (ทุนที่บุคคล นิติบุคคล หรือรัฐบาลทั้งใน
และต่างประเทศให้แก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยโดยตรง หากได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดจากมหาวิทยาลัยให้ถือว่าเป็น
ทุนของมหาวิทยาลัยด้วย” ที่ประชุมเห็นว่ากรณีที่พนักงานใช้ทุน
ส่วนตัว  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นทุนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากพนักงาน
ต้องชดใช้ย่อมเป็นการชดใช้ทุนเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือนของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงขอให้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ให้ชัดเจน   

3. ข้อ ๑๒ วรรคท้าย ให้ใช้ข้อความ ดังนี้ “การลงมติของ        
ที่ประชุม ให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยให้
ถือเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”   

4. ข้อ 13 (3) เดิม “การศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
หรือการศึกษาในระดับ อ่ืน  ๆ  ใ ห้ เป็น ไปตามประกาศของ
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัย หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร” แก้ไขเป็น “การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma) หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 
Graduate Diploma) ...” เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 16 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และให้
เขียนค าจ ากัดความไว้ในระเบียบฯ ด้วย 

5. ข้อ 14 (3) ให้ใช้ข้อความดังนี้  “มีต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ระดับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปก่อนวันที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาไปศึกษา ยกเว้นกรณีสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่มีความ
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะ 
กรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด โดยให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย”    

6. ข้อ 16 ได้ก าหนดไว้ว่า “พนักงานหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาของ
ทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อรายงานต่ออธิการบดี” เพื่อเป็นหลักประกันว่า
มหาวิทยาลัยได้ดูแลพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไปศึกษาต่อเป็น
อย่างดี จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ท าหน้าที่วิ เคราะห์ผลการศึกษา อาทิ  ผล
การศึกษานั้นตรงตามสาขาที่ขอลาไปศึกษาต่อหรือไม่ หรือระหว่าง
ที่ลาศึกษา มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่ เป็นต้น ก่อนรายงาน
ต่ออธิการบดี 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
7. ตามข้อ 28 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้

ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับเงินเดือนตาม
อัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันที่ได้รับอนุมัติเต็มจ านวนระหว่างระยะ 
เวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย” 
นั้น ที่ประชุมมีข้อสงสัยว่า กรณีพนักงานศึกษาเกินก าหนดเวลา 
หรือกลับมาก่อนเวลาเพราะไม่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาในประเด็น “เต็มจ านวนระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ” 
อย่างไร  

8. กรณีพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่อยู่ในเงื่อนไขของ
สัญญาแต่มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามสัญญา         
โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการและเงื่อนไขการชดใช้ทุน        
ที่เข้มงวดเกินไป ดังนั้น ควรมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้อธิการบดีหรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณา
เพิ่มเติมได้ในบางกรณี และควรพิจารณาทบทวนกรณีที่พนักงาน
เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยรุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน โดยพนักงานผู้นั้นหรือทายาทไม่
ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินและเบี้ยปรับให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้
เป็น ไปตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ 

9.  ข้อ 31 (2) กรณีส าเร็จการศึกษา (2.2) ได้ก าหนดไว้ว่า 
“พนักงานต้องได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา ยกเว้นพนักงานที่ได้รับ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อนไปศึกษา ต้องได้รับการ
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 2 ปี หาก
พนักงานไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้งดการขึ้น
เงินเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ และเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้สิ้นสุดสญัญาจ้าง” และข้อความในส่วนอ่ืน 
ๆ ที่ก าหนดไว้ในลักษณะของการลงโทษ นั้น  

ที่ประชุมเห็นว่า การงดขึ้นเงินเดือนเป็นการลงโทษทางวินัยและ
การให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของ
พนักงานซึ่งโดยหลักการแล้วมหาวิทยาลัยควรวางระเบียบฯ โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้คนดีและคนเก่งที่มีความตั้งใจในการ
พัฒนาตัวเองได้เกิดความรู้สึกว่ามีขวัญและก าลังใจ ในขณะเดียวกัน
ระเบียบฯ จะต้องมีหลักเกณฑ์หรือมาตรการบางด้านที่ใช้บังคับกับ
คนบางกลุ่มที่อาจเป็นคนที่คิดจะเอาเปรียบมหาวิทยาลัย แต่ไม่ควร
ให้มีผลกระทบที่มีความตั้งใจดี หากวางระเบียบฯ แล้วท าให้คนดี
และคนเก่งมีขวัญและก าลังใจลดลงแสดงว่าระเบียบฯ ไม่ดีและไม่
เหมาะสม   

10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ใช่เป็นส่วนราชการแต่มีฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ระบบการบริหารงานบุคคลโดย
ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย และพนักงานสายวิชาการ
เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการบริหารงาน
บุคคลเป็นอันดับแรก เช่น การให้เงินเดือนแรกเข้าแก่อาจารย์ที่
ส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญา เอกมากกว่ าอาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยในส่วนราชการจ านวน ๓ เท่า เป็นต้น ดังนั้น
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยไม่ควรน าเอาหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ออกจากส่วน
ราชการมารวมใน (ร่าง) ระเบียบฯ เช่น มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการมีระดับโทษทางวินัย ๕ สถาน คือภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน 
ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี
ระดับโทษเพียง ๓ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ งดบ าเหน็จความชอบ และ
ปลดออก โดยไม่มีโทษ “ตัดเงินเดือน” และ “ลดเงินเดือน” เพราะ
จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อพนักงาน   

วาระที่  3.3 การพิจารณาหลักการและแนวทางของโครงการร่วม
ทุนโรงเรียนนานาชาตบิริติชปัญญาดี นครศรีธรรมราช          
และขออนุมัติ (ร่าง) สัญญาร่วมทุนโครงการโรงเรียน
นานาชาติฯ 
 

     เห็นชอบในหลักการและแนวทางของโครงการร่วมทุนโรงเรียน
นานาชาติบริติชปัญญาดีนครศรีธรรมราช โดยขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) สัญญาฯ ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน
ขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   

1. โดยหลักการแล้วมหาวิทยาลัยเป็นเพียงผู ้ให้ใช้พื ้นที่
ส าหรับการจัดตั้งโรงเรียนฯ เท่านั้น ส่วนการบริหารจัดการเป็น
เรื ่องของโรงเร ียนฯ ซึ ่งจะต้องไม่ละเมิดสัญญาและไม่ท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย ดังนั้น ขอให้ก าหนดข้อห้ามไว้
ในสัญญาให้ชัดเจนโดยเฉพาะการน าชื่อของมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การด าเนินการเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการของโรงเรียน เช่น 
การประชาสัมพันธ ์ หร ืออ ้างว ่า เป ็นการด าเน ินงานร ่วมกับ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

2. ขอให้ทบทวนข้อ 3.13 ในประเด ็นที ่ก าหนดไว ้ว ่า
หลักส ูตรการเร ียนการสอนจะต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย โดยให้ยึดถือหลักการว่า โรงเรียนฯ จะต้องได้รับ  

ศูนย์บริหารทรัพย์สนิ 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การจดทะ เบ ียน จ ัดตั ้ง สถานศ ึกษา เอกชนซึ ่ง ม ีส าน ักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู ้ก ากับการจัด
การศึกษาอยู่แล้ว และในเรื่องการเปิดสอนนั้นขอให้โรงเรียนฯ น า
หล ักฐานมาแสดงต่อมหาว ิทยาล ัยว ่าหลักส ูตรได้ผ ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายแล้ว 

3. เมื ่อครบระยะเวลา 30 ปีตามสัญญาแล้ว ที่ดินซึ่งเป็น
ที่ตั้งโรงเรียนฯ ยังคงเป็นของมหาวิทยาลัย และผู้ร่วมทุนจะต้อง
ส่งคืนพื้นที่พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้เพื ่อมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้  
หากผู้ร่วมทุนไม่ประสงค์ที่จะด าเนินกิจการของโรงเรียนฯ ต่อไป
อีก มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ด าเนินการต่อไปอย่างไร เช่น ขณะนั้นอาจมีนักเรียนที่ก าลังศึกษา
อยู่และยังไม่ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

4. ข้อให้เพิ่มมาตรการการก ากับดูแลในการบริหารโครงการ
ให้ชัดเจนด้วย 

ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 
2563 (เพิ่มเติม) 

  
 
 อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) รวม
จ านวนทั้งสิ้น 3 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.2 การพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์  อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.3 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

 อนุมัติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร  
ซึ่งเป็นอาจารย์สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ศูนย์สุขภาพช่องปากข้ันสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง        
4 ปี 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการ        
ให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้  

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

เป็นรองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธกิจ มานะจิตต์  เป็นกรรมการ 
4. นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล  เป็นกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ เป็นกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นกรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  เป็นกรรมการ 
8. ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
9. นางสาวชุติมากร ชลสาคร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางศิรภัสสร บุญผาสุข  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

      คณะกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้  ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ศูนย์บริหารทรัพย์สนิ 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี

การศึกษา 2563 
 อนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร  

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ  
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ  

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์  

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) 
เป็นกรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) เป็น
กรรมการ   

6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ  
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และ
การตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร                   
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และการ
ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  4.1.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยระบบ
คลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 

   ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต 
พ.ศ. 2564 ตามหลักการและแนวทางดังต่อไปนี้ แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

ศูนย์บริการการศึกษา 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ก าหนดไว้เฉพาะเรื่องการศึกษาในระบบ

และการศึกษานอกระบบ ยังไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย 
จึงขอให้ก าหนดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทั้ง 3 ระบบ  

2. ข้อ 3 ให้เพิ่มค านิยาม “การศึกษาตามอัธยาศัย” และ 
“วุฒิบัตร”   

3. ขอให้ตัดข้อ 6.2 ออก เนื่องจากไม่ได้เป็นคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเข้าศึกษา หากแต่เป็นการบอกสถานภาพของผู้เรียนเท่านั้น  

4. ข้อ 18 เดิม “ระบบธนาคารหน่วยกิต” แก้ไขเป็น “ระบบ
คลังหน่วยกิต” 

5. ข้อ 19 ขอให้ก าหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนผลลัพธ์
การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ให้ชัดเจน เพราะยังไม่มี
ความใดที่แสดงถึงการเทียบโอนประสบการณ์ 

วาระที่  4.1.8 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยขอให้
ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ขอให้เปลี่ยนข้อความ จาก “นักศึกษาผู้พิการ” เป็น 
“นักศึกษาพิการ” และจาก “ผู้พิการ” เป็น “คนพิการ” 

2. ลักษณะความพิการ ควรครอบคลุม 9 ประเภทตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งในข้อ 1 ยังไม่มีในส่วนของความพิการที่มีความ
บกพร่องทางสุขภาพ  

3. ข้อ 3 ขอให้เพิ่มรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการ          
ในคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านนักศึกษาพิการ 

ศูนย์บริการการศึกษา 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.9 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เร่ือง แนว

ทางการปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  4.1.10 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ า
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

   เห็นชอบให้แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
      (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (นายธีระชัย         
เชมนะสิริ)  เป็นประธาน             
  (2) อธิการบดี เป็นรองประธาน    
  (๓) ผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ   
  (4) ผู้แทนจากสภาวิชาการ 1 คน (รองศาสตราจารย์ ดร. 
พูลพงษ์ บุญพราหมณ์) เป็นกรรมการ  
  (๕) ผู้แทนคณาจารยป์ระจ า 2 คน (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
นายแพทยช์ัยวฒัน์ ฤกษ์สวสัดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  
เกิดทองมี) เป็นกรรมการ               
  (6) ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวชิา จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ  
  (7) ผู้แทนจากผู้ด ารงต าแหนง่หัวหนา้สว่น หรือเทียบเทา่ซึ่งมาจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้ส่วนหรือเทียบเทา่ด าเนนิการเลือกกนัเอง 
จ านวน 1 คน เปน็กรรมการ  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย/ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ  
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  (8) ผู้แทนจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป      
ซึ่งมาจากการให้แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อพนักงานที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงานละ 1 คน หลังจากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อด าเนินการเลือกกันเองจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  
  (๙) รองอธิการบดีที่อธิการบดีก าหนด (รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ส าหรับกรรมการตาม (3) (6) (7) และ (8) นั้น ขอให้ประธาน
และเลขานุการร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ 
แล้วน ารายชื่อเสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตามล าดับ หลังจากนั้นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคร้ังต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
  (1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
มหาวิทยาลัยที่ไม่มีหน้าที่ประจ าในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) เป็นประธาน  
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อีกจ านวน ๔ คน เป็นกรรมการ 
  (3) ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยและ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  
   ส าหรับกรรมการตาม (2) นั้น ให้ประธานและเลขานุการ
ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯ ว่าด้วย
กฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบฯ พ.ศ. 2563 ก าหนดไว้แล้วน า
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รายชื่อเสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามล าดับ หลังจากนั้นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยที่ไม่มีหน้าที่ประจ าในการ 
บริหารงานของมหาวิทยาลัย (นายบุญชู ประสพกิจถาวร) เป็น
ประธาน 
   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จ านวน 6 คน เป็นกรรมการ  
   (3) รองอธิการบดีที่ได้รับการมอบหมายให้ท าหน้าที่ด้านกิจการ  
สภามหาวิทยาลัยหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น
เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)    
เป็นเลขานุการ 
    ส าหรับกรรมการตาม (2) นั้น ให้ประธานและเลขานุการ
ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯ ว่าด้วย
การก ากับดูลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้แล้วน า
รายชื่อเสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามล าดับ หลังจากนั้นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล) เป็นประธาน 
  (2) อธิการบดี เป็นรองประธาน  
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  (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 คน            
(นายรุจาธิตย์ สุชาโต และคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี จ านวน 3 คน เป็น
กรรมการ 
    (5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ เป็นกรรมการ  
  (6) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนออีกหนึ่งคน (รองอธิการบดฝีา่ย
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    ส าหรับกรรมการตาม (4) และ (5) นั้น ให้ประธานและ
เลขานุการร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้แล้ว
น ารายชื่อเสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามล าดับ หลังจากนั้นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
5. คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ ามหาวิทยาลัย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย (ศาสตราจารย์ 
ดร.อุดม ทุมโฆสิต) เป็นประธาน  
     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
กฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็น
กรรมการ 
     (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมาย หรือจาก
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
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     (4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
     (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีก าหนดเป็น
กรรมการ 
     (6) ให้อธิการบดีแต่งตั้งพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้า
ส่วน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วน 
เป็นเลขานุการ (อธิการบดีจะได้พิจารณาก าหนดต่อไป) 
 (7) นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ส าหรับกรรมการตาม (2) (3) และ (4) นั้น ให้ประธานและฝ่าย
เลขานุการร่วมกันพิจารณา ส าหรับกรรมการตาม (๕) เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการตาม (๖) และ (๗) ให้อธิการบดีพิจารณา ทั้งนี้ 
การเสนอชื่อและด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติให้เป็นไป
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2555 แล้วน ารายชื่อเสนอ
อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
หลังจากนั้นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  
6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายศิโรตม์ สวัสดิ์
พาณิชย์) เป็นประธาน 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 คน        
(นายสุทิน พรชัยสุรีย์) เป็นกรรมการ 
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      (3) บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 (4) รองอธิการบดีที่อธิการบดีก าหนด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) เป็นเลขานุการ 
 ส าหรับกรรมการตาม (3) นั้น ให้ประธานและเลขานุการร่วมกนั
พิจารณาเสนอชื่อและด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ แล้วน ารายชื่อเสนออธิการบดี
และนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ หลังจากนั้นให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 7. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
      (1) ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิที่ ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์) เป็นประธานกรรมการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง)  
      (2) ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
(ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์) เป็นกรรมการ (เพิ่มเติม) 
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 24 ตุลาคม 2565 

วาระที่  4.1.11 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย ในวันที่  29 - 30 มกราคม 2564 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย/ 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.12 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 รับทราบ และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ตรวจสอบก าหนดการของแต่ละท่าน แล้วให้น ามาพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งในการประชุมคร้ังต่อไป  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร 

      
 อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
จ านวน 6 หลักสูตรตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยมีข้อสังเกตว่า
ควรปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของทั้ง 3 
หลักสูตรให้เป็นอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพราะจะมีผลต่อ
การประเมินหลักสูตร 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 ขอให้ปรับแก้หลักสูตรฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้ แล้วน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  

1. ใ ห้ เพิ่ ม  Learning Outcome ด้ านที่  6  ทักษะปฏิบัติ  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ ส าหรับผลงานทางวิชาการที่เกิน ๕ ปีขอให้ตัด
ออก 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/
ส านั ก วิ ช า วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

วาระที่  4.2.3 ขอปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามข้อแนะน า
ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร สภา
การแพทย์แผนไทย 

 อ นุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ แ ก้ ห ลั ก สู ต ร ฯ  ต า ม ข้ อ แ น ะ น า ข อ ง 
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร สภาการแพทย์แผนไทย 
และขอให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การ
เขียน Learning Outcome ด้ านที่  6  ใ ห้มีความชัด เจนตาม
มาตรฐาน TQF และตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ ทั้งนี้  ในการ
ปรับแก้ขอให้หารือกับศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
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(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อจะได้น าหลักสูตรฯ 
เสนอสภาการแพทย์แผนไทยได้ทันตามก าหนดเวลาต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวทิยาลัย 

  
     ขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 

       
 รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา ประจ าภาคการศึกษา 1/2563 ของส านักวิชาการจัดการ 
จ านวน 2 คน และของส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน       
8 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 
 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่ 6.2 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563       รับทราบก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 
ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป         
ณ ห้อง  Sukhumvit 2 โรงแรม JW Marriott Bangkok ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)  - - 
  
 

นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 


