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สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 - 13.15 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) 

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธิการบดี  
รายงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสืบเนื่องจาก
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  
     รับทราบ  

 
ส่วนนติิการ 

ระเบียบวาระที่  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) - - 
ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2563 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 27 มกราคม 
2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) - - 
วาระที่  3.1  ขออนุมัติแต่ งตั้ งคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย             
วลัยลักษณ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น าเสนอ 

ส่วนสื่อสารองค์กร 
 

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

 อน ุม ัต ิ (ร่ าง ) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่ าด้วย            
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ....  ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ โดยขอให้แก้ไขข้อความ 
ดังนี้  
     1. ข้อ 30 (2.2) เดิม “...ต้องได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา       

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
แก้ไขเป็น “...พร้อมยื่นขอก าหนดแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา” และ             
ให้เพิ่มข้อยกเว้นแก่พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ และ
บุคคลภายนอกให้เหมือนกับกรณีของพนักงานสายวิชาการด้วย 
      2. ข้อ 31 เดิม “...และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...” ให้เพิ่มข้อความเป็น “...และ
มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย            
วลัยลักษณ์หรือจากศูนย์การแพทย์อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง”  
     3. ข้อ 13 (3) ขอให้ใช้ข้อความเดิมตามที่เสนอไปก่อน และ
ขอให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาในรายละเอียดว่า “การศึกษาในระดับ
อ่ืน ๆ” นั้น จะหมายความรวมถึงการศึกษาในระดับใดบ้าง เช่น              
(1) การศึกษาต่อหลังปริญญาเอกจะไม่ถือว่าเป็นคุณวุฒิ แต่เป็น
การศึกษาหาประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
หลังจากจบปริญญาเอกแล้ว (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาทางกฎหมาย 
“เนติบัณฑิต” จะไม่ถือว่าเป็นคุณวุฒิปริญญาโท แต่หน่วยงานของ
รัฐได้ก าหนดฐานเงินเดือนเท่ากับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเขียนก าหนดไว้ในระเบียบฯ ให้
ครอบคลุมตามที่สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ก าหนดไว้  ประกอบกับ              
ตามความในวรรคท้ายของข้อ 13 ก าหนดไว้ว่า “ ...การศึกษาใน
ระดับอ่ืน ๆ ให้เป็น ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร” ดังนั้น หาก
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาก าหนดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว
แล้วขอให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบฯ ต่อไป 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ....  
 

 อน ุม ัต ิ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย         
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ....   ตามที่คณะ 
กรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ โดยขอให้แก้ไขข้อความ ดังนี้  
    1. ข้อ ๕ แก้ค านิยาม “ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง ค่าใช้จ่าย      
ในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น 
    ๒. ข้อ 21 (2) แก้ไขเป็น “การเป็นกามโรค โรคเอดส์ โรคพิษ
สุราเร้ือรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษ”   
    ๓. ข้อ 21 ให้เพิ่ม “(6) การรักษาพยาบาลการเจริญพันธุ์                
ทางการแพทย์ รักษาผู้มีบุตรยาก กรณีเด็กผสมเทียมหรือช่วยการ
เจริญพันธุ์” 
    ๔. ข้อ 22 (2) แก้ไขเป็น “ครอบครัวของพนักงานย้ายถิ่นพ านัก
ถาวรไปอยู่ ในต่างประเทศ” ทั้ งนี้  กรณี เจ็บป่วยขณะอยู่ ใน
ต่างประเทศ ขอให้มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในระเบียบฯ ให้ชัดเจน 
เช่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะกรณีที่ได้รักษาพยาบาลจากศูนย์
การแพทย์ภายในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนกรณีที่พนักงานเดินทาง
ไปยังต่างประเทศ ขอให้พนักงานด าเนินการซื้อประกันภัยในการ
เดินทาง  
    ๕. หลังจากระเบียบฯ ฉบับนี้ ได้มี ผลบังคับใช้แล้ว ขอให้
มหาวิทยาลัยไปศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น สวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของบุพการี การป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิรับ
สวัสดิการที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิเฉพาะตน 
เป็นต้น โดยอาจเทียบเคียงกับระบบสวัสดิการให้แก่พนักงานของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง และค านึงถึงความสามารถ
ในการจ่ายของมหาวิทยาลัยด้วย  

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    ๖. ข้อ 22 (3) “เว้นแต่บุตรนั้นก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนุ  
ปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองและมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี” ให้ตัดข้อความในส่วนนี้ออก เพราะแย้งกับความใน
ส่วนต้น ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะคงข้อความนี้ไว้ ให้แสดง
เหตุผลประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงระเบียบในโอกาสถัดไป 

วาระที่ 3.4  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยระบบ
คลังหน่วยกิต พ.ศ. ....  

 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... 
ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
 1. ข้อ 3 ปรับค านิยาม “การเทียบโอนประสบการณ์” ใหม่
เพือ่ให้สื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้นโดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ เป็นการ
น าประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนซึ่งได้ท างานอยู่แล้วใน
สถานที่ท างาน มาเทียบว่าสามารถเข้าได้กับเนื้อหารายวิชาใดของ
การเรียนในระบบหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ าประสบการณ์การท า งานดั งกล่ าวมีผลสัมฤทธิ์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ   
     2. ข้อ 9.1 แก้ไขเป็น “ผู้สมัครจะมีสถานภาพเป็นผู้เรียนเมื่อได้
ขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว” 
 3. ข้อ 16 เด ิม “หร ือจากสถาบ ันอุดมศึกษาที ่ม ีบ ันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน” แก้ไขเป็น “หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรอง”   

4. ข้อ 22.2 เดิม “ประสง” แก้ไขเป็น “ประสงค์” 

ศูนย์บริการการศึกษา 

ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

  
 
 อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
(เพิ่มเติม) จ านวน 1 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.2 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                 
วลัยลักษณ์ 

 อนุมัติแต่งตั ้งให้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ                   
เป็นรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
ทั ้งนี ้ ตั ้งแต ่ว ันที ่ 13 ก ุมภาพันธ ์ 2564 เป ็นต ้นไป  ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ น าเสนอ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  4.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน        
ในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 3 ฉบบั 
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ ดังนี้  
 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. .... 
 2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. 
 3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
 

วาระที่  4.1.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้น
เงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้น
เงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
น าเสนอ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
 

วาระที่  4.1.5 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานการก าหนดระดับการลงโทษวินัยและ
จรรยาบรรณ พ.ศ. .... 

 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานการก าหนดระดับการลงโทษวินัยและจรรยาบรรณ                
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ โดยขอให้
แก้ไขข้อความในทุกจุดที่มีค าว่า “และ/หรือ” เป็น “และ” หรือ 
“หรือ” ค าใดค าหนึ ่งให้ตรงกับบริบทของประโยคหรือความ

ส่วนนติิการ 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชัดเจนของข้อความนั ้น ๆ ก่อนน าประกาศฯ เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป 

วาระที่  4.1.6  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
อัตราค่ าตอบแทนวิ ช าชีพแพทย์มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ โดยขอให้แก้ไขข้อความ
ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าแรก กลุ่มที่ 3 หลักเกณฑ์                   
ข้อ 10) เป็น ดังนี้ “ระดับอนุสาขาที่แพทย์ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็น
แพทย์ประจ าบ้านในปีสุดท้ายหรือได้รับวุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสือ
อนุมัติ (อว.) แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบสาขาอาชีพ           
เวชกรรมในอนุสาขาของสาขาที่ก าหนดเป็นสาขาหลักอยู่แล้ว” 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.7 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลส าหรับพนักงานชาวต่างประเทศ 
พ.ศ. .... 

 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ส าหรับพนักงานชาวต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลน าเสนอ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.8 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานและ
ลูกจ้าง สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
พ.ศ. .... 

 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานและลูกจ้าง สังกัด
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี  พ .ศ.  . . . .  ตามที ่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.9 ขออนุมัติการต่อสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ านวน 3 บริษัท 

 อนุมัติให้ต่อสัญญา บลจ. กสิกรไทย จ ากัด บลจ. ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด และ บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อีก 1 ครั้ง โดยสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้ง 3 บริษัท (ระยะเวลา 1 ปี                    
18 วันจากสัญญาเดิม) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
น าเสนอ 

ส่วนการเงินและบญัช ี
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.10 ขออนุมัติ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) 

 อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามที่คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินน าเสนอ 

 ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  4.1.11 ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จากเงิน
สะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตร
นานาชาติเพิ่มเติม 

 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จากเงินสะสมของ
หน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติม 
จ านวน 1,828,590.00 บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินน าเสนอ 

ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  4.1.12 ขอความเห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนส านักวิชา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 เห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนส านักวิชา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินน าเสนอ  

ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  4.1.13 ขออนุ มั ติ หลั กสู ต รปรั ชญาดุ ษฎีบัณฑิ ต  ส าขา
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 
 
 
  

 อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยขอให้ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
น าความเห็น ในประเด็นต่อไปนี้ ไปปรึกษากับศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อปรับแก้ไขเนื้อหาในหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
มากข้ึน ดังนี้ 
    1. การเขียน Program Learning Outcome ให้มีความชัดเจน
และเป็นไปตามมาตรฐาน TQF และตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้  
    2. ขอให้ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาในแต่ละแผนการเรียน         
ให้ชัดเจน 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่ 4.1.14  ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

 อนุม ัต ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยขอให้

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
แก้ไขการเขียน Program Learning Outcome ให้มีความชัดเจน
และเป็นไปตามมาตรฐาน TQF และตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ 
     อนึ ่ง  เพื ่อให้การจัดท าหลักส ูตรต่าง ๆ เป ็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีความชัดเจนตามมาตรฐาน TQF และตามที่สภา
วิชาชีพก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนี้มา
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื ่อให้ความรู ้แก่คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระที่ 4.1.15 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

  อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2564) ตามที่สภาวิชาการเสนอ โดยขอให้แก้ไขการเขียน 
Program Learning Outcome ให้มีความชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐาน TQF และตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ 
 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพร้อมทั้งในระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก โดยขอให้น าหลักสูตรทั้ง 2 ระดับ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งเดียวกัน 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร 

      
 1. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการในการประชุม       
คร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้   
 2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการในการประชุม            

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 



   

 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  ครั้งที่ 1/2564 (วันเสาร์ที ่13 กุมภาพันธ ์2564)                                                                                            หน้า ๙ จาก 11 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้   

วาระที่  4.2.2 ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมี เภสัชกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และใช้แทนฉบับเดิม 

 อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักส ูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) และใช้แทนฉบับเดิม ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.3 ขออนุมัติปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) แบบไม่สมบูรณ์ 

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบไม่
สมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 
 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.4 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) แบบไม่สมบูรณ์ 

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
นวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
แบบไม่สมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.5 ขออนุมัติป ิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ) แบบไม่
สมบูรณ์ 

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แบบไม่สมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการ
น าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.6 ขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
บริการและการจัดการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพระดับ
สากล หล ักส ูตรนานาชาต ิ (หล ักส ูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) แบบสมบูรณ์ 

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริการ
และการจัดการท ่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพระดับสากล หล ักส ูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภา
วิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.7 ขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) แบบสมบูรณ์  

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แบบสมบูรณ์ 
ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.2.8 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เคมี (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) แบบสมบูรณ์ 
 อนุมัติ ให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการ
น าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.9 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) แบบสมบูรณ์ 

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
เชิงค านวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบสมบูรณ์ ตามที่
สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่ 4.2.10 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562 

  
     ขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  5.2 ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4/2563 
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

     ขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป ส่วนการเงินและบญัช ี

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีมติให้สภา
มหาวิทยาลัยน าประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มา
ใช้โดยอนุโลม 

       
 รับทราบ 
 

 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

วาระที่ 6.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา 

      รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบทวิภาค) ของวิทยาลัย
นานาชาติ จ านวน 3 ราย และภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ระบบ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ไตรภาค) ของส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 5 ราย 
ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

วาระที่ 6.3 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564       รับทราบก าหนดการประชุม ดังนี้  
    1. วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม 2564  
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน  (Retreat) 
ระหว่ า งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและฝ่ ายบริหาร
มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
    2. วันจันทร์ที่  29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.                
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ณ มหาวิทยาลัย                  
วลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย       
วลัยลักษณ์ครบปีที่ 29 ในช่วงเช้าก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)  - - 
 

นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์


