
   

 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  ครั้งที่ 2/2564 (วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564)                                                                                            หน้า ๑ จาก 10 

สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 - 13.00 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย  

 
     รับทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้ง ดังนี้ คือ วันนี้เป็นวนั
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ครบปีที่ 29 ซึ่งถือว่าเป็น
วันส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดศาสนพิธี       
ในช่วงเช้าที่ผ่านมา จึงขออนุโมทนาไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกคนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก ดังนั้น ขอให้       
การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจประสบผลส าเร็จ มีความเป็น
เลิศยิ่ง ๆ ขึ้นไป และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธิการบดี  
การปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
     รับทราบ  

 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ระเบียบวาระที่  1.3 
วาระที่  1.3.1 

เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการ
สภาวิชาการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
     รับทราบมติที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติเลือกศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ 
วชิรขจร คณบดี ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ แทนอาจารย์ ดร.
นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 
2564 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2565 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแก้ไขหน้า 25 - 27 วาระที่ 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร ขอให้ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละหลักสูตร  

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) - - 
ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 
2563 (เพิ่มเติม) 

  
 
     อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) รวม
จ านวนทั้งสิ้น 177 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ  

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา/ศนูย์นวตักรรม
การเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.2 ขออนุมัติจ้าง Dr. Richard Ying Kit Fung ผู้เกษียณอายุ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี
อ่ืน ๆ  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณี
อายุเกิน 65 ปี) 

 อนุ มั ติ ใ ห้ จ้ า ง  Dr.  Richard Ying Kit Fung อ า ยุ  66 ปี   
ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์
สัญญาจ้างกรณีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบไม่เต็มเวลา) 
โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 504 หน่วยภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 40 
(คิดตามภาระงานขั้นต่ าตามประกาศเดิม คือ 1,260 หน่วยภาระ
งาน) เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 
2564 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด และให้ได้รับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เก้ือกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
 

วาระที่  4.1.3 แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย/ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 และประเมินผลฯ น าเสนอ โดยขอให้เพิ่มกิจกรรมการประชุม

ร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
วาระที่  4.1.4 รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประ เมิ นผลการด า เนิ น ง านของมหาวิ ทยาลั ย 
วลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ น าเสนอ ทั้งนี้ ในหัวข้อการปรับตัวของมหาวิทยาลัย
ต่อสถานการณ์การจัดการศึ กษาที่ เปลี่ ยนแปลงไป ขอใ ห้
คณะกรรมการฯ ติดตามผลให้ครอบคลุมถึงประเด็นการปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมด้วย 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย/ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

วาระที่  4.1.5 ขออนุ มั ติ แผนงบประมาณรายจ่ า ย  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม โดยขอยืมจากเงินสะสม
ที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพิ่มเติม โดยให้ยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติฯ จ านวน 9,138,650.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสาม
หมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินน าเสนอ 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ 

วาระที่  4.1.6 ขออนุ มั ติ แผนงบประมาณรายจ่ า ย  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม โดยขอยืมจากเงินสะสมที่
ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุงหอพัก
นักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

     อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพิ่มเติม โดยให้ยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) 
เพื่ อป รั บปรุ งหอพั ก นักศึกษา ศูนย์บริหารทรั พย์สิน จ านวน 
24,800,000 บาท (ยี่ สิ บสี่ ล้ านแปดแสนบาทถ้วน )  ตามที่  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินน าเสนอ โดยให้แนวทางในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. เนื่องจากที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยยืมเงินจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุน

ศูนย์บริหารทรัพย์สนิ 
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ทั่วไป) ไปใช้ส าหรับการด าเนินงาน โดยไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งมีผลท าให้
มหาวิทยาลัยเสียโอกาสจากเงินสะสมฯ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินไปพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ยืมเงิน
สะสมฯ เช่น ระยะเวลาในการคืนเงินยืมซึ่งไม่ควรนานเกินไป การคิด
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และจ านวนเงินคงเหลือของกองทุนที่พึงมี 
เป็นต้น 
      2. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ยืมเงินไปใช้ส าหรับการ
ด าเนินงาน ควรมีการจัดท าแผนส ารองในการคืนเงินยืมให้แก่
มหาวิทยาลัย  ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัยตาม
แผนหลักได้ 

วาระที่  4.1.7 ขออนุ มั ติ แ ผน งบประมาณรายจ่ า ย  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม โดยขอจัดสรรจากเงิน
สะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุง
ระบบระบายน้ า ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพิ่มเติม โดยให้จัดสรรจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุน
ทั่วไป) เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ าในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ จ านวน 27,000,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท
ถ้วน) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินน าเสนอ 

ส่วนอาคารสถานที ่

วาระที่  4.1.8 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
หลัก เกณฑ์และ อัตราการจ่ าย เ งินค่ าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

 อนุมัติ  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การรักษาทาง ทันตกรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... โดยขอให้คณบดีวิทยาลัยทันต-
แพทยศาสตรน์านาชาติฯ ไปพิจารณาเพิ่มค านิยามของผู้ปฏิบตัิงานที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาทางคลินิกทันตกรรม อาทิ ผู้จัดการ ผู้ช่วย
ผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน ในข้อ 5 มีความชัดเจน
มากขึ้น และให้น า (ร่าง) ประกาศฯ เสนอนายธีระชัย เชมนะสิริ   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นให้น า (ร่าง) 
ประกาศฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.9 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม พ.ศ.... 

 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พ.ศ. .... ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินน าเสนอ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.10 กา รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา รส ร ร หา อธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     1. เ ห็นชอบให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อท าหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
(1) นายธีระชัย  เชมนะสิริ                ประธานกรรมการ 
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล    กรรมการ 
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
(3) ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์             กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอก)     
(4) นายสุรินทร์  สิรชิยานนท์                    กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด   
    นครศรีธรรมราชหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้)       
(5) นายศโิรตม์  สวัสดิ์พาณชิย์     กรรมการ 
    (ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์     กรรมการ    
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวชิาการเลือก 
    จากกรรมการสภาวิชาการ) 

 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(7) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวฒัน์ ฤกษส์วสัดิ์ถาวร  กรรมการ 
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยป์ระจ า)       
(8) ………………………………………………………..              กรรมการ 
    (ผู้แทนพนักงานสายปฏบิัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)          
(9) นายทรงวุฒิ  พฒัแก้ว                กรรมการ 
    (นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ)์    
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลูสิทธิ์  หิรัญสาย          เลขานกุาร 
      (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
(11) นายบรรจงวิทย์  ยิง่ยงค์        ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
     2. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหนังสือเรียน
เชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในล าดับที่ (3) และ (4) มาเป็น
กรรมการสรรหาอธิการบดีอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ หากแต่ละท่าน   
ไม่สามารถรับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอให้น ารายชื่อส ารอง
ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้เพื่อติดต่อเรียนเชิญต่อไป 
     3. ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการสรรหาอธิการบดีในส่วนของผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป 1 คน ตามข้อ 6 (7) (กรรมการล าดับที่ 8) 
แล้วให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาลงนามต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร 

      
 1. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 24 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการในการประชุม       
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นชอบไว ้  

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการในการประชุม            
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบไว้   

วาระที่  4.2.2 ขอยกเลิกการปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 อนุมัติให้ยกเลิกการปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562 

  
    รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา 
และระดับมหาวิทยาลัย) โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับระบบ WUQA  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลง
คู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จาก Version 3.0 เป็น Version 
4.0 การเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวง การจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
      2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร 
ที่ได้รับผลการประเมินฯ อยู่ในระดับพอใช้ 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

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

     รับทราบ ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  5.3 ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้น
จริง ประจ าปีงบประมาณ 2564 งวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
ธันวาคม 2564) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระ
ผูกพัน ณ 31 ธันวาคม 2563 

     รับทราบ ส่วนการเงินและบญัช ี
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  5.4 ร า ย ง านงบการ เ งิ น มหา วิ ทย าลั ย วลั ยลั กษณ์   

หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และโครงการ
หลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ  2564  
งวด 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

   รับทราบ ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  5.5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

    เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ น าเสนอ 
โดยมีข้อเสนอแนะในการน าเสนอข้อมูลในปีถัดไป ดังนี้ 
     1. ขอให้น าเสนอจุดเด่นและผลสัมฤทธิ์ของงานด้านต่าง ๆ เป็น
ช่วงปีเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน 
     2. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในในประเด็นต่าง ๆ ขอให้
คณะกรรมการฯ รายงานผลด าเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
การแต่งตั้งนายบุญชู  ประสพกิจถาวร เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

       
 รับทราบ 
 

 
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

วาระที่ 6.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ เรียนของมหาวิทยาลัย และ 
การพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พ.ศ. 2564 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 ของนายกสภามหาวิทยาลัย 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

      รับทราบ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่ 6.3 การรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 2 ฉบับ 

 รับทราบ - 

วาระที่ 6.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา 

  รับทราบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ ดังนี้ 
     1. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบทวิภาค)  ของบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน 1 ราย  
     2. ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ระบบไตรภาค) ของส านัก
วิชาการจัดการ จ านวน 2 ราย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน  
1 ราย และส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
     3. ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระบบไตรภาค) ของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
     4. ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระบบไตรภาค) ของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 ราย 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
 

วาระที่ 6.5 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564     รับทราบก าหนดการประชุม ครั้งที ่ 3/2564 ในวันเสาร์ที่8 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ 
ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพมหานคร 
อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
วาระที่  7.1 

เรื่องอื่น ๆ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงาน                                     
และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  

 
 อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร         
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และการ
ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ น าเสนอ โดยแก้ไขข้อ 20 (2) 
จากเดิม “มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 

 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ห้าปี” แก้ไขเป็น “มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี” 

วาระที่  7.2 กฎกระทรวง  กา รจั ดกลุ่ ม สถาบั น อุดมศึ กษ า  
พ.ศ. 2564 

     1. รับทราบกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2564 
     2. ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปปรึกษาหารือเพื่อเลือกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมก าหนดไว้ในกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นกรรมการ โดยคณะ 
กรรมการมีหน้าที่ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่กลุ่มสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด เพื่อด าเนินการตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

นางปทิตตา  จิวธนาธปิสกุล 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 


