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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีสภา
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและมีอ านาจหน้าที่เฉพาะ
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ อาทิ (1) วางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ (3) อนุมัติ การเปิดสอน หลักสูตรการศึกษาและให้ปริญญา (4) อนุมัติการจัดตั้งหน่วยงาน
และการแบ่งส่วนงาน (5) ก าหนดนโยบายการหารายได้ การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน (6) อนุมัติ
งบประมาณ (7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหาร โดยการท าหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ต้องเป็นไปตามหลักธรรมัตตาภิบาล (Self Good Government) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถตอบสนองต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563 ขึ้น        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ พนักงานและประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าสภามหาวิทยาลัย ส าหรับใช้
ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าสภา
มหาวิทยาลัยในปีต่อไป รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร หน่วยงานต่าง ๆ และประชาคมของ
มหาวิทยาลัยส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านรวมทั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ า
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกัน
พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยดีอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน
จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังสามัคคีเพ่ือขับเคลื่อนให้การด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไปและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565)ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ * 

กรรมกาสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 

(อธิการบดี) 

หมายเหตุ : * พ้นจากต าแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2563)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายนนทพล  นิ่มสมบุญ * ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 

นายบุญชู  ประสพกิจถาวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ * 

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.
กฤษฎา  เสกตระกูล 

หมายเหตุ : * พ้นจากต าแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล * 

นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น * นายธีระชัย  เชมนะสิริ 

หมายเหตุ : * พ้นจากต าแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ 

คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์ นายรุจาธิตย์  สุชาโต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
วัฒนพงศ์  เกิดทองมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อุดมศักดิ์  ดรุมาศ 
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในก ากับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียน
การสอนครอบคลุมทั้ งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน 

ช่วงเวลา/พ.ศ. เหตุการณ์/กิจกรรมส าคัญ 
2510 ชาวนครศรีธรรมราชรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
2522 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2527 จัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13 กันยายน 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสังกัดมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เพ่ือยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศต่อไป 
4 เมษายน 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมติจัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และอนุมัติให้จัดตั้ง

มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
20 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานชื่อว่า 

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 
29 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้เป็นวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย 

7 เมษายน 2535 ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  พ . ศ .  2535 
ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2535 

8 เมษายน 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
พระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์ท่านเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัย  

ความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์   
และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ช่วงเวลา/พ.ศ. เหตุการณ์/กิจกรรมส าคัญ 
24 มิถุนายน 2536  จัดตั้งส านักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กรุงเทพมหานคร 
10 มกราคม 2539  รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิม 

พระเกียรติในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปีของรัชกาลที่ 9 
21 มกราคม 2539   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานชื่อ 

“อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” 
29 มีนาคม 2539   สมเด็ จพระเจ้ าลู ก เธอ เจ้ า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลั กษณ์  อัครราชกุมารี   

เสด็จพระด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  

1 กรกฎาคม 2540  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าด าเนินงาน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

23 พฤษภาคม 2541   ขึ้นทะเบียนนักศึกษารุ่นแรก 
28 พฤษภาคม 2541  เปิดสอนวันแรก 

 
ปณิธาน   
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บ ารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพ่ือ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้
เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอ้ืออ านวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวัน
เสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยเน้น 

1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมี
ทัศนคต ิที่กว้างไกล 

2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง 
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
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วิสัยทัศน์   
            มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล 
 
ภารกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ 

2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการผลิตให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษา และ
แนะน าการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การส ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริ สุทธิ์และ
ศิลปะประยุกต์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
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โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563) 
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 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อก าหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วน
งานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกประกาศส าหรับหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานของหน่วยงานดังกล่าว 
5. อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย 
6. อนุมัตกิารเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด  

รวมทั้งการยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา 
7. พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี 

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้า

หน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
9. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งอัตรา

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน การบรรจุแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและ
ลูกจ้าง 

10. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ ออกข้อบังคับและวางระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
12. แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนี่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่

ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
14. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหาร 

  

อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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  ใน พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักส าคัญโดยได้
จัดประชุมจ านวน 10 ครั้ง และจัดท าระเบียบวาระเวียน จ านวน 1 ครั้ง ซ่ึงมีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 
 
1.  สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1.1 แผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562 
1.3 รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานทาง

การเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ ประจ าปีงบระมาณ 2563 งวด 3 เดือน  
1.4 รายงานงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ

รายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
1.5 ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.6 งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.7 รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ  รายงานงบ

การเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.8 ขออนุมัติแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.9 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 
1.10 ประมาณการกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

1.11 รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงาน         
งบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
  
  

ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563 
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2.  สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ประกาศ และ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 26 ฉบับ ดังนี้ 

 2.1 ระเบียบ จ านวน 10 ฉบับ ได้แก่ 
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน  

และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2563 
(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563 
(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาท างาน และการท างานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 
(5) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. 2563 
(6) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย  

ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563 
(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

พิจารณาการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานต าแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
(8) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2563 
(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ด าเนินงาน และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 
(10) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 

พ.ศ. 2563 
 
 2.2 ข้อบังคับ จ านวน 13 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากต าแหน่งการพ้นจาก
ต าแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อ านาจและหน้าที่ของพนักงาน
สายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2563 

(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สั ญญาจ้างปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากต าแหน่งการพ้นจาก
ต าแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงานอ านาจและหน้าที่ของพนักงานสาย
บริหารวิชาการ พ.ศ. 2563  

(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์
อาคันตุกะ พ.ศ. 2563 

(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ส าหรับหลักสูตร
นานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. 2563 

(6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2563 
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(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

(8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

(9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

(10) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และ
แต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2563 

(11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
พ.ศ. 2563 

(12) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
พ.ศ. 2563 

(13) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 
 
 2.3 ประกาศสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างส าหรับต าแหน่ง  
ที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563 

(2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2563 

(3) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

(4) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 2.4 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ..... (เพ่ิมชื่อปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์) 
   
3.  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 775 ราย  

 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่สมควรได้รับปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) รวมจ านวนทั้งสิ้น 771 
คน จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร จ านวน 41 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 645 คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน 70 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 19 คน 
 
4. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อก าหนดและประกาศ รวมถึงการน าข้อก าหนดและประกาศไปตีพิมพ์

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
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 4.1 ข้อก าหนด ว่าด้วยการจัดตั้งส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 (เปลี่ยนชื่อส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 

 
4.2 ประกาศ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา 
สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (แบ่งส่วนงานใหม่ภายในส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักวิชาศิลปศาสตร์ และส านักวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ) 

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา 
สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (แบ่งส่วนงานใหม่ภายในศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

(3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา 
สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 (แบ่งส่วนงานภายในส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 

(4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา 
สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 (แบ่งส่วนงานใหม่ภายในส านักวิชา 
ศิลปศาสตร์) 
   
5.  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด รวมทั้งการแก้ไข และปิดหลักสูตร และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

  5.1 อนุมัติหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย 
(1) หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จ านวน 14 หลักสูตร  

(1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

(1.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563) 
(1.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมยาและเครื่องส าอาง หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
(1.4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(1.5) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(1.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563) 
(1.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563) 
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(1.8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) 

(1.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) 

(1.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

(1.11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

(1.12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

(1.13) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(1.14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

(2) หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จ านวน 12 หลักสูตร  
(2.1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์หลักสูตร นานาชาติ(หลักสูตร

ใหม่พ.ศ. 2564) 
(2.2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2.3)  ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ชุ ม ช น  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2.4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2.5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 
(2.6)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2.7)  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
(2.8)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564)  
(2.9)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2.10)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2.11)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2.12)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
5.2 อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 129 หลักสูตร/กลุ่มวิชา 
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5.3 อนุมัติให้ปิดหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) 

(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(4) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

  
 5.4 อนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่   

(1) อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(2) อนุมัติใช้รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาศิลปะการประกอบอาหาร
อย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) แทนฉบับเก่า 

(3) อนุมัติงดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ในปีการศึกษา 2563 และเลื่อนเปิดรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษา 2564 

(4) อนุมัตหิมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 
(5) อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะของ สกอ. และขอใช้แทนฉบับเดิม 
(6) อนุมัติให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ไปสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
(7) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(8) อนุมัติให้ปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตาม

ค าแนะน าของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย 
(9) อนุมัติโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์

ในสังกัด พร้อมอัตราว่างและนักศึกษาในหลักสูตรไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส านักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

(10) ปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
    
6.  สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ 

และหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์  และ
พนักงานสายวิชาการ ดังนี้ 
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(1) แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
(2) แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
(3) แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
(4) อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล (อายุ 68 ปี 6 เดือน) เป็นอาจารย์

สัญญาจ้าง สังกัดส านักวิชาเภสัชศาสตร์ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 
(5) อนุมัติให้จ้าง รองศาสตราจารย์ก าพล ประทีปชัยกูร ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 
(6) อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น

อาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 
(7) อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น

อาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 
(8) แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(9) แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(10) อนุมั ติ ให้ จ้ า ง  Emeritus Professor Dr.  Chun Che Fung ผู้ เ กษี ยณอายุ จ ากภายนอก

มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 
(11) อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์  วงศ์สิริฉัตร ผู้ เกษียณอายุจากภายนอก

มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณี
อายุเกิน 65 ปี) 

(12) แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
(13) แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
(14) แต่งตั้งผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ 
(15) แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ ์
(16) แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
(17) อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ (กรณีอายุเกิน  
65 ปี) 

(18) ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี เต็มเจริญ เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ส านักวิชาการจัดการ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 
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7.  สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการหารายได้และการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้  

(1) รับทราบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ
รายงานทางการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษประจ าปีงบระมาณ 2563 งวด 3 เดือน  (1 ตุลาคม2562 - 31 ธันวาคม 
2562) 

(2) รับทราบรายงานงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 รอบ 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระ
ผูกพัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

(3) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ไตรมาส 4/2562 - 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 และไตรมาส 2/2563 เฉพาะเดือนเมษายน 
2563) 

(4) รับทราบงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส 2/2563 ส าหรับงวด 6 
เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

(5) รับทราบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ  
รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 งวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 

(6) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตร
มาส 4/2562 - 2/2563 เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 

(7) รับทราบงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส 3/2563 ส าหรับงวด 9 
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มี
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

(8) รับทราบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ 
รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 งวด 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) 

(9) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(ไตรมาสที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

(10) รับทราบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ 
รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

(11) อนุมัติสัญญาโครงการร่วมทุน ได้แก่ สัญญาโครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุนโซล่าฟาร์ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนพ้ืนที่พาณิชย์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุน
หอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ า ณ  
สวนวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษา และโครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาตินานาชาติบริติช
ปัญญาด ี 

(12) อนุมัตอัิตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ 
(13) อนุมัติงบประมาณส าหรับช าระค่าถมดินโครงการศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 
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(14) อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. .... 

(15) อนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพนักกายภาพบ าบัด ส านักวิชาสหเวชศาสตร์   
(16) อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรพิเศษ) 
(17) อนุมัตอัิตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบทวิภาค 
(18) อนุมัตกิารจัดสรรเงินสะสมกองทุนทั่วไปเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(19) อนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการ

บริการ) 
(20) อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(21) อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิ คการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
(22) อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรพิเศษ) 
(23) รับทราบการบริหารเงินทุนมหาวิทยาลัยของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(24) รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ

ภาคเอกชน 
(25) รับทราบรายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2562 ที่เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 2563 
(26) รับทราบผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 

กันยายน 2563) 
(27) รับทราบรายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาส านักวิชา/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 

ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
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8.  สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการบริหารงาน และการเรียนการสอน ดังนี้   

(1) อนุมัติก าหนดปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(2) เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562 
(3) รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกรณีท่ีมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

 

9.  สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน และแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) อนุมัติแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563  
(2) อนุมัติแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
(3) อนุมัตกิารปรับประมาณการรายได้ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าประจ าปีงบประมาณ 2563 

และจัดสรรในงบกลาง เพ่ือใช้ส าหรับอุดหนุนรายจ่ายฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(4) อนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือการศึกษา

ระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จ านวน 10 ทุน 
(5) อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม งานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
(6) รับทราบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ ์
(7) รับทราบการปรับแผนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ใน

ปีงบประมาณ 2563 
(8) รับทราบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

 
10.  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงแต่งตั้งประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ แทน

ต าแหน่งที่ว่างลง ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปีการศึกษา 2562 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(4) ให้แนวทางในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(5) อนุมัติรายชื่อบุคคล/หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มหรือโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(6) แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทน

ต าแหน่งที่ว่างลง 
(7) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(8) แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปีการศึกษา 2563 
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(9) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และการ
พิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

(10) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และนายบุญชู ประสพกิจถาวร  

(11) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย 
 
11.  สภามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานและพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้ 

(1) พิจารณาการขอใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือการก่อสร้างโครงการศูนย์พักพิงสุนัขตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

(2) รับทราบรายงานผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

(3) รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (การประเมินตนเอง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  
12. สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

(1) เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการปรับค่าตอบแทน       
รายเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 ของอธิการบดี 

(2) เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แนวคิด
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เนื่องในโอกาสการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนาพัฒนานวัตกรรม โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์  และพนักงานใหม่ เข้าร่วมประมาณ  
80 คน 
 

  

  
 
  

 ประมวลภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์พ.ศ. 2563 
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ซุ้ม
ประตูวลัยคม” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 07.59 น. โดยมี ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย อ าเภอท่าศาลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอท่าศาลา ผู้น าท้องถิ่น
และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี 
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2/2563)  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ ได้รับทราบนโยบาย การบริหาร การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตน รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยมีบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เข้าร่วมจ านวน 72  คน 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม
ใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563   
เวลา 16.10 น.  
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 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ได้มีการแสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องใน
โอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งมีศาสตราจารย์ 
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้มอบดอกไม้ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  
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 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 2 
หน่วยประสานงานมหาวิทยมาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบชุด
ของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นการ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 

  

  

  
 



 

31 

 

 
 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 
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 ใน พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยได้ประชุม จ านวน 10 ครั้ง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม
เฉลี่ยทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการ 
ที่เข้าประชุม (คน) 

จ านวนกรรมการ 
ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละ 

1/2563 1 กุมภาพันธ์ 2563 15 18 83.33 
2/2563 2 พฤษภาคม 2563  18 18 100.00 
3/2563 13 มิถุนายน 2563 18 18 100.00 
4/2563 11 กรกฎาคม 2563 18 18 100.00 
5/2563 8 สิงหาคม 2563 16 18 88.89 
6/2563 12 กันยายน 2563 15 18 83.33 
7/2563 10 ตุลาคม 2563 12 19 63.16 
พิเศษ 22 ตุลาคม 2563 16 19 84.21 

8/2563 14 พฤศจิกายน 2563 16 19 84.21 
9/2563 26 ธันวาคม 2563 19 19 100.00 

เฉลี่ย 10 ครั้ง 88.71 
  
  

ข้อมูลการเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

   
 
 ใน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องต่าง ๆ บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสิ้น 293 เรื่อง ประกอบด้วย (1) เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย จ านวน 15 เรื่อง (2) เรื่องเพ่ือพิจารณา
จ านวน 101 เรื่อง (3) เรื่องเพ่ือพิจารณาทักท้วงจ านวน 51 เรื่อง (4) เรื่องเพ่ือทราบ จ านวน 34 เรื่อง และเรื่อง
ที่บรรจุเป็นวาระลับ จ านวน 33 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย จ านวน 15 เรื่อง 
 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
1/2563 1 กุมภาพันธ์ 

2563 
1. แผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562 

2/2563 9 
พฤษภาคม  

2563 

3. รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายงานงบการเงินของหน่วย
วิสาหกิจ รายงานทางการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษประจ าปีงบระมาณ 2563 
งวด 3 เดือน (1 ตุลาคม2562 - 31 ธันวาคม2562) 

4. รายงานงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบ 4 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563) 
และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ 31 มกราคม 2563 

3/2563 13 มิถุนายน 
2563 

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (ไตรมาส 4/2562 - 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
และไตรมาส 2/2563 เฉพาะเดือนเมษายน 2563) 

6. งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส 2/2563 ส าหรับ
งวดเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

7. รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วย
วิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงิน
โครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 งวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2562 - 31 มีนาคม 2563) 

6/2563 12 กันยายน 
2563 

8. ขออนุมัติแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
9. ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 

2563 (ไตรมาส 4/2562 - 2/2563 เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 
10. งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส 3/2563 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 มิถุนายน 2563) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ 30 
มิถุนายน 2563 

เร่ืองที่ได้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
11. รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วย 

วิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงิน    
โครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 งวด 9 เดือน  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) 

9/2563 26 ธันวาคม  
2563 

12. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าสภา 
มหาวิทยาลัย 

13. ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ
2563 (ไตรมาส 4/2562 - 3/2563 เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

14. ประมาณการกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบ
กระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563) 

15. รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วย
วิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงิน 
โครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 
ถึง 30 กันยายน 2563) 

 
2. เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 101 เรื่อง    

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
1/2563 1 กุมภาพันธ์  

2563 
1. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

(เพ่ิมเติม) และประจ าปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) 
2. การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปีการศึกษา 2562 
5. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจาก

ต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่
ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อ านาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหาร
วิชาการ พ.ศ. .... 

6. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. .... 

7. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ
พนักงานต าแหน่งวิชาการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

8. การแบ่งส่วนงานภายในส านักวชิาศิลปศาสตร ์
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
9. (ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุน 6 โครงการและผลการคัดเลือกเอกชนใน

โครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการ
ร่วมทุนหอพักนักศึกษา  

10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ 
11. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือช าระค่าถมดินโครงการศูนย์การแพทย์ พร้อม

ระบบสาธารณูปการ    
2/2563 9 พฤษภาคม 

2563 
12. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

(เพ่ิมเติม) 
13. การปรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
14. การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
15. การแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาต ิ
16. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
17. การแบ่งส่วนงานภายในส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
18. การแบ่งส่วนงานภายในส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญา

จ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. .... 
20. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... 
21. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน

และลูกจ้างส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. .... 
22. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การก าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. .... 
23. การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตาม 

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แปลงเลขท่ี นศ.๐๒๔๓ 
24. ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนวชิาชีพนักกายภาพบ าบัด ส านักวิชาสหเวช

ศาสตร์   
25. ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรพิเศษ 
26. ขออนุมตัิอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร

นานาชาติ) ระบบทวิภาค 
27. ขออนุมัติการจัดสรรเงินสะสมกองทุนทั่วไปเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

3/2563 13 มิถุนายน 
2563 

28. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออก
จากต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
ชั่วคราว การให้ออกจากงานอ านาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหาร
วิชาการ พ.ศ. ....  

29. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. .... 

30. ขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 
การศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) และประจ าปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) 

31. การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
32. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
33. ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีรวฒัน์ มหัทธนตระกูล (อายุ 68 

ปี 6 เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ (กรณีอายุ
เกิน 65 ปี)  

34. ขออนุมัติการปรับประมาณการรายได้ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และจัดสรรในงบกลาง เพ่ือใช้ส าหรับ
อุดหนุนรายจ่ายฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

35. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เพ่ือการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จ านวน 10 
ทุน 

36. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
ต าแหน่ง คณาจารย์ อาคันตุกะ พ.ศ. .... 

37. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. .... 

38.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
สถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

39. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน 
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

40. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักบุคลากร สังกัด 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

4/2563 11 กรกฎาคม 
2563 

41.  การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
 

5/2563 8 สิงหาคม 
2563 

42. การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
43. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

(เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม)และประจ าปีการศึกษา 
2563 



 

37 

 

 
 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
44. ขออนุมัติรายชื่อบุคคล/หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มหรือ

โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
45. การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ า 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
46. (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ..... (เพ่ิมชื่อปริญญา
ในสาขาวิชานเิทศศาสตร์) 

47. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 

48. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

49. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนด 
ระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไปให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. .... 

50. ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ก าพล ประทีปชัยกูร ผู้เกษียณอายุ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 

51. ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช ผู้เกษียณอายุจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณี
อายุเกิน 65 ปี) 

52. ขออนุมัติการจ้าง ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวัสดิ ์ผู้เกษียณอายุจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  
(กรณีอายุเกิน 65 ปี) 

6/2563 12 กันยายน 
2563 

53. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562   
(เพ่ิมเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 

54. การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

55. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
56. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาท างานและ

การท างาน ล่วงเวลา พ.ศ. .... 
57. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ.... 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
58. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนและ

พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

59. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

60. ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(อุตสาหกรรมการบริการ) 

61. ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

62. ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพ่ิมเติม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

63. ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ส านักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

64. การใช้พื้นท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือการก่อสร้างโครงการศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัด 

7/2563 10 ตุลาคม 
2563 

65. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
(เพ่ิมเติม) 

66. ขออนุมัติก าหนดปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

67. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร 
ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และการพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

68. (ร่าง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษาวิจยัและการ
ทดลองในมนุษย์ พ.ศ. .... 

69. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. .... 

70. ขออนุมัติจ้าง Emeritus Professor Dr. Chun Che Fung ผู้
เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัด
วิทยาลัยนานาชาต ิ(กรณีอายุเกิน 65 ปี) 

71. ขออนุมัติจ้าง ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร ผู้
เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณีอายุ
เกิน 65 ปี) 

72. การแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
73. การแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ครั้ง
พิเศษ 

/2563 

22 ตุลาคม  
2563 

74. การใช้พื้นท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือการก่อสร้างโครงการศูนย์พักพิง 
สุนัข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า      
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

75. ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2563 

8/2563 14 
พฤศจิกายน 

2563 

76. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภา 
มหาวิทยาลัย 

77. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. .... 

78. การพิจารณาหลักการและแนวทางของโครงการร่วมทุนโรงเรียน
นานาชาติบริติชปัญญาดีนครศรีธรรมราช และขออนุมัติ (ร่าง) สัญญา
ร่วมทุนโครงการโรงเรียนนานาชาติฯ 

79. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
(เพ่ิมเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 

80. การแต่งตั้งผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ 
81. ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
82. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในโครงการของมหาวิทยาลัย 
83. การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
84. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบภายใน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

85. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต  
พ.ศ. 2564 

86. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

87. การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

88. การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 

89. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
9/2563 26 ธันวาคม 

2563 
90. การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าสภามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ 
91. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และการ
พิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

92. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
93. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

(เพ่ิมเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 
94. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล พ.ศ. .... 
95. การแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
96. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒ คน เป็นกรรมการอ านวยการศูนย์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
97. การแบ่งส่วนงานภายในส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
98. ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ ผู้

เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ (กรณี  
อายุเกิน 65 ปี) 

99. ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย เปน็
อาจารย์สัญญาจ้าง 

100. ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

101. ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา         
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรพิเศษ) 

3. เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง  จ านวน 51 เรื่อง   
 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
1/2563 1 กุมภาพันธ์ 

2563 
1. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

2/2563 9 พฤษภาคม 
2563 

2. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
3. ขอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 
2563) 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
4. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์หลักสูตร    

นานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564) 
5. ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2563) 
6. ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563) 
7. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมยาและ    

เครื่องส าอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563) 
8. ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการด้านยา

และเครื่องส าอาง (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2557) 
9. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร    

นานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

10. ขออนุมัติใช้รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาศิลปะ
การประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563) แทน
ฉบับเก่า 

11. ขออนุมัติงดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 
หลักสูตร นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ในปีการศึกษา 2563 และ
เลื่อนเปิดรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษา 2564 

3/2563 13 มิถุนายน 
2563 

12. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
13. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด (หลักสูต

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
14. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

และเทคโนโลยชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563) 
15. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
16. ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
17. ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
18. ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตร

นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
19. ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตว

แพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
4/2563 11 กรกฎาคม 

2563 
20. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
21. ขออนุมัตหิมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
22. ขออนุมัตหิลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564) 
23. ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและ

หุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
24. ขออนุมัตหิลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
25. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ

ปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
26. ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
27. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
28. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
29. ขออนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและ

การเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
30. ขออนุมัตหิลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
31. ขอแก้ไขข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม
ข้อเสนอแนะของ สกอ. และขอใช้แทนฉบับเดิม 

32. ขออนุมัติย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

33. ขออนุมัตปิิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

34. ขออนุมัติปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

5/2563 8 สิงหาคม 
2563 

35. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
36. ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2557) แบบสมบูรณ์ 
37. ขออนุมัติปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตร

นานาชาต ิ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
38. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

39. ขอปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
ตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์สภาการแพทย์แผนไทย 

6/2563 12 กันยายน 
2563 

40. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
41. ขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
42. ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) 
43. ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมี

เภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
44. ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสุตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
45. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และ

นวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
7/2563 10 ตุลาคม 

2563 
46. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
47. ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อมอัตราว่างและนักศึกษาใน
หลักสูตรไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

8/2563 14 
พฤศจิกายน 

2563 

48. การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
49. ขอปรับแก้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564) ตามข้อแนะน าของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร  
     สภาการแพทย์แผนไทย 

9/2563 26 ธันวาคม 
2563 

50. การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
51. ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ     

ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
4. เรื่องเพื่อทราบ จ านวน 33 เรื่อง  
 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง  
1/2563 1 กุมภาพันธ์ 

2563 
1. อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ

หน้าที่ก ากับดูแลศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง  
2. รายงานผลการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกรณีที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
4. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563  

2/2563 9 พฤษภาคม  
2563 

6. การบริหารเงินทุนมหาวิทยาลัยของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
7. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าภาคการศึกษา  

2/2562 ในระบบทวิภาค 
8. รายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

9. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 
3/2563 13 มิถุนายน 

2563 
10. รายงานความก้าวหน้าโครงการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กับภาคเอกชน 
11. การปรับแผนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 ในปีงบประมาณ 2563 
12. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าภาคการศึกษา 

1/2563 
13. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 

4/2563 11 กรกฎาคม
2563 

14. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
15. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ประจ าภาค

การศึกษาท่ี1/2563 
16. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 

5/2563 8 สิงหาคม 
2563 

17. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชาประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2563 

18. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 
6/2563 12 กันยายน 

2563 
19. นโยบายและหลักเกณฑ์การข้ึนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจ า

ปีงบประมาณ 2564   
20. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ประจ าภาค

การศึกษาท่ี 1/2563 
21. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง  
7/2563 10 ตุลาคม 

2563 
22. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ประจ าภาค 

การศึกษาที่ 1/2563  
23. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย ขอลาออกจากคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ 
24. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 

ครั้ง
พิเศษ 
/2563 

22 ตุลาคม  
2563 

25. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 

8/2563 14 
พฤศจิกายน 

2563 

26. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2/2563 

27. ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 
9/2563 26 ธันวาคม 

2563 
28. การลาออกจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์รายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคาบเกี่ยว
ปีงบประมาณ 2562 ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 

29. ผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) 

30. รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาส านักวิชา/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

31. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2563  

32. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
(การประเมินตนเอง) ประจ าปีงบประมาณ  2563   

33. การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และก าหนดวันประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
5.  เรื่องที่บรรจุเปน็วาระลับ จ านวน 33 เรื่อง 
 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
1/2563 1 กุมภาพันธ์ 

2563 
1. การขอช าระเงินค่าขุดและถมดินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 

ตามค าพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช 
2. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
3. ขออนุมัติไม่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้แก่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ทีมี่ผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ อุทธรณ์ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ที่ 1264/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และขอ
คัดค้านคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ทั้งคณะ    

2/2563 9 พฤษภาคม 
2563 

5. การช าระเงินค่าขุดและถมดินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช 

6. ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
7. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2562 
8. ผลการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการลงนามสัญญาระหว่างเอกชนกับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
9. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานพิสูจน์ต าแหน่งบ่อ
ดินที่ถกูขุด ตอไม ้และพันธุ์ไม้ที่ถูกตัดโค่นภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

10. การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยฯ   

11. การพิจารณาวินจิฉัยเรื่องอุทธรณ์ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์  
ดรุมาศ อุทธรณ์ค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1264/2562 ลงวันที่ 
24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

12. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ กรณีอาจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์  
ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร คัดค้านการแจ้งตักเตือน และขอร้องทุกข์ 

13. นายทรงวุฒิ พัฒแก้ว ร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม ขอให้สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนกระบวนการสอบสวนโดยมิชอบโดยเร่งด่วน 

3/2563 13 มิถุนายน  
2563 

14. ขออนุมัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
15. ขออนุมัติการจัดสรรทุนสะสมทั่วไป เพื่อจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ 

นายอาคม  จิตร์พาณิชย์ กรณีมหาวิทยาลัยคืนสภาพพนักงาน 
16. ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอให้สภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีอ านาจ
เพ่ิมเติม 

4/2563 11 กรกฎาคม 
2563 

17. รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(วาระลับ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรณี



 

47 

 

 
 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

18. การจ่ายเงินเยียวยาค่าถมดินให้แก่ผู้รับเหมาถมดินรายย่อยโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 

5/2563 8 สิงหาคม  
2563 

19. ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
20. ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานพิสูจน์

พันธุ์ไม้ที่ถูกตัดโค่นภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ิมเติม 
6/2563 12 กันยายน  

2563 
21. ผลการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
22. รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

(วาระลับ) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2561 และครั้งที่ 4/2562 และครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กรณีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

7/2563  10 ตุลาคม 
2563 

23. ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

พิเศษ/
2563 

22 ตุลาคม  
2563 

24. การใช้พื้นท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือการก่อสร้างโครงการศูนย์ 
พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

25. ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์ ในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2563 

8/2563 14 
พฤศจิกายน 

2563 

26. ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ)
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 

27. ขออนุมัติไม่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้แก่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่มีผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ตาม 
ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย 

28. เรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การโพสต์
ข้อความในลักษณะอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

29. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการขึ้น
เงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 ของผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

30. การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการปรับ
ค่าตอบแทนรายเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 ของอธิการบดี 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่ วันที่ เรื่อง 
31. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีของศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  
ชูฤทธิ์ ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

9/2563 26 ธันวาคม 
2563 

32. แนวทางการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 
33. การโพสต์ข้อความในลักษณะอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

บริหารของมหาวิทยาลัย 
ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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 รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 

คณะผู้จัดท า 
 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด) 
 หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย            (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) 
 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  (นางปทิตตา  จวิธนาธปิสกุล) 
 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทัว่ไป 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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