
   

 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  ครั้งที่ 4/2564 (วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564)                                                                                            หน้า ๑ จาก 8 

สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 - 11.30 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) 

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธิการบดี  
รายงานผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564 

  
 1. รับทราบและขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ประสบ
ความส าเร็จในการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียน
จากทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 3,051 คน ซึ่งถือว่าเป็นจ านวน
มากที่สุดและได้นักเรียนที่มีคุณภาพมากที่สุด นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้
เปิดรับนักศึกษามา มีรายละเอียด ดังนี้  
         1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการรับนักศึกษาทั้งหมดจ านวน
2,511 คน และเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS จ านวน 4 รอบ ปรากฏว่า
มีนักเรียนทั่วประเทศมาสมัครในหลักสูตรต่าง ๆ จ านวน 31,824 คน       
มีผู้สมัครและช าระเงินค่าสมัครจ านวน 11,359 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 8,084 คน และมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 3,051 คน    
         1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเข้า (GPAX) ปีการศึกษา 
2564 คือ 3.20 ในขณะที่ปีการศึกษา 2563 คือ 3.12 ปีการศึกษา 
2562 คือ 3.11 และปีการศึกษา 2561 คือ 3.10 
         1.3 นักเรียนมาจากกลุ่มโรงเรียนทั่วไปร้อยละ 50.28 และกลุ่ม
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง (10 อันดับแรกของจังหวัด) คิอเป็นร้อยละ 49.72  
         1.4 ข้อมูลผู้สมัครจ าแนกตามกลุ่มวิชา ได้ดังนี้  คือ (1) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 36.96 GPAX เฉลี่ย 3.43 (2) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 26.32 GPAX เฉลี่ย 3.12 และ (3) 
กลุ่มสังคมศาสตร์ ร้อยละ 36.73 GPAX เฉลี่ย 3.04  

 
ศูนย์บริการการศึกษา 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
         1.5 ข้อมูลผู้สมัครจ าแนกตามภูมิภาค ได้ดังนี้ คือ ภาคกลางร้อย
ละ 0.46 ภาคเหนือร้อยละ 0.66 ภาคตะวันออกร้อยละ 1.18 ภาค
ตะวันตก ร้อยละ 1.41 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 3.31 กรุงเทพฯ
และปริมณฑลร้อยละ 3.74 และภาคใต้ร้อยละ 89.25  
         1.6 ข้อมูลผู้สมัครที่มาจากภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร/ระนอง/
นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี) ร้อยละ 54.17 ภาคใต้ตอนกลาง (จังหวัด
พังงา/ภูเก็ต/กระบี่/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา) ร้อยละ 36.83 และภาคใต้
ตอนล่าง (จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี) ร้อยละ 9.00 
         1.7 ผู้สมัครเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.53 และเพศชาย ร้อยละ
28.47 
      1.8 สถิติจ านวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลยัฯ
พบว่า ปีการศึกษา 2562, 2563, 2564 มีจ านวน 1,748  2,478 
และ 3,051 คน ตามล าดับ และหากเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 และปี 2564 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 74            
    2. ที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
     2.1 การน าเสนอข้อมูลจ านวนนักศึกษา นอกจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับปีที่ผ่าน ๆ มาแล้ว ควรมีการน าเสนอเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรตามที่ระบุใน มคอ. 2 ด้วย เนื่องจากมี
หลายหลักสูตรที่รับนักศึกษาเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะต้องให้ความส าคัญและด าเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร 
อาทิ จ านวนอาจารย์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนนุอ่ืน ๆ ทั้งนี้ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม และน าไปแก้ไขใน
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง (สมอ. 08) ของ 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อความชัดเจนในการรับนักศึกษาใหม่แต่ละปีต่อไป 
   2.2 เรื่องการรับนักศึกษาย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความไม่แน่นอนขึ้น 
ได้เสมอ ดังนั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
            (1) ควรวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่กับการพิจารณาถึงจุดเด่น      
จุดด้อยที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ และหาแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงในเรื่อง       
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง     
            (2) ควรให้ความส าคัญมากขึ้นเรื่องการสื่อสารทั้งภายในองค์กร
และภายนอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
เช่น ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง 
UKPSF เป็นต้น  
        (3) การท า Road show เพื่อรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 
หากไม่สามารถลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ด้วยข้อจ ากัดเรื่องสถานการณ์
โรคติดเชื้อโควิด 19 ควรด าเนินการในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การท า e - 
banner แล้วส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยช่วยส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  
        (4) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรน าประเด็น      
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่าจะช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง ได้อย่างไร 
        (5) สมาคมศิษย์เก่าเป็นองค์กรส าคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหารือกับกับสมาคม
ศิษย์เก่า เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อให้ได้จ านวนนักศึกา
ใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

วาระที่  1.2.2 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

  รับทราบการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      
ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารพลศึกษา โดยความร่วมมือของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์การแพทย์ฯ/ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โรงพยาบาลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 106 เตียง เริ่มรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 
2564 ซึ่งขณะนั้นในจังหวัดฯ จ านวนผู้ป่วยค่อนข้างสูง โดยมีผู้ป่วยมา
รักษา ณ โรงพยาบาลสนามฯ จ านวน  19 คน จ าแนกเป็น เพศชาย 12 
เพศหญิง 7 คน ซึ่งถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาล
ท่าศาลา หลังจากนั้นจ านวนผู้ป่วยได้ลดลงตามล าดับ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
ปิดโรงพยาบาลสนามฯ เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยยังคงสภาพเดิมของโรงพยาบาลสนามไว้ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสนามฯ 
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณหลายฝ่าย ซึ่งได้บริจาคเงินรวม 
634,770 บาท บริษัท SCG บริจาคเตียงกระดาษ 100 เตียง และผู้
บริจาคสิ่งของอื่น ๆ เช่น ชุด PPE  พัดลม อาหาร และน้ าดื่ม เป็นต้น และ
พระครู ภั ท ร ธ ร รม าภรณ์  เ จ้ า อ า ว า ส วั ด เ ข า เหล็ ก  อ . นบพิ ต า   
จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งโรงครัว ณ วัดเขาเหล็ก เพื่อบริจาคอาหาร
ให้แก่โรงพยาบาลสนามฯ  

ระเบียบวาระที่  1.3 
 

เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(ไม่มี) 

- - 
 

ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  8 
พฤษภาคม 2564 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
8 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) - - 
ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ ส า เร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)  และ
ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

  
 
     อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) รวมจ านวนทั้งสิ้น       
7 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา 

วาระที่  4.1.2 ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนบริหาร และการเปลี่ยนแปลง
ข้อจ ากัดการลงทุนและนโยบายการลงทุน 
 

 1. อนุมัติการเพิ่มวงเงินให้บริษัทหลักทรัพย์กองทุนจ านวน 3 บริษัท 
บริหาร จากเดิม 1,050 ล้านบาท (บริษัทละ 350 ล้านบาท) เพิ่มเป็น 
1,200 ล้านบาท (บริษัทละ 400 ล้านบาท) ทั้งนี้ กรณีมหาวิทยาลัยมี
ความประสงค์จะใช้เงินจากเงินที่ได้ส่งมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
บริหาร มหาวิทยาลัยสามารถขอลดขนาดกองทุนได้ โดยแจ้งให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วันท าการ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย และการขอ
เพิ่มขนาดกองทุนก็สามารถกระท าได้โดยแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ 
      2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนโดยสามารถลงทุนเพิ่ม
ได้ ดังนี้ 
              2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ  
              2.2 หน่วยลงทุนหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน กองทุน
รวมตราสารแห่งทุน รวมทั้งกองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ 

ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  4.1.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก
วิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. …. 

  อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในส านักวิชาแพทยศาสตร์ โดยเพิ่ม
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และอนุมัติให้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 8)   
พ.ศ. 2564 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน / 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ และให้มหาวิทยาลัยน าประกาศฯ ไปตีพิมพ์        
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
       เนื่องจากได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานฯ แล้ว
จ านวน 8 ฉบับ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยหารือกับส่วนนิติการ ว่าควรน า
ประกาศฯ ทั้ง 8 ฉบับ มารวมไว้เป็นฉบับเดียวกันหรือไม่ โดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  
ส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2564 
เพื่อใช้บังคับเพียงฉบับเดียว 

วาระที่  4.1.4 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน        
การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

    เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ       
โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในค าสั ่งฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
แล้วน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป  
        1. ปรับแก้ไขชื่อคณะกรรมการฯ และเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ที่ได้ก าหนดไว้  
        2. ให้อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ 

ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

วาระที่  4.1.5 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

 อนุมัติในหลักการเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน          
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.6 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา 
เสกตระกูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / ประธาน
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

ระเบียบวาระที่  4.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง    
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.2.1 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ

โครงสร้างหลักสูตร 
      อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
จ านวน 19 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยในส่วนของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) คร้ังที่ 2/2564 ซึ่งได้ขออนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป นั้น ที่ประชุมมีมติให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และขอให้มหาวิทยาลัยสอบถามไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าจะเกิดปัญหา
ในประเด็นใดหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ ขอให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน จ านวน 3 บริษัท (ไตรมาส 4/2563 - 
1/2564 งวด 6 เดือน ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) 

  
    รับทราบ 

 
ส่วนการเงินและบญัชี  

วาระที่  5.2 ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ     
กับเกิดขึ้นจริงประจ าปีงบประมาณ 2564      
งวด  6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) และ
รายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 

 รับทราบ ส่วนการเงินและบญัช ี

วาระที่  5.3 รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และ
โครงกา รหลั กสู ต รนานาชาติ  ป ระจ าปี

 รับทราบ ส่วนการเงินและบญัช ี
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 2564 งวด 6 เดือน  (1 ตุลาคม 
2563 - 31 มีนาคม 2564) 

วาระที่  5.4 (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 

 อนุมัติ (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2563 ที่ส านกั 
งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว 

      
 รับทราบ 
 

 
ส่วนการเงินและบัญชี 

วาระที่ 6.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา 

 รับทราบ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่ 6.3 แผนเพื่อการพัฒนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

 รับทราบ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่ 6.4 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
5/2564 

 รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ในวันเสาร์ที่ 
10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) - - 
 

นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค ์
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 


