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สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.30 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) 

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธิการบดี  
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

  
 รับทราบด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ได้ท าหน้าที่รับใช้ประชาชนและสังคม โดยการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามในมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็น
ก าลังเสริมช่วยรัฐบาลในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19  ซึ่ ง จั ง หวั ดนครศรี ธ ร รมราชและสาธา รณสุ ขจั งห วั ด
นครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลท่าศาลาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยใช้
พื้นที่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดตั้ง
เรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็นเตียงส าหรับผู้ป่วยหญิง 50 เตียง และ
ส าหรับผู้ป่วยชาย 56 เตียง รวมทั้งสิ้น 106 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วย
เข้ามาพักรักษาตัวจ านวน 5 คน เป็นผู้ป่วยชาย 3 คน ผู้ป่วยหญิง 2 
คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะพักฟื้นหลังได้รับการรักษาจาก
โรงพยาบาลหลักแล้ว   

 
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ ์

วาระที่  1.2.2 THE Impact Rankings Results  รับทราบด้วยความขอบคุณและชื่นชมยินดีส าหรับความมุ่งมั่น
และการท างานอย่างหนักในครั้งส าคัญนี้ของอธิการบดี ทีมบริหาร
รวมทั้งบุคลากรทุกคนที่สามารถน ามหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education (THE) ได้เป็นครั้ง
แรกในอันดับที่ 601 - 800 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ 15 จาก
จ านวน 25 สถาบันของมหาวิทยาลัยไทยที่เข้ารับการจัดอันดับ โดย
อยู่ในอันดับเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

ศูนย์กิจการนานาชาต ิ
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนน 
49.3 จาก 100 คะแนน ถึงแม้จะยังไม่ได้อันดับที่สูงตามที่ควรจะ
พอใจ แต่การได้รับจัดอันดับในครั้งนี้จะท าให้มหาวิทยาลัยได้ส ารวจ
และพิจารณาถึงข้อจ ากัดที่มีอยู่ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้ขยับไปสู่อันดับที่สูงขึ้นในปีต่อไป  
 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ จะส่งผล
งานให้ THE พิจารณาจัดอันดับต่อไป เนื่องจากข้อมูลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง ได้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ THE แล้ว โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2565 จะขับเคลื่อน
การด าเนินงานเพิ่มอีก 3 ด้าน รวมเป็น 10 ด้านจากทั้งหมด 17 
ด้านตามเกณฑ์ของ THE  

ระเบียบวาระที่  1.3 
 

เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) - - 
 

ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 29 เมษายน 
2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 3 
วาระที่  3.1 

เรื่องสืบเนื่อง  
แผนเพื่อการพัฒนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 

 
 รับทราบแผนเพื่อการพัฒนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
บัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส าอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  โดยมี ข้ อ เสนอแนะ เพิ่ ม เติ ม ในประ เด็น  Area for 
Improvement ซึ่งตามที่ได้น าเสนอไว้นั้น ยังไม่ตรงประเด็นและ       
ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การประเมินฯ น าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ ขอให้
หลักสูตรฯ ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการในการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการในส่วนของ Area for Improvement ให้
ชัดเจน ทั้งนี้  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้เสนอศาสตราจารย์
นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร พิจารณาก่อนน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  

ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติแก้ไขชื่อปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

  
 
     อนุมัติให้แก้ไขชื่อปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
23 คน จากเดิม “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)” เป็น 
“นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)” ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.2 ขอยกเลิกการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จ านวน 1 คน 
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

 อนุมัติให้ยกเลิกการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จ านวน 1 คน จากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2564 ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ  

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.1.3 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 
2563 (เพิ่มเติม) 

 อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) รวมจ านวนทั้งสิ้น 6 คน  

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
และศูนยบ์ริการการศึกษา 

วาระที่  4.1.4 ขออนุมัติจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ส าเร็จ
ประสงค์ ผู้เกษียณอายุจากภายนอก มหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ส าเร็จประสงค์ อายุ 66 
ปี ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(กรณีอายุเกิน 65 ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี  
8 (3)  ส า ข า วิ ช าสั ต ว แพทยศาสตร์  วิ ท ย าลั ย 
สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 

สัญญาจ้างกรณี 8 (3) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
(แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 1,448 หน่วยภาระงาน 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 
2565 

วาระที่  4.1.5 ขออนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน  
ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน 
65 ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี 8 (3) สาขาวิชา 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร ์

 อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน อายุ 
65 ปี (นับถึงวันเริ ่มปฏิบัติงาน) ผู ้เกษียณอายุจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี 8 (3) เพื่อ
เป็นอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ สัญญาจ้างสัญญาที่ 2 ระยะเวลาการจ้าง       
1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 1,300 หน่วย
ภาระงาน (งานสอน 666 หน่วยภาระงาน งานวิจัย 350 หน่วย
ภาระงาน งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
งานอื ่น  ๆ ที ่ได ้ร ับมอบหมาย 284 หน ่วยภาระงาน) เริ ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 
2565  

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.6 ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง 
สุมาลี บุญมา ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
(กรณีอายุเกิน 65 ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี  
8 (3 )  สาขาวิ ช าสั ตวแพทยศาสตร์  วิ ทยาลั ย 
สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 

 อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา
อายุ 65 ปี 24 วัน ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี 8 (3) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชา 
สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัญญาจ้าง
สัญญาที่ 3 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวม
ทั้งสิ้น 1,240 หน่วยภาระงาน (ปฏิบัติงานบริหารวิชาการ 720 หน่วย
ภาระงาน งานสอน 220 หน่วยภาระงาน งานวิจัย 200 หน่วยภาระ
งาน งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอ่ืน ๆ  ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ได้รับมอบหมาย 100 หน่วยภาระงาน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  
1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

วาระที่  4.1.7 ขออนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ 
บุ ญ นิ ต ย์  ท วี บู ร ณ์  เ ป็ น ร อ ง ค ณ บ ดี  วิ ท ย า ลั ย 
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

 อนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์บุญนิตย์       
ทวีบูรณ์ เป็นรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการ
แต่งตั้ง การลาออกจากต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้
ออกจากงานอ านาจและหน้าที่ของพนักงานสาย
บริหารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 อนุมัติ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย               
การแต่งตั้ง การลาออกจากต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งการ
โอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน 
อ านาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
.... โดยขอให้เพิ่มข้อความต่อท้ายข้อความเดิม เป็น ดังนี้ “กรณีไม่มี
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนพนักงาน
สายบริหารวิชาการตาม (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) ให้อธิการบดี
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทน และเมื่อ
อธิการบดีได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนพนักงานสายบริหารวิชาการ
ตาม (2) และ (4) แล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร 

  
     อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 25 หลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
และจ านวน 10 หลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ     
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่
สภาวิชาการน าเสนอ แต่เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่ได้ขออนุมัติ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปจากวันที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ (8 พฤษภาคม 2564) ดังนั้น ขอให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. ชี้แจงเหตุผลในการขอให้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกลา่ว
โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน  
 2. ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติ
ให ้เป ็นไปตามข้อก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒ ิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขออนุมัติให้หลักสูตรมีผลบังคับใช้
ย้อนหลัง 

วาระที่  4.2.2 ขอแก้ไขข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 

 อนุมัติ ใ ห้แก้ ไขข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้ใช้แทนฉบับ
เดิม ตามที่สภาวิชการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
รายงานความก้ า วหน้ า ในการด า เนินงานของ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

  
    รับทราบผลรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานและขอบคุณ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยทุกคณะที่ได้ท าหน้าที่ด้วยดี
มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนกลยุทธ์ในการกระตุ้น
ให้สัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการเป็นไปตามค่าตัวชี้วัดที่ก าหนด โดย
อาจก าหนดเป็น OKR เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การ
ขับเคลื่อนสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการบรรลุเป้าหมายได้เร็ว
ขึ้น และที่ประชุมขอขอบคุณและชื่นชมอธิการบดีที่ได้ผลักดันและ
สนับสนุนในทุกวิถีทางเพื่อให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการใน
จ านวนที่มากข้ึน  
     ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการโดยเทียบจาก
จ านวนอาจารย์ในช่วงต้นที่อธิการบดีเข้ารับต าแหน่ง จะเห็นได้ว่ามี
สัดส่วนใกล้เคียงร้อยละ 60 ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่ ณ 

 
 เลขานุการคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ  
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงยังคงต้อง
ให้เวลาอาจารย์ใหม่เหล่านี้ท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะ 

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
การปรับแผนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ระลอก ใหม่ ในปีงบประมาณ 
2564 

       
 รับทราบ 
 

 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์

วาระที่ 6.2 กา รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา รส ร ร หา อธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 6.3 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564  รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ในวัน
เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยขอเน้นการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 7 
 

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 
  

- 
 

- 
 

 

นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค ์
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 


