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สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที ่7/2563 เมื่อวันเสาร์ที ่10 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 - 10.30 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติท่ีประชุม หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย  

 
      ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชุดใหม่จ านวน         
12 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยได้รับทราบ    
ในวันนี้เวลา 08.30 น. แต่เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ได้
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไว้ล่วงหน้า และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าประชุมแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ดังนี ้
         1. ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการฯ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ใหม่จ านวน 6 ท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านขอลาประชุม ดังนั้น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้า
ประชุมได้จ านวน 12 ท่าน ซึ่ งมีจ านวนเกินกึ่ งหนึ่ งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมด (จ านวน 19 ท่าน) จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้แล้วได้ แต่เพื่อ
ความเหมาะสมเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้น าประเด็น
เหล่านี้แจ้งไปยังกรรมการฯ ที่ไม่ได้เข้าประชุมเพื่อ ให้ท่านพิจารณาว่ามี
ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แล้วน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งพิเศษ (วันที่ ๒๒ ตุลาคม 2563) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการฯ ทุกท่าน         
มีโอกาสได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ และลงมติสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง  
         2. ขอความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม
ที่พ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 
      ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอไว้ข้างต้น   

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่ 1.2.1 
 

เรื่องแจ้งจากอธิการบด ี
การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 
2563 

      
      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน 
วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

 
- 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติท่ีประชุม หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีบัณฑิตเข้ารับ
ปริญญาจ านวน 1,771 คน จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,035 คน 
และขอน ากระแสรับสั่งของพระองค์ท่านแจ้งให้ทราบว่า “การจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ก็สามารถด าเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย” และทรงรับสั่งชมว่า 
“ถ้ามีการรับส่งปริญญาบัตรดีอย่างนี ้แม้เด็กมากกว่าน้ี ก็ไม่เหนื่อย” 

วาระที่ 1.2.2 การจัดพิธีเปิด “ซุ้มประตูวลัยคม” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2563 

     รับทราบการจัดพิธีเปิด “ซุ้มประตูวลัยคม” เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2563 
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ 

- 

ระเบียบวาระที่  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       1. สถาบันคลังสมองของชาติ ได้มีหนังสือขอเรียนเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานเสวนา “การใช้ประโยชน์
สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 
2563 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 โรงแรมแบงค็อก       
มิดทาวน์ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
     2. ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี ้
            (1) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินมหาวิทยาลัยทั้งหมด 83 แห่ง            
โดยคะแนนภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 87.56 มีมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 
95 ขึ้นไป ระดับ AA จ านวน 5 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนน
ร้อยละ 85 - 94.99 ระดับ A จ านวน 55 มหาวิทยาลัย  
             (2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนนร้อยละ 91.56 อยู่ในล าดับ                     
ที่ ๒๕ จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน 
     3. ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ 
ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

- 

ระเบียบวาระที่  ๒ 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 

 
     รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติท่ีประชุม หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
    รับทราบ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง (ไมมี)     
ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพ่ือพิจารณา และเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 (เพิ่มเติม)  

 
 
     อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
(เพิ่มเติม) รวมจ านวนทั้งสิ้น 2 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ      
การสอน/ศูนย์บริการการศึกษา 

วาระที่  4.1.2 ขออนุมั ติ ก าหนดปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     เห็นชอบการก าหนดปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย      
วลัยลักษณ์ โดยขอใหแ้ก้ไขค าจ ากัดความ ดังนี ้
     1. ขอให้ย้าย “ภาวะผู้น า” ในค าจ ากัดความของ “คนดี” ไปอยู่ในค า
จ ากัดความของ “คนเก่ง” 
     2. ในจ ากัดความ “คนดี” ให้เปลี่ยนค าว่า “รู้วินัย” เป็น “มีวินัย” และให้
เพิ่ม “มีคุณธรรม”  
     3. ขอให้แก้ไขค าจ ากัดความของ “เช่ียวชาญการปฏิบัติ  (Professional 
Skills)” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
“เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม สหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Cooperation 
and Work Integrated Education : CWIE)” 
     เมื่อปรับแก้ไขแล้วขอให้น าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนและ      
กำรสอน 

วาระที่  4.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลั ย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และ
การพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... 

     ขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องนี้ไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับกฎหมายรวมถึงโทษทางปกครอง       
และอาญาด้วย โดยขอให้กลั่นกรองน าเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นแท้จริง ๆ           
มาใส่ไว้ในข้อบังคับฯ และให้สะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมถึงมีประเด็นสาระส าคัญตรงตามที่
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ นอกจากน้ันขอใหน้ า
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า
ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของ

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติท่ีประชุม หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ด้วย 

วาระที่  4.1.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาวิจัย 
และการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. .... 

     อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและ 
การทดลองในมนุษย์ พ.ศ. .... โดยขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้  
     1. ในข้อ 18 (1) ขอให้เพิ่มข้อความ “ที่น ามาใช้กับมนุษย์”  
     2. ในข้อ 18 (7) ขอให้จ าแนกเกณฑ์ในการพิจารณาความ ในข้อ 18 (7) 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    

สถำบันวิจัยวิทยำกำรสุขภำพ 

วาระที่  4.1.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. .... 

     เห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย 
การไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. ขอให้ศึกษาและเปรียบเทียบเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติจากหน่วยงานอื่น 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับกรณีพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย รวมถึงเรื่องการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน และการชดใช้ทุนกรณีผิดเง่ือนไขหรือสัญญา 
     2. ข้อ 14 (2) หากเป็นคุณสมบัติเฉพาะกรณีอาจารย์แพทย์ที่จะลาไป
ศึกษาในระดับวุฒิบัตร ขอให้เขียนก าหนดไว้ให้ชัดเจน 
     3. ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ จัดท าข้อคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีผู้ไป
ศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา ให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือให้พ้น
สภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป
หรือไม่ เมื่อเทียบเท่ากับการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น แล้วแจ้งไปยัง
ส่วนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร เพื่อพิจารณาต่อไป 
     4. มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวปฏิบัติกรณีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย เมื่อกลับมาแล้วจะต้องรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและน าความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ให้บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
น าไปปรับใช้ ซึ่งถือเป็นแนวทางการจัดการความรู้ด้วย 

ส่วนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติท่ีประชุม หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
     5. ในข้อ 23 (4) และ (5) จะต้องก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไว้ให้
ครบถ้วน และสมบูรณ์  
     6. ในส่วนของการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อนั้น ขอให้ถือ
หลักการว่า มหาวิทยาลัยจะต้องไม่งดหรือลดการจ่ายเงินเดือนเนื่องจากจะมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพนักงานและครอบครัวได้ 
     7. ขอให้น าเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

วาระที่  4.1.6 ขออนุ มั ติ จ้ า ง  Emeritus Professor Dr.  Chun Che Fung  
ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง
กรณี 8 (3) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 

     อนุมัติให้จ้าง Emeritus Professor Dr. Chun Che Fung (อายุ 65 ปี  
3 เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
(แบบไม่เต็มเวลา) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 220 หน่วยภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 
17.46 ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลก าหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใด
จากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร  ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ  

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.7 ขออนุมัติจ้างศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร  
ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง
กรณี 8 (3) สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณีอายุเกิน 65 ปี) 

     อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร (อายุ 65 ปี  
4 เดือน)  เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
โดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 ให้ได้รับค่าตอบแทนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ก าหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัย
เป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
น าเสนอ 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.8 การพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา      อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.9 การพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา      อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ใหด้ ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติท่ีประชุม หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพ่ือพิจารณาทักท้วง 
การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสรา้งหลักสูตร 

 
     อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสรา้งหลักสูตร จ านวน 
6 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ      
การสอน 

วาระที่  4.2.2 ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียน
ศึกษา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อมอัตราว่าง
และนักศึกษาในหลักสูตรไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส านักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

   อนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา ส านัก
วิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อมอัตราว่างและนักศึกษาในหลักสูตร   
ไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ตามที่สภา
วิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ      
การสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่ 5.1 

เรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย  
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัย 

 
     ขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
- 

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ                  
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

       
      รับทราบ  

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ      
การสอน 

วาระที่ 6.2 ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย ขอลาออกจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

     รับทราบ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่ 6.3 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563      รับทราบก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งพิเศษ/2563 ในวันเสาร์
ที่ 24 ตุลาคม 2563  เวลา 15.00 น. และก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2563 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) - - 

 
นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้สรุปมติที่ประชุม 

 
นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค ์

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์


