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สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 11.50 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 
     ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 14
วรรคสาม ก าหนดให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยได้ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 ในการนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านช่วยประคับประคองการท าหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงให้ความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศและบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ จนกว่าจะได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
ท่านใหม่ 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธิการบดี  
รายงานความก้าวหน้าการพฒันาอุทยาน
พฤกษศาสตร ์

  
     รับทราบและขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้อุทยานพฤกษศาสตร์
เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
และภาคใต้  

 
อุทยานพฤกษศาสตร์ 

วาระที่  1.2.2 รายงานผลการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

   1. รับทราบและขอบคุณที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดโรงพยาบาล
สนามเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรค covid-19  
   2. รับทราบข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ ได้แก่  
       2.1 สถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ภายในมหาวิทยาลยั 
       2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       
ได้จัดสรรวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรอบแรก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จ านวน 950 โดส โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยก่อน ส าหรับบุคลากรส่วนที่ เหลือและนักศึกษา
กระทรวงฯ จะส่งวัคซีนมาเพิ่มให้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ภายในสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้ ส าหรับการฉีดวัคซีนชุดแรกนี้ศูนย์การแพทยฯ์ 
ก าหนดฉีดระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2564 ส าหรับบุคลากรที่
เหลือและนักศึกษา กระทรวงฯ จะส่งวัคซีนมาเพิ่มให้ในภายหลัง  
       2.3 การจัดการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักศึกษาภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรค covid-19  

วาระที่  1.2.3 รายงานผลการแก้ไขปัญหาพิพาทที่ดินอัน
เนื่องมาจากโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

 รับทราบรายงานผลการแก้ไขปัญหาพิพาทที่ดินอันเนื่องมาจาก
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ ซึ่งมี
ประเดน็ที่ส าคัญ ดังนี้  
    สืบเนื่องจากปัญหาเร่ืองที่ดินฯ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย
จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2559 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างจริงจังเพื่อบังคับคดีและศาลได้
ด าเนินการบังคับคดีโดยให้ราษฎร 26 ราย ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย      
แต่ศาลมีเงื่อนไขคือให้มหาวิทยาลัยประสานไปยังส านกังานการปฏิรูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อด าเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่ต้อง
ย้ายออก โดยในระหว่างที่รอให้ ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินนั้นให้มหาวิทยาลัยเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ห้ามราษฎรขัดขวาง  
     ต่อมาได้มีเหตุการณ์แทรกเข้ามาคือ ในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 
ที่ ส.ป.ก. จัดที่ดินให้ราษฎรไปแล้วรายละ 5 ไร่นั้น มีราษฎร 2 รายไปฟ้อง
ศาล โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินให้มหาวิทยาลัยชนะ แต่ศาล
ฎีกาตัดสินให้ราษฎรชนะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อน
กับพื้นที่ที่ ส.ป.ก. ได้จัดสรรให้ราษฎรไว้เดิมแล้ว โดยทนายฝ่ายราษฎรผู้
ชนะคดีได้ยื่นบังคับคดีกับราษฎรจ านวน ๘ รายที่มีที่ดินทับซ้อนกับราษฎร

ส่วนนติิการ 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผู้ชนะคดี ในการนี้ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานขอที่ดินใน
แปลง ๔ ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปจัดสรรให้แก่ราษฎรที่ถูกฟ้องขับไล่ ซึ่ง
จากการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยพบว่าในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์
พัฒนาที่มหาวิทยาลัยได้ยกที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ตั้งแต่จัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ยังคงมีที่ดินว่างจ านวนกว่า ๘๐ แปลง ซึ่งมีราษฎรบุกรุกเข้าไปครอบครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงแจ้งไปยัง ส.ป.ก. ให้ด าเนินการ 
โดยผู้ตรวจราชการกรม ส านักงาน ส.ป.ก. ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และสั่ง
การให้ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนซึ่ง
คาดว่าต้องใช้เวลาด าเนินการอีกระยะ  
       ส าหรับในส่วนของมหาวิทยาลัย ในระหว่างที่  ส.ป.ก. ก าลัง
ด าเนินการแก้ปัญหานั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้เครื่องจักรกลและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยในการปรับพื้นที่แปลงที่ว่าง เพื่อทั้งตีผังที่ดินร่วมกับ  
ส.ป.ก. เพื่อให้ราษฎรมาจับฉลากเลือกแปลงที่ดินในวันที่ 22 กรกฎาคม 
โดยมหาวิทยาลัยได้แผ้วถางพื้นที่แปลงละ 100 ตารางวาเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้ก่ราษฎรที่จะไปสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ อย่างไรก็ตาม
หลังจากจับฉลากเลือกแปลงแล้วคาดว่าจะมีปัญหาเรื่องการย้ายออกจาก
พื้นที่ตามมาอีกเนื่องจากค่าชดเชยผลอาสิน และค่าชดเชยทรัพย์สินที่ได้มี
การส ารวจไว้ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2540 มีมูลค่าไม่สูงนัก ราษฎรอาจมี
ปัญหาในเร่ืองไม่มีเงินสร้างบ้าน ก็จะไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่อีก ในการนี้
มหาวิทยาลัยจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาแก่ราษฎรที่ประสบ
ปัญหา โดยจะตรวจสอบรายละเอียดในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย รวมถึงจ านวนงบประมาณที่จะต้องใช้และแหล่ง
งบประมาณด้วย  

ระเบียบวาระที่  1.3 
 

เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(ไม่มี) 

- - 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2564 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2564 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2564 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนนิงานสบืเนือ่งตามมติ 
ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

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

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ข อ อ นุ มั ติ จ้ า ง  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร .
นายสัตวแพทย์วรวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้เกษียณอายุ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุ เกิน       
65 ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี 8 (3) 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยสัตว
แพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 

  
 
     อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์วรวิทย์ วัชชวัลคุ  
อายุ 68 ปี ผู้ เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
อาจารย์สัญญาจ้างกรณี  8 (3)  เพื่ อ เป็นอาจารย์  สาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ระยะเวลาการจ้าง 
1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 1 ,260 หน่วยภาระงาน 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 
ซึ่งให้ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนใดจาก
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ก าหนด 

 
 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.2 ขออนุมัติจ้าง Dr.Charles Norman Scholfield 
ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณี
อายุเกิน 65 ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณีอื่น 
ๆ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทย ศาสตร์อัครราช
กุมารี 

 อนุมัติให้จ้าง Dr.Charles Norman Scholfield อายุ 75 ปี ผู้เกษียณ 
อายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี       
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นอาจารย์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสัตว
แพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระ
งาน รวมทั้งสิ้น 1,302 หน่วยภาระงาน ซึ่งให้ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 
12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

วาระที่  4.1.3 ขออนุมัติจ้าง Dr.Cua Ngoc Le ผู้เกษียณอายุ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุ เกิน         
65 ปี )  เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี อ่ืน ๆ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สัญญาที่สาม 

    1. อนุมัติให้จ้าง Dr.Cua Ngoc Le อายุ 64 ปี 6 เดือน ผู้เกษียณอายุ
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณีอ่ืน ๆ 
เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สัญญาจ้างสัญญาที ่3 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดย
มีภาระงานรวมทั้งสิ้น 1,484 หน่วยภาระงาน (งานสอน 724 หน่วย
ภาระงาน งานวิจัย 500 หน่วยภาระงาน งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 260 หน่วยภาระ
งาน) ซึ่งให้ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนใด
จากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ก าหนด โดยให้เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  
      2. ในโอกาสต่อไปกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา 
ต่อสัญญาจ้างขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะหมดสัญญาจ้าง 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์การจ้ า ง  การประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและการสิ้นสุด
สัญญาจ้างของพนักงานต าแหน่งวิชาการ          
พ.ศ. .... 

      อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์        
การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการสิ้นสุด
สัญญาจ้างของพนักงานต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564 โดยขอให้แก้ไข
ข้อความ ดังต่อไปนี้ ก่อนน าเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
    ข้อ 7  ให้แก้ไข ดังนี้ 

(1) แก้ไขค าว่า “Scopus ไม่น้อยกว่า Q1” ทุกแห่ง  เป็น “Scopus 
Q1”  

(2) ข้อ 7 (1.2) (2.1) และ (3.1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ “แล้วแต่
กรณี” เป็น ดังนี้ “หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially 
intellectual contributor)  แล้วแต่กรณี หรือมีผลงานทาง

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” 

     ข้อ 11  เพิ่มข้อความ “ตามข้อ 7 (1)” หลังข้อความ “ในระหว่าง
ขยายเวลาการจ้าง” 
    ข้อ 17  บรรทัดที่  3 แก้ไขข้อความ จาก “ระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ” เป็น “ระดับปริญญาเอกตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด” 
   ข้อ 16 ข้อ 18 และข้อ 19 แก้ไขข้อความ จาก “ระเบียบในข้อ 3” 
เป็น “ระเบียบที่อ้างถึงในข้อ 3” 

วาระที่  4.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ         เป็นประธาน 
          (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
             ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง)   
   2. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์           เป็นกรรมการ 
     (อธิการบดี)  
   3. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย                   เป็นกรรมการ 
           (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  4. นายรุจาธิตย์ สุชาโต                               เป็นกรรมการ 
            (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิจากภาคใต้) 
  5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสทิธิ์ วชิรขจร              เป็นกรรมการ 
            (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่สภาวชิาการ 
            เลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) 
        6. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี      เปน็กรรมการ 
            (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่เลือกตั้ง 
             จากคณาจารยป์ระจ า)  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

วาระที่  4.1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 เ ห็นชอบให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ า
มหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้  
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย (ศาสตราจารย์ ดร.
อุดม ทุมโฆสิต) เป็นประธาน  
     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
มหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
     (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมาย หรือจากหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย จ านวนไม่เกิน 
2 คน เป็นกรรมการ 
     (4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
     (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีก าหนด (ศาสตราจารย์ 
ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร) เป็นกรรมการ 
     (6) ให้อธิการบดีแต่งตั้งพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วน 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วน เป็น
เลขานุการ (อธิการบดีจะได้พิจารณาก าหนดต่อไป) 
 (7) นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ส าหรับกรรมการตาม (2) (3) (4) เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ตาม (๖) และ (๗) ให้ประธานกรรมการและมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในการประชุมคร้ังต่อไป  

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร 

  
    1. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
จ านวน 10 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ  
    2. กรณีหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ที่ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ (10 กรกฎาคม 2564) ดังนั้น ขอใ ห้
มหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอให้การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรดังกล่าวโดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ชัดเจนด้วย 
    3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร        
นับต่อจากนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการขอแก้ไขโดยให้วันที่มี
ผลแก้ไขเป็นปัจจุบัน ไม่ควรขออนุมัติให้มีผลย้อนหลังโดยขอให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่ง หากมีความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติให้มี
ผลย้อนหลังขอให้ชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนด้วย 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
แผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

  
 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 จ าแนกตามส านักวิชาระดับการศึกษา และหลักสูตร 
ตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยที่ประชุมได้ชื่นชมให้ก าลังใจแก่อธิการบดี 
ผู้บริหาร รวมถึงทีมงานทุกฝ่ายที่ประสบความส าเร็จในการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถดัไป
ขอให้มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพของ
นักศึกษาด้วย 
 
 

 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา 

      
 รับทราบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่ 6.2 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
6/2564 

 รับทราบก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ในวัน
เสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 7 
วาระที่ 7.1 

เรื่องอื่น ๆ  
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ า 
ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และประจ าป ี
การศึกษา 2564 

  
     อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
(เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น 96 คน ตามที่
สภาวิชาการน าเสนอ 

 
ศูนย์บริการการศึกษา 

วาระที่ 7.2 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร (เพิ่มเติม) 

 อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

 

นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค ์
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 


