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สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.50 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธิการบด ี
แนวความคิดที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 ให้กับนักศึกษาทุกคน 

 
      รับทราบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  
ที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา เพราะนักศึกษาบางส่วนมีข้อจ ากัดในการเรียนแบบออนไลน์  
อาทิ ขาดอุปกรณ์การเรียน และมีข้อจ ากัดในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงมีแนวความคิดที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักศึกษา
ทุกคน เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับมาเรียนภายในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ โดยใน
เบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือสอบถามกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียน ณ มหาวิทยาลัย ถ้าหากสามารถ
ฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยได้ครบทุกคน  
ซึ่งหากได้รับอนุญาต มหาวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย
เพื่อด าเนินการต่อไป  

 
อธิการบดี 

วาระที่  1.2.2 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2564 

     รับทราบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของ
มหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเยียวยา
ช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ งจะลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วม
จ่ายร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่ายร้อยละ  30 ในการนี้  
มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนเป็นเงินจ านวนประมาณ 34 ล้านบาท และจะเริ่มทยอย
จ่ายตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จ านวน 17 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้งบประมาณ
จากเงินรายได้จากการจัดการกองทุน ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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      ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องสภาพคล่องทางเงินและขอให้ระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายเงินที่ปลอดจากภาระผูกพัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการกันเงินไว้ใช้
จ่ายในกรณีที่อาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้วย 

วาระที่  1.2.3  รายงานการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถกลางของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     รับทราบการแก้ไขปัญหาเรื่องลานจอดรถไม่เพียงพอในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรมส าคัญขึ้น เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวลัยลักษณ์เดย์ เป็นต้น  
โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่ข้างอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
จ านวน ๒๐ ไร่ เป็นลานจอดรถกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดที่สะดวกในการสัญจร
ภายในมหาวิทยาลัย สามารถจอดรถได้จ านวน 1,500 คัน และมหาวิทยาลัยสามารถใช้
ประโยชน์จากลานจอดรถส าหรับจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้หลากหลาย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

วาระที่  1.2.4 รายงานความก้าวหน้าเรื่องสถานที่ก่อสร้าง    
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     รับทราบรายงานความก้าวหน้าเรื่องสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 
     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยืนยันการส่งมอบพื้นที่จุดที่ 5 อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์สมาร์ท
ฟาร์ม (แปลงปาล์มน้ ามัน) เพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ นั้น ปรากฏว่าจังหวัดฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564  
แจ้งมหาวิทยาลัยว่าพื้นที่จุดที่ 5 ดังกล่าวยังมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลปกครองนครศรีธรรมราช แต่ความเป็นจริงแล้วคดีตามที่จังหวัดฯ 
อ้างถึงนั้นศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งเป็นที่สุดแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือถึงศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อ
สอบถามสถานะคดีตามที่จังหวัดอ้างถึง  หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

วาระที่  1.2.5 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19  
ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

    รับทราบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

วาระที่  1.2.6 รายงานการด าเนินการของโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัย 

   รับทราบ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่  13 สิงหาคม 
2564 

ระเบียบวาระที่  1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - - 
ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2564 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่  10 
กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตาม       มติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ข้อมูล 
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 3 
วาระที่  3.1 

เรื่องสืบเนื่อง  
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
      อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
     1. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต                            ประธานกรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) 
     2. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์                 กรรมการ 
        (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ 
         ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) 
     3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล                  กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ีความรู้และประสบการณ์ 
         ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) 
 
 
 

 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย/
ส่วนนติิการ 
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     4. ดร.สถาพร  ภักดีวงศ์                  กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒจิากหน่วยงานดา้นวชิาชีพกฎหมาย 
         หรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้ 
         และประสบการณดา้นกฎหมาย) 
     5. ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านกฎหมายจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
     6. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร                กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีก าหนด) 
     7. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช                 เลขานุการ 
         (หัวหน้าส่วนนิติการ) 
     8. นางสาวรัตนา  พลเยี่ยมเสน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
         (นิติกร ส่วนนิติการ) 
        ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 
วาระที่  4.1.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู ้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ า ป ีก า รศ ึกษา  256 2 ( เพิ ่ม เต ิม ) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และ
ประจ าปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

  
 
     1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) รวม
จ านวนทั้งสิ้น 49 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 
     2. เนื่องจากได้มีการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาย้อนหลังไปถึงวันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ
มหาวิทยาลัย โดยสาเหตุที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาล่าช้าเพราะจะต้องรอ
ให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์     
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติก่อน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในประเด็นนี้ขอให้ผู้อ านวยการศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการสอนตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา 
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บัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่  4.1.2 ขออนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยเยียวยา
สนับสนุนค่าวัสดุปลูกสร้างบ้านของราษฎร           
ที่ได้รับผลกระทบจากค าพิพากษาของศาล
สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย           
วลัยลักษณ์ 

 อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจ่ายค่าชดเชยเยียวยาสนับสนุนค่าวัสดุปลูกสร้างบ้าน
ของราษฎรที่ ได้รับผลกระทบจากค าพิพากษาของศาลสืบเนื่องโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยฯ ครัวเรือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๓ ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖,๖๐0,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) จากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุน
ทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ 

ส่วนนติิการ 

วาระที่  4.1.3 การก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ของบุคคลที่คณะกรรมการ  
ส ร ร ห า อ ธิ ก า ร บ ดี จ ะ น า เ ส น อต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
 

      1. เห็นชอบกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการน าเสนอวิสัยทัศน์ของบุคคล                 
ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้             

(1) ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ออกหนังสือเชิญบุคคลที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาฯ และตอบรับการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
จ านวน 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มาแสดงวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัย โดยให้ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าแสดงวิสัยทัศน์พร้อมกับจัดส่ง
เอกสารวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และสื่อที่จะใช้ประกอบการน าเสนอ 
(ถ้ามี) มายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อมอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
            (2) ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้บุคคลที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาฯ และตอบรับการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
แต่ละท่าน (เรียงตามล าดับตัวอักษร) ใช้เวลาในการแสดงวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ท่านละไม่เกิน 30 นาที โดยไม่มีการซักถามจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ซักถามบุคคลที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติในกระบวนการ/ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว หากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อซักถามในประเด็นใดให้ซักถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้             
สภามหาวิทยาลัยจะมีการลงมติเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีเท่านั้น            

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
อธิการบดี/ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       2. เห็นชอบให้บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
น าเสนอวิสัยทัศน์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 8/2564 ในวันเสาร์ที่ 9 
ตุลาคม 2564 (สภามหาวิทยาลัยก าหนดประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)  
       3. ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ นั้น ขอให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีค าถามต่อผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ทุกท่าน จ านวน 2 ค าถาม ได้แก่ 
(1) ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย          
วลัยลักษณ์ควรจัดอยู่ในกลุ่มใด ด้วยเหตุผลอะไร และมีแนวทางอย่างไร และ (2) 
แนวทางและวิธีการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน  

วาระที่  4.1.4 (ร่าง) โครงร่างแผนการพลิกโฉมสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

      มหาวิทยาลัยขอถอนจากการประชุมครั ้งนี ้ โดยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
เพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่
กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

  
     อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จ านวน            
9 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน 

วาระที่  4.2.2 ขออน ุม ัต ิหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักส ูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

     อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ขอให้อธิบายต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถึงเหตุผลความจ าเป็น
ในการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนี้ คือ เพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์            
ที่ประสบปัญหาในระหว่างการเรียนหรืออาจจะไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ในปัจจุบันยังไม่มี
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ 
      2. หลังจากนี้ไปขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกรอบก าหนดเวลาที่ สปอว. ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองหลักสูตรเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.2.3 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ส าขากา รจั ดกา รนวั ตกรรม เทคโน โลยี
สารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

     อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่สภาวิชาการ
น าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน 

วาระที่  4.2.4 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 
การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุ ง  
พ.ศ. 2564) 

     อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่สภาวิชาการ
น าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
ผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน จ านวน 3 บริษัท (ไตรมาส 4/2563 - 
1/2564 งวด 9 เดือน ตุลาคม 2563 - 
มิถุนายน 2564) 

  
 รับทราบ 

 
ส่วนการเงินและบญัชี  

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
การลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
กิจการนานาชาติ 

      
 รับทราบ 

 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร 

วาระที่ 6.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา 

     รับทราบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ตามที่สภา
วิชาการน าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน 

วาระที่ 6.3 การขยายระยะเวลาในการด าเนินการสรรหา
อธิการบดี ออกไปไม่เกิน 30 วัน 

     รับทราบ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
อธิการบดีฯ 

วาระที่ 6.4 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2564 

 รับทราบก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 ในวันเสาร์ที่ 11 
กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และรับทราบก าหนดวันประชุมสภาครั้ง
พิเศษ/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เพื่อ
พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบเรื่อง

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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วาระการประชุม สรุปผล / มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และการตัดต้นไม้  
ขุดดินในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) -  
 

นางปทิตตา  จิวธนาธปิสกุล 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติทีป่ระชุม 

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค ์
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมติทีป่ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 


