
   

 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2564 (วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564)                                                                                            หน้า ๑ จาก 5 

สรุปผล/มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันเสาร์ที ่11 กนัยายน 2564  เวลา 09.00 – 11.30 น. 
 

วาระการประชมุ สรุปผล / มติทีป่ระชุม หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
ระเบียบวาระที่  1.1 

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

- - 
 

ระเบียบวาระที่  1.2 
วาระที่  1.2.1   

เรื่องแจ้งจากอธกิารบดี  
รายงานการก่อสร้างและปรับปรุงหอพักนกัศึกษา 
จากเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย 

  
   รับทราบ 

 
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

วาระที่  1.2.2 รายงานการติดตามนักศึกษาตกค้าง (เรียนเกนิ
ระยะเวลาที่หลกัสูตรก าหนด) 

 รับทราบ  
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ระเบียบวาระที่  1.3 
 

เรื่องแจ้งจากเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
(ไม่มี) 

- - 
 

ระเบียบวาระที่  2 
วาระที่  2.1 

เรื่องการพิจารณารบัรองรายงานการประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2564 

 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  2.2 รายงานผลการด าเนินงานสืบเนื่องตามมติ        
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 รับทราบ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิม่เติม) ประจ าปี
การศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และประจ าปี
การศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

  
 
 อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และประจ าปีการศึกษา 
2564 (เพิ่มเติม) จ านวนทั้งสิ้น 6 คน ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา 



   

 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2564 (วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564)                                                                                            หน้า ๒ จาก 5 

วาระการประชมุ สรุปผล / มติทีป่ระชุม หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  4.1.2 ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิจจา สว่าง

เจริญ ผู้เกษียณอายุจากภายนอก มหาวิทยาลัย 
(กรณีอายุเกิน 65 ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง
กรณี 8 (3) สาขาวิชา เภสัชกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ สัญญาจ้างที่ 4 

     อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา สว่างเจริญ อายุ 64 ปี        
8 เดือน ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์
สัญญาจ้างกรณี 8 (3) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ สัญญาจ้างสัญญาที่ 4 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
(แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 1,362 หน่วยภาระงาน (งาน
สอน 612 หน่วยภาระงาน งานวิจัย 500 หน่วยภาระงาน งานบริการ 
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
250หน่วยภาระงาน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 - 1 
ตุลาคม 2565 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลก าหนด 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.3 ขออนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์  
หิรัญญะชาติธาดา ผู้เกษียณอายุจากภายนอก
มหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน 65 ปี) เป็นอาจารย์
สัญญาจ้างกรณี 8 (3) สาขาวิชาเภสัชกรรม       
อุตสาหการ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ สัญญาจ้าง 
ที่ 4 

  อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา อายุ 64 ปี 
5 เดือน ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์
สัญญาจ้างกรณี 8 (3) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ สัญญาจ้างสัญญาที่ 4 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบ
เต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น 1,478 หน่วยภาระงาน (งานสอน 728 
หน่วยภาระงาน งานวิจัย 500 หน่วยภาระงาน งานบริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 250 หน่วย
ภาระงาน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2565 
โดยให้ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจาก
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

วาระที่  4.1.4 ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพิ่มเติมโดยขอยืมจากเงิน
สะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อใช้

      1. อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายการเงินยืม 9,138,250 บาท จาก
กองทุนทั่วไป (เงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน) ตามมติสภามหาวิทยาลัย       
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 จากรายการ

ส่วนการเงินและบัญชี/วิทยาลัย 
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาต ิ
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วาระการประชมุ สรุปผล / มติทีป่ระชุม หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
ในการด า เนินงานและจัดซื้ อครุภัณฑ์ของ
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

ลิฟต์โดยสาร จ านวน 3,000,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
    2. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพิ่มเติม โดยให้ยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อใช้
ในการด าเนินงาน จ านวน 20,572,844 บาท 

วาระที่  4.1.5 นโยบายการคืนค่าหน่วยกิต และการปรับแผน
ประมาณการรับจากดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากการลงทุน และแผนประมาณการจ่าย         
เพื่อเยียวยาผลกระทบนักศึกษา 

 1. รับทราบนโยบายคืนค่าหน่วยกิตตามมาตรการการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชนของกระทรวงการอ ุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
   2. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพิ ่มเต ิม โดยให้จ ัดสรรจากเง ินรายได้ร ับจร ิงส ูงกว ่าแผน จ านวน 
17,631,290 บาท 

ส่วนการเงินและบัญชี 

วาระที่  4.1.6 ผลการรับคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า กรณีการ
ยกเลิกสัญญาจ้างรายการก่อสร้ างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 1. รับทราบผลการรับเงินคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า กรณีการยกเลิก
สัญญาจ้างรายการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (ตามสัญญา
เลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) จ านวน 23,244,760 
บาท 
    2. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากเงินคืนค่าจ้างจ่ายล่วงหน้าฯ 
จ านวน 23,244,760 บาท เพื่อสมทบจ่ายในรายการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

ส่วนการเงินและบัญชี / ส่วนแผนงาน
และยุทธศาสตร ์

วาระที่  4.1.7 พื้นที่ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธของมูลนิธิศรีธรรม
ราชา 

    1. รับทราบการก าหนดพื้นที่ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธของมูลนิธิศรีธรรม
ราชา ณ บริเวณด้านข้างทางทิศตะวันออกของอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 
    2. อนุญาตให้มูลนิธิศรีธรรมราชาเข้ามาในพื้นที่ เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ 
    3. ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่ามูลนิธิศรีธรรมราชาจะส่งมอบตึกสงฆ์
อาพาธและบริจาคทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ

รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
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วาระการประชมุ สรุปผล / มติทีป่ระชุม หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
ต่อไปนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งมูลนิธิศรีธรรมราชาให้ท าหนังสือแจ้ง
มายังมหาวิทยาลัยถึงความประสงค์ที่จะส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธและบริจาค
ทรัพย์สินดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่  4.2 
วาระที่  4.2.1 

เพื่อพิจารณาทักท้วง 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร 

  
 อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
จ านวน 15 หลักสูตรตามที่สภาวิชาการน าเสนอ 

 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

วาระที่  4.2.2 ขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดจิิทลั 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 อนุมัติการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม
ดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามที่สภาวิชาการ
น าเสนอ 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อพิจารณาเชงินโยบาย 
รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และ
โ ค ร ง ก า ร หลั ก สู ต ร น าน าช าติ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2564 งวด 9 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

  
 รับทราบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยวิสาหกิจ 
โครงการหลักสูตรพิเศษ และโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 งวด 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 
2564) 

 
ส่วนการเงินและบัญชี  

วาระที่  5.2 ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับ
เกิดขึ้นจริง ประจ าปีงบประมาณ 2564 งวด 
9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (1 
ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) และ
รายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2564 

    รับทราบ (1) ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (2) ประมาณการรับจ่าย
เปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง หน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตร
นานาชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ (3) รายงาน
เงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน และงบแสดงฐานะการเงิน 3 กองทุน ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2564 

ส่วนการเงินและบัญชี 

วาระที่  5.3 (ร่าง) โครงร่างแผนการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์ 

 อนุมัติโครงร่างแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ์ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 



   

 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2564 (วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564)                                                                                            หน้า ๕ จาก 5 

วาระการประชมุ สรุปผล / มติทีป่ระชุม หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
วาระที่  5.4 แผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565       อนุมัติแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่คณะ 

กรรมการการเงินและทรัพย์สินน าเสนอ 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
การยุติการด าเนินงานในลักษณะวิสาหกิจของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

      
 รับทราบ 

 
ส่ วนการ เ งิ นและบัญชี / วิ ทยาลั ย
นานาชาติ 

วาระที่ 6.2 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  
8/2564 

 รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ในวันเสาร์ที่ 9 
ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 6.3 ผลงานโดดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ 7 
วาระที่ 7.1 

เรื่องอื่น ๆ  
การแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
 1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
     2. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจาก
คณาจารย์ประจ า คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี เป็น
กรรมการสรรหาอธิการบดี แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยให้ด ารงต าแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องโดยทันที  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 

  นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้สรุปมติที่ประชุม 

นายบรรจงวทิย ์ยิ่งยงค์ 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสรุปมตทิี่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์ สุขสอาด 
รองอธิการบดีฝา่ยกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์


