



                            

























                            

    
สํานั กงานสภามหาวิท ยาลัยวลัยลักษณไดจั ดทํา
รายงานประจํ า ป สภามหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ
พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธ
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตาง ๆ
ประจํ าสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะผู บ ริ ห าร คณาจารย
พนักงาน และประชาคมภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ผลการปฏิบตั ิหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัย รายงานฉบับนี้
สํานักงานสภามหาวิ ทยาลั ยไดประมวลผลการปฏิบั ติ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2560 ในฐานะ
ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป นองค ก รสู ง สุ ดซึ่ งมี ห น า ที่ กํ าหนดและกํ ากั บ นโยบาย ดู แ ลการบริ ห ารจั ดการ
ให เกิ ดการปฏิบั ติ ตามนโยบายและพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัย ดังนั้ นการปฏิบั ติ งานของสภามหาวิทยาลัย
จึ งมีทั้ งในสวนของการควบคุมดูแลกิ จการทั่ วไปของมหาวิทยาลัย และในสวนที่ เป นอํานาจหนาที่ เฉพาะ
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ตามที่ พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ท ยาลั ยวลั ยลั ก ษณ พ.ศ. 2535 ได กําหนดไว เช น
การวางนโยบายเกี่ ยวกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม การทะนุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึ งการวางระเบี ยบ ออกขอบั งคับ ข อกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย
การอนุมั ติ ให ปริ ญญา การจั ดตั้ ง หนวยงานและการแบ ง สวนงาน การอนุ มัติ การเป ดสอนและหลักสู ตร
การศึ ก ษา การดําเนิ นการเพื่ อ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ แต ง ตั้ งอธิ ก ารบดี เป นต น โดยที่ ผ านมา
การปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ไ ด เ ป นไปตามหลั กธรรมั ต ตาภิ บ าล (Self Good
Government) หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ค วามโปร ง ใส และตรวจสอบได จึ ง ส ง ผลทํ า ให
การดําเนินงานในพั นธกิ จ ดานต าง ๆ ของมหาวิทยาลั ยเป นไปดวยความเรียบร อยอย างมีประสิทธิ ภาพ
เกิดประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รายงานประจําป สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย สําหรับใช ประกอบการวางแผน
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2561
ตอไป รวมถึงจะเปนประโยชนตอคณะผูบริหาร หนวยงานตาง ๆ และประชาคมของมหาวิทยาลัยสําหรับ
นําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป
กระผมในนามของสภามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ขอขอบคุ ณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารย พนักงาน นักศึกษา
และผู ที่เกี่ ยวของทุกฝายที่ไดมีสวนสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานตามพันธกิจและรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
ในดานตาง ๆ ดวยดีอยางตอเนื่องเสมอมา ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาประชาคมทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณจะรวมดวยชวยกันเพื่อเปนแรงพลังสามัคคีในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอยางตอเนื่องและบรรลุผล
ตามแผนยุทธศาสตร 20 ป ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

                            


นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.โกวิท โปษยานนท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
(รักษาการแทนอธิการบดี)









กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

1.
2.
3.
4.

ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ดร.อําพน กิตติอําพน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อานันท กาญจนพันธุ

                            

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง







1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยสุทัศน ฟูเจริญ
3. นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคใต

1. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ
2. ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
3. นายรุจาธิตย สุชาโต






กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากกรรมการสภาวิชาการ
1. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต




กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา







1. รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค
(หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)

                            




มหาวิ ทยาลั ย วลั ยลั ก ษณ เป นมหาวิ ทยาลั ยในกํากั บของรั ฐ ที่ ไ ด รั บ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณจาก
พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช พระราชทานชื่ อ อั นเป นสร อยพระนาม
ในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ
(Comprehensive University) ทีจ่ ัดการเรียนการสอนครอบคลุมทัง้ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยได พั ฒ นาสภาพแวดล อมให เ ป นเมื องมหาวิ ท ยาลั ยในรู ป แบบ
Residential University ที่ มี ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การแบบครบวงจร รวมทั้ ง
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ

13 กันยายน 2531
คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพื่อยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศตอไป
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช







20 สิงหาคม 2534
คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมตั ิโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่จงั หวัด
นครศรีธรรมราช




4 เมษายน 2533
คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกมติเดิมและอนุมัติ
ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชาวนครศรีธรรมราช
เริ่มรณรงคเรียกรอง
ใหมกี ารจัดตัง้ มหาวิทยาลัย

ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้ง
คณะกรรมการรณรงคใหมีมหาวิทยาลัย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                            

24 มิถุนายน 2536
จัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และหนวยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร

1 กรกฎาคม 2540
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขาดําเนินงาน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 เมษายน 2536
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานอนุญาตใหอัญเชิญ
ตราพระนามของพระองคทา นเปนตราประจํามหาวิทยาลัย





8 กุมภาพันธ 2535
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
พระราชทานชื่อวา "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ"
29 มีนาคม 2535
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้
เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย
7 เมษายน 2535
ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2535






23 พฤษภาคม 2541
เปดดําเนินการรับนักศึกษารุน แรกขึ้นทะเบียน
28 พฤษภาคม 2541 เปดสอนวันแรก

10 มกราคม 2539
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีไดมมี ติอนุมัติโครงการ
อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสเฉลิมฉลอง
สิริราชสมบัติ ครบ 50 ป
21 มกราคม 2539
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
พระราชทานชื่อ "อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ"
29 มีนาคม 2539
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จพระดําเนินเปนองคประธาน
ในพิธวี างศิลาฤกษอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

                            





มหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ดมุ ง หมายหลั ก ในการบุ ก เบิ ก
แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ อันจะ
เปนประโยชนตอ การพัฒนาบุคคลใหเปนผูม คี วามเรืองปญญา
และคุณธรรม เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของ
มนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเป นทั้ง "คนดีและคนเกง"
โดยเนน
1. ความเป นคนที่ ทั นสมั ยในฐานะพลเมื อ งและพลโลก
ที่ มี อุ ดมการณ ป ระชาธิ ป ไตย รู รอบและมี ทั ศ นะที่
กวางไกล
2. ความเป น นั ก วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและทั ก ษะในสาขาที่ ศึ ก ษาลึ ก ซึ้ งและ
ประยุ ก ต ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านได อย างมี ประสิ ท ธิ ภาพ
3. ความเปน "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยา
วิ ชาชี พ สามารถดํารงชี วิ ตและดํารงอยู ในสั งคมได ดี





 


1. ผลิ ตและพั ฒ นากําลั งคนระดั บสู งให มี มาตรฐาน
2.

3.

4.

ที่ สอดคล องกั บความต องการในการพั ฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมภาคใต และของประเทศ
ดํา เนิ น การศึ ก ษา ค น คว าวิ จั ย และพั ฒ นาองค
ความรู ใหม ให สามารถนํ า ไปใช ในการพั ฒนา
การผลิ ตให มี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ความสามารถในการพึ่ งตนเองและการแข ง ขั น
ในระดับนานาชาติ
ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก ห น ว ยงานต า งๆ ทั้ ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในด านการให คํา ปรึ ก ษา
แนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ
รวมทั้ งการฝ กอบรมและพั ฒนาอั นจะก อให
เกิ ดการถ ายทอดเทคโนโลยี ที่ จําเปนและเหมาะสม
เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของภู มิ ภาค
และประเทศชาติ
อนุ รั กษ และฟ นฟู ศิ ลปวั ฒนธรรมอั นเป น
จารี ต ประเพณี ร วมทั้ งศิ ล ปะบริ สุ ท ธิ์ และศิ ล ปะ
ประยุ กต เพื่ อให มหาวิ ทยาลั ย เป นศู นย รวมของ
ชุมชน และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม

                            

                            


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 มาตรา 16 ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุม
ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. วางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกประกาศสําหรับหนวยงานดังกลาวก็ได
3. อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย รวมทั้งการแบงสวนงานของหนวยงานดังกลาว
5. อนุมัติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย
6. อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งการ
ยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา
7. พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ
8. แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่มี
ชื่อเรียกอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย และศาสตราจารยเกียรติคุณ
9. ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงอัตราเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอื่น การบรรจุแตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน
ระเบียบวินัย การลงโทษ การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง
10. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได ออกขอบังคับ และวางระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
11. อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
12. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนี่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย
13. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
14. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะผูบริหาร

                            



ในป พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินงานผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนหลักสําคัญโดยได จัดประชุม จํานวน
13 ครั้ ง และพิ จ ารณาระเบี ย บวาระเวี ย น จํ า นวน 3 ครั้ ง ซึ่ งมี ผ ลการดํา เนิ น งานตามอํ า นาจและหน า ที่ ตามมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 สรุปไดดังนี้





1. วางนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายในเรื่องตาง ๆ ประกอบดวย
1) แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 ของมหาวิทยาลัย
2) แนวทางการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบครึ่ งแรก
ของปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
3) นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
4) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
5) นโยบายและแนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรแบบทวิภาษา (Billingual Program)
และหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (English Program)
6) นโยบายในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
7) การทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
8) การทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร
9) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2560
10) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา
และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559

2. วางระเบียบ
ออกขอบังคับ ขอกําหนด
และประกาศของ
มหาวิทยาลัยและ
อาจมอบหมายใหสว นงาน
ใดในมหาวิทยาลัยเปนผู
วางระเบียบและออก
ประกาศสําหรับหนวยงาน
ดังกลาวก็ได

สภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบ ออกขอบังคับ และเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา
รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 ฉบับ ดังนี้
1. ระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
1) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
2) ระเบียบฯ วาดวยการบริหารหนวยวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
3) ระเบียบฯ วาดวยการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2560
2. ขอบังคับ จํานวน 12 ฉบับ ไดแก
1) ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2) ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. 2560

                            




3)
4)
5)
6)

ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ขอบังคับฯ วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ขอบังคับฯ วาดวยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุน
ในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑวิธีการกําหนดและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
8) ขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
พ.ศ. 2560
9) ขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร
อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560
10) ขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
11) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานคลินิคเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2560
12) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานคลินิคกายภาพบําบัด พ.ศ. 2560
3. ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1) ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2560
2) ประกาศฯ เรื่อง การกํากับดูแลหลักสูตรในสํานักวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การบริหารงาน พ.ศ. 2560
4. (ราง) พระราชกฤษฎีกา จํานวน 1 ฉบับ ไดแก (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

3. อนุมัติใหปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย
และอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,574 ราย

4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม
และการยุบเลิกสํานักวิชา
สถาบัน ศูนย หรือ
หนวยงานทีเ่ รียกชื่อ
อยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทา
สํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย
รวมทั้งการแบงสวนงาน
ของหนวยงานดังกลาว

สภามหาวิทยาลัยไดออกขอกําหนดและประกาศ
รวมถึงดําเนินการตีพิมพประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสิ้นจํานวน 7 ฉบับ ดังนี้
1. ขอกําหนด จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
1) ขอกําหนดฯ วาดวยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (เปลี่ยนชื่อศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
ศูนยกิจการนานาชาติ ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน ศูนยบริหารทรัพยสิน
ศูนยสมารทฟารม อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอุทยานพฤกษศาสตร)

                            




2) ขอกําหนดฯ วาดวยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงาน ที่เรียกชื่อ
อยางอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 (จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทย- ศาสตรนานาชาติ
และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี)
3) ขอกําหนดฯ วาดวยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 (จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ)
2. ประกาศ จํานวน 4 ฉบับ ไดแก
1) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน
ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
2) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชาฯ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560 (แบงสวนงานเพิ่มของสํานักวิชาเภสัชศาสตร
และสํานักวิชาสหเวชศาสตร)
3) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชาฯ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2560 (แบงสวนงานภายในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี)
4) ประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชาฯ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560 (แบงสวนงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ
และสํานักวิชาวิ ศวกรรมศาสตรและทรัพยากร)

5. อนุมัติการรับเขาสมทบ หรือ
การยกเลิกสมทบของ
สถาบัน การศึกษาชั้นสูง
และสถาบันวิจัย

สภามหาวิทยาลัยไมมีนโยบายในการรับนักศึกษาเขาสมทบของสถาบัน
การศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
6. อนุมตั ิการเปดสอนและ
1. อนุมัติหลักสูตรการศึกษา จํานวน 51 หลักสูตร ประกอบดวย
หลักสูตรการศึกษาให
1) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 จํานวน 11 หลักสูตร
สอดคลองกับมาตรฐาน
1.1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
รวมทั้งการยุบ รวม และ
1.2) นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตรและศิลปะการแสดง
ยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรนานาชาติ
1.7) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกส
และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ
1.8) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ
1.9) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

                            




1.10) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ
1.11) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต
2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 40 หลักสูตร
2.1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
2.2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร
2.3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.4) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2.5) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และบรรจุภัณฑ
2.6) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
2.7) นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
2.8) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.9) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
2.10) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน
2.11) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
2.12) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.13) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.14) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร
2.15) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
2.16) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
2.17) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
2.18) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
2.19) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
2.20) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
2.21) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2.22) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
2.23) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.24) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร
2.25) บัญชีบัณฑิต
2.26) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ
2.27) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ
2.28) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2.29) บริหารธุรกิจบัณฑิต
2.30) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม
2.31) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
2.32) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
2.33) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

                            




2.34) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
2.35) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
2.36) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
2.37) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Billingual Program)
2.38) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
2.39) พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.40) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 48 หลักสูตร
3. อนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) อนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรจากหนวยวิชาเปนหนวยกิต
2) อนุมัติใหนําระบบการรับรองหลักสูตรของสภากายภาพบําบัดไปใช
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ตั้งแตปการศึกษา 2559
3) อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 แบบ 2 ภาคการศึกษา
และแบบ 3 ภาคการศึกษา
4) อนุมัติกลุมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
5) อนุมัติการแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6) อนุมัติใหงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ในปการศึกษา 2561

7. พิจารณาดําเนินการ
เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
และพิจารณาถอดถอน
อธิการบดี ศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ

สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้
1) ไดสรรหาอธิการบดีและเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ดร.สมบัติ
ธํารงธัญวงศ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2560
2) สงขอมูล คําชี้แจง และเอกสารหลักฐานตาง ๆ กรณีการแตงตั้งอธิการบดี
ใหแกสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 14 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
3) จัดทําคําชี้แจงเพื่อขอทบทวนความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
และการกําหนดเงินคาตอบแทนใหแกผูรักษาการแทนในตําแหนงบริหาร
ของมหาวิทยาลัย
4) อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย ใหแก
รองศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ และเสนอเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยตอไป

                            





8. แตงตั้งและถอดถอน
รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการศูนย
และหัวหนาหนวยงานที่มี
ชื่อเรียกอยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน
หรือศูนย และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ

สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้
1) เห็นชอบใหเพิ่มตําแหนงรองอธิการบดี จากเดิม 6 ตําแหนง เปน 7 ตําแหนง
2) เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 7 ฝาย
ตามที่อธิการบดีนําเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2560
3) เห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร
คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร
คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
และผู อํานวยการศูนยบริการวิชาการ

9. ออกขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
กําหนดตําแหนง
อัตราเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน สวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูลอื่น
การบรรจุแตงตั้ง
การใหไดรับเงินเดือนหรือ
คาจาง การออกจากงาน
ระเบียบวินัย การลงโทษ
การรองทุกข และ
การอุทธรณ การลงโทษของ
พนักงานและลูกจาง

สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ ประกาศ รวมถึงใหนโยบายและแนวทาง
การบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ ดังนี้
1) อนุมัติใหออกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑวิธีการกําหนดและแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
2) อนุมัติใหใชประกาศเกณฑภาระงานขั้นต่ําฉบับ พ.ศ. 2554 ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย ประจําปงบประมาณ 2560
3) อนุมัติวงเงินและตารางการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2561
4) เห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนพิเศษแกพนักงาน
ที่ผานเกณฑการประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม
5) อนุมัติหลักการชดใชทุนผูที่จะเขามาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ภาระผูกพันจะตองชดใชทุนคืนแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ตนสังกัดเดิม

10. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดหารายได
ออกขอบังคับ
และวางระเบียบตาง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงาน
การเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบ ออกขอบังคับ รวมถึงใหนโยบายในการหารายได
และการบริหารงานการเงินและทรัพยสิน ดังนี้
1) ขอบังคับฯ วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
2) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบฯ วาดวยการบริหารหนวยวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
4) ขอบังคับฯวาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุน
ในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
5) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
6) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาแพทยศาสตร
7) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program)

                            




8) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร
รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Billingual Program)
9) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสํานักวิชาศิลปศาสตร
10) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษาลักษณะเหมาจาย
11) การจัดทําแผนงานและแผนคาใชจายทางการเงินของมหาวิทยาลัย
12) การตอสัญญาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
13) งบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
14) โครงการรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชยดานหนามหาวิทยาลัย

11. อนุมัตงิ บประมาณรายจาย
ของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้
1) อนุมัติแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัยรวมถึง
ของศูนยการแพทยฯ หนวยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ โครงการ และ
เงินสนับสนุนระหวางป
2) อนุมัติงบประมาณคาออกแบบการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
จากเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน
3) อนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสมทบการกอสรางอาคารเรียนรวม 6
4) อนุมัติคาควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนรวม

12. แตงตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนี่ง
เพื่อกระทําการ ใด ๆ
อันอยูใ นอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ จํานวน 16 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่ อดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ประจําสภามหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
3) คณะกรรมการการเงิ นและทรัพยสิน
4) คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
5) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
6) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
7) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
8) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
9) คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํามหาวิทยาลัย
10) คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
11) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
12) คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2559
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

                            




13) คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2560
14) คณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ
ของมหาวิทยาลัย
15) คณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
16) คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีขอรองเรียน
ตอสภามหาวิทยาลัย

13. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นเกีย่ วกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย
ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ

สภามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงาน ดังนี้
1) อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารย จํานวน 18 ราย
2) อนุมัติจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย
3) อนุมัติใหอาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตรลาหยุดปฏิบัติงาน 1 ป
โดยไมขอรับเงินเดือน
4) แนวทางในการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแกบุคลากร
ทางการแพทย
5) อนุมัติใหใชประกาศเกณฑภาระงานขั้นต่ํา (ฉบับ พ.ศ. 2554)
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย ประจําปงบประมาณ 2560
6) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณของพนักงาน จํานวน 2 ราย
7) เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดพิธีสถาปนาอธิการบดี
8) เห็นชอบใหใชพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนศูนยพักพิงสุนัขและแมว

14. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะผูบ ริหาร

สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้
1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2559 และรอบครึ่งแรก
ของปงบประมาณ 2560 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ นําเสนอ
2) เห็นชอบในหลักการโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลัง
ของหนวยตรวจสอบภายใน
3) เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ
4) เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2560
และการขึ้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ 2561 ของอธิการบดี

                            



สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (สภา มวล.) กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา มวล. อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
โดยในชั้นแรก ใหประเมินโดยวิธีประเมินตนเอง ทั้งนี้ ใหเปนการประเมินสภา มวล. โดยองครวมมิไดมุงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการสภา มวล. เปนรายบุคคล
การประเมินผลครัง้ นี้ ฝายเลขานุการสภา มวล. ไดจัดสงแบบประเมินผลฯ ไปยังนายกสภาฯ อุปนายกสภาฯ และกรรมการสภา
มวล. รวมทั้งหมด 17 ทาน ซึ่งไดรับแบบประเมินฯ กลับมาจํานวน 11 ทาน คิดเปนรอยละ 64.71
ผลการประเมินฯ สรุปไดวา ผลการปฏิบัติงานของสภาฯ อยูในระดับ "ดีมาก" (คะแนนเฉลี่ย 4.37 จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐)
หัวขอฯ ที่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
อันดับ 1 การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภา มวล. ของแตละทานเปนไปโดยมีความเปนอิสระ ได 4.91 คะแนน
(ดีเยี่ยม)
อันดับ 2 การบริหารจัดการของสภา มวล. เปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของพระราชบัญญัติ มวล.
พ.ศ. 2535 ได 4.91 คะแนน (ดีเยี่ยม)
อันดับ 3 (มี 2 ขอ) ได 4.73 คะแนน (ดีเยี่ยม) ไดแก (1) ขัน้ ตอนของ สภา มวล. ในการอนุมตั ิการแตงตั้งผูบ ริหารของ
มวล. เปนไปอยางเหมาะสม และสงผลให มวล. ไดผูบริหารที่มีคุณภาพปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (2) การปฏิบัติงานของ
สภา มวล. ไดเอื้ออํานวยใหใชความรูและประสบการณของทานกรรมการสภาฯ อยางเต็มที่
หัวขอฯ ที่ไดคะแนนต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก
อันดับ 1 สภา มวล. มีนโยบายและอนุมัติ แผนงานที่ เหมาะสมในการจัดใหมีกิจกรรมการระดมทุนของ มวล.
ได 3.64 คะแนน (ดี)
อันดับ 2 สภา มวล. มีการกําหนดนโยบายที่ ดีที่ กอให เกิ ดความสัมพันธอันดีระหวาง มวล. กั บองคกร และ
ผูประกอบการภายนอก ได 3.73 คะแนน (ดี)
อันดับ 3 นโยบายของสภา มวล. สงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธ มวล. ในรูปแบบที่เหมาะสม และเพียงพอ
เปนผลให มวล. เปนที่รูจักแพรหลายตอสาธารณชน ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได 3.82 คะแนน (ดี)
รายละเอียดหัวขอประเมิน และคะแนนที่ไดรับ ตามลําดับความสําคัญ เรงดวน (พิจารณาจากคะแนนการประเมินที่ได)
ดังนี้

                            


 

คะแนน ระดับ หัวขอ

3.64

4.2

3.73

1.4

3.82

1.6

4.10

1.2

4.27

2.3

4.27

1.1

4.36

5.1

4.36

2.2

4.45

1.3

4.45

1.5

4.55

3.1

4.45

5.3

คําอธิบายหัวขอ
สภา มวล. มีนโยบายและอนุมัติแผนงานที่เหมาะสมในการจัด
ใหมีกิจกรรมการระดมทุนของ มวล.
สภา มวล. มีการกําหนดนโยบายที่ดีที่กอใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวาง มวล. กับองคกร และผูประกอบการภายนอก
นโยบายของสภา มวล. สงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธ มวล.
ในรูปแบบที่เหมาะสมและเพียงพอ เปนผลให มวล. เปนที่รูจัก
แพรหลายต อสาธารณชน ทั้ งในระดับท องถิ่ น ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
จํานวนโครงการ หรือขอเสนอแนะที่มีการริเริ่มมาจากสภา มวล.
และที่ไดเริ่มดําเนินการ หรือบรรลุผลเปนประโยชนกับ มวล. แลว
สภา มวล. มีนโยบายที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สิ่งแวดลอมใน มวล. อยางเพียงพอ ยั่งยืน และเปนรูปธรรม
รูปแบบ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพ ของการประชุมสภา
มวล.
สภา มวล. จัดใหมีกลไกการกํากับดูแลและการตรวจสอบการ
บริหารงานของ มวล. เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ
สภา มวล. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร
สูงสุด (อธิการบดี) อยางเหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ
และทิศทางการประเมินไวลวงหนา
ความมีประสิทธิภาพและความทันตอเหตุการณ ของสภา มวล.
ในการรับทราบประเด็นที่เปนปญหา และการใหแนวทางแกไข
ปญหาของ มวล.
การกําหนดนโยบาย และการอนุมตั ิแผนงานของสภา มวล. กอให
เกิดการพัฒนา มวล. อยางสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของ มวล.
การกําหนดนโยบาย และการอนุ มั ติ แผนงานของสภา มวล.
เกื้อหนุนตอการพัฒนางานวิจัย และคุณภาพการศึกษาของ มวล.
อยางเปนรูปธรรม
สภา มวล. จัดใหมีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง
และการเตรียมพรอมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยาง
เพียงพอ และตอเนื่อง

กลุมหัวขอ
การเงิน พัสดุ ระดมทุน
วิสยั ทัศนการปฏิบตั งิ านของสภาฯ
วิสยั ทัศนการปฏิบตั งิ านของสภาฯ

วิสยั ทัศนการปฏิบตั งิ านของสภาฯ
บริหารจัดการ บุคลากร สถานที่
วิสยั ทัศนการปฏิบตั งิ านของสภาฯ
การกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการ
บริหารความเสี่ยง
บริหารจัดการ บุคลากร สถานที่

วิสยั ทัศนการปฏิบตั งิ านของสภาฯ

วิสยั ทัศนการปฏิบตั งิ านของสภาฯ

วิชาการ งานวิจัย
กิจการนักศึกษา
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การบริหารความเสี่ยง

                            

คะแนน ระดับ หัวขอ

4.55

2.1

4.55

4.1

4.55

5.2

4.55

6.3

4.64

3.2

4.64

6.5

4.73

6.4

4.73

2.4

4.91

6.1

4.91

6.2

คําอธิบายหัวขอ
สภา มวล. จัดใหมีกระบวนการที่มีความชัดเจนในการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจใหกับคณะกรรมการชุดตาง ๆ (ที่สภา มวล.
แตงตั้งขึ้น) และฝายบริหาร
สภา มวล. มีนโยบาย ที่กอใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบ
ไดในการกํากับดูแลการบริหารงานทางดานการเงินของ มวล.
การดําเนินงานและนโยบายของสภา มวล. เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเนนการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมใน มวล.
การบริหารจัดการของสภา มวล. เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ของคณาจารยประจํา ของ มวล.
สภา มวล. มีนโยบาย ที่กอใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได
ในการกํากับดูแลการบริหารงานทางดานการเงินของมวล.
การบริหารจัดการของสภา มวล. เปนประโยชนตองานดาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยแหงนี้
การปฏิบัติงานของสภา มวล. ไดเอื้ออํานวยใหใชความรูและ
ประสบการณของทานอยางเต็มที่
ขั้นตอนของ สภา มวล. ในการอนุมัติการแตงตั้ งผูบริหารของ
มวล. เปนไปอยางเหมาะสม และสงผลให มวล. ไดผูบริหาร
ที่มีคุณภาพปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสภา มวล. เปนไปตามวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติ มวล. พ.ศ. 2535
การปฏิบัติหนาที่ของทานในฐานะกรรมการสภา มวล. เปนไป
โดยมีความเปนอิสระ

ระดั บสี

กลุมหัวขอ
บริหารจัดการ บุคลากร สถานที่

การเงิน พัสดุ ระดมทุน
การกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการ
บริหารความเสี่ยง
ความเปนอิสระในการทําหนาที่
การเงิน พัสดุ ระดมทุน
ความเปนอิสระในการทําหนาที่
ความเปนอิสระในการทําหนาที่
บริหารจัดการ บุคลากร สถานที่

ความเปนอิสระในการทําหนาที่
ความเปนอิสระในการทําหนาที่


คะแนน
คําอธิบาย
2.50 - 2.99
ตองปรับปรุง
3.00 - 3.49
พอใช
3.50 - 3.99
ดี
4.00 - 4.49
ดีมาก
4.50 - 5.00
ดีเยี่ยม

                            


ก. ดานวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานของ สภา มวล. โดยองครวม
1. สภามหาวิทยาลัยควรมีการประชุมที่นครศรีธรรมราชอยางนอย 1 ครั้ง/ป เพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไดรับรูและเขาใจตอบริบทของมหาวิทยาลัย
2. สภา มวล. มีการกําหนดนโยบายที่ดีที่กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง มวล. กับองคกร และผูประกอบการภายนอก
3. นโยบายของสภา มวล. สงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธ มวล. ในรูปแบบที่เหมาะสม และเพียงพอ เปนผลให มวล.
เปนที่รูจักแพรหลายตอสาธารณชน ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นาจะไมไดทํามากเทาที่ควร เพราะที่ผานมา
ทั้งฝายบริหารและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไมไดปฏิบัติงานเต็มที่เหมือนกรรมการชุดอื่น ๆ ตอไป หากทั้ง 2 ฝาย รวมงาน
เต็มรู ปแบบอยางเต็มที่ นาจะใหทั้ งความสัมพันธกับองคกรภายนอก และการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในระดั บชาติ
เขมขนขึ้น

ข. ดานนโยบายและการกํากับดูแล การบริหารจัดการ ดานบุคลากร และสถานที่
-

ค. ดานนโยบายและการกํากับดูแลดานวิชาการ งานวิจัย และกิจการนักศึกษา
- ในบางครั้ งจังหวัดนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบริบทการทํางานและสภาพแวดลอมที่แตกตางจาก
ที่อื่น จึงทําใหบางโครงการไมไดรับการสนับสนุน

ง. ดานนโยบายและการกํากับดูแลดานการเงิน การพัสดุ การระดมทุนที่ใชชวยการพัฒนา มวล.
- สภามหาวิทยาลัยควรใช Connection ที่มีในการชวยระดมทุน

จ. ดานการกํากับดูแลกิจการ (Good Governance) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
1. บางครั้ งคณาจารยอาจจะเห็นไมตรงกับสภามหาวิทยาลัย
2. การทํางานเป นอิ สระมาก เมื่ อเกิ ดวิก ฤติ ก ารณ ใ ด ได มี การปรึ ก ษาหารื อ กั นอย างรอบคอบ เพื่ อหาทางออก หรื อ
แกปญ
 หารวมกันเปนเรื่องที่ดีมาก ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งใหความเคารพความเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสมอ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
1. การติดตามและประเมินผลควรใชขอมูลเชิงประจักษเปนหลัก หากจะใชความคิดเห็นควรมีกลุมตัวอยางที่เปนไปตาม
หลักวิชาการ
2. การประเมินควรเปรียบเทียบจากฐานในปกอน ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นความแตกตางชัดเจน
3. สภามหาวิทยาลัยควรจะมีการพบกับประชาคมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สภามหาวิทยาลัยควรมีการประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช อยางนอยปละ 2 ครั้ง

                            




นายกสภามหาวิ ทยาลั ย
อุ ปนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ
อธิ การบดี ผู บริ หาร และพนั กงาน
ร วมเปนเจาภาพในการบําเพ็ ญกุ ศล
สวดพระอภิ ธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหา
ภู มิพลอดุ ลยเดช เพื่ อน อมรําลึ กถึ ง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณและถวายเป น
พระราชกุศล เมือ่ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ
2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่ง
ดุสติ มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร

                            

พิ ธี เปดงานวลัยลักษณเอ็ กซ โป 2017
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ อ.ท า ศาลา
จ.นครศรีธรรมราช

                            

มหาวิ ทยาลัยวลั ยลั กษณ จั ดประชุ ม
ระดมความคิดเชิงนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ
ต อแผนยุ ทธศาสตร ระยะยาว 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใหแผนฯ ดังกลาว
มี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ สอดคล อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร ไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล
สามารถใช เป นกรอบในการจั ดทํ า แผน
ปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจําปของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตอไป โดย
เป ดโอกาสใหกรรมการสภาฯ และผู บริ หาร
มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในแผนฯ ดังกลาว
เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
โนราบุรี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

                            

เมื่ อ วั นที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2560
นายจําเริญ ทิพญพงศ ธาดา ผู ว าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเกียรติเดินทาง
มาเปนประธานเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณระยะแรก อยางเปน
ทางการ กอนเปดศูนย การแพทย อย างเต็ ม
รู ปแบบในป 2564 โดยมี ศาสตราจารย
ดร.วิ จิตร ศรีสอ าน นายกสภามหาวิ ทยาลัย
วลั ย ลั กษณ กล าวต อ นรั บ ศาสตราจารย
ดร.สมบั ติ ธํ า รงธั ญ วงศ รั ก ษาการแทน
อธิ การบดี กล าวรายงาน พร อ มด ว ยคณะ
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ คณะผูบริหาร แพทย พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย นักศึกษา แขกผูเ กียรติ
และสื่อมวลชนเขารวม ณ โรงพยาบาลศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช

                            

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุม
Panisea 2 โรงแรมรอยั ล ออคิ ด
เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

                            



ในป พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยไดประชุม จํานวน 13 ครั้ง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาประชุมเฉลี่ยทั้งป คิดเปน
รอยละ 80.77 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่

วันที่

จํานวนกรรมการ*
ที่เขาประชุม (คน)

รอยละ

พิเศษ/2560
1/2560
พิเศษ/2560
2/2560
พิเศษ/2560
พิเศษ/2560
พิเศษ/2560
3/2560
พิเศษ/2560
4/2560
พิเศษ/2560
5/2560
6/2560

18 กุมภาพันธ 2560
11 มีนาคม 2560
8 เมษายน 2560
6 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560
25 มิถุนายน 2560
15 กรกฎาคม 2560
19 สิงหาคม 2560
9 กันยายน 2560
28 ตุลาคม 2560
23 พฤศจิกายน 2560
23 ธันวาคม 2560

15
16
13
18
12
12
15
17
14
16
16
13
12
เฉลี่ย

83.33
88.89
72.22
100.00
66.67
66.67
83.33
94.44
77.78
88.89
88.89
72.22
66.67
80.77

หมายเหตุ: * กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจํานวนทั้งหมด 18 คน

                            



ในป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องตาง ๆ บรรจุเขาเป นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ งสิ้น
จํานวน 216 เรื่อง ประกอบดวย (1) เรื่ องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายจํานวน 12 เรื่อง (2) เรื่องเพื่อพิจารณาจํานวน 110 เรื่อง
(3) เรื่องเพื่อพิจารณาทักทวงจํานวน 64 เรื่อง และ (4) เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 30 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย จํานวน 12 เรื่อง
ครั้งที่

วันที่

1/2560

11 มีนาคม 2560

2/2560

6 พฤษภาคม 2560

3/2560

15 กรกฎาคม 2560

4/2560

9 กันยายน 2560

5/2560

23 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง
1. แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. รายงานความก าวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัย
3. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
4. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2560
5. แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัย
6. แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 ของหนวยวิสาหกิจ
หลักสูตรพิเศษ โครงการ และเงินสนับสนุนระหวางป
7. แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 ของศูนยการแพทยฯ
8. รายงานความก าวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัย
9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และ
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559
10. นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
11. แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรแบบทวิภาษา (Billingual Program)
หลักสูตรที่ใชกาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (English Program)
12. โครงการรวมทุนกอสรางอาคารพาณิชยบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย

                            

2. เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 110 เรื่อง
ครั้งที่

วันที่

พิเศษ/2560 18 กุมภาพันธ 2560

1/2560

11 มีนาคม 2560

พิเศษ/2560

8 เมษายน 2560

2/2560

6 พฤษภาคม 2560

พิเศษ/2560

9 พฤษภาคม 2560

เรื่อง
1. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
และประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) รวม 57 ราย
2. การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. การสรรหาคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย
4. ขออนุมัติใหอาจารยประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตรลาหยุดปฏิบัติงาน 1 ป
โดยไมขอรับเงินเดือน
5. การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ประจําสภามหาวิทยาลัย
6. แนวทางการชวยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาตอใหแกบุคลากรทางการแพทย
7. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารย จํานวน 4 ราย
8. การแตงตั้ งคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร
9. ขออนุมัติใชประกาศเกณฑภาระงานขั้นต่ํา (ฉบับ พ.ศ. 2554) ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตําแหนงอาจารย ประจําปงบประมาณ 2560
10. ขออนุมัติจัดตั้งสถาบัน ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
และการแบงสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย
หรือหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยางอื่น
11. ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
12. ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล พ.ศ. 2560
13. การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
14. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รวม 72 ราย
15. การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
16. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
และประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) รวม 274 ราย
17. ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
18. ขอบังคับฯ วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
19. ระเบียบฯ วาดวยกองทุนพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
20. ระเบียบฯ วาดวยการบริหารหนวยวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
21. ขอเบิกคาใชจายกรณีการใชจายบัตร Fleet Card ของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
22. การแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
23. การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
24. ผลการพิจารณาชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหนงอธิการบดี

                            

ครั้งที่

วันที่

พิเศษ/2560 28 พฤษภาคม 2560

ว 1/2560

พฤษภาคม 2560

พิเศษ/2560

25 มิถุนายน 2560

3/2560

15 กรกฎาคม 2560

เรื่อง
25. สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 14 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอทราบขอมูลและเอกสารหลักฐานกรณีการแตงตั้งอธิการบดี
26. การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
27. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รวม 140 ราย
28. คําชี้แจงเพื่อขอทบทวนความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องการแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
และการกําหนดเงินคาตอบแทนใหแกผูรักษาการแทนในตําแหนงบริหาร
ของมหาวิทยาลัย
29. ขอบังคับฯ วาดวยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2560 และการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2560
30. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวของ
31. คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ขอความเห็นชอบขยายเวลาในการ
พิจารณาเรื่องอุทธรณของพนักงานฯ
32. สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 14 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอทราบขอมูลและเอกสารหลักฐานกรณีการแตงตั้งอธิการบดี
33. คําชี้แจงเพื่อขอทบทวนความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องการแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีและ
การกําหนดเงินคาตอบแทนใหแกผูรักษาการแทนในตําแหนงบริหารของ
มหาวิทยาลัย (ตอเนื่อง)
34. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวของ
(ตอเนื่อง)
35. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณของพนักงานฯ จํานวน 2 ราย
36. สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 14 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอเอกสารหลักฐานซึ่งเปนเอกสารลับของสภามหาวิทยาลัย
37. การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
38. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
และประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) รวม 67 ราย
39. การแตงตั้งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2559
แทนกรรมการฯ ที่พนจากตําแหนง
40. การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยฯ
41. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารย จํานวน 4 ราย
42. ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชนรวมลงทุน
ในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

                            

ครั้งที่

วันที่

ว 2/2560

สิงหาคม 2560

พิเศษ/2560

19 สิงหาคม 2560

4/2560

9 กันยายน 2560

เรื่อง
43. ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑวิธีการกําหนดและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
44. การพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
45. การพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักวิชาแพทยศาสตร
46. ขออนุมัติงบประมาณคาออกแบบการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
จากเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน
47. ขออนุมัติวงเงินและตารางการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ปงบประมาณ 2561
48. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนพิเศษ
หรือโบนัสพนักงานที่ผานเกณฑการประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม
49. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกโครงการจัดตั้งสํานักวิชาทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
50. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
51. ขออนุมัติปรับเพิ่มสวนงานภายในสํานักวิชาเภสัชศาสตร
52. ขออนุมัติปรับเพิ่มสวนงานภายในสํานักวิชาสหเวชศาสตร
53. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รวม 617 ราย
54. การพิจารณาเกี่ยวกับขอรองเรียนของพนักงานมหาวิทยาลัย
55. การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
56. ผลการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
57. ผลการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
58. รายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2559
59. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
และประจําปการศึกษา 2560 รวม 53 ราย
60. ขอแกไขชื่อสํานักวิชาในรายงานรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา และประกาศ
สภามหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผูไดรับปริญญาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
61. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารย จํานวน 10 ราย
62. การแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
63. การแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร
64. การแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
65. การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
66. การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
67. ขออนุมัติจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย
68. ขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการอํานวยการโครงการใหเอกชนรวมลงทุน
ในโครงการของมหาวิทยาลัย

                            

ครั้งที่

วันที่

ว 3/2560

กันยายน 2560

พิเศษ/2560

28 ตุลาคม 2560

5/2560

23 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง
69. (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
70. ระเบียบฯ วาดวยการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2560
71. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ พ.ศ. 2560
72. ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา
มหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2560
73. ประกาศฯ เรื่อง การกํากับดูแลหลักสูตรในสํานักวิชาที่มีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารงาน พ.ศ. 2560
74. ขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสมทบการกอสรางอาคารเรียนรวม 6
75. ขออนุมัติคาควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนรวม
76. การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
77. อัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายใน
78. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รวม 152 ราย
79. การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
80. ขออนุมัติจัดตั้งและแบงสวนงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติและ
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี
81. ขออนุมัติหลักการชดใชทุนผูที่จะเขามาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและมีภาระ
ผูกพันจะตองชดใชทุนคืนแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดเดิม
82. ขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนงรองอธิการบดี เพิ่มเติม
83. การปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการใหเอกชน
รวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
84. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารย จํานวน 4 ราย
85. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร รูปแบบจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาษา (Billingual Program)
86. การจัดทําแผนงานและแผนคาใชจายทางการเงิน
87. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
รวม 47 ราย
88. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารย จํานวน 4 ราย
89. ขออนุมัติจัดตั้งและแบงสวนงานวิทยาลัยนานาชาติ
90. ขออนุมัติแบงสวนงานสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

                            

ครั้งที่

6/2560

วันที่

23 ธันวาคม 2560

เรื่อง
91. ขอความเห็นชอบใหใชพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนศูนยพักพิงสุนัขและแมว
92. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร
อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560
93. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ พ.ศ. 2560 (สืบเนื่อง)
94. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
95. ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
และประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รวม 95 ราย
96. การแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ประจําปการศึกษา 2560
97. การแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 7 ฝาย
98. ขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร
อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560 (สืบเนื่อง)
99. ขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
100. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานคลินิคเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2560
101. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานคลินิคกายภาพบําบัด พ.ศ. 2560
102. การตอสัญญาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 2 บริษัท
103. งบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
104. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Pragram)
105. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สํานักวิชาศิลปศาสตร
จํานวน 2 หลักสูตร
106. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเหนือคาธรรมเนียม
การศึกษาลักษณะเหมาจาย
107. ขอความเห็นชอบในการงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในปการศึกษา 2561
108. การจัดพิธีสถาปนาอธิการบดี
109. โครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังหนวยตรวจสอบภายใน
110. การแตงตั้งรองประธานกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

                            

3. เรื่องเพื่อพิจารณาทักทวง จํานวน 64 เรื่อง
ครั้งที่

วันที่

พิเศษ/2560
1/2560

18 กุมภาพันธ2560
11 มีนาคม 2560

2/2560

6 พฤษภาคม 2560

เรื่อง
1. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ เฟอรนิเจอร และบรรจุภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตรและศิลปะการแสดง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
10. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
11. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
15. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
20. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

                            

ครั้งที่

วันที่

เรื่อง
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
23. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
26. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
27. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
28. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
29. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
30. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
31. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
32. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
33. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
34. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
35. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
36. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
37. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
38. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
39. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
41. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 13 หลักสูตร
42. การนําระบบการรับรองหลักสูตรของสภากายภาพบําบัดไปใชในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบําบัด) ตั้งแตปการศึกษา 2559

                            

ครั้งที่

วันที่

3/2560

15 กรกฎาคม 2560

4/2560

9 กันยายน 2560

5/2560

23 พฤศจิกายน 2560

6/2560

23 ธันวาคม 2560

เรื่อง
43. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
44. การปรับปรุงหลักสูตรจากหนวยวิชาเปนหนวยกิต
45. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 8 หลักสูตร
46. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
47. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
48. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
49. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการ
ซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
50. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
51. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร
52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Billingual Program)
53. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษา
54. กลุมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ปรับปรุงพ.ศ. 2561)
55. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตร
และการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
56. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
57. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
58. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 7 หลักสูตร
59. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
60. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
61. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
62. การแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
63. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 10 หลักสูตร
64. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2561

                            

4. เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 30 เรื่อง
ครั้งที่

วันที่

พิเศษ/2560 18 กุมภาพันธ 2560

1/2560

11 มีนาคม 2560

2/2560
3/2560

6 พฤษภาคม 2560
15 กรกฎาคม 2560

4/2560

9 กันยายน 2560

พิเศษ/2560

28 ตุลาคม 2560

5/2560

23 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง
1. พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. บทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. รักษาการแทนอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. การปรับปรุงใชพื้นที่ภายในอาคารสําหรับเปนหองเรียนขนาดเล็ก
5. การเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เพื่อใหเปน
ไปตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเรงรัดการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน
7. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม
8. ผลการจัดหาพัสดุในรายการงบลงทุน ปงบประมาณ 2560
9. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
10. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีพระราชทานชื่อ
"วิทยาสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี"
11. ประกาศฯ เรื่อง อัตราคาบริการทางสาธารณสุข ศูนยการแพทยฯ
12. รายงานผลโครงการ WU Cultural Camp 2017 (ครั้งที่ 1)
13. แผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(ฉบับปรับปรุงจากการระดมความคิดเชิงนโยบายสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560)
14. การจายเงินเยียวยาใหแกผูถมดินรายยอยโครงการกอสรางอาคาร
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
15. คําพิพากษาศาลนครศรีธรรมราชคดีหมายเลขดําที่ อ. 3042/2558
16. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
17. ผลการพิจารณาทบทวนความเห็นตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
และการกําหนดเงินคาตอบแทนใหแกผูรักษาการแทนในตําแหนงบริหารของ
มหาวิทยาลัย
18. สรุปผลการประชุมหารือรวมการแกไขปญหาที่ดินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รวมกับกองทัพภาคที่ 4 หนวยราชการที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่
19. ผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและ
เกณฑการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
20. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
21. การพัฒนาคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาการ ตําแหนงอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ใหเปนระดับปริญญาเอก
22. ผูบริหารสํานักงบประมาณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ศูนยการแพทยฯ และ
การเรงรัดการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ

                            

ครั้งที่

6/2560

วันที่

23 ธันวาคม 2560

เรื่อง
23. ผูบริหารมหาวิทยาลัยลาออกและพนจากตําแหนง
24. การแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย
25. รายงานงบการเงินประจําปงบประมาณ 2558
26. พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งอธิการบดี
27. ศาสตราจารย ดร.นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา ขอลาออกจากตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
28. พิธีเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
29. สถานการณการลักขโมยในพื้นที่ศูนยสมารทฟารม ปงบประมาณ 2560
30. การแตงตั้งผูชวยอธิการบดี จํานวน 5 ฝาย

                            


รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย นางเสาวณีย เหล็บเลิศ


เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา นางสาวนริสา บัวเชย


สวนสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สวนแผนงานและยุทธศาสตร
บริษัทวสันต สตูดิโอ จํากัด








                            

