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  สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสูงสุด ทําหน้าที่กํากับเชิงนโยบายแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือให ้
การบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตามนโยบายและพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ ดังน้ัน  
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยจึงมีทั้งในส่วนของการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และในส่วนที่
เป็นอํานาจหน้าที่เฉพาะของสภามหาวิทยาลัยตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ได้กําหนด
ไว้ เช่น การวางนโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางระเบียบการออกข้อบังคับ ข้อกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย การอนุมัติให้
ปริญญา การจัดต้ังหน่วยงานและการแบ่งส่วนงาน การอนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา การดําเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีและศาสตราจารย์ เป็นต้น โดยการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องเป็นไปตามหลักธรรมัตตาภิบาล (Self Good Government) หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลทําให้การดําเนินงานในพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานประจําปีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561 ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ พนักงาน และประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
   รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําสภา
มหาวิทยาลัย สําหรับใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประจําสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร หน่วยงานต่าง ๆ และประชาคมของ
มหาวิทยาลัยสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้อง   
 กระผมในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนสําคัญย่ิงต่อการดําเนินงานตามพันธกิจและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ด้วยดีอย่างต่อเน่ืองเสมอมา ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะร่วมกัน
เพ่ือเป็นแรงพลังสามัคคีในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิง ๆ ขึ้นไปอย่างต่อเน่ือง และบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การ
ธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต่อไป 
  
 
           (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
                                                                             นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 
                                          

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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(อธิการบดี) 
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
(ประจํา ปี พ.ศ. 2561) 



 รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์พ.ศ. 2561 

                                                                    5 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งต้ัง 

 
                    1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล 
                    2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์  ฟู่เจรญิ 
                    3. นายธีระชัย  เชมนะสิร ิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 
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                      2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์  
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เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  สุขสอาด  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

  
 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
นายบรรจงวิทย์  ย่ิงยงค์ 
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ความเป็นมา                   
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานช่ืออันเป็นสร้อยพระนามใน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
 

ช่วงเวลา/พ.ศ. เหตุการณ์/กิจกรรมสําคัญ 
2510 ชาวนครศรีธรรมราชรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
2522 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2527 จัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13 กันยายน 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพ่ือยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศต่อไป 

4 เมษายน 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมติจัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 20 สิงหาคม 2534  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานชื่อว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 
 29 มีนาคม 2535   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยถือเอา
วันน้ีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

7 เมษายน  2535  ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2535  

8 เมษายน  2536  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงพระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์
เป็นตราประจํามหาวิทยาลัย 

24 มิถุนายน 2536  จัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
10 มกราคม 2539  รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

ในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของรัชกาลที่ 9 
21 มกราคม 2539   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” 
29 มีนาคม 2539   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัติยราชนาร ีเสด็จพระดําเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์   
และภารกจิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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1 กรกฎาคม 2540  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าดําเนินงาน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อําเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

23 พฤษภาคม 2541  เปิดดําเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกขึ้นทะเบียน 
28 พฤษภาคม 2541  เปิดสอนวันแรก 

 

ปณิธาน   

   มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรือง
ปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอ้ืออํานวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิต
ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยเน้น           
 1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติ  
ที่กว้างไกล             
 2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง             
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 3. ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

 

วิสัยทัศน์   
            มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิน่ เป็นเลิศสู่สากล 
 

ภารกิจ 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคใต้และของประเทศ 
2. ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพเพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คําปรึกษา และแนะนํา

การวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี       
ที่จําเป็นและเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธ์ิและศิลปะประยุกต์ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
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โครงสร้างองคก์รของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
(ข้อมูล ณ ป ีพ.ศ. 2561) 
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 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535  ได้กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
 

1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงาน
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกประกาศสําหรับหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

3. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
4. อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่

มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานของหน่วยงานดังกล่าว 
5. อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกสมทบของสถาบันการศึกษาช้ันสูงและสถาบันวิจัย 
6. อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด  

รวมทั้งการยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา 
7. พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี 

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
8. แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้า

หน่วยงานที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
9. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่งอัตรา

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน การบรรจุแต่งต้ัง การให้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง 

10. กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดหารายได้ ออกข้อบังคับ และวางระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับการ
บริหารงานการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
12. แต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ีงเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ใน

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
14. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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       ในปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดําเนินงานผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักสําคัญ 
โดยได้จัดประชุมจํานวน 10 ครั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี 
 

1. สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในเชิงนโยบาย ดังนี ้
      (1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
2560  

       (2) รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2561   
     (3) มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จัดทํา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
     (4) การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
     (5) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ 2561  
     (6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2560 
      (7) การทบทวนแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 - 2565 
     (8) หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2562 
 

2. สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ประกาศ และ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 21 ฉบับ ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบ  จํานวน 7 ฉบับ ได้แก่ 
      (1) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
      (2) ระเบียบฯ ว่าด้วยการกําหนดวันเวลาทํางานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561 
      (3) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการจ้าง 
และสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตําแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2561 
      (4) ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของพนักงานตําแหน่งนักวิจัย และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 
      (5) ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอรับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
      (6) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาการจ้างและ
การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตําแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
      (7) ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561 

ผลการดําเนินงาน  
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 2.2 ข้อบังคับ  จํานวน 10 ฉบับ ได้แก่ 
       (1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค พ.ศ. 2561 
      (2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
      (3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2561        
      (4) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561 
      (5) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
      (6) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  
      (7) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
      (8) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคล ให้ดํารงตําแหน่งบริ
หารจัดการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
      (9) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 
      (10) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 

2.3 ประกาศ  จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
       (1) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งต้ังและอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 
       (2) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของพนักงานตําแหน่งบริหารวิชาการ พนักงาน
ตําแหน่งวิชาการ และพนักงานตําแหน่งวิชาการที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน พ.ศ. 2561 

2.4 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
       (1) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
       (2) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 
 

3. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิจํานวน 2 ราย และอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวน 1,803 ราย 
         

4. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อกําหนดและประกาศ รวมถึงเสนอข้อกําหนดและประกาศไปตีพิมพ์ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
  4.1 ข้อกําหนด จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ ข้อกําหนดฯ ว่าด้วยการจัดต้ังสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 (จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

4.2 ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
       (1) ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน) 
       (2) ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา  สถาบัน ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนงานภายใน สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัยฯ) 
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5. สภามหาวิทยาลัยไ ด้อนุ มั ติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งการยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
  5.1 อนุมัติหลกัสูตรการศึกษา จํานวน 48 หลักสูตร ประกอบด้วย 
      (1)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  จํานวน 2 หลักสูตร  

(1.1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
            (1.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)                             
       (2)  หลักสูตรใหม่ และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จํานวน 11 หลักสตูร  
   (2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 
            (2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 
             (2.3) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  
              (2.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) 
            (2.5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) 
           (2.6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
            (2.7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
             (2.8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
            (2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) 
            (2.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
            (2.11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) 
      (3)  หลักสูตรใหม่ และหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 จํานวน 35 หลักสตูร 
             (3.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
            (3.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
             (3.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
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             (3.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) 
             (3.8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.10) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.13) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.14) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.15) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
            (3.16) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
            (3.17) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
             (3.18) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
            (3.19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.22) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
               (3.23)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.24) หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) 
               (3.25) หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
              (3.26) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
              (3.27) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
              (3.28) หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                                                
             (3.29) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             (3.30) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
                (3.31)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) 
             (3.32) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
             (3.33) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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             (3.34) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
             (3.35) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสําอาง หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

5.2 อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จาํนวน 102 หลกัสูตร/กลุ่มวิชา   
 5.3 อนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
      (1) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
      (2) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
      (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเ์ชิงคํานวณ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
        (4) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 

  5.4 อนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่   
       (1) อนุมัติโอนย้ายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
       (2) อนุมัติโอนย้ายการนําระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สํานักวิชา 
สหเวชศาสตร์  
       (3) เกณฑ์/เง่ือนไขคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (รายวิชาศึกษาทั่วไป) 
       (4) อนุมัติการเลื่อนกําหนดการเปิดสอนและปรับข้อมูลกําหนดการเปิดสอนของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
         (5)  อนุมัติการโอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมสังกัดสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
ไปสังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

6. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ และหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ ดังนี้ 
     (1) อนุมัติให้แต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (2) อนุมัติใหแ้ต่งต้ังคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ 
     (3) อนุมัติใหแ้ต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
     (4) อนุมัติให้แต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
     (5) อนุมัติใหแ้ต่งต้ังผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     (6) เห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งรองอธิการบดี      
     (7) อนุมัติให้เพ่ิมจํานวนผู้ช่วยอธิการบดี และอนุมัติมาตรฐานกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี   
7. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมถึงให้นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคล
ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
      (1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
     (2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561 
      (3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
      (4) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561
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      (5) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
      (6) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
      (7) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 

     (8) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
      (9) ระเบียบฯ ว่าด้วยการกําหนดวันเวลาทํางานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561 
     (10) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการจ้าง และสิ้นสุด
สัญญาจ้างของพนักงานตําแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2561 
      (11) ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
พนักงานตําแหน่งนักวิจัย และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 
      (12) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาการจ้างและ 
การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตําแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
     (13) ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561 
     (14) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งต้ังและอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 
     (15) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของพนักงานตําแหน่งบริหารวิชาการ พนักงานตําแหน่ง
วิชาการ และพนักงานตําแหน่งวิชาการที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน พ.ศ. 2561 
     (16) อนุมัติหลกัการกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตามมาตรฐานฝีมอื                             
     (17) อนุมัติค่าประสบการณ์ของพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์ฯ  
     (18) อนุมัติให้จ้างอาจารย์ปฏิบัติงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
     (19) อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดกรณีบุคคลภายนอกได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ตําแหน่งบริหารวิชาการ และเงินประจําตําแหน่งบริหารวิชาการของพนักงานที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง     
บริหารวิชาการ 
     (20) อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนอาจารย์ศาสตราภิชาน 
     (21) อนุมัติการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว 
      (22) อนุมัติให้ใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่า (ฉบับ พ.ศ. 2554) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตําแหน่งอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 2560 
       (23) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของพนักงาน จํานวน 2 ราย 
      (24) อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ จํานวน 36 ราย (รองศาสตราจารย์ 8 ราย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 ราย)           
       (25) อนุมัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัจํานวน 6 ราย 
      (26) อนุมัติให้อาจารย์ประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ขยายระยะเวลา การหยุดปฏิบัติงานต่อเน่ืองไปอีก 
1 ปี โดยปฏิบัติงานตามเง่ือนไขเดิม  
      (27) ให้แนวทางแก่มหาวิทยาลัยกรณีพนักงานผิดสัญญาศึกษาต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์   
   

8. สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการหารายได้และให้ความเห็นชอบในการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ดังนี้   
       (1) การปรับนโยบายการลงทุนและข้อจํากัดในการลงทุนการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
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       (2) โครงการร่วมทุนกับเอกชนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โครงการร่วมทุนก่อสร้างหอพักด้านหน้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และโครงการร่วมทุนก่อสร้างโซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
      (3) การจ่ายชําระเงินคืนเงินกู้ยืมโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา 
      (4) การดําเนินงานในฐานะหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย และขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย 
      (5) การจัดทําผังแม่บทโซนพ้ืนที่ธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 
      (6) แนวทางการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
      (7) การรับรองข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบคําขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ถมดินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
      (8) การต่อสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน 
      (9) งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งบการเงินกองทุนวิสาหกิจ งบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ 
และงบการเงินของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ  2561  
      (10) ข้อกําหนดและรายละเอียดการร่วมทุนโครงการโซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
     (11) โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมนํ้า ณ สวนวลัยลักษณ์ 
     (12) โครงการศูนย์สุขภาพช่องปากข้ันสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  
      (13) การพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตร ีประจําปีการศึกษา 2562  
      (14) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ) 
     (15) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสตูรนานาชาติ      
 (16) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการบริการรถโดยสารขนสง่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
      (17) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ  
      (18) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
      (19) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา 
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
       (20) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
      (21) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)    
      (22) ให้ความเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมว 
 

9. สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน และแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      (1) แผนงานและแผนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 - 2570 
      (2) แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมเติม 
     (3) งบประมาณค่าถมดินพ้ืนที่ว่างของศูนย์การแพทย์ฯ 
     (4) แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 
 

10. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ รวมถึงแต่งต้ังประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จํานวน 11  คณะ ดังนี้ 
       (1) แต่งต้ังประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
       (2) แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
      (3) แต่งต้ังประธานกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
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      (4) แต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
      (5) แต่งต้ังกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานฯ  แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
     (6) แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํามหาวิทยาลัย 
      (7) แต่งต้ังกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์ฯ แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
      (8) แต่งต้ังกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
       (9) แต่งต้ังคณะกรรมการปริญญากิตติมศักด์ิประจําปีการศึกษา 2561 
       (10) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยรอ้งทุกข์และร้องเรียน 
      (11) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อร้องเรียน 
       

11. สภามหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานและพิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ ดังนี ้
       (1) ได้สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม 2561  
     (2) ได้สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลงและเสนอ สกอ. ดําเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
      (3) ได้สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลง และเสนอ สกอ. ดําเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
      (4) ได้สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลง (ดร.อําพน กิตติอําพน และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ) และเสนอ สกอ. ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังต่อไป      
     (5) ขออนุมัติรายช่ือบุคคล/หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เขม็หรือโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประจําปี พ.ศ 2561 
 

12. สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดังนี้ 
     (1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2560  
     (2) เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2561  และการขึ้นเงินเดือนประจําปี
งบประมาณ 2562 ของอธิการบดี 
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 ประมวลภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในปี พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมพิธีสถาปนาอธิการบดีเน่ืองในโอกาสท่ี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี 
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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 
26 โดยในช่วงเช้าศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีการทําบุญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล  ต่อมาเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติช่ืนชมคุณค่าบุคลากร 
โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย  และการปาฐกถาพิเศษ โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เรื่อง “อนาคตของธนาคารในการขับเคลื่อนนวัตกรรมกับระบบการศึกษา
ในประเทศไทย” 
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เมื่ อ วันที่  29 มีนาคม 2561 นายจํ าเริญ  ทิพญพงศ์ ธาดา ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร 
ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดี 
ให้การต้อนรับ  
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เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดค่าย
วัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (The 2nd Walailak University Cultural Camp)   เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ต่างชาติได้มารู้จักวัฒนธรรมไทย และกลายเป็นทางทูตวัฒนธรรมที่จะช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากล
ต่อไป  โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก เข้าร่วม  ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม
ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ โครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์” เพ่ือระดมทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนหารายได้สมทบทุนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในด้านอ่ืนๆ ซึ่งมีการสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย
โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินกว่า 500 ราย จํานวนเงินรวมกว่า 42 ล้านบาท ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT 
(30)  
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เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมเปิดป้ายสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University Language Institute (WULI) และบรรยายพิเศษเรื่อง การเรียนการ
สอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน ในกิจกรรม Walailak 
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เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็ม โล่กิตติการ  โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ 
ณ โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงานเลี้ยงรับรอง
ฉลองอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องพระปกเก้า อาคาร
อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561  ณ ห้องพินนาเคิล 4 - 5 โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานและ
ทุ่มเทเพ่ือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสมอมา และในงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันมอบพวงมาลัยแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัย และอวยพรท่านเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและฉลองอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ 
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  ในปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยได้ประชุม จํานวน 10 ครั้ง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม
เฉลี่ยทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 89.04 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
        

 

ครั้งที ่
 

วันที ่ จํานวนกรรมการ 
ทั้งหมด (คน) 

จํานวนกรรมการ 
ที่เข้าประชุม (คน) 

 

ร้อยละ 

1/2561 10 กุมภาพันธ์ 2561 16 12 75.00 
2/2561 30 มีนาคม 2561 18 14 77.78 
3/2561 12 พฤษภาคม 2561 18 17 94.44 
4/2561 9 มิถุนายน 2561 18 17 94.44 
5/2561 14 กรกฎาคม 2561 18 17 94.44 
6/251 11 สิงหาคม 2561 19 18 94.74 
7/2561 8 กันยายน 2561 19 18 94.74 
8/2561 20 ตุลาคม 2561 18 15 88.33 
9/2561 10 พฤศจิกายน 2561 17 15 88.23 
10/2561 23 ธันวาคม 2561 17 15 88.23 

                                                                          เฉลี่ย 10 ครั้ง 89.04 
   
 

 
  

ภาคผนวก  

ข้อมูลการเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. 2561 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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คณะผู้จัดทํา 
 

    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  สุขสอาด) 
  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย            (นายบรรจงวิทย์  ย่ิงยงค์) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ) 

 
 
 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
          222 ตําบลไทยบุรี  อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 
  โทรศัพท์ 0 7567 3821, 0 7567 3817, 0 7567 3819 
  โทรสาร  0 7567 3846 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ช้ัน 2   หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ม  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์ 0 7567 3817 0 7567 3821 
โทรสาร 0 7567 3846 

 


