ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ ๔.๑
วาระที่ 4.1.1
วาระที่ 4.1.2
วาระที่ 4.1.3

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕5
วาระการประชุม
สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายกสภา มวล. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ที่ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ (แทน ศาสตราจารย์
ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์) ในโอกาสที่เข้าประชุม
สภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
2. ขอมอบให้ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ อุปนายกสภาฯ
ทําหน้าที่เป็นประธานฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจาก
นายกสภาฯ จะต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 5/2554 โดยแก้ไขข้อความในหน้า
- ปรับแก้ไขข้อความในรายงาน
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
13 และหน้า 25 ตามทีก่ รรมการฯ เสนอแก้ไข
การประชุม
สภา มวล. ครั้งที่ ๕/2554 และรายงานผล 2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2554
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี
เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ
เรื่องพิจารณาอนุมตั ิ
ขออนุมัตปิ ริญญาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา อนุมัติปริญญาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
ประจําปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม
และระดับปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น ๓๘๖ คน ตามที่ สภาวิชาการเสนอ
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
การแต่งตั้งคณบดีสาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์
อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ดํารงตําแหน่ง จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนํา
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
ตําแหน่งทางวิชาการ
๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้

ผู้รับผิดชอบ
-

สํานักงานสภา มวล.

ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล.
ส่วนการเจ้าหน้าที/่
สํานักงานสภา มวล.
ส่วนการเจ้าหน้าที/่
สํานักงานสภา มวล.

วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
1) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวชสารัชช์
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์สรุ ิชัย หวันแก้ว
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสังคมวิทยา
3) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาวิทยาศาสตร์/เคมี
4) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาพยาบาลศาสตร์
5) ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาบริหารธุรกิจ
7) ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
8) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิตพืช
9) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประเสริฐ เอื้อวรากุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
10) ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ เดชา บุญค้ํา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทัศนศิลป์/ภูมิสถาปัตยกรรม
11) ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์
12) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ
13) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. เห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการชุดเดิม
ทําหน้าที่รักษาการแทนตั้งแต่วันครบวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันที่ 11
มีนาคม 2555


เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 4.1.4

วาระที่ 4.1.5

วาระการประชุม
การแต่งตั้งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปีการศึกษา 2554 แทนกรรมการ
ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา
สภามหาวิทยาลัย

สรุปผล/มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว เป็นกรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2554 แทนกรรมการที่ลาออก
จากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย
ไวยาพัฒนกร) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความและให้แนวทาง
ในการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 กําหนดชื่อคณะกรรมการชุดนี้เป็น “คณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายประจํา มวล.” และไม่ถือว่าเป็นคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย อย่างเช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน เป็นต้น คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมเฉพาะกรณี
ที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี มีความประสงค์จะขอคําปรึกษาในด้าน
กฎหมายเท่านั้น
1.๒ ในข้อ ๑(๒) ขอให้แก้ไขเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้
และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา จํานวนไม่เกิน
๒ คน เป็นกรรมการ”
1.๓ ข้อ 4 คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา มวล. มีอํานาจหน้าที่
ดังนี้
1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่สภามหาวิทยาลัย หรือ
อธิการบดี
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการ หรือ บุคคลใด เพื่อทําการ
ใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา
มหาวิทยาลัย
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย หรือ
อธิการบดี
2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอให้อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป


เรื่องสืบเนื่อง
จัดทําคําสั่งสภา ฯ และนําเสนอ
นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการเจ้าหน้าที/่
สํานักงานสภา มวล.

ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภา มวล. สํานักงานสภา มวล. /
ส่วนการเจ้าหน้าที่
และนําเสนอนายกสภา ฯ ลงนาม
ต่อไป

พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อ อธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.1.6

วาระที่ 4.1.7

วาระการประชุม
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ....

สรุปผล/มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ....
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ
๒. ในโอกาสต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบตั ิ
ให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา แล้วสามารถโอนหน่วยกิต
มายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
๒.๒ ขอให้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสหกิจศึกษาไว้
เป็นอีกหมวดหนึ่งให้ชัดเจน โดยมีข้อความ เช่น “กรณีที่หลักสูตรใดกําหนด
ให้มสี หกิจศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี.้ .....” ส่วนรายละเอียดให้
มหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศ เป็นต้น
๒.๓ ขอให้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ไว้รองรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้าตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้
ซึ่งมี ๓ ลักษณะ คือ (๑) มีวิชาจํานวนหนึ่งที่มีลักษณะที่ก้าวหน้ากว่าวิชาปกติ
(๒) เริ่มมีการวิจัย แต่ไม่ถึงระดับวิทยานิพนธ์ และ (๓) เปิดให้เรียนสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
บัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. เห็น ชอบการกําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสู ตร
และสาขาบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาบริหารธุรกิจ ตามที่คณะทํางานพิจารณาค่าธรรมเนียม
การศึกษา และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นําเสนอ ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ครั้งละ 1,000
บาท
2) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ในอัตราภาคการศึกษาละ
50,000 บาท
3) หากนักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราดังกล่าวครบ
9 ภาคการศึกษา (3 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาที่เกินจะขอเก็บ


เรื่องสืบเนื่อง
จัดทําข้อบังคับฯ และนําเสนอ
นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานสภา มวล./
ศูนย์บริการการศึกษา

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนการเงินและบัญชี/
สํานักวิชาการจัดการ/
สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์/ศูนย์บริการ
การศึกษา

วาระการประชุม

วาระที่ ๔.2
วาระที่ 4.2.1

วาระที่ 4.2.2
วาระที่ 4.2.3

วาระที่ 4.2.4

สรุปผล/มติที่ประชุม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนด
4) ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งละ
3,000 บาท
๒. ขอให้มหาวิทยาลัยนําประเด็นข้อห่วงใยของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2555 เรื่องคุณภาพของนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ซึ่งควรแบ่งเป็น ๒
ลักษณะ คือ ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตที่เน้น
วิชาชีพ ไปพิจารณา แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาส
ต่อไป

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา อนุมัติ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร ๑. ขอให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของหลักสูตรต่างๆ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันแล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
๒. การเปิดหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตควรมีลักษณะเป็นหลักสูตรที่
มุ่งสร้างองค์ความรูเ้ ป็นสําคัญ
ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

เรื่องสืบเนื่อง
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สภาวิชาการ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป



วาระที่ 4.2.5

วาระการประชุม
ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา อนุมัติ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

สรุปผล/มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระที่ 4.2.6

ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา อนุมัติ
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2.7

ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2.8

ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา อนุมัติ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2.9

ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา อนุมัติ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระที่ 4.2.10

ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระที่ 4.2.11

ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ



วาระที่ 4.2.12

วาระการประชุม
ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สรุปผล/มติที่ประชุม
อนุมัติ

เรื่องสืบเนือ่ ง
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
/ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระที่ 4.2.13

ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2.14

ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระที่ 4.2.15

ขออนุมัติหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2555 – 2558

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาสารสนเทศาสตร์
/ส่วนส่งเสริมวิชาการ

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

อนุมัติ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/หน่วย
ตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ
ได้ดังนี้
๑. แนวนโยบายและแผนการดําเนินงานตามที่อธิการบดีนําเสนอมีจํานวน
มากและหลายด้าน อธิการบดีจะไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุผลได้
ทั้งหมดภายในเวลา ๔ ปี ที่ดํารงตําแหน่งตามวาระ ดังนั้น อธิการบดีควร
กําหนดกรอบแผนนโยบายให้กระชับและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการปรับ
พันธกิจด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

อธิการบดี

วาระที่ 4.2.16
วาระที่ 4.2.17
วาระที่ 5
วาระที่ 4.1



วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสูส่ ากล
มีการจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการในแต่ละ
พันธกิจให้ชัดเจน
๒. ขอให้อธิการบดีและฝ่ายบริหารพิจารณาดําเนินการในเรื่องเมือง
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายในการก่อตัง้
มหาวิทยาลัย เพราะความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยมีส่วนสําคัญทีจ่ ะดึงดูด
ความสนใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิม่ มาก
ขึ้น รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย
๓. เพื่อให้นโยบาย/กลยุทธ์ของอธิการบดีบรรลุผลตามที่กําหนดไว้
อธิการบดีควรมีกลไกในการบริหารจัดการ ดังนี้
๓.๑ การจัดการเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งฝ่ายบริหารควร
วางแผนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรไว้อย่างครบถ้วน ไม่ขัดแย้งกัน และฝ่าย
บริหารให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
๓.๒ ควรวางแผนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะทางด้านการเงิน
๓.๓ ควรพิจารณาเรือ่ งการกระจายอํานาจและพัฒนาผู้บริหารระดับล่าง
๓.๔ ควรกําหนดตัวชี้วัดที่กระชับและตรงประเด็น และสามารถวัดผล
สําเร็จของยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้
๔. เห็นควรจัดตั้งสํานักวิชาการเมืองการปกครองและสํานักวิชานิติศาสตร์
เพราะจะทําให้มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะทีเ่ ป็น
มหาวิทยาล้ยสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ควรพิจารณาทบทวน
ชื่อสํานักวิชาการเมืองการปกครองใหม่ โดยสื่อให้เห็นถึงการเป็นสํานักวิชา
ที่มุ่งตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อจะได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น และควรศึกษาความต้องการของท้องถิ่นด้วย เพื่อจะได้ผลิต
บัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ และทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติจะได้
เจริญรุดหน้าต่อไป
๕. ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มจุดเน้นหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
สําหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วทั้งประเทศ



เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1
วาระที่ 6.2

วาระที่ 6.3

เรื่องเพื่อทราบ
การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
กรรมการสภาวิชาการ แทนบุคคลที่ลาออก

สรุปผล/มติที่ประชุม
๖. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับวิธีการปฏิรูปการเรียนการสอนใหม่ๆ
เช่น การประกาศให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งทีน่ ักศึกษาจะได้รับตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ มวล. และเมื่อสําเร็จการศึกษา การปรับเปลี่ยน
แนวทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ การนํากระบวนการ Active
Learning มาใช้ในแต่ละหลักสูตร/รายวิชา เป็นต้น
7. มหาวิทยาลัยควรประกาศตัวเป็นแหล่งวิชาการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น
ปัญหาทางด้านการเกษตรเป็นต้น เพื่อ มวล. จะได้เป็นผู้นําในการสร้าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รับทราบ การแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ แทนบุคคลทีล่ าออก
(ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์)
การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับทราบการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่
1) ศาสตราจารย์ ดร.วินยั ประลมพ์กาญจน์ ตําแหน่ง ผูร้ ักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็น ผูร้ ักษาการแทนคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการการศึกษา
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ประจําสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผูร้ ักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร์
4) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล ตําแหน่ง รองอธิการบดี
ฝ่ายปฏิบตั ิการบริการกลาง เป็นผูร้ ักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
รับทราบการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
ครบปีที่ 20

เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

วาระที่ 6.4

วาระที่ 6.5
ระเบียบวาระที่ 7

วาระการประชุม
การจัดประชุมประจําปี พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนือ่ งในโอกาส
ครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2555
เรื่องอื่น ๆ (ไม่ม)ี

สรุปผล/มติที่ประชุม
รับทราบการจัดประชุมประจําปี พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี สภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องในโอกาสครบ
20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อ.ปากเกร็ด
จ. นนทบุรี

เรื่องสืบเนื่อง
-

ผู้รับผิดชอบ
-

รับทราบ การกําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๒/255๕ ในวันเสาร์ที่
12 พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
-

-

-

-

-

(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

