
 

  สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  2/๒๕๕6  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๕6 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  - ไมมี - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม 
สภา มวล. ครั้งที่ 1/2556 และรายงานผล
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ  ครั้งที่  1/2556  โดยแกไขขอความ 
    ในหนา  11 และหนา 26 ตามที่ กรรมการฯ เสนอแกไข                
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2556 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
วาระที่  3.๑ 
วาระที่  3.๑.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2554 และประจําป
การศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) 

    

     - อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ 
     ปริญญาโท  จากสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
     สํานักวิชาวิทยาศาสตร  สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  และสํานักวิชา 
     สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  จํานวน  89  คน  ตามที่สภาวิชาการ   
     นําเสนอ 

 
 
- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
  เสนอนายกสภา ฯ  ลงนามตอไป 

 
 
ศูนยบริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.2 ขออนุมัติรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา  
2555 (วาระลับ) 

- - จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
  เสนอนายกสภา ฯ  ลงนามตอไป 

สวนสงเสริมวิชาการ/ 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.3 การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล 
จากผูแทนสภาวิชาการ และผูแทน
คณาจารยประจํา 

- เห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)  ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปนี้ 
     1. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ กรรมการ 
         (ผูแทนสภาวิชาการ) 
     2. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ กรรมการ 
         (ผูแทนคณาจารยประจํา) 
     3. อาจารย ดร.ทิพยวัลย  สุทิน   กรรมการ 
         (ผูแทนคณาจารยประจํา) 
     ทั้งนี้ ตั้งแตวันที ่14 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
  เสนอนายกสภา ฯ ลงนามตอไป 

สวนการเจาหนาที่/ 
สํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

วาระที่  31..4 การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- เห็นชอบใหแตงตั้ งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
  เสนอนายกสภา ฯ ลงนามตอไป 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/ 
สวนแผนงาน 



 

 ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  1. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ          ประธานกรรมการ 

    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ) 
2) รองศาสตราจารย ดร.ชนศักดิ์  บายเที่ยง        กรรมการ   
     (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ  
     ดานการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา) 
3) นางพรรณี  สถาวโรดม          กรรมการ 
    (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ 
     ดานการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานภาครัฐ 
     หรือหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ)  
4) นางสลิล  นิวัฒนภูมินทร          กรรมการ    
    (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ 
     ดานการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานภาคเอกชน)  
5) อธิการบดี            กรรมการ 
6) รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย         เลขานุการ 
7) หัวหนาสวนแผนงาน          ผูชวยเลขานุการ 
    ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

  

วาระที่  3.1.5 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  - อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัส     
ชัยจันทร  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
- ที่ประชุมมีขอสังเกต/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
     1. เนื่องจากมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ไดนําไปตีพิมพใน Local Journal   
ซึ่งทราบวา  ขณะนี้  สกอ. สกว.  และ ก.พ.อ. ไดพยายามจัดทําฐานขอมูล 
(Data Based)  ของวารสารวิชาการที่เปนมาตรฐานที่ควรสงผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ  สําหรับในตางประเทศที่มีปญหามาก คือ  
Open Assess Journal  ซึ่งมีหลาย Journal ที่ไมไดมาตรฐาน แตมีผูนิยม 
สงไปตีพิมพ เนื่องจากตีพิมพงายและผูตองการตีพิมพจายเงินใหเมื่อได
ตีพิมพ สวนวารสารไทยซึ่งเปนวารสารของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่   
  เกี่ยวของตอไป 

สภาวิชาการ/ 
สวนการเจาหนาที่ 



 

 ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  มีแนวโนมวาอาจจะไมไดรับการยอมรับเนื่องจากขาดผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง

กอนรับไปตีพิมพ จึงควรพิจารณาเรื่องผูทรงคุณวุฒิใหดีกอน  ดังนั้น มวล.
จะตองสรางมาตรฐานในเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหกับสํานักวิชาและ
คณาจารย  ในมหาวิทยาลัยตอไปโดยขอใหพิจารณาถึงแหลงที่จะไปตีพิมพ
ดวย มิฉะนั้นผูทรงคุณวุฒิอาจจะปฏิเสธผลงานได 
      2. ปจจุบัน Walailak Journal of Science and Technology ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดผานการประเมินเขาสูฐานขอมูล Scopus  
เรียบรอยแลว 
     3. ฐานขอมูลที่ตีพิมพเผยแพรในฐาน Scopus  อาจจะเปนตนเหตุหนึ่ง
ของปญหาที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเปนไดเพราะในชวงเวลาหนึ่ง Scopus ไดให
ผานการประเมินและรับรอง  แตตอมา Scopus ไดถอนการรับรอง โดยมี
กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิที่อานผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
นั้น ไมยอมรับการตีพิมพผลงานของ Scopus 
     4. เนื่องจากไดทราบวา อาจารยของมหาวิทยาลัยตาง ๆ สวนใหญจะ
นําผลงานไปตีพิมพในวารสารที่จัดทําขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือภายใน
คณะของตนเองหรือวารสารอื่น ๆ ที่ตีพิมพไดงาย  ดังนั้น หากเปนไปได 
มวล.ควรสรางและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานของวารสารตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น 
     5. ในการพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จะมีการประกัน
คุณภาพใน 2 สวน ไดแก (1) การมี Reader เปนผูประเมิน และ (2) ตอง
เผยแพรผลงานซึ่งมีเกณฑวาจะตองมี Peer Review และไดรับการยอมรับ 
เพราะฉะนั้นจึงมีคําถามเกิดขึ้นวา ใครเปนผูใหการยอมรับ (สกอ. หรือ สกว. 
หรือ ก.พ.อ. หรือ Scopus หรือใคร)  ขณะน้ี ก.พ.อ. ยังไมไดมีการประกาศ
รับรองวารสารที่เผยแพรทั้งหมดเพราะทําไมทันเนื่องจากจํานวนวารสาร   
มีมาก เมื่อเกิดปญหาขึ้น ก.พ.อ. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑขึ้นมารองรับโดยไมตองมาถกเถียงกันวา
ผลงานชิ้นไหนยอมรับได  และผลงานชิ้นไหนยอมรับไมได 
     6. ปจจุบันไดเกิดประเด็นใหมขึ้นในบางมหาวิทยาลัย คือ การตีพิมพ 

  



 

 ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

เผยแพรผลงานที่เปนบทความทางวิชาการทาง Website ซึ่ง Reader 
หลายทานไมยอมรับเพราะไมมี Peer Review และไมมีความมั่นคงถาวร 
บางครั้ง Website เหลานั้นอาจปดไป  แตมี Reader บางทานบอกวา
บทความวิช าการของอาจารยที่ เ ผยแพร ทาง  Website ที่ ไ ด ผ า น
กระบวนการ Peer Review  และยอมรับไดโดยใหเหตุผลวาการตีพิมพ  
ผานสื่อทาง Website อาจจะดีกวา Hard Copy เพราะมีผูที่สามารถเขาถึงได
งายกวาซึ่งในอนาคตกรณีดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นกับคณาจารยของ มวล. ได 
     7.  ในบางมหาวิทยาลัย อาจารยไดมีการตีพิมพผลงาน ซึ่งผานชองทาง
ที่มี Peer Review  แต Reader บางทานไมยอมรับ  จึงเกิดปญหาขึ้นวาจะ
ทําอยางไร  ซึ่งที่ผานมา Reader จะพิจารณาวาถาไดมีการตีพิมพเผยแพร
ผานชองทางที่มี Peer Review แลว และ Reader ยอมรับได มหาวิทยาลัย
จึงตองยอมรับตาม Reader เพราะยึดตาม Reader เปนหลัก  จึงตองมี
ขอตกลงหรือมาตรฐานที่ทําใหทั้งสองฝายไปดวยกันได  
     8. ขณะนี้ ก.พ.อ. ซึ่งดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลไดเห็นวาเรื่องนี้เปน
เรื่องที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเคยมีปญหาในกรณีดังกลาวขางตน และ
ในบางมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นแยงกับคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ แลวมีการนําเสนอ ก.พ.อ.เพื่อ
พิจารณา  แต ก.พ.อ. ยังไมสามารถพิจารณาไดหากยังไมไดผานการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  ในที่สุด ก.พ.อ.ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจขึ้นมาหนึ่งคณะ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ประมาณ  10 ทาน  
โดยมี ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน เปนประธานอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการฯ 
ทําหนาที่พิจารณาทบทวนเรื่องนี้ทั้งหมดแลวดูวาวารสารที่จะเผยแพร
ภายในประเทศ  รวมถึงวารสารที่เผยแพรในตางประเทศ  และรวมไปถึง
วารสารที่เปน Open Assess Journal ตาง ๆ เหลานี้  หากจะรองรับการ
ตีพิมพผลงาน ทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยไดควรจะมีหลักเกณฑอยางไร 
และจะมีการจัดทําทะเบียนวารสารตาง ๆ ไว ซึ่งคณะอนุกรรมการจะ
ประชุมในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2556 หากมีความคืบหนาหรือมีขอ
ยุติอยางไร นายกสภา มวล. จะแจงใหที่ประชุมทราบในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 

  



 

 ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

      9. หาก ก.พ .อ .  ย ัง ไม ไดพ ิจารณากําหนดหลัก เกณฑที ่ช ัด เ จน     
สภา มวล.ควรพิจารณาอนุมัติการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ        
ตามหลักเกณฑเดิมไปกอน  และเมื่อหลักเกณฑใหมของ ก.พ.อ.ที่จะกําหนด
ขึ้นมาจะไมมีผลบังคับใชยอนหลังกับงานที่ไดเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ไปแลว 

  

วาระที่  3.1.6 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัย 

- อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
     1. ดร.สุเมธ  แยมนุน     ประธานกรรมการ   
         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 
         ที่ทบวงมหาวิทยาลยัเสนอแตงตัง้) 
     2. ดร.กีรรตัน  สงวนไทร (อธิการบดี)  กรรมการ 
     3. ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร   กรรมการ  
         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ) 
     4. คุณหญิงสุพัตรา  มาศดติถ   กรรมการ  
         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิจากภาคใต) 
     5. รองศาสตราจารย ดร.สรุสีห  วัฒนวิกยกิจ  กรรมการ  
          (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือก 
           จากกรรมการสภาวิชาการ) 
     6. อาจารย ดร.ทพิยวัลย  สุทิน   กรรมการ   
         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัซึ่งเลือกตั้ง 
          จากคณาจารยประจํา) 
 (ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนเลขานุการ) 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

- จัดทําประกาศสภามวล. / 
  นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามตอไป  

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

วาระที่  3.1.7 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

- อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
     1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน          ประธานกรรมการ 
         (นายกสภามหาวิทยาลัย) 
 

- จัดทําประกาศสภามวล. / 
  นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามตอไป 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 



 

 ๖

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

       2. ดร.สุเมธ  แยมนุน            กรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
           ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง) 
     3. ดร.กีรรตัน  สงวนไทร (อธิการบดี)          กรรมการ 
     4. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ        กรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัที่ไดรบัเลือก 
          จากสภาวิชาการ) 
     5. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ     กรรมการ 
          (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับเลือก 
           จากคณาจารยประจํา) 
 (ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนเลขานุการ) 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

  

วาระที่  3.1.8 
 
 

ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงรองอธิการบดี 
 

- อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงรองอธิการบดี เพื่อใหสอดคลองกับภาระ 
ความรับผิดชอบยิ่งขึ้น ตามคําแนะนําของอธิการบดี ดังนี้ 
     1. เดิม ศาสตราจารย ดร.วินัย  ประลมพกาญจน   รองอธิการบดี 
ฝายการเงินและทรัพยสิน  เปลี่ยนชื่อตําแหนงใหม เปน รองอธิการบดี 
ฝายแผนงานและทรัพยสิน 
     2. เดิม รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล    รองอธิการบดี 
ฝายปฏิบัติการบริการกลาง เปลี่ยนชื่อตําแหนงใหม เปน รองอธิการบดี 
ฝายบริหารทรัพยากร 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

 - พิจารณาดําเนินการในสวนที่   
   เกี่ยวของตอไป 
 

สวนการเจาหนาที่/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

วาระที่  3.1.9 การขอเสนอแตงตั้งนายสุรพงษ  ชัยนาม   
ทําหน าที่ เ ป นคณะกรรมการที่ ป รึ กษา
วิ ท ย านิ พ นธ ร ว ม  ของนา ง ส าวชุ ติ ม า          
สีดาเสถียร  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั น ฑิ ต  ส าข า เ อ เ ชี ย ศึ กษ า  ใ น ฐ า น ะ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะภายนอกสถาบัน 
 

- เห็นชอบใหแตงตั้ง นายสุรพงษ  ชัยนาม  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ของนางสาวชุติมา  สีดาเสถียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต  สาขาเอเชียศึกษา ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะภายนอกสถาบัน และขอให 
มวล. แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตอไป 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่   
  เกี่ยวของตอไป 
 

สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักวิชาศิลปศาสตร 



 

 ๗ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  3.2 
วาระที่  3.2.1 

เรื่องพิจารณาทักทวง 
ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
- อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามที่สภาวิชาการ เสนอ     

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่   
  เกี่ยวของตอไป 

 
สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักวิชาศิลปศาสตร 

วาระที่  3.2.2 การ แก ไ ขหลั กสู ต ร พย าบ าลศ าสต ร -
มหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ตามผลการพิจารณาของสภาการพยาบาล 

- อนุมัติการแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามผลการพิจารณา 
ของสภาการพยาบาล 
 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
  เกี่ยวของตอไป 

สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร 

วาระที่  3.2.3 การ แก ไ ขหลั กสู ต ร พย าบ าลศ าสต ร -     
มหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู ใหญ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ตามผล
การพิจารณาของสภาการพยาบาล 

- อนุมัติการแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ผูใหญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามผลการพิจารณาของสภา 
การพยาบาล 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
  เกี่ยวของตอไป 

สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร 

ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป  
พ.ศ. 2555 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ขอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยนําความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตามที่     
สภา มวล. ใหไวในประเด็นตาง ๆ ไปพิจารณาทบทวนแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง  แลวนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม กอนนําเสนอสภา มวล. 
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
- ที่ประชุมไดใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยควรสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง  และนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปสื่อสารทําความ
เขาใจกับผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  
     2. ควรกําหนดประเด็นของความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ แลวจัดลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินการ  รวมถึงกําหนดแนวทางที่ชัดเจน สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง   
     3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
และเปนพลวัตร  โดยมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่วางไว        
เปนระยะ ๆ  รวมถึงจะตองพิจารณาปจจัยเสี่ยงและกําหนดแนวทางในการ 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
  เกี่ยวของตอไป 

 
ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย/ 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ 
สวนแผนงาน 



 

 ๘ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
   บริหารความเสี่ยงใหม ๆ ตลอดเวลา 

    4. นอกจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น
เพื่อไปตอบสนองตอตัวบงชี้ของ สกอ.และ สมศ. แลว มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงของ 
มวล.อยางเปนรูปธรรม เพียงพอ และเหมาะสมทั้งความเสี่ยงในดานกลยุทธ 
ดานการดําเนินงาน และดานการเงิน 
     5. มหาวิทยาลัยควรตั้งโจทยปจจัยเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับการจัดทํา
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการกอสรางขนาดใหญ เชน 
โครงการกอสรางศูนยการแพทย มวล.  เปนตน 
     6. ขอใหมหาวิทยาลัยเพิ่มความเสี่ยงดานกลยุทธ อีก 3 เรื่อง ไดแก   
(1) สภาพแวดลอมที่เปนสถานที่อโคจรรายรอบมหาวิทยาลัยและความ
เจริญเติบโตเชิงพาณิชยที่เขาสูภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ  
(2) จํานวนนักศึกษา  และ (3) การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่พึงประสงคของ
นักศึกษา      
     7. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ใหสอดคลองและตรงประเด็นกับปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยง  

- - 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ผลการเลือกกรรมการสภา มวล. จากสภา
วิชาการ   และผลการเลือกตั้งกรรมการ   
สภา มวล. จากคณาจารยประจํา 

 
- รับทราบ 
   1.  ผลการเลือกกรรมการสภา มวล. จากสภาวิชาการ  จํานวน  2 ทาน
ไดแก  รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ  และ รศ.ดร.สุรสีห วัฒนวิกยกิจ     
   2.  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา มวล. จากคณาจารยประจํา  จํานวน     
3 ทาน ไดแก  รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ  อาจารย ดร.ทิพยวัลย สุทิน 
และอาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี 

 
- 

 
- 

วาระที่  5.2 ขอมูลจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ - รับทราบขอมูลจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการและวุฒิสูงสุด   รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจําแนก
ตามสํานักวิชา   รายชื่อและสาขาวิชาของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 

- - 

 
 



 

 ๙ 

 
 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่  5.3 กําหนดวันประชุมสภา มวล.ครั้งที่ 3/2556 - รับทราบการกําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่  3/2556  ในวันเสารที่  

13  กรกฎาคม  2556  เวลา 09.00 น.  เปนตนไป  
- - 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี -  - - 
 
 
    
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  บัณฑิตย) 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                         รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 
            (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 
 
 
 
 


