
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕6 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  - ไมมี - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม   
สภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  ๒/255๖ และ
รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติ      
ที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่ ๒/255๖  โดยไมแกไข 
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่  ๒/255๖ 

- - 

วาระที่ ๒.๒ การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภา 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว ๒/๒๕๕๖ (มิถุนายน  
๒๕๕๖)    

- รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ว  ๒/255๖ (มิถุนายน 
   2556)   โดยไมแกไข 

- - 

ระเบียบวาระที่ ๓ 
วาระที่  ๓.๑ 
วาระที่  ๓.1.1 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาประจํา  
ปการศึกษา 255๕  เพิ่มเติม 

 
 
- อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับ  

ปริญญาตรี  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๓ คน  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ   

 
 
จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภา ฯ ลงนามตอไป 

 
 
ศูนยบริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  ๓.1.2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
 

- อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
  จํานวน  2 ราย  ดังนี ้

๑. อาจารย ดร.เสนห  รุจิวรรณ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร  ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2555 

๒. อาจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2555 

พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่ 
 

วาระที่  ๓.1.3 
 

การแต งตั้ งกรรมการปรับแก ไขข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วาดวยการสรรหา
อธิการบดี แทนกรรมการที่พนจากวาระการ
ดํารงตําแหนง 

   1. อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการปรับแกไขขอบังคับ มวล. วาดวยการสรรหา
อธิการบดี เพื่อทําหนาที่แทนกรรมการที่พนจากวาระการดํารงตําแหนง 
จํานวน  ๒ คน ไดแก 
       1)  รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ     เปนกรรมการ 
       2)  อาจารย ดร.จิตติมา  ศังขมณี                       เปนกรรมการ 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 
   2. เห็นชอบใหขยายเวลาในการพิจารณาดําเนินการปรับแกไขขอบังคับฯ 
วาดวยการสรรหาอธิการบดี ของคณะกรรมการฯ ออกไปอีกระยะหนึ่ง  
ทั้งนี้ ไมเกิน 6 เดือน 

จัดทําประกาศสภา มวล.  
และนําเสนอนายกสภา ฯ  
ลงนามตอไป 

สํานักงานสภา มวล. 



 

 ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ ๓.๑.๔ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

   - เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2556  
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นําเสนอ  

  

วาระที่  ๓.๑.๕ (ราง) ผังโครงสรางระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 
 
 

    - เห็นชอบในหลักการ (ร าง )  โครงสร างการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามที่ คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร   
ความเสี่ยงนําเสนอ  โดยที่ประชุมไดใหแนวทางในการดําเนินการเพิ่มเติม
เพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ดังนี้  
       1. โครงสรางระบบบริหารความเสี่ยง ควรแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงกับโครงสรางองคกรที่มีอยูเดิมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั กษณ  เ ช น  จะ ต อ งมี ผู อํ านวยการ ศู นย / ส ถ าบั น   คณบดี  
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา เปนตน  เขามาเกี่ยวของและรับผิดชอบ     
ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดวย   

 2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแลว 
อธิการบดีในฐานะผูบริหารสูงสุดจะตองรับนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการ
ขยายผลไปสู ระดับหนวยงานยอยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และให             
ทุกหน วยงานถือวา  นอกจากพันธกิจหลัก ๔ ด านที่ มี อยู เดิ มแล ว           
ทุกหนวยงานจะตองเพิ่มความรับผิดชอบในดานการบริหารความเสี่ยงดวย 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานและบุคลากรขึ้นมาเพื่อรองรับงานดาน
การบริหารความเสี่ยง  รวมถึงกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายดานอื่น ๆ 
เพิ่มเติมในภายหลัง เชน Knowledge Management, University 
Engagement  เปนตน  มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
กับเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 
 

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหาร       
ความเสี่ยง / 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

วาระที่  ๓.๑.๖ ขออนุมัติโครงสรางบัญชีเงินเดือน 
และเงินคาตอบแทนของพนักงาน 
และลูกจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

     1. เห็นชอบในหลักการใหมีการปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงิน
คาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ  2557 ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเสนอ โดยที่ประชุมไดใหแนวทาง/
ขอเสนอแนะในการจัดทําโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทน   
ของพนักงานและลูกจางในประเด็นตาง ๆ   และขอใหเรงปรับโครงสราง
บัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง ประจําป
งบประมาณ  2557   ใหเสร็จเรียบรอย    แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล /   
สวนการเจาหนาที่ 



 

 ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

เปนตนไป   
     2. ที่ประชุมไดใหแนวทางและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ สรุป
สําคัญไดดังนี้ 
        2.1 ขอใหพิจารณาวางระบบโครงสรางบัญชี เงินเดือนและเงิน
คาตอบแทนในระยะยาว  และเตรียมการเพื่อรองรับพนักงานในกลุมวิชาชีพ
ดานการแพทยเมื่อโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเปดใหบริการ และการ
กําหนดเงินคาตอบแทนควรเชื่อมโยงกับระบบความกาวหนาในอาชีพ        
ของพนักงานดวย 
      2.2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐตั้งแตเริ่มกอตั้ง   การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณควรมีวิธีคิดเปนของตนเองโดยไมเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่ เปนสวนราชการ หรือมหาวิทยาลัยที่ เปนสวนราชการ       
แลวเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หากจะ
เปรียบเทียบควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแตเริ่มกอตั้ง
ดวยกัน เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปนตน เนื่องจาก
หลักการบริหารคาตอบแทนและการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยที่เปน
สวนราชการ หรือมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการแลวเปลี่ยนสถานภาพไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตั้งแตเริ่มกอตั้ง  ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรียนเชิญรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ของ มทส. (อาจารย ดร.วุฒิ ดานกิตติกุล) มาเปนที่ปรึกษา         
ในปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและ
ลูกจางในครั้งนี้ 
     2.3 การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนใหม ขอใหพิจารณาความ
เหมาะสมดานภาระงานของพนักงานและอัตรากําลังของ มวล. ควบคูกันไป    
     2.4 มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนง    
ทางวิชาการ  และตําแหนงบริหารใหเหมาะสม  โดยคาตอบแทนตําแหนง 
ทางวิชาการนั้นไดกําหนดขึ้นมาเพื่อเปนการจูงใจใหอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น      สวนเงินประจําตําแหนงบริหารไดกําหนดขึ้นมา   

  



 

 ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  โดยมีหลักคิดประการหนึ่งเพื่อรองรับภาษีทางสังคมของผูบริหาร  อยางไร 

ก็ตามในการกําหนดคาตอบแทนตําแหนงบริหารกับคาตอบแทนตําแหนง
ทางวิชาการไมควรใชเกณฑเดียวกัน เพราะการขึ้นสูตําแหนงบริหารนั้น 
เปนเรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวหรืออัตราเดียวเทานั้น และอาจจะมีการ
ตอรองกันได สําหรับผูที่เขามาในชองทางบริหารวิชาการโดยตรง แตการขึ้น
สูตําแหนงทางวิชาการเปนความกาวหนาในอาชีพตามผลงานที่เปนไปตาม
เกณฑคุณภาพตามมาตรฐานของแตละตําแหนง ซึ่งอาจารยทุกคนสามารถ
เขาสูตําแหนงไดตามศักยภาพของตนเอง 
     2.5 การปรับโครงสรางเงินเดือนในแตละครั้ ง ขอใหมหาวิทยาลัย      
ใหทําความเขาใจกับบุคลากรอยางชัดเจนดวยเพราะจะกระทบตอชีวิต       
การทํางานในอนาคตของบุคลากร   และเนื่องจากในครั้งนี้จะตองยกเลิก 
การจายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวดวย ดังนั้นขอใหระบุไวในระเบียบหรือ
ประกาศใหชัดเจนวา ใหยกเลิกการจายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราว เพื่อมิใหเกิด
การจายเงินที่ซ้ําซอน ซึ่งการจายเงินพิเศษชั่วคราวนั้น ไมเกิดประโยชนใน
ระยะยาวสําหรับบุคลากรและมหาวิทยาลัย      
     2.6 การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถในการจายเงินของ
มหาวิทยาลัยด วย ซึ่ งค าจางบุคลากรไมควรเกินร อยละ 40 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด    
     2.7 ขอใหปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนทั้งระบบ โดยมี
ทั้งโครงสรางหลักและโครงสรางยอย   กลาวคือ  โครงสรางหลักจะตองไมมี
การแกไขบอยครั้ง  เชน การขยายเพดานเงินเดือนอาจจะทําทุกๆ 5 ป   
เปนตน แตโครงสรางยอยสามารถแกไขไดตามความจําเปนและสถานการณ
เพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยฝายบริหารสามารถออกเปนประกาศ
เพื่อใหมีผลบังคับใช 

  

วาระที่  ๓.1.๗ ระบบพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
 

    1. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ  พ.ศ. .... และ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 

   - จัดทําขอบังคับฯ  และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามตอไป 
   

สวนการเจาหนาที่/ 
สํานักงานสภา มวล. 
 
 



 

 ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  กําหนดตําแหนงและแต งตั้ งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงบริหารจัดการ           

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเสนอ 
   2. ที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอสังเกตในประเด็นตาง ๆ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้  
    2.1 มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณากําหนดจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม
ในตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ของแตละหนวยงาน ซึ่งจะตองมีจํานวนและกรอบที่ชัดเจนกอนจะนํา
ขอบังคับฯ ที่ออกมาน้ีไปใช ไมใชทุกงาน/ฝายจะไดตามเกณฑของขอบังคับฯ  
นี้ทุกคน  ซึ่งแตกตางจากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารยของพนักงานสายวิชาการซึ่งสามารถแตงตั้งไดตามความรู
ความสามารถของอาจารยแตละคนโดยไมไดกําหนดจํานวนอัตรากําลังไว 
ขึ้นอยูกับศักยภาพของอาจารยแตละคน 
     ๒.2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใชระบบรวมบริการประสานภารกิจ และ
จัดโครงสรางการบริหารองคกรเปนแนวราบ  การเพิ่มตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษในแตละหนวยงาน
ไมควรนําไปสูการเปลี่ยนโครงสรางไปสูการบริหารองคกรเปนแนวตั้งที่เพิ่ม
ลําดับชั้นการบังคับบัญชา  รวมถึงไมกอใหเกิดปญหาพนักงานไมสามารถ
ทํางานทดแทนกันได  และพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้นหรือระดับหัวหนางาน/ฝาย จะไมทํางานในระดับที่ต่ําลงมา 
     2.3 เกณฑผลงานสําหรับผูที่ไดรับการประเมินเพื่อขึ้นตําแหนงระดับ
ชํานาญการที่กําหนดไวเปนเพียงคูมือปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะไมทาทายและ 
ไมชวยกระตุนความรูสึกในการเพิ่มความสามารถของพนักงานโดยทั่วไป
มากนัก เพราะในกระบวนการทํางานของแตละหนวยงานจะตองมีคูมือ  
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานตั้งแตเริ่มตนอยูแลว ดังนั้น ควรพิจารณา
กําหนดใหชัดเจนวาจะเปนคูมือในลักษณะใด ที่มีนวัตกรรมในคูมือนั้น      
มีผลงานสรางสรรคที่ตอยอดจากคูมือน้ัน 
      2.4 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดอัตรากําลังของพนักงาน      
สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไปของหนวยงานตาง ๆ ในจํานวนที่เหมาะสม
โดยมีการควบคุมและประเมินภาระงาน  และจะตองมีสัดสวนที่เหมาะสม 

 
 
- พิจารณาดําเนินการตามความ
คิดเห็น/ขอสังเกตที่ใหไวตอไป 

 
 
คณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล/สวนการเจาหนาที่ 



 

 ๖

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  กับพนักงานสายวิชาการ  พรอมกับมีการเสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นจริงควบคูกับระบบความกาวหนาในอาชีพที่จะทําให
พนักงานมีความภาคภูมิใจ  สามารถปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนงานของอาจารยไดเปนอยางดี 
     2.5 มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาเรื่องคาใชจายดานบุคลากรกับ
โครงสรางดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยควบคูกันไป 

  

วาระที่ ๓.๒ 
วาระที่ ๓.๒.๑ 

เรื่องพิจารณาทักทวง 
มาตรฐานกําหนดตําแหนงและการกําหนด
คาตอบแทนของหัวหนาสาขาวิชา 
 

 
  - เห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหนงของหัวหนาสาขาวิชา ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเสนอ  อนึ่งสําหรับการกําหนด
คาตอบแทนของหัวหนาสาขาวิชาใหเปนไปตามบัญชีโครงสรางเงินเดือน   
และคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗    
ในวาระที่ 3.1.6 ขางตน ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน 2556 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
สภาวิชาการ/สํานักวิชา 

ระเบียบวาระที่ ๔ 
วาระที่ ๔.๑ 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
 

 
  - เห็นชอบแผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ตามที่อธิการบดีนําเสนอ 
โดยที่ประชุมไดมีความเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
    ๑. มวล.ควรพัฒนายุทธศาสตรดานการสรางเสริมความสามารถสากล     
ใหเปนรูปธรรมและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ออกไป   
     ๒. เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจุดเดนเรื่องสหกิจศึกษา
และมีตนทุนสูงที่อยู แลว  ดั งนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนด           
แผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดสําคัญ ๆ ดานสหกิจศึกษาเพื่อจะไดติดตามผล     
การดําเนินงานใหชัดเจน   
     ๓. แผนยุทธศาสตรจะตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันกับงบประมาณ    
ของมหาวิทยาลัยที่มีอยูในปจจุบันและที่จะไดรับในอนาคตดวย 
     ๔. มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ     
เพื่อทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลมากขึ้น   

 
  - นําความเห็นและขอเสนอแนะ 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 
 

 
ฝายบริหารมหาวิทยาลัย 



 

 ๗ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ๕.  เนื่องจากในความเปนจริงแลว ไมมีมหาวิทยาลัยใดที่จะเกงในทุกเรื่อง  

ดังนั้นแตละมหาวิทยาลัยจะตองรักษาความเกงที่ตนเองมีอยูแลว และ        
ขยายผลความเกงในเรื่องน้ัน ๆ ออกไป   รวมถึงจะตองพัฒนาในเรื่องอ่ืนให
เกงเพิ่มขึ้นอีก  หากมหาวิทยาลัยใดทําไดมหาวิทยาลัยนั้นก็จะประสบ
ความสําเร็จ 

  

วาระที่ ๔.๒ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

   - เห ็นชอบแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ตามที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอ  โดยที่ประชุมไดเสนอแนะขอใหมหาวิทยาลัย
ศึกษาวิจัย เพื ่อหาวิธีการลดตนทุนดานการใชปุ ยสําหรับยางพารา 
ปาล มน้ํา ม ัน  และพ ืชอื ่น  ๆ   ร วมถึงลดค าจ า งแ รงง าน ในฟาร ม
มห าว ิท ย าล ัย    หากทําไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย            
วลัยลักษณ และประชาชนโดยสวนรวม 

- นําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

ฟารมมหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระเบียบวาระที่ ๕ 
วาระที่ ๕.๑ 

กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๔/255๖ 

    - รับทราบการกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/255๕   
ในวันเสารที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- - 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไมมี) - - - 
 
 
 
 
 
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  บัณฑิตย) 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                         รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 
            (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


