
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕6 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ       1. ประธานฯ ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเขาประชุม         
ยืนสงบนิ่งเพื่อรวมไวอาลัยแก อาจารย ดร. ทิพยวัลย  สุทิน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2556 
     2. ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนาม
สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระหวาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และกรรมการผูจัดการกิจการรวมคา            
พี วี ที  ในเวลา 11.00 น. ณ หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
กรุงเทพมหานคร  โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ดวย 

- - 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม   
สภา มวล. ครั้งที่ 4/255๖   และรายงานผล 
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่ 4/255๖  โดยไมแกไข 
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่  4/255๖ 

- สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่ ๒.๒ การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภา 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว 3/๒๕๕๖ (ตุลาคม  
๒๕๕๖)    

- รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ว  3/255๖  (ตุลาคม 
   2556)  โดยไมแกไข 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ ๓ 
วาระที่  ๓.๑ 
 

เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

- อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหอาจารยเรวัต  สุขสิกาญจน  
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
ตั้งแตวันที่  2 พฤษภาคม 2555  เปนตนไป 

พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่ 
 

วาระที่  ๓.2 การแต งตั้ งกรรมการปริญญากิตติ มศั กดิ์ 
ประจําปการศึกษา 2556  แทน อาจารย ดร. 
ทิพยวัลย  สุทิน ซึ่งถึงแกกรรม 

- อนุมัติ ใหแตงตั้ ง รองศาสตราจารย ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ               
เปนกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์   ประจําปการศึกษา 2556  แทน
อาจารย ดร.ทิพยวัลย  สุทิน   ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556          
เปนตนไป 

- จัดทําประกาศสภา มวล. และ 
  นําเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
  ตอไป 

สวนสงเสริมวิชาการ /
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  ๓.3 
 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย 
การอุทธรณ การรองทุกข และการพิจารณา 
เรื่องอุทธรณ และเรื่องรองทุกข พ.ศ. .... 

- ที่ประชุมเห็นวา  การอุทธรณและการรองทุกขเปนเรื่องที่สําคัญและ           
มีความเกี่ย วข องกับบุ คคล/หนวยงานภายนอก  ดั งนั้ น ขอใหนํ า                 
(ร าง ) ระเบียบฯ เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย     และที่ประชุม   

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
  เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่/ 
สํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัย 



 

 ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบ/ขอบังคับ/ขอกฎหมายตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับหนวยงาน/
บุคคลภายนอก ขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายประจํามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในรายละเอียดใหรอบคอบ          
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  

วาระที่ ๓.๔ การพัฒนาระบบโครงสรางหนวยงานของสํานัก
วิชาสารสนเทศศาสตรเปนสาขาวิชา 

     1. อนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การแบงสวน
งานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงาน       
ที่เรียกชื่ออยางอื่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. ....  ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ           
โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป 
     2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเพิ่งจะสงประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนงาน
ของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น พ.ศ. 2556  ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  4 
ตุลาคม 2556  ดังนั้น ขอใหชะลอการนําประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน/
ปรับโครงสรางการแบงสวนงานทั้งในระดับสํานักวิชาและศูนย/สถาบัน           
ใหถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันของ
มหาวิทยาลัย  เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวขอใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แลวคอยนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
ในคราวเดียวกัน 
     3. ที่ประชุมไดใหแนวทางในการดําเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้ 
          3.1 การแบงสวนงานยอยภายในสํานักวิชา ศูนย/สถาบัน และ       
สวนงานตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่ งจะตองไมมีผลกระทบตอภารกิจของมหาวิทยาลัย             
ในลักษณะของการทํางานแบบขามสวนงาน และหลักการรวมบริการ 
ประสานภารกิจ  พนักงานสามารถทํางานแทนกันไดในระดับหนึ่ ง               
ไมใชพนักงานหรือสวนงานตาง ๆ จํากัดกรอบวาจะตองทํางานเฉพาะสวนที่
ตนเองรับผิดชอบเทานั้น   รวมทั้งไมนําไปสูการขออัตรากําลังเพิ่มขึ้น 
         3.2 ในสวนที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนประจําตําแหนง  ขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกเปนประกาศใหชัดเจนในเรื่องของชื่อตําแหนง   

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
   เกี่ยวของตอไป 

ฝายบริหาร มวล. / 
สภาวิชาการ/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 



 

 ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ที่เรียกซึ่งจะไมเหมือนกันระหวางพนักงานสายวิชาการ กับพนักงาน          

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  และกําหนดวามหาวิทยาลัยจะจาย
คาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับพนักงานในตําแหนงใดบาง  

  

ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
งานวิจัยและบริการที่ตอบสนองสังคม 

 
1. รับทราบการนําเสนอขอมูล/ผลการวิจัยในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
    1.1 งานวิจัย - บริการวิชาการรับใชสังคม นําเสนอโดย รองอธิการบดี          
ฝายวิจัยและเครือขายสังคม  
   1.2 ศูนยความรู เฉพาะดานนิ เวศวิทยาพยากรณและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  นําเสนอโดย รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา                 
เจริญสุธาสินี 
   1.3 รายงานผลการดําเนินการเฟสแรก  (2552 - 2556) หนวยวิจัย
ความเปนเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกตทางกสิกรรม นําเสนอ 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 
         อนึ่ง  สําหรับการนําเสนอขอมูลและผลงานวิจัย เรื่อง “มวล. - วช. 
ศูนยเทคโนโลยีไมและไมประกอบ”   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร  
มาแทน  และเรื่อง “หนวยวิจัยกุง”  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  
วุฒิสุทธิเมธาวี    ที่ประชุมขอใหนําไปเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 

2. ที่ประชุมไดใหความเห็น/ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
       2.1 เนื ่องจากในครั ้งนี ้เป นการนําเสนอขอมูลที ่เกี ่ยวข องก ับ         
การวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ยังไมรวมถึงระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย  ดังนั้น ในโอกาสตอไปขอใหนําเสนอระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา ในประเด็น
ที่สําคัญ  เชน  ฐานขอมูลการวิจัย  การกําหนดสัดสวนภาระงานของ
อาจารย ร ะหว างด านการสอนก ับด านการวิจ ัย   การดํ า เน ินการ              
เพื่อตอบสนองตอตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลงานดานการวิจัย เปนตน  
       2.2 หากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการงานวิจัย 
ขอใหพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของในคราวเดียวกันดวย เชน โครงสราง             
การบริหารจัดการวิจัย  เปนตน 

 
- นําขอเสนอแนะตามที่ที่ประชุม
ใหไวไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

 
ฝายบริหาร/หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 



 

 ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ  
        2.3 มหาวิทยาลัยมีความสามารถและมีผลงานวิจัยในหลาย ๆ ดาน 

หากนํามาผนวกไวเปนกลุมเดียวกัน  แลวนําไปเผยแพรให เปนที่รูจัก          
อยางกวางขวางในสังคมเพื่อจะไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหมากขึ้น 
      2.4 ควรมีการวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเพิ่มมากขึ้น  และมีการ
วิจัยทางดานการเกษตรที่ครบวงจร          
      2.5 ควรหาแนวทาง/วิธีการสนับสนุน หรือหาเครื่องมือเพื่อชวยให
คณาจารยมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น     
      2.6 ควรมีการวิจัยดานสิ่งแวดลอมเพื่อจะไดสนับสนุนใหหนวยงาน
ภายนอกที่รับผิดชอบ นําผลการวิจัยที่ไดไปใชประกอบการออกกฎหมาย             
ที่เกี่ยวของตอไป  เชน กฎหมายปาไม  กฎหมายแร  เปนตน       

  

วาระที่  4.2 การนําเสนอวิสัยทัศนการบริหารงานของ
ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 

- ขอใหนําเรื่องนี้ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม               
ครั้งตอไป  หรือหากมหาวิทยาลัยมีเรื่องที่สําคัญ  เรงดวน หรือมีเรื่องอื่น ๆ 
จํานวนหลายเรื่อง ที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ขอให          
เลขานุการฯ นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
จะไดประโยชนอยางเต็มที่จากสภามหาวิทยาลัย 

- สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องแจงเพื่อทราบ 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตร 
 

 
- รับทราบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

   
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
  เกี่ยวของตอไป 
 

 
สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่  5.2 การขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตร       
และศูนยนอกสถานที่ตั้ง 
 

- รับทราบ - - 

วาระที่  5.3 กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 
6/2556 

- รับทราบกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 ในวันศุกร        
ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองกมลฤดี  ชั้น 2 
โรงแรมเดอะสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ และขอเชิญ

นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรับประทาน
อาหารกลางวันรวมกัน เนื่องในเทศกาลสงทายปเกา - ตอนรับปใหม                  
ในเวลา 12.00 - 14.00 น. 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่ 
  เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานสภา มวล. 



 

 ๕ 

 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ  

ระเบียบวาระที่  ๖ 
วาระที่  ๖.1 

เรื่องอื่น ๆ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณลงนามสัญญาจาง

กอสรางอาคารศูนยการแพทย 
 

 
- ดร.กีรรัตน สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และนายชินวัตร 
ลี้สมบุญ กรรมการผูจัดการกิจการรวมคา พี วี ที ไดลงนามสัญญาจาง
กอสรางอาคารศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มูลคา 2,158 ลานบาท  
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และตัวแทนจากกิจการ           
รวมคา พี วี ที  รวมเปนสักขีพยาน      
    การจัดตั้ งศู นย การแพทย ฯ  ได รั บกรอบงบประ มาณ จํ านวน  
5,651,490,000 บาท  สําหรับการกอสรางอาคาร ครุภัณฑ และ
บุคลากรทางการแพทย ซึ่งสามารถรองรับผูปวยไดจํานวน 550 เตียง             
โดยแบงการกอสรางออกเปน 2 ระยะ  วงเงินโครงการระยะที่ 1 จํานวน 
2,158 ลานบาท ไดลงนามการกอสรางในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะดําเนินการ
โครงการ 6 ป  โดยสิ้นสุดป พ.ศ. 2561 

  

 
 
 
 
 
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  บัณฑิตย) 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                        รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 
            (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


