
 

  สรุปผล / มติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  - ประธานฯ ขอบคุณฝ่ายเลขานุการสภา มวล.ที่ได้จดัทํารายงานการประชุม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสรุนารี สภามหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเทพสตรี เสร็จเรยีบร้อย และมอบให้กรรมการสภาฯ และผูบ้ริหาร
ทุกท่านที่เข้าประชุม  อนึ่ง สําหรับการประชุม ๔ สภาฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ไดร้ับเป็นเจ้าภาพนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเตรียมการจัดประชุม 

- - 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม 
สภา มวล. ครั้งที่ 5/2555 และรายงานผล
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ  ครั้งที่  5/2555  โดยแก้ไขข้อความ 
    ในหน้า  16 ตามที่ กรรมการฯ เสนอแก้ไข                
2. รับทราบผลการดาํเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2555 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
วาระที่  3.๑ 
วาระที่  3.1.1 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัตปิริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 เพิ่มเตมิ 

 
 

     - อนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท จากสํานักวิชา 
     สหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร ์ จํานวน  3 คน  ตามที่สภาวิชาการ  
     นําเสนอ  

 
 
- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
  เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป 

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
ประจําปงีบประมาณ 2555 

- เห็นชอบงบการเงิน  มวล. ประจาํปีงบประมาณ 2555 ตามที่ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนินําเสนอ และได้ให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้    
     1. ควรปรับปรุงรูปแบบการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ 
         1.1 ในปีต่อไป ควรนํางบกระแสเงินสด ส่งให้สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบด้วย เนื่องจากเป็นงบหลักที่สําคญัอย่างหนึ่ง 
และเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไป เพื่อใหส้อดคล้องกับรายงานของผูต้รวจสอบบัญชี  
         1.2 ควรปรับรูปแบบการนําเสนอ ของข้อ 10 ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ-์สุทธิ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้กะทัดรัดและดูง่ายขึ้น 
โดยอาจจะจัดทําเป็นตาราง 
 

- ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุง
งบการเงิน ฯ ตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะที่ที่ประชุมใหไ้ว้  
แล้วจัดส่งไปยังสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

ส่วนการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 
 

         1.3 ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการ เจ้าหนี้มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์   หากไมม่ขี้อมูลที่จะรายงาน ขอใหต้ัดรายการนี้ออก 
         1.4 ในการนําเสนอข้อมูล/ตัวเลขของรายการที่มีการเปรียบเทียบ
กันระหว่าง 2 ปี หากข้อมลูแตล่ะปีไม่เหมือนกัน สามารถมีวงเล็บเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงรายการที่ต่างกันได ้แต่ถ้าทั้งสองปีมรีายการที่เหมือนกัน ขอให้ใส่
รายละเอียดของรายการนั้น ๆ ลงไป 
         1.5 งบแสดงฐานะการเงิน  รายการ “ลูกหนี้-สทุธิ” ซึ่งพบว่า  
ร้อยละ 50 เป็นลูกหนี้จากนักศึกษา  ดังนั้น ควรให้เหตุผลประกอบไว้ด้วย 
และ  “รายการปรับปรุง”  ควรระบุรายละเอียดรายการปรับปรุงพอสังเขป 
เพื่อใหม้ีความชัดเจนมากขึ้น 
     2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2554 ประมาณ 56 ล้านบาท (สูงขึ้นร้อยละ 22) ซึ่งถือว่า 
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงมาก 
     3. ในส่วนของงบแสดงผลการดําเนินงาน มวล. มรีายไดสู้งกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิประมาณ 143 ลา้นบาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2554 
และมีข้อสังเกตว่า รายไดจ้ากเงินงบประมาณ 822 ล้านบาท ได้รวม 
งบลงทุนด้วยหรือไม่ หากไม่รวมงบลงทุน แสดงว่าการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพ 
     4. เงินลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2554 ประมาณ 370 ล้านบาท 
     5. มวล. มีรายได้จากภารกิจหลักเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาท แต่มี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นประมาณ 
80 ล้านบาท  ประกอบกับงบประมาณรายรับของ มวล. มาจากรัฐบาล 
ร้อยละ 75  ในขณะที่งบประมาณรายได้ของ มวล. เอง ประมาณรอ้ยละ 
25  ดังนั้น มวล. จะต้องพิจารณาหารายได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ให้มากขึ้น  
เช่น  การจัดการศึกษา  การให้บรกิารทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของ มวล.  
 

  



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รบัผิดชอบ 

       6. ควรมีนโยบายในการจัดทํารายงานทางการเงินที่ลึกลงไปใน
รายละเอียดของหน่วยงานปฏิบัตทิี่สําคัญ ๆ เพื่อให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของประสิทธิภาพในระดับหน่วยงานย่อย โดยสามารถรายงานเพิ่มเตมิ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  

วาระที่  3.1.3 
 

การปรับปรุงงบประมาณประจําป ี
งบประมาณ 2556 

     1. อนุมัติการปรับปรุงแผนงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นําเสนอ  โดยไมผู่กพัน
งบประมาณในรายการต่าง ๆ ที่ฝา่ยบริหารนําเสนอไว้ในปีงบประมาณถัดไป 
เช่น รายการหอพักนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
    2. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังนี้ 
          2.1 ที่ผ่านมา มวล. ประสบความสําเร็จและมีจดุเด่นด้านการวิจัย 
ดังนั้น การที่ มวล. ปรับลดงบประมาณในงานสนับสนุนการวิจยัและพัฒนา 
จากเดิม ประมาณ 60 ล้านบาท คงเหลอืประมาณ 13 ล้านบาท นั้น ขอให้ 
มวล.พิจารณาว่า จะมผีลกระทบตอ่การดําเนินงานดา้นวิจัยหรือไม่ อย่างไร 
          2.2  สนับสนุนให้มีการนําเงินรายได้ของ มวล. มาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและภูมสิถาปัตย์ของศูนย์อาหารกลางคืน และบริเวณอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทําให้บรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัย และเพิ่มคณุภาพการใช้
ชีวิตของนักศึกษามากขึ้น เพราะความน่าอยู่น่าอาศัยของมหาวิทยาลัย 
จะเป็นปัจจยัสําคญัอันดับแรกที่นักเรียนจะตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนที่
มหาวิทยาลยัไหน 
          2.3 ขอให้ มวล. พิจารณารูปแบบการหารายไดห้รือผลประโยชน์ 
ในรูปแบบตา่ง ๆ ที่แตกต่างและนอกเหนือไปจากที่ มวล. ไดด้ําเนินการอยู ่
ในปัจจุบัน  ในกรณีที่มีการลงทุนทั้งส่วนที่ มวล. ดําเนินการเอง หรอืร่วม
ทุนกับหน่วยงานภายนอก ขอให้คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 
          2.4 ที่ผ่านมา มวล. ไดม้กีารลงทุนทางด้านเทคโนโลยีไว้ค่อนข้างสูง  
ดังนั้น ควรใช้ประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย/
ส่วนแผนงาน 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

            2.5 มวล. ควรจดัทําแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
พร้อมทั้งผลตอบแทนที่ มวล.จะไดร้ับ แล้วนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณา
และให้นโยบาย/แนวทางที่ชัดเจนต่อไป 
          2.6 วาระเชิงนโยบายที่ควรนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา คอื 
“นโยบายการใช้เงินงบประมาณอย่างฉลาด”  เนื่องจาก มวล. เป็น
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ จะตอ้งมีความคล่องตัวทางด้านการเงิน 
รวมถึงการมีงบประมาณรองรับในกรณีที่ มวล. มีวิกฤตการณ์ตา่ง ๆ เกิดขึ้น
ซึ่งไม่สามารถรอเสนอของบประมาณจากรัฐบาลได้  ดังนั้น ขอให้ มวล. 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ 
ความคล่องตวัทางด้านการเงินและงบประมาณ  โดยอาจจะเรียกว่าเอกสาร 
งบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์แล้วนําเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ  
ช่วยพิจารณาก่อนนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป หาก มวล. 
สามารถแก้ปัญหาเรื่องความคลอ่งตัวทางด้านการเงินและงบประมาณได้   
จะสามารถพัฒนา มวล. ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

  

วาระที่  3.1.4 
 
 

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการ 
เป็นนักศึกษาในหลักสตูรระดบับณัฑิตศึกษา 

- เห็นชอบในการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา     
ในหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ตามที่คณะทํางานฯ และคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน นําเสนอ 

 - พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

สํานักวิชา / ส่วนการเงิน
และบัญชี 

วาระที่  3.1.5 แนวทางในการออกประกาศเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียม 
อื่นๆ สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
และระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่ประกาศในปัจจุบัน 

     - เห็นชอบแนวทางในการออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดบั
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสตูรที่ประกาศในปัจจุบัน ตามที่ 
มวล. นําเสนอ  
      - ที่ประชุมมีความเห็นว่า  มวล.จะต้องพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการทํางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
โดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องเวลาการทํางาน  ว่าจะต้องเป็นวันและเวลาราชการ
เท่านั้น  และมีการพิจารณาให้ความดีความชอบ/ค่าตอบแทนแก่บุคลากร 
โดยใช้ภาระงานเป็นหลัก 
 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา /ส่วนการเงิน
และบัญชี 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่  3.1.6 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

     1. เห็นชอบรายงานการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ มวล. ประจําปีงบประมาณ  2555 ตามที่ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นําเสนอ 
     2. ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ สรปุสาระ 
สําคัญไดด้ังนี้ 
ก. การรับนักศึกษา 
 1. มวล.ควรดําเนินการในเชิงรุกและใช้วิธีการทางการตลาดมาก
ขึ้น อาทิเช่น  
        1.1 การให้คณาจารย์และบุคลากรทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับสํานักวิชา/หลักสูตร เดินทางไปยังโรงเรียนต่าง ๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอน และหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึง
จุดเด่นของ มวล. เช่น  ระบบสหกิจศึกษา  การมีสภาพแวดล้อมที่ดี ภายใต้
นโยบาย “เมืองมหาวิทยาลัย”  เป็นต้น       
    1.2 การทําความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา
ทั้งในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาของ มวล. และทุนกู้ยืมจากรัฐบาล (กรอ. และ 
กยศ.) ซึง่สามารถรองรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด    
                        1.3 การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ภายใน มวล. ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ  และมุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศ ึกษาที ่เปลี ่ยนไปในปัจจ ุบ ัน        
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงจุดเด่นของ มวล.
เกี่ยวกับ “เมืองมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้ น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่นักเรียนใช้
ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งน่าจะไม่น้อยกว่าปจัจยั
ด้านการมีหลักสูตรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
 2. มวล. จะต้องศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ เพื่อนํามาใช้สําหรับการจัดทําแผนการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2557  และปีต่อ ๆ ไป  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาเป็นหัวใจ
สําคัญของมหาวิทยาลัยเพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านอื่น ๆ  เช่น   
 

- ขอให้คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ      
และฝา่ยบรหิาร นําเอาข้อคดิเห็น/ 
ข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ 
ตามที่ ที่ประชุมใหไ้ว้ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ / ฝ่ายบริหาร 
มวล. / 
หน่วยตรวจสอบภายใน/ 
สํานักงานสภา มวล. 
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วาระการประชุม สรปุผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  จํานวนอาจารย/์บุคลากร  อาคารสถานที่  การได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งในที่สุดแล้วจะมีผลต่อขยายตัวและการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย   
 
ข. การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ 
          1. ปัจจุบัน มวล. ได้จัดตั้งหน่วยวิจัย จํานวน 10 หน่วย และศูนย์
ความเป็นเลิศที่พัฒนาจากหน่วยวิจัย จํานวน 2 ศูนย์  ดังนั้น หากเป็นไปได้
ขอให้ มวล. รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยวิจัย และศูนย์ความเป็น
เลิศดังกล่าว ให้สภา มวล. รับทราบ และให้คําแนะนําเพิ่มเติม  
          2. ในส่วนของงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  นอกจาก
การรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้ว   
ควรรายงานผลในภาพย่อยของแตล่ะสาํนักวิชาด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลในเชิงของ Output และ Outcome  ได้ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
          3. เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม  มวล. ควรจัดตั้งหน่วยงาน      
ในลักษณะ “Office of Technology Transfer” ที่เป็นรูปธรรม เพื่อทํา
หน้าที่อย่างน้อย 2 เรื่อง ได้แก่  (1) การประสานงานกับชุมชนภายนอก
เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าภาคเอกชนมีความต้องการ Technology  อะไรบา้ง    
และ  (2) การจัดทําฐานข้อมูลว่า  มวล. มีองค์ความรู้ด้านอะไรบ้าง  
อาจารย์ของ มวล. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านไหน  
แล้วนําไปให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนดังกล่าว  
ทั้งนี้ มวล.ควรกําหนดอัตราเงินเดือนให้กับบุคลากรในหน่วยงานนี้ในอัตรา 
ที่ไม่สู ง  แต่จะใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนเ พิ่มเติมโดยขึ้นอยู่ กับ
ความสามารถหารายได้ของบุคลากร/หน่วยงานนี้ 
 
ค. การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
          1. ขอให้ฝ่ายบริหารนําข้อมูลดังต่อไปนี้เสนอสภา มวล.  (1) แผน
แม่บทการใช้พื้นที่ จํานวน 9,000 ไร่ ซึ่งรวมถึงโครงการอุทยานการศึกษา  
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  “เฉลิมพระเกียรติ” มวล. ที่ได้จัดทําไว้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/นักออกแบบมือ

อาชีพ ตั้งแต่แรกเริ่มจัดตั้ง มวล. (2) ข้อมูลการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 
และแผนผังการใช้พื้นที่ของ มวล. ณ ปัจจุบัน  และ  (3) แผนงาน/โครงการ
ของ มวล. ที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
พัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อสภา มวล. จะได้รับทราบ และพิจารณา
ให้แนวทางในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

2. หากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยได้เป็นจริงตามแนวคิด/นโยบายที่ผู้ริเริ่มก่อตั้ง มวล.ได้กําหนด
ไว้ทั้งในด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สิ่งอํานวยความสะดวก บรรยากาศ 
และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จะมีส่วนสําคัญและเป็น
การจูงใจให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มาเรียนและทํางานที่ มวล.
มากขึ้น 
 
ง. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
           1. การจัดตั้งฟาร์มฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ด้านการเกษตร  ซึ่งเป็น
การเกษตรภาคสนาม ไม่ใช่การเกษตรในสํานักงาน  โดยอาจจะมีกิจกรรม
บางประเภทที่สามารถดําเนินการแบบเลี้ยงตัวเองได้  เช่น  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจะมีโรงงานปุ๋ยและอาหารสัตว์  มีการเลี้ยงไก่โคราช   
เป็นต้น ดังนั้น การดําเนินงานของฟาร์มฯ จึงไม่ได้มุ่งหวังเรื่องการแสวงหา
รายได้ในทุกด้าน และในบางกิจกรรมมหาวิทยาลัยจะไปแข่งขันกับตลาด
ภายนอกไม่ได้ด้วยเหตุผลและข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ 

2. มวล. ควรพัฒนาการดําเนินกิจการของฟาร์มฯ โดยเฉพาะด้าน
การเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้   เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่จะใช้ฟาร์มฯ 
เป็นแหล่งปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เ กี่ยวข้อง และแก่ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  จ. เรื่องอื่น ๆ 

 1. สภา มวล.ควรนําเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่สภาฯ ให้ความสนใจ/
ห่วงใย และมีความสําคัญสูงต่อการดําเนินงานของ มวล.  บรรจุเป็นวาระ
สืบเนื่องเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาทุกครั้ง เช่น เรื่องการรับนักศึกษา  เรื่อง
การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย   เรื่องการหารายได้ของ มวล.  
เป็นต้น  และ/หรือ สภาฯ   ควรเดินทางไปดูพื้นที่/เยี่ยมชม มวล. และจัด
ประชุมสภาฯ ที่  มวล. อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้
เวลา 1 ถึง   2 วัน ทั้งนี้ เพื่อสภาฯ จะได้มีเวลาเพียงพอสําหรับพิจารณาให้
นโยบาย/แนวทางในเรื่องที่สําคัญ ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
   2. จากกรณีที่ มวล. ประสบปัญหาเรื่องการจดัสรา้งโรงพยาบาล 
และแพทย์ที่เตรียมการไว้จะกลับมาแต่ไม่มีภาระงานรองรับวิชาที่เรยีนมา 
ตามที่ คณะกรรมการฯ ไดร้ายงานไว้นั้น กรรมการสภาฯ  มีข้อเสนอแนะว่า 
มวล.อาจจะพิจารณาดําเนินการในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การให ้
บริการแบบผู้ป่วยนอก (Outpatient Clinic) อย่างเดียว  แล้วสามารถ 
ทํางานผสมผสานกับโครงการวิจัยที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัย เช่น 
โครงการของสํ านักวิชาพยาบาลศาสตร์  เป็นต้น และหาก มวล .              
มีคณะกรรมการที่ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้ว อาจจะมาทํางานในลักษณะ 
Community Medicine ตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งน่าจะประสบความสําเร็จ
มากกว่าการที่สร้างโรงพยาบาลเสร็จแล้วจึงมีแพทย์เข้ามาทํางาน แต่จะต้อง
ศึกษาและกําหนดรูปแบบในการดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป 
 

  

วาระที่  3.1.7 รูปแบบและแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ประจําปี
งบประมาณ 2556 

- เห็นชอบให้นํารูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
ประจําปีงบประมาณ  2555  มาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ  2556 ต่อไป เนื่องจากเหน็ว่า 
คณะกรรมการฯ ได้มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ ไว้ดแีล้ว  รวมถึงได้เห็นชอบให้มีการดําเนินการเพิ่มเติม
อีก ๒ ประเด็น ตามที่ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
นําเสนอ ได้แก่ 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบฯ / หน่วย
ตรวจสอบภายใน/ 
สํานักงานสภา มวล. 



 

 	

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
       1. การตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลยัในองค์รวม  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยยังดําเนินการได้ไมด่ีเท่าที่ควร ในปีที่ผ่านมา  
     2. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลฯ  ในเชิงประเด็นที่สําคัญ ๆ 
จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่  การรับนักศึกษา  การพัฒนาสู่ความเป็นเมือง
มหาวิทยาลัย  และการหารายได้ของ มวล. 

  

วาระที่  3.1.8 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อลดค่าไฟฟ้าและภาวะโลกร้อน 

- อนุมัติโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดค่าไฟฟ้า 
และภาวะโลกร้อน ตามที่ มวล. นําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่ 
  เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอาคารสถานที่ 

ระเบียบวาระที่ 3.2  
วาระที่  3.2.1 

เรื่องพิจารณาทักท้วง 
การขอพระราชทานพระนามเพื่อนํามาเป็น
ชื่อศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 
- เห็นชอบการขอพระราชทานพระนามเพื่อนํามาเป็นชื่อศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ โดยใช้ชื่อ “ศูนยก์ารแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร”ี ตามที่ มวล.นําเสนอ 

 
- ขอให้ มวล. ดําเนินการเพื่อขอ
พระราชทานพระนามต่อไป 

 
รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน 

วาระที่  3.2.2 (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา
วิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

- อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.3 ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

- อนุมัติ   พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.4 ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลผู้ใหญ ่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

- อนุมัติ  โดยกรรมการสภาฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
     ๑. เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรฯ อาจจะมีความซ้ําซ้อนกันอยู่  
และไม่มรีายวิชาทางสาขาผู้สูงอาย ุ 
      ๒. หากเป็นไปได้ ควรจะสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการปรับพฤติกรรมไว้
ในหลักสูตรด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่สําคัญในปัจจุบัน เพราะสาเหตกุารเกิด
โรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
     ทั้งนี้  คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตรไ์ด้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า ได้มีการ
สอดแทรกเนื้อหาสาขาผู้สูงอายไุว้แล้วในวิชาเลือก  และในการจัดทํา
หลักสตูรนี้ได้เป็นไปตามแนวทางที่สภาการพยาบาลกําหนดไว้ 
 

นําข้อสังเกตไปพิจารณาทบทวน
เนื้อหาของรายวิชา และดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 



 

 
�

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1  
 
 
 
 
 
 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
การนําเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานของ 
คณบด/ีผู้อํานวยการศูนย ์
 
 

 
- รับทราบ แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. 2556 - 
2560 แนวทางการบริหารงานศนูย์บริการการศึกษา พ.ศ. 2555 - 
2558 และแผนการบริหารงานศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2555 - 
2558 ตามที่คณบดีและผู้อํานวยการ นําเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้  
     1. กรณีหลักสูตรใดมีจํานวนนักศึกษาลดน้อยลงมากอย่างต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัย/สํานักวิชา ควรพิจารณาปิดหลักสูตรดังกล่าว แล้วมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างผลงานวิจัย 
ให้โดดเด่นขึ้นมา 
     2.  มวล. น่าจะมีการรื้อฟื้นและวิจัยเกี่ยวกับตัวหลน และป่าชายเลน  
ซึ่งขณะนี้ได้เงียบหายไปแล้ว เพราะตัวหลนสามารถนํามาเป็นอาหารพื้นเมือง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
- นําข้อเสนอแนะตามที่ที่ประชุมให้
ไว้ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
คณบดสีํานักวิชา
เทคโนโลย ี
การเกษตร/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
การตรวจสอบงบการเงินสําหรบัปทีี่สิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
 

 
- รับทราบ 
 

 
- 

 
- 

วาระที่  5.2 กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลยั  
ครั้งที่ 1/2556 

- รับทราบการนัดประชุมสภา มวล. ครั้งที่  1/2556 ในวันเสาร์ที่  9  
มีนาคม  2556   เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  
( * หมายเหตุ   นายกสภาฯ ได้กําหนดให้สภาฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน  
และประชุมสภาฯ นัดพิเศษ ในวันอาทิตย์ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖  
และวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มวล. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  
เพื่อพิจารณาให้แนวนโยบาย เรื่องการรับนักศึกษา และการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลยั) 
 
 
 

- ประสานงานเพื่อนัดประชุมต่อไป สํานักงานสภา มวล. 



 

 



วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่  6.1 

เรื่องอื่น ๆ 
การปรับปรุงทางด้านกายภาพของ มวล. 

 
- เนื่องจาก มวล.ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี จึงทําให้สภาพทางด้านกายภาพ 
ได้เสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลา  โดยเฉพาะในส่วนของอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น  สีของอาคาร และสีของหลังคาที่ซีดจางไป (เดิม กําหนดให้อาคารทุก
หลังใช้หลังคาแบบแผ่นโลหะ สีเขียวสด เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ มวล.) เป็นต้น  
ดังนั้น เพื่อให้ มวล. ดูสดใส และมชีีวิตชีวามากขึ้น จึงขอให้ฝ่ายบริหารไป
ศึกษาและพิจารณาใหม้ีการปรับปรุงสภาพทางด้านกายภาพของ มวล.  
เพื่อเป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้น่าอยู่ น่าอาศัย และมุ่งสู่การเปน็เมือง
มหาวิทยาลยัตามนโยบายที่กําหนดไว้ต่อไป 

 
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
อธิการบดี / สาํนักวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ / 
ส่วนอาคารสถานที่ 

 
 
    
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  บณัฑิตย)์ 
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลยั                                                                         รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผู้สรุปมติที่ประชุม                                                                                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

 
 
            (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค)์ 
                            หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 


