
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7  เมื่อวันเสารที่ 27  กันยายน 2557  เวลา 09.00 - 12.20 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  - - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภา 
มวล. ครั้งพิเศษ (21 สิงหาคม 2557) และ
รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติ           
ที่ประชุม 

 
    ๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งพิเศษ (21 สิงหาคม 2557)   
โดยไมแกไข 
    2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล.               
ครั้งพิเศษ (21 สิงหาคม 2557) 

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) ประจําป
การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) และประจําป
การศึกษา 2557   

     
 
อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
ประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  รวมจํานวน ทั้งสิ้น 204 คน  ตามที่
สภาวิชาการนําเสนอ 

 
 
- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ตอไป 

 
 
สํานักงานสภา มวล./
ศูนยบริการการศึกษา/
สภาวิชาการ 

วาระที่ 3.1.2 ขอความเห็นชอบในการพิจารณาชวยเหลือการ
ชดใชทุนกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ใหแกบุคลากร
ทางการแพทย นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย 

  1. ขอใหอธิการบดีนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
แนวทางในการดําเนินการเรื่องนี้  และจัดทํา (ราง) ระเบียบขึ้นมารองรับ
การดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกตองและชัดเจนตอไป 
  2. ที่ประชุมไดมีความคิดเห็นในเบื้องตน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
      2.1 นอกจากเรื่องของวงเงินที่ผูไดรับทุนจะตองชดใชทุนแลว ขณะนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดใหความสําคัญเปนอยางมากกับเรื่องการเสียโอกาสของ
หนวยงานตนสังกัดของผูไดรับทุน เนื่องจากหนวยงานตนสังกัดไดตั้ ง
ความหวังไววาเมื่อผูไดรับทุนสําเร็จการศึกษาแลวจะกลับมาปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยงานตามที่ไดทําสัญญาไว  แตปรากฏวาผูไดรับทุนไปปฏิบัติงาน 
ณ หนวยงานอื่น ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอหนวยงานตนสังกัด  ดังนั้น     
โดยหลักการแลวควรจะมีการเจรจากันเพื่อใหเกิดความชัดเจนและยินยอม
รวมกันทั้งสองฝายกอน  มิฉะนั้นจะเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาในภายหลัง 
      2.2 กรณีที่ผูไดรับทุนลาออกจากหนวยงานตนสังกัด ผูไดรับทุนจะตอง 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาตามแนวทาง        
ที่ที่ประชุมใหไว  แลวนําเสนอสภา 
มวล. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

สํานักงานสภา มวล./
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริ หา ร งานบุ คคล /   
สวนการเจาหนาที่ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
  ชดใชทุนตามสัญญาโดยทันทีเพราะเปนการผิดสัญญาระหวางผูไดรับทุน  

กับหนวยงานตนสังกัด ซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล สวนเรื่อง
การโอนยายระหวางหนวยงานนั้นเปนเรื่องที่จะตองการเจรจาไกลเกลี่ย
ตอไป 
      2.3 เนื่องจาก มวล. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมไดมีฐานะเปน
สวนราชการ  ดังนั้น ผูที่ไดรับทุนจากหนวยงานตนสังกัดที่เปนสวนราชการ 
หรือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงอื่น ไมสามารถโอนยายมา
ปฏิบัติงานชดใชทุนที่  มวล.ได   ทั้ งนี้  ผูที่ ไดรับทุนจะตองลาออกจาก
หนวยงานตนสังกัด แลวมาสมัครเปนพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่ มวล. 
      2.4 กรณีของ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย ซึ่งไดขอลาออกจาก
ราชการ (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) และเขาปฏิบัติงานชดใชทุน
ที่ มวล. ตั้ งแตวันที่  1 เมษายน 2554  ขณะนี้ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ 
เพชรชวย ไดปฏิบัติงานชดใชทุนแลวเปนเวลาประมาณ 3 ป คงเหลือเวลา
ปฏิบัติงานชดใชทุนอีก ประมาณ 10 ป หรือจะตองชดใชทุนเปนเงินที่
คํานวณตามระยะเวลาที่เหลือ (ประมาณ 8.7 ลานบาท)  ดังนั้น แนวทาง
หนึ่ง ที่ มวล.อาจจะพิจารณาดําเนินการไดในกรณีนี้ คือ การทําความตกลง
ระหวางหนวยงานตนสังกัดเดิมกับ มวล.เพื่อการโอนเงื่อนไขการชดใชทุน
จากเดิมที่ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย ไดทําสัญญาไวกับโรงพยาบาล
มหาราชฯ  มาทําสัญญาเพื่อปฏิบัติงานชดใชทุนกับ มวล. ประมาณ 10 ป 
ในกรณีที่ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย ผิดสัญญาจะตองชดใชทุนเปนเงิน
ที่คํานวณตามระยะเวลาที่เหลืออยู ณ ขณะนั้นใหกับ มวล. 
         อนึ่ง ในการพิจารณาเพื่อโอนเงื่อนไขการชดใชทุนมาที่ มวล.นั้น 
ขอให มวล. พิจารณาถึงอัตราเงินเดือน และแรงจูงใจดานอื่น ๆ ที่แตกตาง         
ไปจากโรงพยาบาลมหาราชฯ ควบคูกันไปดวย 
      2.5 เนื่องจากการชดใชทุนใหกับโรงพยาบาลมหาราชฯ ถือเปนความ
รับผิดชอบโดยสวนตัวของ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย แตในกรณีที่มี
การโอนเงื่อนไขการชดใชทุนตามขอ 2.4 ขางตน  มวล.อาจจะพิจารณาให
ความชวยเหลือ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย ไดตามความเหมาะสม เชน 

  



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
การใหกูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยหรือไมคิดดอกเบี้ย  เปนตน       
      2.6 ขอใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและชัดเจนของจํานวนเงิน          
ที่จะตองชดใชทุนทั้งหมด  เชน  หนึ่งเทาหรือสองเทาของทุนที่ไดรับ และจะ
รวมถึงเงินเดือนที่ไดรับระหวางลาไปศึกษาตอดวยหรือไม  เปนตน 
      2.7 เนื่องจากระเบียบ มวล. วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2545  ไดบังคับใชมาแลวประมาณ 12 ป ดังนั้น 
ขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาปรับแกไขเพิ่มเติมในประเด็น 
ตาง ๆ  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  มีความถูกตอง 
ชัดเจน  และครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ     

วาระที่ 3.1.3 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการให อาจารย ดร.อุดมศักดิ์  ดรุมาศ ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา  ทั้งนี้  ตั้ งแตวันที่  7 
พฤษภาคม 2556 เปนตนไป  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

พิ จ า รณาดํ า เ นินการ ในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่ /
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
 

วาระที่ 3.1.4 ขออนุมัติจาง ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร เปนผู
เกษียณอายุปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหจาง ผศ.ดร.อัญชลี  ชยานุวัชร เปนผูเกษียณอายุปฏิบัติงานตอไป
ในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจางที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นําเสนอ   

พิ จ า รณาดํ า เ นินการ ในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่ / 
สํานักวิชาศิลปศาสตร 

วาระที่ 3.1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําปการศึกษา 2557 

อนุมัติ ใหแตงตั้ งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา 
2557  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
     1. อธิการบดี                                  ประธานกรรมการ 
     2. คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ                                      กรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ) 
     3.  ดร.สุเมธ  แยมนุน                                              กรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ) 
     4. รศ.ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ                                  กรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) 
     5. รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ                               กรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย) 
     6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ        เลขานุการ 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2557  เปนตนไป 

- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
และขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานสภา มวล. / 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ปริญญากิตติมศักดิ์ฯ / 
สวนสงเสริมวิชาการ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.1.6 ขอความเห็นชอบและรั บรองการประชุม

คณะกรร มการ ติ ด ต าม  ต รวจสอบ  และ
ประเมินผลฯ ครั้ งที่  6/2557 และขอให
คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องตอไป 

เห็นชอบองคประกอบและรับรองการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2557 
      

- แ จ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ทราบ 

สํานักงานสภา มวล. / 
คณะกรรมการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลฯ 

วาระที่ 3.1.7 การเลือกกรรมการสภา มวล.ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  1 คน  เปนประธานกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  

อนุมัติใหแตงตั้ง นายนนทพล นิ่มสมบุญ (กรรมการสภา มวล.ผูทรงคุณวุฒิ)  
เปนประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  แทน          
ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร   ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2558  

- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ตอไป  

สํานักงานสภา มวล. / 
คณะกรรมการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินผลฯ 

ระเบียบวาระที่ 3.2    
เรื่องพิจารณาทักทวง 
วาระที่ 3.2.1         

ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการด านยาและ เครื่ องสํ าอาง 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและ
เครื่องสําอาง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและ
เครื่องสําอาง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2557)  ตามที่สภาวิชาการ นําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนสงเสริมวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มวล. 
ปการศึกษา 2556 

เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มวล. ปการศึกษา 2556 
โดยที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  สรุปไดดังนี้ 
    1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เปนการนําเสนอ 
ดวยวาจาของคณะกรรมการประเมินฯ และผลการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัยในบางตัวบงชี้ อยูในขั้นตอนที่ มวล.สงขอมูลเพิ่มเติมไปยัง
คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อจะไดพิจารณาและยืนยันคะแนนมายัง มวล.
อีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น การประเมินในครั้งตอ ๆ ไปขอใหมีการทําความเขาใจ
รวมกันระหวางคณะกรรมการประเมินฯ กับ มวล.และสํานักวิชา/หนวยงาน
ตาง ๆ เกี่ยวกับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ รวมถึงรายละเอียด     
ในการแสดงเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งนี้เพื่อ มวล.และสํานักวิชา/หนวยงาน
ตาง ๆ จะไดจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวนและ
ตรงตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการฯ ตอไป 
    2. สํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตรควรจะมีขอมูลหลักฐานในเชิง
ประจักษมากกวาสํานักวิชาทางดานศิลปศาสตรหรือสังคมศาสตร 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนสงเสริมวิชการ 
 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่  4.2 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มวล. พ.ศ. 2558 - 
2560 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
มวล. พ.ศ. 2558 - 2560 ตามที่อธิการบดีนําเสนอ  โดยที่ประชุมไดมี
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  สรุปไดดังนี้ 
    1. ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะนั้น  มวล.ได
นําคําวา “อัจฉริยะ” มาใชในความหมายที่แคบ คือ การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  ดังนั้นควรจะมีกลยุทธหรือมาตรการ
เพิ่มเติมที่จะไปตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรนี้มากขึ้น  เชน การนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทั่วทั้งองคกรเพื่ออํานวยความสะดวก       
ในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  
เปนตน 
    2. ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ ขอใหคํานึงถึงตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ
มากกวาตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ 
    3. มวล. ไดกําหนดผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรไว คือ “มหาวิทยาลัยเปน
แหลงพัฒนาบัณฑิตคุณภาพตอบสนองการพัฒนาพื้นที่และประเทศ” และ 
“มหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรูระดับนานาชาติและเอื้ออํานวย
สังคมสูประชาคมอาเซียน” ซึ่งไมแนใจวาผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรทั้งสอง
ดานดังกลาวมีความขัดแยงกันหรือไม อยางไร เนื่องจากเปาหมายในการ
ผลิตบัณฑิตของ มวล. ไมไดมุงตอบสนองความตองการเฉพาะในระดับพื้นที่ 
ภูมิภาคหรือประเทศ  แตบัณฑิตจะตองสามารถแขงขันไดในระดับโลกดวย     
   4. กลยุทธและมาตรการในมิติการเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะหาก มวล. มีขอจํากัดดานงบประมาณ จะไม
สามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตาง ๆ ใหบรรลุผลตามเปาหมายได          
ดังนั้น มวล.ควรพิจารณากําหนดมาตรการในการหารายไดใหชัดเจน
มากกวานี้  ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยู เชน การใชพื้นที่ การใช
อุปกรณและวัสดุครุภัณฑที่มีราคาคอนขางสูงเพื่อนําไปสูการหารายไดของ 
มวล. การลงทุนรวมกับภาคเอกชน เปนตน 
   5. ในประเด็นของการพัฒนาสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัยและอุทยาน

- ขอใหอธิการบดีนําความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ ในประเด็นตาง ๆ ไป
พิ จ า รณาดํ า เ นินการ ในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดี /  
สวนแผนงาน 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๖ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
แหงการเรียนรู ตามที่สภา มวล.ไดใหความสนใจไว โดยเฉพาะการพัฒนา 
ในเชิงกายภาพนั้น  มวล. ไมไดกําหนดไวเปนมาตรการในแผนยุทธศาสตร  
แตไดกําหนดไวในรายละเอียดของแผนงานและโครงการตาง ๆ  

วาระที่  4.3 แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

อนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ในวงเงินงบประมาณ 
ทั้งสิ้น  1,368,941,800  บาท  และอนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 28,942,300 บาท ตามที่อธิการบดีนําเสนอ 
โดยที่ประชุมไดมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  สรุปไดดังนี้ 
     1. คณะกรรมการการเงินฯ มีความหวงใยเรื่องสัดสวนงบบุคลากร : 
งบดําเนินการ ซึ่งปจจุบันเทากับรอยละ 46: 54   หากเปนไปไดไมควรเกิน
รอยละ 40: 60 มิฉะนั้นแลว มวล.จะประสบปญหาดานงบประมาณตอไป 
และมีสองประเด็นสําคัญที่จะสงผลกระทบตองบประมาณของ มวล. ไดแก  
           1) ศูนยการแพทย มวล. ซึ่งหลังจากนี้ไปจะตองใชงบประมาณ     
อีกจํานวนมาก   
           2) มวล. สามารถรับนักศึกษาไดจํานวนมากกวาเดิม แตอัตราการ
พนสภาพจากการเปนนักศึกษาคอนขางสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ทําใหมีผลกระทบตอคาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเปนรายได
หลักของ มวล. 
     2. ตามแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตาง ๆ 
ไวทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แต เมื่อพิจารณาจากงบประมาณ               
ที่ มวล. ไดจัดสรรใหในปงบประมาณ 2558  พบวา บางแผนงาน/
โครงการไดรับงบประมาณนอยมาก  ดังนั้น จึงไมมั่นใจวาผลการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการดังกลาวจะไปตอบสนองตอเปาหมายหรือไม อยางไร  
เชน งาน/โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ไดรับงบประมาณ 
3.4 ลานบาท  มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ นักศึกษา/บุคลากรเขารวมอบรม
ภาษา จํานวน 1,000 คน และมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ รอยละ 85 ของ 
ผูเขารับการอบรมมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น  ซึ่งใชงบประมาณเฉลี่ย
ประมาณคนละ 3,400 บาท ทั้งนี้การอบรมดังกลาวกลุมเปาหมายและ

- ขอใหอธิการบดีนําความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ ในประเด็นตาง ๆ ไป
พิ จ า รณาดํ า เ นินการ ในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดี / 
สวนแผนงาน 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๗ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
เกณฑการวัดสัมฤทธิผลยังขาดความชัดเจน  
    3. มวล. ไดจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ จํานวน 
10 ลานบาท (เฉลี่ยสํานักวิชาละ 9 แสนบาท) ดั งนั้น ควรจัดสรร
งบประมาณในสวนน้ีเพิ่มขึ้นเพราะจะเกิดประโยชนอยางมากตอการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพทางวิชาการของสํานักวิชา และ มวล. 
    4. เนื่องจาก มวล. มีโครงสรางการบริหารงานแบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ  มวล. จึงไดจัดสรรงบประมาณสวนใหญไปใหศูนยหรือหนวยงาน
บริการกลางเปนหลัก  ดังนั้น มวล.ควรใหความสําคัญมากขึ้นกับการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการดําเนินงานและการประเมินประสิทธิภาพของศูนย
หรือหนวยงานบริการกลางเหลานั้น เพื่อจะไดพิจารณาวามีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร มวล. หรือไม อยางไร ทั้งนี้ควรจะพิจารณาในเรื่องของการ
สื่อสารภายในองคกร และควรจะใหเกิดความตระหนักวาการสื่อสารภายใน
องคกรมีความชัดเจนพียงพอ 
    5. ที่ประชุมไดหวงใยเรื่องรายไดของ มวล. ในอนาคตเพราะเห็นวา 
มวล.จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากโดยเฉพาะในสวนของศูนย
การแพทยฯ   และไมควรจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล โดยการนําเงิน    
จากกองทุนตาง ๆ ที่มีอยูของ มวล. ออกมาใชทุกป  ดังนั้น ขอให มวล.
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
        1) ขอใหจัดทําแผนหารายได ในระยะ 3 ป เชนเดียวกับแผน
ยุทธศาสตรฯ  เพื่อ มวล. จะไดมีการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจนและ
เพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรฯ ตอไป   
        2) เนื่องจากการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ เปนเรื่องใหญและ
สําคัญมาก  ดังนั้น ขอให มวล. พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นมา
ตางหาก ควบคูกับแผนยุทธศาสตร มวล.  โดยการศึกษาขอมูลดานตาง ๆ        
ที่เกี่ยวของมาใชประกอบการพิจารณา  เชน  คากอสรางอาคารเพิ่มเติม 
(นอกจากการขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลแลว  จะตองใชงบประมาณ
ของ มวล. สมทบอีก ประมาณรอยละ 15)  คาครุภัณฑ/เครื่องมือตางๆ  



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕7 หนา ๘ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
งบบุคลากร  เปนตน ทั้งนี้ หาก มวล.จัดทําแผนปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบรอย
มวล. สามารถนําแผนปฏิบัติการดังกลาวไปเจรจาของบประมาณกับสํานัก
งบประมาณตอไปได 

วาระที่  4.4 การนําเสนอวิสัยทัศนการบริหารงานของคณบดี
สํานักวิชาสถาป ตยกรรมศาสตร และการ
ออกแบบ 

รับทราบ - สํานักวิชาสถาปตย- 
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 

ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร  ขอลาออกจากตําแหนง
กรรมการสภา มวล. ผูทรงคุณวุฒิ    

 
รับทราบ 

 
- 

 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  5.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตร  จํานวน  9 หลักสูตร 

รับทราบ - สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่  5.3 ปฏิ ทิ นกา รป ร ะ ชุ มสภา  มวล .  ป ร ะ จํ าป
งบประมาณ 2558 

รับทราบปฏิทินการประชุมสภา มวล. ประจําปงบประมาณ 2558  ดังนี้ 
    - ครั้งที่ 6/2557  วันเสารที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 7/2557  วันเสารที่ 20 ธันวาคม  2557  เวลา 14.00 น. * 
       ( * เดิม เวลา 09.00 น. ) 
    - ครั้งที่ 1/2558  วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558     เวลา 09.00 น.   
    - ครั้งที่ 2/2558  วันเสารที่  9 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 น.   
    - ครั้งที่ 3/2558  วันเสารที่ 11 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 4/2558  วันเสารที่ 12 กันยายน   2558  เวลา 09.00 น. 

 กรรมการสภา มวล. / 
สํานักงานสภา มวล. / 
ฝายบริหาร มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
 
 
 
                                  ( นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค )           ( ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรจน  บัณฑิตย ) 
                             หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย               รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
                       ผูจัดทําสรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 


