
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  6/๒๕๕7 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  6/๒๕๕7  เมื่อวันเสารที่ 8  พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ        ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

     1. การประชุมในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องสําคัญและเปนการประชุมลับ 
ซึ่งจําเปนจะตองประชุมตอเนื่องไปจนถึงภาคบาย ดังนั้น ขอความกรุณา
จากกรรมการฯ เขาประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญดังกลาวดวย 
     2 . เนื่องจากนายบรรจงวิทย   ยิ่ งยงค  หั วหนาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2557 และมหาวิทยาลัยยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม ดังนั้น ที่ประชุมเห็นชอบใหนายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค 
ทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ไปกอน และอธิการบดีจะไดมีคําสั่งแตงตั้งให 
นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค เปนหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีผล
บังคับใชยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป 

 
- 
 
 

 - พิจารณาดําเนินการเพื่อออก
คําสั่งแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

 
- 
 
 

อธิการบดี/ 
สวนการเจาหนาที่ 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภา 
มวล. ครั้ งที่  5/2557 เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 
2557 และรายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่อง
ตามมติที่ประชุม 

 
    ๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 5/2557   
โดยไมแกไข 
    2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล.               
มวล. ครั้งที่ 5/2557   

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) และ
ประจําปการศึกษา 2557   

     
 
     อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
(เพิ่มเติม) และประจําปการศึกษา 2557 รวมจํานวน ทั้งสิ้น 8 คน ตามที่
สภาวิชาการนําเสนอ 

 
 
- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ตอไป 

 
 
สํานักงานสภา มวล./
ศูนยบริการการศึกษา/
สภาวิชาการ 

วาระที่ 3.1.2 การแตงตั้งผูแทนจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวน หรือเทียบเทา เปนกรรมการบริหารงาน
บุคคล แทนผูเกษียณอายุการทํางาน 

     อนุมัติใหแตงตั้ง นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร ตําแหนงหัวหนาสวน
การเงินและบัญชี ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนหรือเทียบเทา เปน
กรรมการบริหารงานบุคคล แทนผูเกษียณอายุการทํางาน โดยอยูในวาระเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป 

- จัดทําคําสั่งสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ตอไป 

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



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  6/๒๕๕7 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.1.3 ขอความเห็นชอบใหคณะกรรมการอุทธรณและ 

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณขยายเวลา
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของพนักงาน 

     เห็นชอบใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ขยายเวลาในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขฯ ตอไปอีก ไมเกินสามสิบวัน คือ ภายในวันที่  
25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณ 
การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2557 

พิ จ า รณาดํ า เ นินการ ในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการอุทธรณ
แ ล ะ ร อ ง ทุ ก ข ฯ  /
สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย ฯ 

วาระที่ 3.1.4 การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเปนตอง
ไดรับการบริหารเรงดวน 

     1. เห็นชอบมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเปนตองไดรับ
การบริหารเรงดวนตามที่มหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงนําเสนอ โดยขอใหเพิ่มเติมความเสี่ยงในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภคที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เชน 
ไฟฟา ประปา เปนตน ออกมาใหชัดเจนอีกหนึ่งเรื่อง  
      2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน ควรจะรวมถึง
การบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ 
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร และการมี
ปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
      3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบสํารองขอมูลสําคัญไวบนอินเทอรเน็ต 
(Cloud) 
      4. เรื่องการสํารองขอมูลที่สําคัญในฐานขอมูล ควรขยายคําจํากัดความ
ที่กวางกวานี้ เพราะการดูแลระบบ IT หรือการใชระบบ IT ในมหาวิทยาลัย
มีความเสี่ยงสูงในดานตางๆ เชน การบริการที่ ไมตอเนื่อง ระบบไฟฟา     
ไฟไหม น้ําทวม เปนตน 
     5. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นอกจากในกลุม
นักศึกษาแลว ขอใหรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย 

พิ จ า รณาดํ า เ นินการ ในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยง /
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/สวนแผนงาน 

ระเบียบวาระที่ 3.2     
วาระที่ 3.2.1         

เรื่องพิจารณาทักทวง 
ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) 

 
      อนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)   ตามที่
สภาวิชาการ นําเสนอ 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่ 3.2.1         ขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(ชีววิทยา) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546)   

      อนุมัติใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
ศึกษา (ชีววิทยา) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนสงเสริมวิชาการ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  6/๒๕๕7 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 
7/2557   

 
รับทราบ การกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันเสาร
ที่  20  ธันวาคม  2557  เวลา  14.00  น.  ณ หอง Library  ชั้น D 1  

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร ซอย 6 สยามสแควร ถนนรามา 1 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
- 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
 
 
 
                                   นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล                                                                                  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  อิงคนินันท  บัณฑิตย 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                        รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 
 
            นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 
 


