
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  1/๒๕๕8 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  1/๒๕๕8 เมื่อวันเสารที่  7  กุมภาพันธ  2558  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ        เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องทรงมีพระบรมราชโองการ   

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ใหดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้ งแตวันที่ 13 มกราคม 2558     
เปนตนไป 
 

 
- 

 

 
- 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา 
มวล. ครั้งพิเศษ/2558 (10 มกราคม 2558) 
(วาระลับ) 
 

 
     รบัรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข 

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  

     
 
     อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
(เพิ่มเติม) รวมจํานวน ทั้งสิ้น 275 คน ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

 
 
- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ตอไป 

 
 
สํานักงานสภา มวล./
ศูนยบริการการศึกษา/
สภาวิชาการ 

วาระที่ 3.1.2 ขอความเห็นชอบใหคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขยาย
เวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ
พนักงาน จํานวน 2 ราย 
 

     เห็นชอบใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ขยายเวลาในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขฯ ของพนักงาน จํานวน 2 รายดังกลาว ตอไปอีก 
ไมเกินสามสิบวัน คือ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 

- พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
คณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข ฯ 

วาระที่ 3.1.3 การแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แทนตําแหนงที่วางลง 

     เห็นชอบให แต งตั้ ง ผูช วยศาสตราจารย  ดร .วัลลา  ตั นตโยทั ย 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ และอาจารย ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและเครือขายสังคม เปนกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วางลง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 
มกราคม 2558 เปนตนไป 
 

- จั ด ทํ าป ร ะ ก าศ ส ภ าฯ  แ ล ะ
นําเสนอนายกสภา มวล. พิจารณา
ลงนามตอไป 

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย /
สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย ฯ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  1/๒๕๕8 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.1.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขออนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน 
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ เรียน นายกสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยขอใหมหาวิทยาลัยให
ขอมูลเบื้องตน ไดแก 
          1) สําเนารายงานการเงินประจําป พรอมหมายเหตุประกอบงบ
การเงินฉบับลาสุด 
          2) สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
          3) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน 
          4) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม 
          5) จํานวนบัญชีธนาคารทุกแหงทั้งหมดที่เปดในนามมหาวิทยาลัย 
และตอบแบบสอบถามพรอมทั้งลงนามรับรองโดยสภามหาวิทยาลัยภายใน 
30 วัน 
     ที่ประชุมไดมีมติรับรองขอมูลเบื้องตนและขอมูลในแบบสอบถามตามที่
มหาวิทยาลัยไดกรอกไว โดยขอใหเพิ่มเติมเอกสารสําเนาประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เพื่อแสดงให
เห็นถึงความรัดกุมในการดูแลดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
     ที่ประชุมมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเคยไดใหความ
คิดเห็นแกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจํานวนบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย    
ซึ่ งขณะนั้นมีจํ านวนคอนขางมาก และมีการกระจายตัวของสาขา            
ที่มหาวิทยาลัยเปดบัญชี แตปจจุบันบัญชีธนาคารไดมีจํานวนลดลงแลว 
     2. ขอใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
ขอใหหนวยตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
อยางสม่ําเสมอ 
     3. ควรจะกําหนดเปนนโยบายใหผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่
ทางดานการเงิน เปนผูตรวจสอบเงินสดคงเหลือ หรือเงินฝากธนาคารเปน
ประจําทุกเดือน และขอใหหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่ติดตาม 
ตรวจสอบอีกชองทางหนึ่งดวย 

- ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงแบบสอบถาม 
และขอมูลที่เกี่ยวของไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
(นายกสภามหาวิทยาลัย เปนผูลงนาม
ในหนังสือและลงนามกํากับเอกสาร 
ที่เกี่ยวของทุกหนา) 
- ขอให มห าวิท ยาลั ยนํ า ความ
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข อ เ ส น อ แ น ะ ไ ป
พิจารณาดําเนินการตอไป 

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย/ 
สวนการเงินและบัญชี/ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  1/๒๕๕8 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 3.2     
วาระที่ 3.2.1         

เรื่องพิจารณาทักทวง 
การมอบอํานาจใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เปนผูชี้แจงตอบ กรณีที่เจาหนาที่สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ขอใหสภามหาวิทยาลัยชี้แจง
ตอบในประเด็นที่เกี่ยวของ 

 
      เห็นชอบใหมีการเปดเผยขอมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตอ
หนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน 2 กรณี ไดแก 
     (1) กรณีเรื่องลับจะตองนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยวา
เปดเผยไดเลยหรือไม หรือจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบกอน และ 
     (2) กรณีเปนเรื่องทั่วไปมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เปดเผยขอมูลได โดยผานความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

วาระที่ 3.2.1         การบ ันทึกประเด ็นการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาล ัย  ( เพิ ่ม เต ิม)  ในรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั ้งที่ 
6/2557 เมื ่อวันที ่ 8 พฤศจิกายน 2557 
(วาระลับ) 

- - - 

ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
การปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ วาดวยการพัสดุ 

 
     เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
การพ ัสด ุ ต ามแนวทางที ่มหาว ิทย าล ัย ไ ด กํ าหนด ไว  แ ละ ขอ ให
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหรือระเบียบในเรื ่องอื ่นๆ ที ่มี
ความสําคัญควบคูกันไปดวย เชน ระเบียบ/ประกาศทางดานการเงิน 
เปนตน 

 
     พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
อธิการบดี/สวนพัสดุ/ 
สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่  4.2 ความคืบหนาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กอสรางอาคารศูนยการแพทย พรอมระบบ
สาธารณูปการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

     รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการจัดซื ้อจ ัดจางฯ ตามที่
อธิการบดีนําเสนอ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 
      1. การทําความเขาใจเกี ่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกี ่ยวกับศูนยการแพทยฯ กับประชาคมมหาวิทยาลัยอําเภอทาศาลา 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2. ปญหาการฟองรองที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นไดหลังจากนี้ไป 
      3. Roadmap การกอสรางศูนยการแพทยฯ 

     พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดี/สวนอาคาร
สถานที่ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  1/๒๕๕8 หนา ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 
 

เรื่องเพื่อทราบ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารวย  เมฆานวกุล 
พนจากตําแหนงรองอธิการบด ีฝ ายพัฒนา
นักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
รับทราบ 

- - 

วาระที่  5.2 รายงานผลคดีปกครอง กรณีพิพาทคําตอบแทนพิเศษ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รับทราบ - - 

วาระที่  5.3  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบ 
โครงสรางหลักสูตร 

รับทราบ - - 

วาระที่  5.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2558 

รับทราบ - - 

วาระที่  5.5 จดหมายเปดผนึก เรื่อง ระบบบริหารมหาวิทยาลัย 
และการจัดสรางศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2558 

รับทราบ - - 

วาระที่  5.6 การชี้แจงตอบสํานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 14 กรณี 
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี 
(วาระลับ) 

- - - 

วาระที่  5.7 กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 
2/2558   

      รับทราบ การกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2558  
ในวันเสารที่  21  มีนาคม  2558  เวลา  09.00  น.   

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
 
 

                                  ( นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล )                                                                                  ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  อิงคนินันท  บัณฑิตย ) 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 

           ( นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค ) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


