
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่  2/2555  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕5 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ       นายกสภาฯ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร 
คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภา มวล.จาก
สภาวิชาการ (แทน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร) ในโอกาสที่เข้า
ประชุมสภา มวล. เป็นครั้งแรก 

- - 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม 
สภา มวล. ครั้งที่ 1/2555 และรายงานผล
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ  ครั้งที่  1/2555  โดยแก้ไขข้อความ 
    ในหน้า  20 ตามที่ กรรมการฯ เสนอแก้ไข 
2. รับทราบผลการดาํเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2555 

- ปรับแก้ไขข้อความในรายงาน 
การประชุม 

สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
วาระที่  3.๑ 
วาระที่  3.1.1 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัตปิริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 เพิ่มเตมิ 

 
 

      อนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตร ีจํานวนทั้งสิ้น 
  280 คน  ตามที่สภาวิชาการเสนอ  

 
 
จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป 

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.2 ขออนุมัติรายชื่อบุคคลที่สมควรไดร้ับ
ปริญญากิตตมิศักดิ์ ประจําปีการศกึษา 
2554 (วาระลบั) 

-  จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.3 
 
 
 
 

การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบคุคล 
แทนกรรมการที่พ้นจากการดาํรงตําแหน่ง 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้   
   ๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ผู้แทนสภาวิชาการ)  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล แทน 
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  ไวยาพัฒนกร  
   2. อนุมัติให้แต่งตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา  ตันตโยทัย  (ผูด้ํารง
ตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรอืหัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา)  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล  แทน 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา  ช้างทรัพย์ ที่พ้นจากการดํารงตําแหน่งคณบด ี
   3. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่  14 พฤษภาคม 2555  เป็นตน้ไป  โดยกรรมการ ตามข้อ 1 
และข้อ 2  มีวาระการดํารงตาํแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน      

จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป 

ส่วนการเจา้หน้าที่/ 
สํานักงานสภา มวล. 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่  3.1.4 การแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประจาํ

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะผู้ทรงคณุวุฒิประจําคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา 
     2. นางสาวเกศกมล  ไทยทอง 
     3. นางปิยาภรณ์  เมืองกลาง 
     4. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ 
     5. นายศศิทธิ์  สุชาโต 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 

จัดทําประกาศสภา ฯ และนําเสนอ
นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป   

สํานักงานสภา มวล. 
 

วาระที่  3.1.5 ขออนุมัติโครงการจัดตั้ง “คลินิกกายภาพ 
บําบัด มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ”์ 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. อนุมัติโครงการจดัตั้ง “คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ”์ 
และเห็นชอบใหจ้ัดตั้ง “คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”์ 
โดยเป็นหน่วยงานในสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตรม์ีฐานะ
เทียบเท่าสถานวิจยั ตามที่สภาวิชาการ นําเสนอ 
 
 
2. ให้แนวทาง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     2.1 ขณะนี้ คลินิกกายภาพบาํบัดฯ  มีฐานะเทียบเท่าสถานวิจัย  
ในอนาคตเมื่อมศีูนย์การแพทย์ มวล. แล้ว อาจยกระดับคลินิกกายภาพ  
บําบัดฯ  ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา โดยมีการเชื่อมโยง
และบูรณาการกับสํานักวิชาอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดังนั้น 
มวล.จะต้องวางแผนและบริหารจดัการองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหแ้ต่ละองค์กร/หน่วยงานมคีวาม 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันและไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
     2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ควรเพิ่มให้นักศึกษา มวล.ในหลักสูตร 
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ประโยชน์ หรอืให้บรกิารในคลินิกกายภาพบําบดัฯ  
และในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้รักษาให้กับผูท้ี่มารับบริการ  จะต้องมีอาจารย ์
ที่ได้รับใบอนุญาตในวิชาชีพ เป็นผูก้ํากับดูแลนักศึกษาด้วย 

 
จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ฯ  
และนําเสนอนายกสภา ฯ ลงนาม 
หลังจากนั้น ดําเนินการเสนอเรื่อง 
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป  
 
ขอให้ฝ่ายบริหาร มวล. พิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และขอให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทํา
หน้าที่กํากับดูแล/ติดตามผลการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ แล้วรายงานให้
สภามหาวิทยาลยัรับทราบในโอกาส
ต่อไป 

 
สํานักงานสภา มวล./ 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร ์
 
 
 
ฝ่ายบรหิาร มวล. / 
สํานักวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ / 
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ  
และประเมินผลฯ 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
      2.3 รายละเอียดการดําเนินการโครงการฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น ด้านการ

บริหารงานบุคคล เป็นต้น อาจไมเ่ป็นไปตามแนวทางการบริหารงานบุคคล
ที่กําหนดไว้ ซึ่ง มวล.จะมีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเรื่องดงักล่าว
ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 
    2.4 ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพทางด้านกายภาพบําบดัถึงที่พัก กําลัง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  ดงันั้น  มวล.ควรสรา้งระบบบริการสุขภาพ
ในลักษณะดังกล่าวซึ่งจะทําให้ มวล. มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่น   

  

ระเบียบวาระที่ 3.2 
วาระที่  3.2.1 
 
 

เรื่องพิจารณาทักท้วง 
ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2555) 

 
อนุมัต ิ  
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้แนวทาง/ความคิดเห็น เพิ่มเตมิ เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสตูรตา่ง ๆ ของ มวล. ในภาพรวม  สรุปประเด็นสาํคัญได้ดังนี้ 
     ๑. กรรมการฯ ไดห้่วงใยกรณทีี่มีสภาวิชาชีพต่าง ๆ  เข้ามาควบคุม
หลักสตูรของแต่ละมหาวิทยาลัยมากขึ้น  เช่น  การขยายระยะเวลาในการ 
ศึกษาหลักสตูรเภสัชศาสตร ์จาก 5 ปีเป็น 6 ปี  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
ของบางมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรบัรองจากสภาวิชาชีพ  เป็นต้น   
และกรรมการฯ ไดห้่วงใยหลักสูตรแพทยศาสตรเ์ป็นพิเศษ เนื่องจากเห็นว่า
มีการเรียนวิชาชีพด้านแพทย์น้อย แตจ่ะเรียนวิชาทั่วไปและวิชาอื่น ๆ มาก
เพื่อมุ่งสนองตอบตอ่ชุมชน  ดังนั้น อาจจะทําให้มีปัญหาในการสอบเพื่อขอ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
     2. เนื่องจาก มวล. มีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทยซ์ึ่งจะต้อง
มีการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น จําเป็นต้องเตรียมการให้มีหลักสตูรกลาง
ทางด้านการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ เพราะบุคคลใดต้องการตีพิมพ์ผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวก่อน 
     3. มวล. ได้ปรับปรุงหลักสูตร และได้สะท้อนถึงความเป็นสหกิจศึกษา 
ที่เข้มแข็งและเด่นชัดกว่าที่อื่น  ดังนั้น หลังจากนี้ มวล. ควรเชื่อมโยงไปยัง 
สหกิจศึกษานานาชาติ เน้นพื้นที่กลุ่มประเทศอาเซียน และกําหนดประเทศ 
เป้าหมายเฉพาะบางประเทศที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยปรับหลักสูตรที่มี
อยู่แล้วให้เอื้อต่อสหกิจศึกษานานาชาติมากขึ้น ซึ่งจะปรับน้อยมากเพียงแต ่

 
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเป็นไปได ้ขอให้
นํารายงานผลการดําเนินการ ให้สภา
มหาวิทยาลยัรับทราบ เป็นครั้งคราว
หรือตามความเหมาะสมต่อไป 

 
สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ 
ทุกสํานักวิชา/ 
สภาวิชาการ 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  เตรียมนักศึกษาและอาจารย์ให้พรอ้มมากขึ้นก่อนไปสหกิจศึกษา หาก มวล.

ซึ่งทําได้ดีอยู่แล้วในเรื่องสหกิจศึกษาที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน แล้วขยายผลไปยังอาเซียนและนานาชาติ จะเป็นการพัฒนา
ต่อยอดจากหลักสตูรตา่งๆ ที่ มวล.จัดทําไว้แล้ว ทั้งนี้ ควรพัฒนาทั้งอาจารย์
และนักศึกษาด้วยการสหกิจศึกษาควบคู่กันไป 
      การจัดทําหลักสูตรสหกิจนานาชาติ อาจเป็นทางออกหนึ่งในการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษา ดังนั้น มวล.ควรเร่งพัฒนาให้มีหลักสูตรสหกิจนานาชาติ 
ทั้งในต่างประเทศและการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยขอ 
ให้ปรับหลักสูตรสหกิจศึกษาเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือ นักศึกษา 
และบริษัท/ผู้ประกอบการ  ทั้งนี้ จะต้องวางรูปแบบ และกําหนดเปา้หมาย
ที่ชัดเจนว่า กลุ่มใดจะมาเข้าร่วมสหกิจศึกษาร่วมกัน เช่น กลุม่อุตสาหกรรม 
หรือกลุ่มประเทศ เป็นต้น      
    4. ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของ มวล. เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น ที่ผ่านมาสภาวิชาการ มวล. ได้พิจารณาให้
ความสําคญักับหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักสตูรด้านภาษา และพยายาม
กําหนดใหเ้นื้อหาและการเรยีนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ เข้าไปอยู่ในบริบท
อาเซียนมากขึ้น 
   5. เนื่องจากถือว่า  มวล. ยังเป็นมหาวิทยาลยัที่ใหม่อยู่  ดังนั้น แนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรของ มวล.จะตอ้งมีอัตลักษณ์พิเศษบางอย่างที่แตกต่าง
จากมหาวิทยาลัยเก่า ๆ เพื่อให้บัณฑิตของ มวล.ที่จบออกไปสามารถแข่งขัน
และเข้าไปทํางานในตลาดแรงงานได้เป็นอยา่งด ีและมีประสิทธิภาพ 
   6. นอกจากการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้ทันสมัย ตรงตามความตอ้งการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงานแล้ว มวล.จะต้องให้ความสําคัญกับอาจารย์
ผู้สอนในแตล่ะหลักสตูรด้วย  ทั้งนี้ เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนบรรุผล
ตามเจตนารมณข์องหลักสูตรที่จัดทําขึ้น 

  

วาระที่  3.2.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่  3.2.3 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.5 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
ส่วนส่งเสรมิวิชาการ 

วาระที่  3.2.6 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.7 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.8 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในสว่นที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.9 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาภาษาจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาศิลปศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.10 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาศิลปศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.11 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา 
สารสนเทศศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.12 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัติ  โดยขอให้ปรบัแก้ไข ชื่อปรญิญา/อักษรย่อปรญิญา ในแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอไปยัง สกอ. 

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา 
สารสนเทศศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่  3.2.13 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา 
สารสนเทศศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่  3.2.14 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

อนุมัต ิ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา 
สารสนเทศศาสตร/์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ระเบียบวาระที่  4 
วาระที่  4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุมได้ใหแ้นวทาง/ความคดิเห็น เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มวล.  
และการรับนักศึกษา  สรุปประเดน็สําคัญไดด้ังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์ มวล.  
       1.1 เนื่องจากในปัจจุบันสื่อสารมวลชนไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก ดังนั้น 
มวล.ควรเลือกใช้ Social Media ที่เหมาะสม ดึงดดูความสนใจแก่นักเรียน 
และพยายามใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น  การพัฒนาเว็บไซต์ 
มวล.ใหจู้งใจนักเรยีนเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น  การนําจุดแข็งของ มวล.เรื่อง 
สหกิจศึกษาไปทําความเข้าใจกับครูแนะแนว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทาง
หนึ่งที่จะทําใหม้ีนักเรียนเข้ามาศึกษาใน มวล.เพิ่มมากขึ้น 
       1.2 มวล. ควรให้ความสําคญักับสื่อภายในมากขึ้น  ได้แก่ บุคลากร
ของ มวล. ซึ่งจะต้องมีกลไก/วิธีการที่จะทําให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ 
ต่อ มวล.  และนําความภาคภมูิใจดังกล่าว ไปสื่อสารกับบุคคล/หน่วยงาน
ภายนอกต่อไป 
       1.3 สิ่งที่สามารถประชาสมัพันธ์ มวล. ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพรห่ลาย
มากขึ้น เช่น ผลงานของอาจารย์ คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์
โดยเฉพาะการเข้าไปมีบทบาทเปน็กรรมการ ในองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ  
ในระดับประเทศ  การรับเป็นเจ้าภาพในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 
ในระดับประเทศ เป็นต้น 
      1.4 มวล. ไดจ้ัดตั้งขึ้นมาครบ 20 ปีแล้ว ควรเป็นที่รูจ้ักกันโดยทั่วไป 
ของประชาชนในระดับประเทศ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา  หาก มวล.
เป็นที่รู้จักมากขึ้น นักศึกษาก็จะสนใจเข้ามาศึกษาที่ มวล. มากขึ้น  ดังนั้น  

 
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
อธิการบด/ี 
ฝ่ายบรหิาร มวล. 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  มวล.ควรมีผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยคิด และวางแผนงานดา้นการประชาสมัพันธ์ 

ซึง่จะต้องดําเนินการในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุม่เป้าหมาย
ต่าง ๆ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ มวล. นอกจากนี้ ควรมี Director  
of  Communication  เพิ่มเติมนอกจากการมเีจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
     1.5 กรณีที่ มวล.ได้สํารวจการรับรู้ข่าวสารและมุมมองของนักศึกษา 
ต่อ มวล. นั้น ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
           1) ในส่วนของปจัจัยที่มีความสําคญัต่อการตัดสินใจเรียนที่ มวล. 
ผลการสํารวจพบว่า  ปัจจัยที่สาํคญัสูงสดุ  คือ ความสามารถของอาจารย์
ผู้สอน  โอกาสการได้งานทําภายหลังจบการศึกษา หลักสตูรน่าสนใจ และ
ชื่อเสียงของ มวล. ตามลําดับ   กรรมการฯ เห็นว่า  ในความเป็นจริงแล้ว
ปัจจัยชื่อเสียงของ มวล. น่าจะเปน็ปัจจัย/กําลังที่สําคญัมากที่สดุปัจจัยหนึ่ง   
ซึ่ง มวล.จะต้องทําให้นักศึกษาและบัณฑติที่จบออกไป เกิดความภาคภูมิใจ 
ในความเป็น มวล. มคีวามรูส้ึกที่ดปีระทับใจ และนักศึกษา/บณัฑิตเหล่านั้น 
ได้นําไปถ่ายทอดต่อสู่เพื่อน ๆ และรุ่นน้องในโรงเรยีนต่อไป 
            2) มวล.ควรขยายขอบเขตการวิจัย จากเดิมเป็นการสํารวจเฉพาะ
ความเห็นของนักศึกษาที่กําลังศึกษาที่ มวล. เท่านั้น ไปสูก่ารวิจัย/สอบถาม
ความเห็นจากนักเรียน ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะทําให้ มวล. ได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากขึ้น     
 
2. การรับนักศึกษา 
       2.1 เนื่องจากในอดีตมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้   
แต่ในปัจจุบันนักศึกษามสีิทธิเลือกมหาวิทยาลยัที่ตนเองสนใจ เช่น  เลือก
มหาวิทยาลยั/สาขาที่เขาเรียนแล้วเขาจบและมีงานทํา  เป็นต้น   ส่วนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเรยีนนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาสาํคัญนักเพราะแต่ละมหาวิทยาลัย
จะมีทุนการศึกษาให้  ดังนั้น  มวล.จะต้องวิเคราะห์ว่า ใครคือกลุ่มเปา้หมาย
ที่จะรับเข้ามาศึกษาใน มวล.  ในเบื้องต้นประกอบด้วย 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
        1) กลุ่มนักเรียน ม.ปลาย  

- มวล. ควรประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประมาณ 400 แห่งทั่วประเทศ ซึง่เป็นโรงเรยีนที่ผลตินักเรียนเก่ง ๆ และ
ไปสอบเข้าแข่งขันในสาขาที่ขาดแคลนของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  รวมถึง 
การพยายามทําความเข้าใจกับครแูนะแนว ถึงจุดเด่น/เอกลักษณข์อง มวล. 
ในเรื่องหลักสตูรการเรยีนการสอน และสหกิจศึกษา 
             - ควรเพิ่มจํานวนการรบันักศึกษาในภาคใต้  โดยเฉพาะการรับ
ประเภทโควตาเนื่องจากข้อมูลที่ผา่นมาพบว่าคุณภาพของนักศึกษาประเภท 
โควตาจะสูงกว่าประเภท Admission  และประเภทรับตรง 
       2) กลุ่มคนที่ทํางานแล้ว และกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- ควรสํารวจว่า กลุ่มคนที่ทํางานแล้วในวิชาชีพต่าง ๆ หรือ 
กลุ่มผูสู้งอายุ มีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน มวล.ในด้านใดบ้าง เพื่อจะ 
ได้นํามาใช้ประกอบการจดัทําแผนการพัฒนาหลักสูตรของ มวล. รองรับ
ความต้องการดังกล่าวต่อไป 

- นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาแล้ว  
มวล.ควรพิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในหัวข้อที่น่าสนใจและ 
เป็นประโยชน์แก่กลุ่มคนที่ทํางานแล้ว/กลุม่ผูสู้งอายุ ควบคู่กันไปด้วย 
      2.2 นอกจากวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนแล้ว  มวล. จะต้องมี
การวิเคราะหต์นเองด้วย โดยจะตอ้งเลือกทําในสิ่งที่เราเก่ง สิ่งไหนที่ทําแล้ว 
ไปแข่งขันกับมหาวิทยาลยัอื่น ๆ ไม่ได ้ ก็ไม่ควรทํา  เช่น  การที่ มวล. ให้
ความสําคญักับสหกิจศึกษาในทุกหลักสตูร/สาขา มวล.  การที่ มวล.ไม่เปดิ 
การเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  แต่จะเน้นในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อมุ่งหวังผลเลิศในด้านงานวิจัย เป็นตน้ 
      2.3 เนื่องจาก มวล.ตั้งอยู่นอกเขตตัวเมือง ยังขาดความทันสมยัในด้าน
ต่าง ๆ จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทําให้นักศึกษาสนใจมาเรยีนน้อยลง 
      2.4 มวล. ควรดาํเนินการใหม้ีการจัดตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าขึ้นมา เพื่อจะ
ได้ประสานขอใหส้มาคมฯ ช่วยดําเนินการและหาแนวทางสนันสนุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 

  



 

 	

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
กรรมการสภาวิชาการ แทนบุคคลที่ลาออก 
 

 
รับทราบ การแตง่ตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร (คณบดี
สํานักวิชาเภสัชศาสตร)์ เป็นกรรมการสภา มวล. จากสภาวิชาการ แทน 
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร 

 
- 

 
- 

วาระที่  5.2 
 

การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ รับทราบ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
และผูร้ักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์

- - 

วาระที่  5.3 กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 
3/2555 

รับทราบ การกําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 3/255๕  ในวันเสาร์ที่ 
14  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ (ไม่ม)ี  - - - 
 
 
 
 
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  บณัฑิตย)์ 
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลยั                                                                         รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผู้สรุปมติที่ประชุม                                                                                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

 
 
            (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค)์ 
                            หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม 


