
  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  3/๒๕๕8 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  3/๒๕๕8  เมื่อวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม  2558  เวลา 13.30 - 15.35 น. 
 

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

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2558 

 
     รบัรองรายงานการประชุมฯ  โดยไมมีการแกไข 

 
- 

 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  ๒.๑ การรับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ว 1/2558 (เมษายน 2558) 

     รับรองรายงานการประชุมฯ  โดยแกไขขอความดังนี้ 
     - หนา 3 บรรทัดที่ 9 (นับจากลาง) เดิม “ประจําปการศึกษา 2555” 
แกไขเปน “ประจําปการศึกษา 2557” 
     - หนา 3 บรรทัดที่ 10 (นับจากลาง) เดิม “สํานักสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร” แกไขเปน “สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุข
ศาสตร” 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อพิจารณา 
และเพื่อพิจารณาทักทวง 
เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) และ
ประจําปการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  

     
 
 
     อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
(เพิ่มเติม) และประจําปการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) รวมจํานวน ทั้งสิ้น 
268 คน  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

 
 
 
- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม 

 
 
 
สํานักงานสภา มวล./
ศูนยบริการการศึกษา/ 

วาระที่ 3.1.2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

      อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหอาจารย ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข   
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาประมง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 
ธันวาคม 2557  เปนตนไป   

- พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน        
ที่เกี่ยวของตอไป 

ส วนการเจ าหน าที่ / 
สภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 
วาระที่ 3.2.1 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. .... และ (ราง) หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย   
การพัสดุ พ.ศ. .... 

 
     1. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. .... นําเสนอ โดยที่ประชุม
ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติม สรุปไดดังนี้  
           1.1 ใน (ราง) ระเบียบ ฯ ขอ 5  นิยาม ขอใหคําจํากัดความ

 
- พิ จา ร ณาดํ า เ นินการ ในส วน       
ที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 

 
อธิการบดี/สวนพัสดุ 
 
 
 
 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  3/๒๕๕8 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ขั้นตอนนําเสนองานของหัวหนาสวนพัสดุ พนักงานพัสดุ รวมถึง การกําหนด
ราคากลาง  ใน (ราง) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. .... สอดคลองกับรายละเอียด (ราง) ระเบียบฯ ให
ชัดเจน 
          1.2 ขอใหตรวจสอบคํานิยามของคําวา “การจางควบคุมงาน” 
ใหถูกตอง รัดกุม และไมเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 
          1.3 ขอใหตัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการจัดหาโดยวิธีพิเศษ กรณีที่
มีผูมายื่นซองเสนอราคาโดยไมไดรับเชิญ ซึ่งกําหนดไวในประกาศหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในขอ 24 วรรคสุดทายออก และกําหนดใหชัดเจนวา “กรณีที่
มีผูมายื่นซองจะตองเปนผูไดรับเชิญเทาน้ัน” 
     2. ขอใหมหาวิทยาลัยแกไข (ราง) ระเบียบฯ และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
ตามแนวทางที่ประชุมไดใหไวในขอ 1 ขางตน  
 
 
     3. ในระหวางที่ระเบียบฯ ยังไมมีผลบังคับใชขอใหมีการจัดฝกอบรม    
ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบฯ และประกาศฯ ใหกับผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
เพื่อจะไดเกิดความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นํา (ราง) ระเบียบฯ เสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
ตอไป 
- นํ า  ( ร า ง )  ป ระ กาศฯ  เ สนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัย/ 
สวนพัสดุ 
สวนพัสดุ 
 
สวนพัสดุ 

วาระที่ 3.2.2         (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย 
การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

   อธิการบดีขอถอนเรื่องออกจากการประชุมครั้งนี้ และจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในภายหลังตอไป 

- - 

ระเบียบวาระที่ 3.3     
วาระที่ 3.3.1         

เรื่องเพื่อพิจารณาทักทวง 
ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
กายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
     อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่ 3.3.2         ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558) 

   อธิการบดีขอถอนเรื่องออกจากการประชุมครั้งนี้ และจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในภายหลังตอไป 

- - 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  3/๒๕๕8 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี 

 
     รับทราบผลการดําเนินงานของอธิการบดี ดังนี้ 
     1. อธิการบดีจะไดนําเรื่องรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําสภา มวล.  รวมถึงการดําเนินการของฝายบริหารตามมติ/ความเห็นของ       
คณะกรรมการฯ  ซึ่งจะสรุปเฉพาะประเด็นสาระสําคัญ  แลวนําเสนอตอสภา 
มวล.  โดยบรรจุเปนวาระเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งตอไป
เปนครั้งแรก    
     2. ในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปที่ 23 เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2558 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
พิธีกรรมทางศาสนา  การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ครูในฝน โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัย กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัย การแขงขัน
กีฬาสามัคคีรวมกับชุมชน เปนตน 
     3. การรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได
ตั้งเปาหมายไวจํานวน 2,583 คน โดยมีกระบวนการรับทั้งแบบโควตา    
รับตรงทั่วประเทศ และรับโครงการพิเศษ  ขณะนี้มีผูผานการคัดเลือก
เบื้องตนและยืนยันสิทธิ์ไวจํานวน 2,172 คน หรือประมาณรอยละ 84 
ของเปาหมาย (ซึ่งอาจจะสละสิทธิ์ในภายหลังอีก) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ยังมีการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มโดยระบบคัดเลือกแบบแอดมิชชั่นจาก      
ทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแจงไวจํานวน 1,470  คน คือ ประมาณ
รอยละ 60 ของเปาหมายรวม โดยการรับนักศึกษาจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน 2558  คาดวามหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษาได รวมทั้งสิ้น
ประมาณจํานวน 2,300 คน หรือประมาณรอยละ 90 ของเปาหมายรวม 
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยกําหนดจะเปดรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง           
อีกครั้งหนึ่งหลังเดือนมิถุนายน 2558  ทั้งนี้ เพื่อใหรับนักศึกษาไดตาม
เปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดวางไว 
     4. การกอสรางศูนยการแพทยฯ ขณะนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
รายละเอียดงาน (TOR)  และราคากลางเรียบรอย และไดนําขึ้นเว็บไซต 
ของกระทรวงการคลัง เพื่อทําประชาพิจารณ ระหวางวันที่  1 - 11 

 
- 

 
อธิการบดี/สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  3/๒๕๕8 หนา ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2558 หลังจากนั้น คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดงาน 
(TOR) จะพิจารณาปรับแกไข และขายแบบ โดยสามารถเขาสูระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ไดอยางชาภายใน
เดือนมิถุนายน 2558 

วาระที่  4.2 
 

การปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

     รบัทราบการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- สภาวิชาการ 

วาระที่  4.3 การปรับปรุ งแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตร 

    รับทราบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร                 
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ   

- สภาวิชาการ 

วาระที่  4.4 กําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 4/2558        - รับทราบการกําหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 4/2558  ในวันเสารที่ 
11 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
     - ในเบื้องตนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดเสนอตอ     
ที่ประชุมเพื่อขอขยายเวลาดําเนินการสรรหาอธิการบดีออกไปจากเดิมเปน
ระยะเวลา 30 วัน กลาวคือ จากเดิมภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 
เปนภายในวันที่  29 มิถุนายน 2558 เนื่องจากมีจํานวนผูสมัครอธิการบดี
และผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงอธิการบดีจํานวนหลายทาน       
จึงจําเปนตองเพิ่มเวลาในกระบวนกลั่นกรองคุณสมบัติ และใหผูผานการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติมีเวลาจัดทําขอมูลมาแสดงวิสัยทัศนตอสภา
มหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหมีการขยายเวลา
ออกไป เปนระยะเวลา 30 วัน ตามที่เลขานุการคณะกรรมการฯ นําเสนอ 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ไมมี) - - - 

 
 
 
 
 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  3/๒๕๕8 หนา ๕ 

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

 
 
 

           ( นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค ) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


