
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕5 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ       - ไม่มี - - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม 
สภา มวล. ครั้งที่ 3/2555 และรายงานผล
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ  ครั้งที่  3/2555  โดยไมม่กีารแก้ไข 
2. รับทราบผลการดาํเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครัง้ที่ 3/2555 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
วาระที่  3.๑ 
วาระที่  3.1.1 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัตปิริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 เพิ่มเตมิ 

 
 

     - อนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท หลกัสูตร 
       วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา - ชีววิทยา)                                                   
    จํานวน 1 คน  ตามที่ สภาวิชาการ นําเสนอ  

      

 
 
- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา 
   เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป 

 
 
ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.2 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหารายได้จาก 
ทรัพย์สินและการลงทุน พ.ศ. .... 

1. อนุมัติ (รา่ง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและการ
ลงทุน พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินนําเสนอ 
2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิดังนี้  
     1) ขอให้มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินศักยภาพและ
ความพร้อม ศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการที่มีการลงทุน 
ในทรัพย์สินทุกประเภทของ มวล. 
     2) ต่อไปในอนาคต หากมหาวิทยาลัยมีการลงทุนหรือร่วมทุนใน
โครงการขนาดใหญอ่ย่างเช่นกรณขีองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับปรงุแก้ไขระเบยีบฯ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
การดําเนินการเป็นไปอย่างรดักุม และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่มหาวิทยาลัย 
     3) มหาวิทยาลัยอาจรวมข้อความในหมวดที่ 5 การให้บุคคลอื่นร่วม
ลงทุนหรือลงทุน และหมวดที่ 6 การลงทุนในลักษณะวิสาหกิจไว้ด้วยกันได ้
เนื่องจากทั้ง 2 หมวดมลีักษณะของการลงทุนร่วมกัน (Joint Investment) 
     4). ในระยะเริม่แรกมหาวิทยาลัยไม่ควรจดัตั้งหน่วยงานในลักษณะ
หน่วยวิสาหกิจเข้ามารบัผิดชอบในการดําเนินการ เนื่องจากอาจมผีลกระทบ
ตอ่แผนการขยายงาน และอัตรากําลังคนของมหาวิทยาลยั แต่อาจจะ  

1. จัดทําระเบียบ มวล. และ
นําเสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป 
 
2. นําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักงานสภา มวล. 
 
 
อธิการบด/ี
คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยส์ิน/ 
ส่วนการเงินและบัญชี 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  มอบหมายให้โครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว เป็นผูร้ับผิดชอบ

ในการดําเนินการไปพลางก่อน 
  

วาระที่  3.1.3 
 
 

การปรับปรุงองค์ประกอบและกระบวนการ
ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

     - เห็นชอบให้ปรบัปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
โดยเพิ่มกรรมการ จํานวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากผูด้ํารงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า จํานวน 1 คน และผู้แทนจากพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน 
       สําหรับการไดม้าซึ่งองค์ประกอบที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วน
หรือเทียบเท่า จํานวน 1 คน นั้น ให้ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนหรอื
เทียบเท่า ดําเนินการเลือกกันเองมา 1 คน และผู้แทนพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน ให้แต่ละหน่วยงานของ 
มวล. เสนอชื่อพนักงานฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงานละ 1 คน 
หลังจากนั้น ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดําเนินการเลือกกันเองมา 1 คน 
 

 - ขอให้ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535 
ให้เป็นตามแนวทางที่ที่ประชุมให้
ความเห็นชอบไว้ แล้วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ส่วนการเจา้หน้าที่ 

วาระที่  3.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประจํามหาวิทยาลยั 
 

    1.  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา
มหาวิทยาลยั  ประกอบด้วยบคุคลดังต่อไปนี้ 
     1) ศ.ดร.คณติ  ณ นคร                                   ประธานกรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิที่ม ี
          ความรู้และประสบการณด์้านกฎหมาย) 
      2) ศ.สรุพล  นิตไิกรพจน์                                                    กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มคีวามรู้และประสบการณ ์
          ด้านกฎหมายมหาชน จากสถาบันอุดมศึกษา) 
     3) ศ.เกษมสันต์  วิลาวรรณ                                        กรรมการ                                                         
         (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานวิชาชีพกฎหมาย หรือ 
          จากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู ้
          และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) 
      
 

     1. ประสานงาน/ทาบทาม
กรรมการ แต่ละท่านเพื่อยืนยันการ
ตอบรับเป็นกรรมการต่อไป 
     2. หากกรรมการฯ แตล่ะท่าน
ได้ตอบรับเป็นกรรมการฯ แล้วขอให้
จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป 

ส่วนการเจา้หน้าที่ 
 
 
สํานักงานสภา มวล./ 
ส่วนการเจา้หน้าที่ 
 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
       4) นายวัชรา  หงส์ประภัศร                                        กรรมการ 

         (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานวิชาชีพกฎหมาย หรือ 
          จากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู ้
          และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)               
     5) นางสุริศา  ไขว้พันธุ์                                             กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสํานักงาน 
         คณะกรรมการกฤษฎีกา)            
     6) ผศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ                                      กรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีกําหนด) 
     2. สําหรับกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกตาม 2) ในเบื้องต้นที่ประชุม
ได้แต่งตั้ง ศ.ดร.สุรพล  นิตไิกรพจน์ อดีตอธิการบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จํานวน 1 คน ไปก่อน และขอใหค้ณะกรรมการบริหารงานบคุคลพิจารณาเสนอ
ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิฯ จากมหาวิทยาลัยอื่น อีก 1 คน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งในโอกาสต่อไป 
 

  

วาระที่  3.1.5 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไป
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย 
 

    1. อนุมัติใหจ้้างอาจารย์ Dr.Michael Helmut Nelson อาจารย ์พล.ต.
ดร.นพรตัน์  เศรษฐกุล รศ.นพ.วิบูลย์  ฤทธิทิศ และ รศ.นพ.วีรวัฒน์  
มหัทธนตระกูล เป็นผู้เกษียณอายปุฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย  
ตามเงื่อนไขการจ้างที่มหาวิทยาลยั และคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
นําเสนอ  
     2. ไม่อนุมัติให้จ้างนางกรมาศ  สงวนไทร เป็นผูเ้กษียณอายุปฏบิัติงาน
ในมหาวิทยาลัยในตาํแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส่วนส่งเสริมวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดขอบเขตภาระงานไว้คือ เป็น
ผู้ปฏิบัติงานหลักในโครงการพัฒนา “การเรียนรู้เชิงรุก” (Active Learning) 
และโครงการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลยัมอบหมาย โดยที่ประชุมเห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวมีความสําคญัต่อภารกิจการเรยีนการสอนของ มวล. และมี
ข้อสังเกตว่าฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาใช้วิธีการจ้างในรปูแบบ
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในโครงการฯ ดังกล่าวได ้

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่ 
   เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนการเจา้หน้าที่/
อธิการบด ี



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่  3.1.6 ขออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวเพื่อการ

ปรับโครงสร้างบญัชีเงินเดือนพนักงานและ
ลูกจ้าง 

    1. อนุมัติในหลักการให้จา่ยเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวเพื่อการปรับโครงสร้าง
บัญชีเงินเดือนพนักงานลูกจ้าง ตามที่คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
นําเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2556 โดยเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวดังกล่าว ไม่ใช่เงินเดือนและไม่ถือเป็น
สภาพการจ้าง ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมา 
     2. ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการพิจารณาปรับโครงสร้าง 
บัญชีเงินเดือนตามระบบใหม ่โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2557 
คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ
ชั่วคราวข้างต้น 
     3. ที่ประชุมได้ให้ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดังนี้ 
          3.1 การปรับโครงสร้างบญัชีเงินเดือนใหม่ จะต้องไม่ต่าํกว่าอัตรา
เงินเดือนของราชการ เพราะหลักในการกําหนดโครงสร้างบัญชีเงินเดือน
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะต้องสูงกว่าราชการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
25 และจะตอ้งศึกษาเปรยีบเทียบกับมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐอื่นๆ  
เช่น มทส. เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้วย 
          3.2 มหาวิทยาลยัจะพัฒนาให้เข้มแข็งและนําไปสูค่วามสาํเร็จได้
จะต้องสรรหา/บรรจุคนเก่งและคนดีที่มีความรูค้วามสามารถเข้าปฏบิัติงาน
ดังนั้น เงินเดือนและคา่ตอบแทนของ มวล. จะต้องสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานที่เป็นสถาบันอุดมศกึษาด้วยกันได้ เพราะปจัจัยสําเรจ็ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ที่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัเป็นสําคัญ 
         3.3 มวล. เป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัย
ในระบบราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะมีความเสี่ยง 
เพราะจะต้องมีผลงานที่ด ีและคุณภาพ เพื่อแลกกับเงินเดือนและ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าราชการ ดังนั้น แนวคิดในการกําหนดอัตราเงินเดือน/
ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงไม่น้อยกว่าระบบราชการ 
         3.4 สําหรับการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการที่มี
คุณวุฒิปรญิญาตรี ให้ได้รับเงินเดอืน 15,000 บาท นั้น จะไม่เกี่ยวกับ
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนของอาจารย์ เพราะ มวล. ได้กําหนดรับอาจารย์ที่ม ี

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนการเจา้หน้าที่/ 
อธิการบด ี
 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  คุณวุฒิไมต่่ํากว่าระดับปริญญาโทเท่านั้น ดังนั้น การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 

ชั่วคราวนี้ ไม่ควรครอบคลุมถึงอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาโท ซึ่งมีเงินเดอืนเกิน 
15,000 บาทแล้ว ดังนั้น กรณีที่มหาวิทยาลยัยังบรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีอยู่ ขอให้มหาวิทยาลัยรีบสะสางในเรื่องนี้ต่อไป 

  

วาระที่  3.1.7 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
พ.ศ. ....  

  เห็นชอบให้นําหลักการและวิธีการตามที่กําหนดไว้ใน (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลยัฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ....  
ไปทดลองใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในปีนี้ก่อน  
และขอให้ติดตามประเมินผลว่ามคีวามเหมาะสมหรือควรปรับปรุงแก้ไข 
หรือไม่ อย่างไร แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนออกเป็นประกาศสภาฯ ต่อไป 

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั 

ระเบียบวาระที่ 3.2 
วาระที่  3.2.1 
 
 

เรื่องพิจารณาทักท้วง 
ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2556 
 

 
- เห็นชอบปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 
2556 ตามที่ฝา่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลยันําเสนอ 

 
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้อง  

 
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

ระเบียบวาระที่ 4  
วาระที่ 4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ขออนุมัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  และเป้าหมายผลผลติตาม
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจํา
งบประมาณ พ.ศ. 2556  
 
 
 

 
     1. อนุมัติในหลักการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
และเป้าหมายผลผลติตามแผนปฏบิัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจํางบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยขอให้อธิการบดีดาํเนินการใช้
งบประมาณตามที่นําเสนอไปก่อนในไตรมาสแรก หลังจากนั้น ขอให้
อธิการบดนีําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า มหาวิทยาลัยจะยืนยนั
งบประมาณตามที่ได้นําเสนอไว้เดมิ หรือจะปรับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  พร้อมกับคําอธิบายการปรบัปรุง
แก้ไขงบประมาณฯ 
     2. ที่ประชุมมีความคดิเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
            2.1 มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังในการตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
งบบุคลากรและงบดําเนินงาน ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ควรเกินร้อยละ 60 
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะมีความเสีย่งสูง
ด้านงบประมาณ 

 
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้อง 

 
คณะกรรมการการเงิน 
และทรัพยส์ิน/
อธิการบด/ีส่วนแผนงาน 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
            2.2 หากมหาวิทยาลัยสามารถจําแนกงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มี

ความจําเป็นต้องผูกพันไปในระยะยาวออกไปจากงบประมาณปกติ และ
จําแนกงบประมาณค่าใช้จ่ายที่นํามาจากรายได้จากรัฐ รายได้อื่นๆ 
กับรายได้จากกองทุนของมหาวิทยาลัย ว่าจะนําไปดําเนินการอะไรบ้าง  
จะทําให้สามารถวิเคราะห์ทางการเงินได้ชัดเจนมากขึ้น 
          2.3 มหาวิทยาลยัควรพิจารณาทบทวนเรื่องการนําเงินกองทุนและ
เงินสะสมของ มวล. ประมาณ 190 ล้านบาท ที่นํามาจัดสรรเป็นรายจ่ายใน
งาน/โครงการต่างๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เสนองบประมาณแบบขาดดุล
มาแล้ว 1 ปี และในปีนี้ก็เป็นงบประมาณแบบขาดดุลอีก ซึ่งอาจไม่
เหมาะสมมากนักกับสถานการณ์ของ มวล. ในปัจจุบัน  มหาวิทยาลยัควร
พิจารณาลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานบางด้านลง หากจําเป็นต้องลงทุนใน
บางเรื่องก็ควรอยู่บนพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น 
มหาวิทยาลยัควรวิเคราะห์ในเชิงลกึ เพื่อทําให้เห็นช่องทางในการหารายได้  
นอกจากนี้ ในการลงทุนจะต้องจัดทําแผนค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว และ
ความสามารถในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ดว้ย เพราะจากข้อมลูผล
การดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยมีรายได้จริงประมาณ
ร้อยละ 50 ของแผนที่มีการประมาณไว้  
        2.4 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีแผนงาน/โครงการต่างๆ 
จํานวนมาก ในขณะที่งบประมาณมีจํากัด ซึ่งจะทําให้แต่ละแผนงาน/
โครงการฯ ไดร้ับงบประมาณในจาํนวนที่ไม่มากพอ ซึ่งในที่สุดแล้วจะไม่
บรรลผุลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยไม่ต้องมีแผนงาน/โครงการมากนัก
และมีแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้การ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
        2.5 มหาวิทยาลัยควรสํารวจและพิจารณายุตกิารดําเนินการ
โครงการต่างๆ ที่เห็นว่าดําเนินการแล้วไม่เกิดผลดีและไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 
 

  



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
           2.6 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและกําหนดมาตรการ/

แนวทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น และรเิริ่มดําเนินงานเพื่อหารายได้ที่เป็น
ระบบจากทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย โดยกระทําในเชิงรุก เช่น 
                1) การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารับรองเอกสาร
ต่างๆ 
               2) การหารายได้จากภาครัฐ 
                3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนมาลงทุนในเรื่อง
หอพักนักศึกษา รวมถึง หอพักนักศึกษานานาชาต ิ
               4) การทํางานเป็นเครือข่ายในการดูแลผูสู้งอายุถึงบ้านอย่าง
เป็นระบบ เพราะสังคมไทยกําลังก้าวสู่สังคมของผูสู้งอายุ  หาก มวล. 
สามารถจัดทําได้อย่างเป็นระบบ จะทําให้ มวล. มีจดุเด่น เป็นตัวอย่างที่ดี 
ในการให้บริการสังคม และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
               5. การออกหน่วยพยาบาลของสํานักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งรายไดแ้ล้ว ยังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาได ้
อีกด้วย 
 

  

วาระที่  4.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2554 

   - เห็นชอบผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบนั 
และสาํนักวิชา) ประจําปีการศึกษา 2554 ตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และขอให้มหาวิทยาลยั 
นําจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนาในประเด็นต่างๆ  
ไปประกอบการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 
ในการพัฒนา มวล. ต่อไป 
  

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป 

อธิการบด/ีสํานักวิชา/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ระเบียบวาระที่  5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
การแต่งตั้งผู้บริหาร มวล. 

 
รับทราบ การแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  ขําวิจิตร ดํารง
ตําแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

 
- 

 
- 



 

 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่  5.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ

โครงสร้างหลักสูตร  
รับทราบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูร - - 

วาระที่  5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการคัดเลือกผู้รับจ้าง 
โครงการจดัตั้งศูนย์การแพทย ์

รับทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการคัดเลือกผูร้ับจ้างโครงการจดัตั้งศูนย์
การแพทย ์

- - 

วาระที่  5.4 การกําหนดจํานวนวงเงินการให้กู้ยืมเงิน 
การร่วมลงทุน หรือการลงทุนของ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

รับทราบ การกําหนดจํานวนวงเงินการให้กู้ยืมเงิน การร่วมลงทุน หรือการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 
- 

 
- 

ระเบียบวาระที่  6 
วาระที่  6.1  

เรื่องอื่นๆ 
กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

 
รับทราบ เรื่องการพระราชทานพระอนุญาตเชิญพระนามเป็นชื่อกองทุน 
“กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราชกุมาร”ี  
เพื่อให้ มวล. ไดจ้ัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรยีนด ี
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาส ครบปีที่ 20 แหง่การ 
ก่อตั้ง มวล.  
 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
                                   นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล                                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  บณัฑิตย ์
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลยั                                                                         รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผู้สรุปมติที่ประชุม                                                                                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

 
 
            นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค ์
                            หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม  


