
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/ 2554  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ       - ไม่มี - - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งพิเศษ (23 เมษายน 
2554) และรายงานผลการดําเนินงาน
สืบเนื่องตามมติที่ประชุม 
 

 
     1. รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งพิเศษ (23 เมษายน 2554)
โดยไม่มีการแก้ไข    
     2. รับทราบผลการดําเนนิงานสบืเนื่องตามมติที่ประชุม ครัง้พิเศษ 
(23 เมษายน 2554 )   

 
- 

 
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี - - - 
ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่ ๔.๑ 

เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2553 เพิ่มเตมิ 
  

 
- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  
และระดับปริญญาโท จากสํานักวิชาต่างๆ  จํานวน 41 คน ตามที่ 
สภาวิชาการเสนอ 

 
- จัดทําประกาศสภามวล. 
และนําเสนอนายกสภาฯ 
ลงนามต่อไป 

 
ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

วาระที่ ๔.2 
 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
ว่าด้วยการชําระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. .... 

- อธิการบดีขอเลื่อนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเรื่องนี้
ออกไปก่อน  

- - 

วาระที่ 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา พ.ศ. .... 

     ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา พ.ศ.  ....  
 

     ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
          1) ควรเพิ่มการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ รวมทั้ง
ควรมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรสารสนเทศ ให้เพียงพอ เพื่อจะได้
สอดคล้องกับการขยายเวลา และการให้บริการต่างๆ 
          ๒) มหาวิทยาลัยควรสมัครเป็นสมาชิกของ Thai LIS  ด้วย เพื่อจะได้
ใช้ทรัพยากรระหว่างห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
สามารถเชื่อมต่อกันได ้
 

- จัดทําระเบียบฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามต่อไป 
 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง แล้วค่อยนําเสนอสภา 
มหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั 
 

ศูนย์บรรณสารและ 
สื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 �

วาระการประชุม  สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
       ๓. เนื่องจาก (ร่าง) ระเบียบฯ ได้เพิ่มจํานวนรายการทรัพยากร

สารสนเทศที่สามารถใช้บริการได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์จากจํานวน
ทรัพยากรที่สามารถยืมไดม้ากขึ้นดังกล่าว ควรขยายระยะเวลาในการใช้/
ครอบครองทรัพยากรให้มากขึ้นด้วย เช่น คณาจารย์ควรยืมได้นาน ๑ ปี
การศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ควรยืมได้นาน ๑ ภาคการศึกษา นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา  ควรยืมได้นาน ๑ ปีการศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญา 
ควรยืมได้นาน ๒ สัปดาห์ เป็นต้น  
     ๔. เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้มากขึ้น  มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีอยู่ ๓ 
กลุ่ม คือ นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับระบบ
การให้บริการใหม่ โดยใช้หลักการให้บริการไดต้ลอด ๒๔ ชั่วโมง และ
สอดคล้องกับการใช้ระบบ Ebrary ของมหาวิทยาลัย โดยขอให้จัดการข้อมูล
ที่จะใส่เข้าไปในระบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
      ๕. สําหรับการให้บริการแก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักของ
มหาวิทยาลัย ควรตั้งเป้าหมายที่จะทําระบบหอพักให้เป็นศูนย์กลางที่อยู่
อาศัย และแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีจุดบริการในการทํางาน สืบค้น
ข้อมูลหรือทํากิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ และนักศึกษา
สามารถแต่งตัวได้ตามสบายในหอพัก 
 

  

วาระที่ 4.2  
วาระที่ 4.2.1 

เรื่องพิจารณาทักท้วง 
ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
- อนุมัติหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 
โดยอธิการบดีอาจพิจารณาปรับรายละเอียดของหลักสูตรฯ ให้มีความ
ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น ปรัชญาของหลักสูตร ควรใช้ข้อความที่เจาะจง สะท้อน
ความต้องการ และความจําเป็นของยุกต์สมัย รวมถึงการคาดการณไ์ปถึง 
4 – 5 ปีข้างหน้า ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้
บัณฑิตเข้าสูต่ลาดแรงงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นต้น  

 
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์
และทรัพยากร/ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 



 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่ 4.2.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2554) 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมมีมตดิังนี้ 
     ๑. อนุมัติหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 
     2. สําหรับกรณีที่นักศึกษาของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร มผีลการเรยีนต่ํา/สอบตกในรายวิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์) ขอให้มหาวิทยาลยั โดยสํานักวิชาที่รับผดิชอบสอนรายวิชา
พื้นฐานไปพิจารณาหาวิธีการอื่นๆ ที่จะทําให้นักศึกษามีความเข้มแข็งใน
รายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาดําเนินการอย่างครบวงจร 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร/ส่วนส่งเสรมิ
วิชาการ/สํานักวิชา
วิทยาศาสตร ์

วาระที่ 4.2.3 ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

- อนุมัติหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ/ส่วนส่งเสรมิ
วิชาการ 

วาระที่ 4.2.4 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 
 

- อนุมัติหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 
 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาศิลปศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่ 4.2.๕ ขออนุมัติการปรับปรุงกลุ่มวิชาพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

- อนุมัติการปรับปรุงกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) ตามที่สภาวิชาการ
นําเสนอ     
 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร/์
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

วาระที่ 4.2.๖ ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการจัดการ (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๑) 

- อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ ๕ 
วาระที่ ๕.๑ 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ปัญหาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําลังเผชิญ
อยู่ทั้งภายในและภายนอก 
 

 
- ที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําลัง
เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกตามที่อธิการบดีนําเสนอ โดยที่ประชุมได้ให้
แนวทาง และความคิดเห็นเพิ่มเตมิใน ๒ ประเด็น คือ 

 
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 



 �

 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

       ๑. โอกาสที่มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จะครบวาระ ๒๐ ปี ควรทบทวน
บทบาทของมหาวิทยาลัย ใน ๒ เรือ่ง ได้แก่  
         ๑) เรื่องนโยบาย มหาวิทยาลัยควรวางตําแหน่ง/จุดยืน/
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางใน
ด้านการศึกษา แล้วจึงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนั้น เพื่อให้
ประชาคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช/ภาคใต้ เกิดความภาคภมูิใจกับผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั แล้วมหาวิทยาลยัจะได้รับการยอมรับในด้าน
การเป็นผู้นําในมิติตา่งๆ มากขึ้น 
          ๒) เรื่องบริหารจัดการ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลยัจะต้องมีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา เช่น จะต้องผ่านหลักสูตรการ
บริหารที่เป็นสากล เป็นต้น เพื่อจะได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเรื่อง
นโยบายตามข้อ ๑) ข้างต้นให้บรรลุเป้าหมาย 
     ๒. เนื่องจากประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ได้คาดหวัง
ในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัไว้มาก และการดําเนินการ 
เรื่องนี้ของมหาวิทยาลัยจะทําให้ประชาคมเห็นผลงานของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเรง่รัดการประชาสมัพันธ์เรื่องนี้ให้
ประชาคมรับทราบอย่างกว้างขวาง 

 
 

 
 

วาระที่ ๕.๒ จํานวนและคุณภาพอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะดังนี้ 
      ๑.  มหาวิทยาลัยจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเสาะหาอาจารย์ที่ดี
และเก่ง เพื่อมาทําวิจัย ในทิศทางที่มหาวิทยาลัยต้องการไปสู่ความเป็นเลิศ 
     ๒. การทําให้มหาวิทยาลยัน่าอยู่เป็นสิ่งสําคัญที่จะจูงใจให้อาจารย์ที่มี
คุณภาพมาทํางานที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น ๑) การสอนที่สอดคลอ้งกับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความเป็นเลิศ  ๒) รายได้ ที่มีทั้งรายได้
ประจําและรายได้จากการวิจัย  ๓) สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ที่จูงใจให้
อาจารย์มาอยู่มากขึ้นและนานขึ้น  โดยทําให้อาจารย์ รู้สึกมีคุณค่า รูส้ึกว่า
ตัวเองมีความหมาย แล้วยังช่วยให้มหาวิทยาลยัก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการ  
         

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  แต่มหาวิทยาลัยจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปัจจุบัน คือ การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิม “การสอน” เป็น “การเรยีนรู”้ 
     ๓.  ภารกิจสําคัญ ๓ ประการ  ที่มหาวิทยาลัยจะต้องทําให้ได้ คือ  
         ๓.๑ การคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความสามารถ โดยมีแนวคิดที่จะรับ
คณาจารย์ตั้งแตต่้นว่าจะรับอาจารย์ที่จบปริญญาเอก หากไม่มีวุฒิปรญิญา
เอก ควรรับวุฒิปรญิญาโท ที่เรียนจบตามแผนการศึกษาที่ทําวิจัยเท่านั้น 
โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะรับอาจารย์ที่มีความสามารถทําวิจัยได้ เพราะหน้าที่
ของอาจารย์ คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบุคลากรจะต้องพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพ 
โดยขอให้พิจารณาสิ่งที่ดงึดดูความสนใจให้คณาจารย์อยู่กับมหาวิทยาลยัไดม้าก
และนานขึ้น คือ   
               ๑) จะต้องพิจารณาการจ้างในตลาดแรงงาน และความสามารถในการ
จ่ายของมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจจะจ่ายไดไ้มเ่ท่าเขา แต่มหาวิทยาลัยจะต้องชดเชย
ด้วยการทํางานดา้นวิชาการ  
              ๒) ภาระงานของคณาจารย์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีที่บรรจุ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งงานสอนและงานวิจัย แม้อัตราจ้างตอ่คนสูงกว่าระบบราชการ 
แต่มีคุณภาพสูงกว่า ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ 
นอกจากนี้ ภาระงานยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยใช้พิจารณาให้ความดีความชอบ  
ประจําปี 
              ๓) การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรยีน การสอน และการวิจัย 
         ๓.๓ อาจารย์จะต้องผ่านการทดสอบสอน และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาสิ่ง
ที่อาจารย์จะต้องไดร้ับการพัฒนา แล้วให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบของ
มหาวิทยาลยัพัฒนาอาจารย์ตามโปรแกรมที่กําหนดไว้ 
     ดังนั้น เพื่อ�ก้ปัญหาเรื่องจํานวนและคุณภาพอาจารย์ ขอให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาดาํเนินการอย่างจริงจัง และเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ ได้ โดยใช้ความไดเ้ปรยีบ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ 

  

 



 �

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
  ของรัฐ เพราะสามารถจัดระบบไดเ้อง มีความคลอ่งตัวในการใช้ทรัพยากร รวมถึง

การบรหิารดา้นการเงินและงบประมาณ 
     ๔. ปัจจุบันระบบบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ในหลายเรื่อง 
ถูกดึงกลบัเข้าสูร่ะบบราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปรบัปรุงเรื่องตา่งๆ หลดุพ้นจาก 
ระบบราชการ และเป็นไปตามหลกัการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล จะปรึกษาหารอืเรื่องนี้กับรักษาการแทน
อธิการบด ีก่อนที่จะมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งตอ่ไป 
     ๕. ขอความกรณุาสภามหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาเลือกสรรนักวิจยัที่เก่ง และ
มีความสามารถในบางเรื่องจากต่างประเทศ มารว่มทําวิจัยในโครงการสําคัญๆ 
ของมหาวิทยาลัยและกับบริษัทที่มีโครงการขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะทําให้มหาวิทยาลยัมีชื่อเสยีงแล้ว ยังทําให้
ประเทศชาตไิดป้ระโยชน์จากการทําวิจัยดังกล่าวด้วย  
     ๖. เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัในเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรปูธรรม ขอให้คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลทําหน้าที่กํากับและตดิตาม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย/แนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ 
    7. ขอให้ฝา่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย บันทึกนโยบาย/หลักการในการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัที่กําหนดไว้ตั้งแตเ่ริม่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้นําเสนอไว้ เพื่อจะได้นํามาใช้อ้างอิง และใช้
ประโยชน์ในการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๖ 
วาระที  ๖.๑ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย รอบครึ่ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
- รับทราบ 
      

 
- 

 
- 

วาระที่  ๖.๒ ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่
กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

 - รับทราบ   - - 

วาระที่  ๖.๓ กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๔ 

- รับทราบการกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2554  
ในวันเสาร์ที่  ๙  กรกฎาคม  2554   เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 

- - 
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