
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  1/๒๕๕7  เมื่อวันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2557  เวลา 14.00 น. 
 

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

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม   
สภา มวล. ครั้งที่ 1/2557  และรายงานผล 
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 
     ๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่  6/255๖  โดยมีการ             
แกไขขอความในหนา 7 
     2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล.        
ครั้งที่  6/255๖ 

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่  3.๑.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

 
 
อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 
รวมจํานวนทั้งสิ้น  276 คน ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ   

 
 
จัดทําประกาศสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภา ฯ ลงนาม
ตอไป 

 
 
ศูนยบริการการศึกษา /
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย 
การสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. .... 

1. ที่ประชุมไดใหหลักการในการออกขอบังคับฯ วาดวยการสรรหา
อธิการบดีในประเด็นตาง ๆ  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
      1.1 การเสนอแตงตั้ งอธิการบดีเปนอํานาจหนาที่ของสภา มวล.    
และสภา มวล.จะออกขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี และมอบ
อํานาจให คณะกรรมการสรรหาไปดํ า เนินการสรรหาอธิการบดี               
ซึ่งจะตองเปนไปตามที่หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับฯ           
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะไปออกประกาศฯ หรือกําหนดหลักเกณฑ/   
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่ขัดแยงกับขอบังคับฯ ไมได   ดังนั้น ขอบังคับฯ จะตอง
กําหนดหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติตาง ๆ ไวอยางรัดกุมและชัดเจนเพื่อไมใหเกิด
ปญหาขึ้นในทางปฏิบัติ   คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีหนาที่เฉพาะการ              
สรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบคุคลที่สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี            
แลวนําเสนอสภา มวล.เพื่อพิจารณาแตงตั้ง ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ในขอบังคับฯ เทานั้น  มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดปญหาในการทําหนาที่
ระหวางคณะกรรมการสรรหาฯ กับสภา มวล.  รวมถึงปญหาการรองเรียน         
หรือคัดคานการเสนอแตงตั้งอธิการบดี ซึ่งในที่สุดแลวความรับผิดชอบ             
จะอยูที่สภา มวล.        

ปรั บแก ไข / เพิ่ ม เติ มข อความ          
ใน (ร า ง )  ขอบั งคับฯ  และนํ า 
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎ ห มา ย ปร ะ จํ า  ม ว ล . เ พื่ อ
พิจารณา แลวนําเสนอสภา มวล.                
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

สํานักงานสภา มวล. /
คณะกรรมการ           
ที่ปรึกษากฎหมายฯ / 
สวนการเจาหนาที่ 



 

 ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
        1.2 การเสนอแตงตั้งอธิการบดีเปนปญหาที่เกิดขึ้นแลวในหลาย

มหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ  โดยสวนหนึ่งอาจจะมาจาก
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ และอีกสวนหนึ่งอาจจะ             
มาจากขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี ดังนั้นเพื่อใหขอบังคับ  มวล.      
วาดวยการสรรหาอธิการบดีฉบับใหม เปนไปดวยความเรียบรอยตาม          
หลักกฎหมาย จึงขอใหนํา (ราง) ขอบังคับฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎ หมาย ปร ะ จํ า  ม วล . เ พื่ อพิ จ า ร ณ า  แล วนํ า เ สนอส ภ า  มวล .                
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง     
      1.3 ประเด็นขอกฎหมายที่สําคัญซึ่งเคยเกิดขึ้นแลวในมหาวิทยาลัย
อื่นๆ   และ มวล.จะตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบและเขียนไว                
ในขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี ใหชัดเจน คือ อํานาจในการ
กําหนดคุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี เพิ่มเติมจากมาตรา 
23 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 เปนของ 
สภา มวล.หรือไม   หากเปนอํานาจของสภา มวล.  แลวสภา มวล.สามารถ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไปพิจารณากําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีเพิ่มเติมไดหรือไม  หากสภา มวล.
สามารถมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการเพิ่มเติมได  
คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองนําคุณสมบัติที่ไดกําหนดเพิ่มเติมดังกลาว 
เสนอสภา มวล.พิจารณาใหความเห็นชอบกอนหรือไม 
 

2. ในเบื้องตน ที่ประชุมขอใหปรับแกไขขอความใน (ราง) ขอบังคับฯ และ
ใหแนวทางดําเนินการในประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติม  สรุปไดดังนี้   
      2.1 ขอ 6 3)  เดิม “ผูทรงคุณวุฒิสองคน เปนกรรมการ” แกไขเปน 
“ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก สองคน เปนกรรมการ” 
      2.2 ขอ 7.2.1 ขอใหใชขอความใหม ดังนี้  “จัดระบบและสราง
ชองทางใหประชาคมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพความตองการ 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  และคุณสมบัติที่พึงประสงคของอธิการบดี
ภายใตที่กําหนดไวในขอ 8” 
       

  



 

 ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
       2.3 ขอ 7.2.2  ขอใหใชขอความใหม ดังนี้  “นําขอมูลที่ไดจาก           

ขอ 7.2.1 มาดําเนินการจัดทําเปนหลักเกณฑในการสรรหาอธิการบดี          
และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน”  
     2.4 เนื่องจากการดําเนินการตาม ขอ 7.2.1 ขอ 7.2.2 (ที่มีการปรับ 
แกไขใหมแลว)  และขอ 7.10 จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน  ดังนั้น ขอให
พิจารณากําหนดระยะเวลาในการสรรหาอธิการบดี ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกันอีกครั้งหนึ่ง 
     2.5 ขอใหเพิ่มเติมกระบวนการ/ประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
            1)  เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณากลั่นกรองบุคคล           
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอธิการบดีแลว และนําชื่อเสนอ       
ตอสภา มวล.เพื่อพิจารณาแตงตั้ง ตามขอ 7.7  ขอใหเชิญบุคคลดังกลาว         
มาแสดงวิสัยทัศน/แนวนโยบายในการบริหารงานตอสภา มวล. ดวย   
ทั้งนี้ สําหรับรายละเอียดและระยะเวลาในการนําเสนอวิสัยทัศนดังกลาว              
ใหเปนไปตามที่สภา มวล.กําหนด  
            2) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และสภา มวล. ใหเปน          
ไปตามขอบังคับ มวล.วาดวยการประชุมสภา มวล. กลาวคือ การลงคะแนน
เสียงใหกระทําเปนการเปดเผย  เวนแตเมื่อมีเรื่องที่สําคัญและกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัยรองขอใหกระทําการออกเสียงลงคะแนนลับและที่ประชุม
เห็นชอบดวย จึงใหลงคะแนนลับ 
           3) เนื่องจากในการสรรหาอธิการบดีนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ 
จะตองพูดคุยเรื่องอัตราเงินเดือน/คาตอบแทนกับบุคคลที่จะดํารงตําแหนง
อธิการบดี กอนเสนอสภา มวล.เพื่อพิจารณา   ดังนั้น ขอใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ ไปพูดคุยกับบุคคลดังกลาว โดยใชชวงอัตราเงินเดือนของตําแหนง
อธิการบดีตามที่สภา มวล.ประกาศไว  ทั้งนี้ หากเกินอัตราที่สภา มวล. 
กําหนดไว จะตองนําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  

วาระที่  3.1.3 คาธรรมเนียมการศึกษาในชวงปรับเปลี่ยน         
การเปดภาคการศึกษา 

อธิการบดีขอถอนวาระนี้ออกไปกอน    และจะไดนําเสนอสภา มวล.    
เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 2/2557  ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 
  

- อธิการบดี / สํานักงาน
สภา มวล. 



 

 ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่  3.1.4 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจําปงบประมาณ 2556 

    1. เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ  2556 ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ นําเสนอ 
 
 
    2. ที่ประชุมไดเห็นชอบกําหนดเรื่อง/ประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่ มวล.จะ
นําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งตอๆ ไป 
จํานวน  4  เรื่อง/ประเด็น ประกอบดวย   
        (1)  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
        (2)  ความเปนสากล  
        (3)  การปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของ มวล. เพื่อกอใหเกิด 
              ความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
        (4)  ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน                    
โดยขอใหอธิการบดีพิจารณาและศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง/
ประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตนใหชัดเจน  และจัดทําเปนเอกสารสําหรับ
นําเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย  รวมถึงจะไดติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ ตอไป 

   1. นํารายงานฯ เวียนแจงฝาย
บริ หารและหนวยงานต าง  ๆ         
เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการ             
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
   2. พิ จารณาดําเนินการตาม
แนวทางที่ที่ประชุมใหไวตอไป 

สํานักงานสภา มวล. 
 
 
 
 
อธิการบดี/ฝายบริหาร 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ /
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  3.1.5 ขออนุ มั ติ กํ า หน ด ตํ า แหน ง ท า ง วิ ช ากา ร                
ใหคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 
4 ราย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
 

   1. อาจารย ดร.นคร  กกแกว ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2556 
   2. อาจารยเยาวเรศ ศิริสถิตกุล ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 
   3. อาจารย ดร.วาริท จาะจิตต ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที ่22 มีนาคม 2556 
   4. อาจารย ดร.ชุติมา จันทรัตน ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที ่11 กรกฎาคม 2556 
 

พิจารณาดํา เนินการในส วนที่
เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่ 



 

 ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่  3.1.6 การกําหนดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตปริญญา

ตรี หลักสูตร 6 ป ให เทียบเทาชั้นปริญญา
มหาบัณฑิต 

     ขอให มวล.พจิารณาเรื่องนี้อยางละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีประเด็นสําคัญ                
ที่จะตองพิจารณา คือ ขอใหตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรแพทยศาสตร 
และหลักสูตรเภสัชศาสตร ที่ มวล. ไดเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา วา มีการกําหนดใชชื่อปริญญาไวอยางไร  ประกอบกับ         
ขอใหตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาของ มวล. พ.ศ. 2552  วา  มีการกําหนดใชชื่อปริญญา           
ไวอยางไร   ดังนั้น การกําหนดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตจะตองเปนไปตาม
โครงสรางหลักสูตรที่ ไดรับการอนุมัติไว และตามพระราชกฤษฎีกาฯ              
ซึ่งเปนกฎหมายที่ มวล.ตองถือปฏิบัติ   หาก มวล.จะเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต จะตองดําเนินการปรับแกไขโครงสราง
หลักสูตรใหม และพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการ 
     สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตซึ่งกําลังจะจบการศึกษาในปการศึกษานี้ใหใชครุย
ปริญญาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรที่ไดเปดการเรียนการสอน 
     อนึ่ง สําหรับการพิจารณาเพื่อเทียบปริญญาในระดับ/สาขาตาง ๆ นั้น                
จะเปนอีกเรื่องหน่ึง ซึ่งไมเกี่ยวของกับการกําหนดครุยวิทยฐานะ 

ขอให มวล. พิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

สภาวิชาการ / 
สํานักวิชาแพทยศาสตร 
/ สํานักวิชา 
เภสัชศาสตร 

ระเบียบวาระที่  3.2 
วาระที่  3.2.1  

เรื่องพิจารณาทักทวง 
ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557)  (มคอ.2) 

 
อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)  (ม.ค.อ.2)  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ  
   

 
พิจารณาดํา เนินการในส วนที่  
เกี่ยวของตอไป 

 
สภาวิชาการ / 
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักศิลปศาสตร 

ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่ 4.1 

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
การตอบแบบสอบถามการเทียบระดับการบริหาร
และการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking            
of University Governance) 

 
    ขอความกรุณาจากกรรมการสภา มวล .ที่ เ ข าประชุมทุ กท าน                      
ตอบแบบสอบถามฯ  ในที่ประชุม    และขอใหเลขานุการสภาฯ เรงจัดสง
แบบสอบถามฯ ไปยั งกรรมการสภาฯ ที่ ไม ได เข าประชุมในครั้ งนี้               
แลวรวบรวม/จัดสงไปยัง รศ.ดร.วีรพงษ  พลนิกรกิจ  หรือหัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อดําเนินการตอไป   
    ทั้งนี้ รศ.ดร.วีรพงษ  พลนิกรกิจ จะไดนําผลจากการตอบแบบสอบถามฯ 
ของ สภา มวล.  สภา มทส. และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
นําเสนอตอที่ประชุม 3 สภามหาวิทยาลัย  ซึ่งกําหนดไวในวันพฤหัสบดีที่  

 
พิจารณาดํา เนินการในส วนที่  
เกี่ยวของตอไป 

 
เลขานุการสภา มวล. 



 

 ๖

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
 15  และวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม  2557   ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก 

อิมแพค  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
  

ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องแจงเพื่อทราบ 
กําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 2/2557 

รับทราบการกําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่  2/2557  ในวันเสารที่  
8  มีนาคม  2557  เวลา 14.30 น.  เปนตนไป 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
 

 
 
 
 
                                   (นางสาวเสาวณีย โตะแจะ)                                                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรจน  บัณฑิตย) 
                        พนักงานธุรการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                         รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 
 
            (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                            หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


