สรุปผล/มติการประชุ มสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งเพือ่ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุ ม
ผลการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
ครั้งที่ 4/2551 และผลการดําเนิน
งานสื บเนื่องตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
วาระที่ 3.1
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
ประธานฯ ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่ อง
1. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
แทนตําแหน่งที่วา่ งลง โดยคณาจารย์ประจําที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่
ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2553
2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ นายบรรจงวิทย์ ยิง่ ยงค์ ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2551
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 โดยแก้ไขข้อความในหน้า 4
และหน้า 14
-รับทราบผลการดําเนินงานสื บเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2551

เรื่องสื บเนื่อง
-

- ปรับแก้ไขข้อความในรายงาน
การประชุม

ผู้รับผิดชอบ
-

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

1.จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน
1. อนุมตั ิให้แต่งตั้งนายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ สภามหาวิทยาลัย
2. อนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
และนําเสนอนายกสภา
การตรวจสอบภายใน การบริ หารกิจการสถาบันการศึกษาระดับอุดม
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม
ศึกษา การติดตามและประเมินผล ด้านกฎหมายและระเบียบบริ หาร 2. นัดประชุมคณะกรรมการฯ
หน่วยงานในกํากับของรัฐ จํานวน 4 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อสรรหากรรมการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ต่อไป

วาระการประชุม

วาระที่ 3.2

การแต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย

วาระที่ 3.3

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
อันสื บเนื่องจากโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ)
2. ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์
(ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน)
3. อธิการบดี
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เรื่องสื บเนื่อง
เป็ นประธานกรรมการ 3. เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ 4 คน
เป็ นกรรมการ
แล้ว ขอให้จดั ทําประกาศ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ และนําเสนอ
เป็ นเลขานุการ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ในระหว่างดําเนินการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดงั กล่าว
เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว
1. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการ
จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของ นายวิชม ทองสงค์ ตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2551
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
2. อนุมตั ิให้แต่งตั้งนายสมพุทธ ธุระเจน เป็ นประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
แทนนายวิชม ทองสงค์ และแต่งตั้งให้นายวิชม ทองสงค์ เป็ นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้นไป
เห็นชอบการดําเนินการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินฯ ตามที่อธิ การบดี เสนอ พิจารณาดําเนินการในส่ วนที่
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อสภา
(1) การกําหนดมาตรการป้ องกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นหลัก มหาวิทยาลัยในการประชุม
ประกันมิให้บุคคลเข้าบุกรุ กที่ดินแปลงว่างในเขต ส.ป.ก.
ครั้งถัดไป
(2) กรณี ราษฎรรายใดที่ยนิ ยอมรับค่าชดเชยแล้ว และจะย้ายเข้าพื้นที่
ส.ป.ก. เพื่อรับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด แต่พ้นื ที่ ส.ป.ก.
ยังมีผบู ้ ุกรุ กก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ให้จ่ายค่าเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้กบั ผูบ้ ุกรุ กเฉพาะราย และเฉพาะแปลงที่จดั ราษฎรเข้าอยูอ่ าศัย
2

ผู้รับผิดชอบ

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี /
โครงการชุมชนสาธิต
วลัยลักษณ์ฯ /
สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เท่านั้น โดยจ่ายค่าเยียวยาเมื่อมีการย้ายออกจากพื้นที่และสามารถส่ งมอบ
พื้นที่ให้กบั ผูม้ ีสิทธิได้รับการจัดสรร ส.ป.ก. เท่านั้น
(3) กรณี ราษฎรรายใดที่ยนิ ยอมรับค่าชดเชยทรัพย์สิน และ/หรื อผลอาสิ น
ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดแล้ว และมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินในเขต
ส.ป.ก. แต่ไม่สามารถจัดสรรที่ดินในเขต ส.ป.ก.ได้ ให้เจรจาให้ราษฎรรับ
เงินค่าชดเชยแทนการรับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งตามบัญชี
กําหนดราคาประเมินที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช
สาขาท่าศาลา กําหนดราคาไว้ ไร่ ละ 50,000 บาท
(4) ในกรณี ที่จาํ เป็ นการดําเนินการตาม (2) และ (3) สามารถดําเนินการได้
ภายในวงเงินหนึ่งล้านบาทตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยอนุมตั ิไว้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 และเมื่อดําเนินการ
แล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ อนุมัติ
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิ
วาระที่ 4.1
อนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551
ขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จ
วาระที่ 4.1.1
การศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551 จากสํานักวิชาต่างๆ จํานวน 97 ราย ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ
วาระที่ 4.1.2

การพิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง
1.อนุมตั ิให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเงินและ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ทรัพย์สิน และคณะกรรมการ
“ ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อทําหน้าที่
นโยบายการบริ หารงานบุคคล
กลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีอาํ นาจวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่ องที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้หรื อที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3

เรื่องสื บเนื่อง

-จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
1.จัดทําข้อบังคับฯว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2551 โดยแก้ไขความในข้อ 6
ตามที่ได้อนุมตั ิไว้ แล้วนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
2.จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
(2) อธิการบดี เป็ นรองประธานกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน
และคณะกรรมการบริ หารงาน
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน เป็ นกรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการบัญชีจาํ นวน 3 คน เป็ นกรรมการ
บุคคล ตามองค์ประกอบ
ที่ได้อนุมตั ิไว้แล้วนําเสนอ
(5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1 คน เป็ นกรรมการ
(6) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนออีก 1 คน เป็ นกรรมการและเลขานุการ
นายกสภามหาวิทยาลัย
(7) หัวหน้าส่ วนงานที่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อ
เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
เทียบเท่า ที่อธิการบดีเสนอ 2 คน เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในกรณี คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยงั มิได้มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ”
2.อนุมตั ิให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งแต่งตั้ง
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และลงวันที่
11 มกราคม 2551 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ตามองค์ประกอบในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ที่แก้ไขใหม่แล้ว ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์
เป็ นประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
(2) อธิการบดี
เป็ นรองประธานกรรมการ
(3) นพ.บัญชา พงษ์พานิช
เป็ นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
4

ผู้รับผิดชอบ

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
(4) นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
เป็ นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
(5) ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุ วรรณากุล
เป็ นกรรมการ
(ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินและบัญชี)
(6) ศ.ไพจิตร โรจนวานิช
เป็ นกรรมการ
(ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินและบัญชี)
(7) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
เป็ นกรรมการ
(ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินและบัญชี)
(8) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็ นกรรมการ
(9) รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(10) หัวหน้าส่ วนการเงินและบัญชี
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
(11) หัวหน้าส่ วนแผนงาน
3.อนุมตั ิให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานบุคคล ซึ่งแต่งตั้ง
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และลงวันที่
11 มกราคม 2551 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ตามองค์ประกอบในข้อ 5 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล
พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) นายเอนก สิ ทธิประศาสน์
เป็ นประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
(2) อธิการบดี
เป็ นรองประธานกรรมการ
(3) นายวัชรา หงส์ประภัศร (ผูท้ รงคุณวุฒิ) เป็ นกรรมการ
(4) นายบุญรอด สิ งห์วฒั นาศิริ
เป็ นกรรมการ
(ผูท้ รงคุณวุฒิ)
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เรื่องสื บเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.3

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
(5) นายสุ รพันธ์ ปุสสเด็จ (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
เป็ นกรรมการ
(6) นายเติมศักดิ์ สุ วรรณศักดิ์ (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
เป็ นกรรมการ
(7) ดร.ทิพย์วลั ย์ สุ ทิน (ผูแ้ ทนสภาวิชาการ)
เป็ นกรรมการ
(8) ดร.สราวุธ เดชมณี (ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจํา)
เป็ นกรรมการ
(9) ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง (ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจํา) เป็ นกรรมการ
(10) รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
เป็ นกรรมการ
(ผูด้ าํ รงตําแหน่งคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหรื อหัวหน้า
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สํานักวิชา)
(11) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
(12) หัวหน้าส่ วนการเจ้าหน้าที่
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้นไป
-จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการปริ ญญา 1.อนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา
และนําเสนอนายกสภา
กิตติมศักดิ์ประจําปี การศึกษา 2551 2551 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) อธิการบดี
เป็ นประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
เป็ นกรรมการ
(2) ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
(3) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
เป็ นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
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ผู้รับผิดชอบ

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.4

ขออนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วาระที่ 4.1.5

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
(4) ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
เป็ นกรรมการ
(กรรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ)
(5) ดร.สราวุธ เดชมณี
เป็ นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์)
(6) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ นเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้นไป
2. อนุมตั ิให้เพิ่มความในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2546 ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การพิจารณาดําเนินการเพื่อให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ในทุกขั้นตอน/
กระบวนการ จะต้องกระทําเป็ นความลับ
(2) การให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และสภาวิชาการ
และการอนุมตั ิรายชื่อผูไ้ ด้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย
หากที่ประชุมมีมติไม่เป็ นเอกฉันท์และจําเป็ นต้องใช้มติโดยการ
ลงคะแนน ให้ใช้มติไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ของแต่ละคณะ
อนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้ ดร.นฤมล มาแทน ดํารงตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เป็ นต้นไป ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานบุคคล เสนอ
อนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการเสนอ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
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เรื่องสื บเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ส่ วนส่ งเสริ มวิชาการ/
- จัดทําข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มความตาม สํานักงาน
ประเด็นที่ที่ประชุมได้อนุมตั ิไว้ สภามหาวิทยาลัย
แล้วนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ลงนามต่อไป

พิจารณาดําเนินการ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่ วนการเจ้าหน้าที่

-จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร์)
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุ จิรวัฒน์
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาเคมี)
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริ ญกุล
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์)
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ข)
5. ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมโยธา)
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นราศรี ไวนิชกุล
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการจัดการ/บริ หารธุรกิจ)
7. ศาสตราจารย์ ดร.อุทยั ตันละมัย
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพศาล เหล่าสุ วรรณ
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
9. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสิ นทรัพย์
(ผูท้ รงคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์)
10. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
11. หัวหน้าส่ วนการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป
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เรื่องสื บเนื่อง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 4.1.6

วาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

วาระการประชุม
(ร่ าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วย การ
ดําเนินการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. ....

เรื่ องพิจารณาทักท้วง (ไม่มี)
เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอุทยานการศึกษา
“เฉลิมพระเกียรติ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2537- 2551

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
1.อนุมตั ิ (ร่ าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
1.ปรับแก้ไขความใน (ร่ าง)
พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขความในอารัมภบทให้ชดั เจนและครอบคลุมถึง
ระเบียบฯ ตามที่ที่ประชุมได้
วัตถุประสงค์ดา้ นต่างๆในการออกระเบียบฯ และพิจารณาถึงความ
อนุมตั ิไว้ แล้วนําเสนอนายก
จําเป็ นในการกําหนดให้มีความตามข้อ 16 เนื่องจากตามข้อ 15 วรรคสอง สภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้แล้ว โดยให้จดั ทําเป็ นประกาศของ
ต่อไป
มหาวิทยาลัย
2.ขอให้อธิการบดีพิจารณาดําเนินการตามแนวทางและข้อเสนอแนะ
2. พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ในประเด็นต่างๆ ต่อไป เช่น การหามาตรการเชิงรุ กเพือ่ ส่ งเสริ ม
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรื อนวัตกรรม
เพื่อนําไปสู่ การจดลิขสิ ทธิ์ให้มากขึ้น การนําเรื่ องนี้ไปกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี เป็ นต้น
1. ที่ประชุมให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุทยานการศึกษาฯ
ในประเด็นต่างๆ เช่น
(1) ให้ดาํ เนินการตามแผนแม่บทเดิมที่กาํ หนดไว้ โดยพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญก่อน-หลังในการดําเนินงานอุทยานฯ ทั้งในภาพรวม
และในแต่ละอุทยานย่อย กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ชดั เจน
และเป็ นรู ปธรรม รวมถึงผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงาน
(2) การแสวงหาเครื อข่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาคมชาวจังหวัดนครศรี ธรรรมราช มาร่ วมดําเนินการ
(3) ในส่ วนของศูนย์การแพทย์ ควรพิจารณาจัดทําโครงการจัดตั้ง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
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-พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ภาคใต้ฯ/
สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี /โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ฯ

อธิการบดี /
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา /
ส่ วนแผนงาน

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

ระเบียบวาระที่ 7
วาระที่ 7.1

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสที่ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา
84 พรรษา และเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(4) การประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของอุทยานการศึกษาฯ
เป็ นต้น
2. ขอให้อธิการบดีพิจารณาดําเนินการตามแนวทาง/ข้อเสนอแนะข้างต้น
โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ เพื่อศึกษาแนวทาง
และกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุทยานการศึกษาฯ รวมถึงการ
แสวงหาผูท้ ี่จะดําเนินการร่ วมกับมหาวิทยาลัยทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

เรื่องสื บเนื่อง

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย -รับทราบการแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ รองคณบดีสาํ นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
และผูร้ ักษาการแทนรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
เรื่องอืน่ ๆ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 จากเดิม แจ้งกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
การเปลี่ยนแปลงวันประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เป็ นวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. เพื่อทราบ และประสานงาน
เตรี ยมการเพื่อจัดประชุมต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

-

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รสี ห์ วัฒนวิกย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(นายบรรจงวิทย์ ยิง่ ยงค์)
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูส้ รุ ปมติที่ประชุม
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