สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/ 2554 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑

วาระที่ ๒.2

ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ 3.1

วาระการประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
และรายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่อง
ตามมติที่ประชุม
รายงานผลการรับรองรายงานผลมติเวียน
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว.1/2554
(มิถุนายน 2554)
เรื่องสืบเนื่อง
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สรุปผล/มติที่ประชุม
1. มีเรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง
ได้แก่ การแต่งตั้งคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
ซึ่งจะพิจารณาต่อจากเรื่องการแต่งตั้งคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. จะนําเรื่องการสรรหาอธิการบดี (วาระลับ) มาพิจารณาเป็นเรือ่ งแรก
๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2554 โดยไม่แก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง
-

ผู้รับผิดชอบ
-

-

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

-

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2554
รับรองรายงานผลมติเวียนฯ ครั้งที่ ว.1/2554 (มิถุนายน 2554) โดย
ขอให้เพิ่มข้อความต่อท้ายรายนามกรรมการฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้รับ
แบบตอบรับ ดังนี้ “ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้กรรมการฯ ส่งแบบตอบ
รับรองรายงานฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 หากเลยกําหนด
ดังกล่าวแล้ว ถือว่ากรรมการฯ รับรองรายงานฯ โดยไม่แก้ไข”

ที่ประชุมเห็นชอบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ โดยมีกรรมการฯ บางท่านให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม เกีย่ วข้องแล้วต่อไป
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เอกลักษณ์เป็นสิง่ ที่บุคคลภายนอกได้มองภาพรวมของมหาวิทยาลัย
แล้วสะท้อนออกมาว่า มหาวิทยาลัยมีลักษณะหรือจุดเด่นในเรื่องใดบ้าง
มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ให้ดูดีและสะท้อนถึงความ
เป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากกว่านี้ และควรเรียบเรียงข้อความ/ถ้อยคํา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สละสลวยมากขึ้น
2. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทนี่ ําเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น หลังจากนีไ้ ป
สํานักวิชาต่างๆ จะต้องไปกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับสํานักวิชา

สภาวิชาการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่อาจมีรายละเอียดเพิม่ เติมและแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของแต่ละสํานักวิชา

เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ ๔.๑
วาระที่ 4.1.1

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ขออนุมัตปิ ริญญาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2554

วาระที่ 4.1.2

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
วงเงินรวมทั้งสิ้น 366,484,000 บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินนําเสนอ
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
- อนุมัติให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ตามข้อบังคับฯ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1.5

การแต่งตั้งคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

- จัดทําคําสั่งสภา มวล. และ
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/
ส่วนการเจ้าหน้าที่ /
คณบดีสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์

วาระที่ 4.1.3

- อนุมัติปริญญาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท
จากสํานักวิชาต่างๆ จํานวน 4 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ

- อนุมัติให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
และตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2552 กล่าวคือ ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
กําหนดแนวทางและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการฯ และเสนอชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ตามจํานวนที่กําหนดไว้ แล้วนํา
เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ดํารงตําแหน่ง
คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
- ที่ประชุมได้ให้แนวทางในการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. แนวปฏิบัติหลังจากนีไ้ ป ขอให้เชิญบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น


- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการเงิน
และทรัพย์สินฯ /
ส่วนแผนงาน

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.6

การแต่งตั้งคณบดีสาํ นักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
ผู้บริหาร มาเสวนากับสภามหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อผู้บริหารจะได้นําไป
พัฒนา/ปรับปรุงการทํางานต่อไป
สําหรับในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปขอให้เชิญคณบดีสํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร์มานําเสนอวิสยั ทัศน์การบริหารงานในอีก 4 ปีขา้ งหน้า
โดยขอให้นําเอาข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้กล่าวถึง
ในการประชุมครั้งนี้ มาเป็นประเด็นในการเสวนา เช่น แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารสํานักวิชาฯ และตัวชี้วัดที่สาํ คัญ จํานวนนักศึกษาใหม่ ความสําเร็จ
ของบัณฑิตในการสอบผ่านเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
2. ขอให้อธิการบดีไปพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ
การเรียนการสอนแบบไตรภาคอย่างจริงจัง และละเอียดรอบด้าน ทัง้ นี้
หากศึกษาแล้วพบว่า เป็นระบบที่ไม่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการก็สามารถนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ ดํารง
- จัดทําคําสั่งสภา มวล. และ
ตําแหน่งคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ขอให้คณบดีสํานักวิชา
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นําเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสํานัก
วิชาฯ และเข้าร่วมเสวนากับสภามหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อคณบดีฯ จะได้นําใช้เป็นทิศทางในการบริหารงาน
สํานักวิชาฯ ต่อไป
๓. ในเบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นว่า ประเด็นการรวมหรือแยกสาขาวิชา
สหเวชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกจากกันนั้น เป็นประเด็น
ทีส่ ําคัญ เนื่องจากเจตนารมณ์เดิมของมหาวิทยาลัยฯ ต้องการบูรณาการ
2 สาขาวิชานี้ไว้ด้วยกัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น


ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/
ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.7

ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
วีระวัฒน์ มหัทธนตระกูล เป็นผู้เกษียณอายุ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.18

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทําขวัญและค่าทําศพ
พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน
พ.ศ. ....
ขอปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการชําระหนี้ของนักศึกษา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
(ร่าง) รูปแบบ และแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปี
งบประมาณ 2555

วาระที่ 4.1.9
วาระที่ 4.1.10
วาระที่ 4.1.11
วาระที่ 4.1.12

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
ขอให้มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ และสภาวิชาการ พิจารณา
หาแนวทางดําเนินการเพื่อให้ทั้ง 2 สาขาวิชาบูรณาการด้วยกันได้ แต่หาก
พิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลความจําเป็นแล้ว ไม่สามารถดําเนินการ
ตามเจตนารมณ์ที่กําหนดไว้เดิมได้ ก็ขอให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาแบ่งสาขาวิชาออกจากกัน และจัดตั้งสํานักวิชาใหม่ต่อไป
- อนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ มหัทธนตระกูล
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจ้างที่
เกีย่ วข้องต่อไป
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ
- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าทําขวัญและค่าทําศพ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นําเสนอ
- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษา
บุตรของพนักงาน พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเสนอ
- เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการชําระหนี้
ของนักศึกษา ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนําเสนอ
- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้าง
ผู้เกษียณอายุปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลนําเสนอ
- เห็นชอบรูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
และ (ร่าง) ตัวชี้วัด (KPI) สําหรับการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ประจําปี
งบประมาณ 2555 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ นําเสนอ โดยกรรมการฯ ท่านหนึ่ง มีข้อสังเกตเล็กน้อย
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนัก/คะแนนของตัวชี้วัด สําหรับการประเมินแบบ
สมดุล 4 มิติ ในมิติการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มิติการเรียนรู้และพัฒนา
และมิติการเงินและงบประมาณ


ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล/
ส่วนการเจ้าหน้าที่

- จัดทําระเบียบฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

- จัดทําระเบียบฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

- จัดทําระเบียบฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามต่อไป
- จัดทําระเบียบฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1.13

วาระการประชุม
การสรรหาอธิการบดี (วาระลับ)

สรุปผล/มติที่ประชุม
-

ระเบียบวาระที่ 4.2
วาระที่ 4.2.1

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2554)

วาระที่ 4.2.2

ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2553

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องเพื่อทราบ
การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

- อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ โดยมีข้อสังเกต
เรื่องชื่อหลักสูตร ซึ่งหากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม
ก็ขอให้ดําเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้องต่อไป

เรื่องสืบเนื่อง
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์/ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

- เห็นขอบปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ - พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
2555 ตามที่ฝา่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ
เกีย่ วข้องต่อไป

- ขอให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป (วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554)



สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



