ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑
วาระที่ ๒.2

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ ๔.๑
วาระที่ 4.1.1

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ 5/ 2554 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕๔
วาระการประชุม
สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายกสภา มวล. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี มวล. ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554
2. ขอต้อนรับ ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒขิ อง มวล. แทน นายไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554
3. ขอต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มวล. / เลขานุการสภา ฯ
คนใหม่ ได้แก่ ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 4/2554 โดยไม่แก้ไข
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2554
สภา มวล. ครั้งที่ 4/2554 และรายงานผล
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียน
รับรองรายงานผลมติเวียนสภา มวล. ครั้งที่ ว. 2/2554 โดยแก้ไขหน้าแรก
สภา มวล. ครั้งที่ ว. 2/2554
คือ ให้นําชื่อ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ จากเดิม อยู่ในหัวข้อ รายนาม
(พฤศจิกายน 2554)
กรรมการที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ไม่ได้รับแบบตอบรับกลับ ไปใส่ไว้ในหัวข้อ
รายนามกรรมการทีต่ อบรับการพิจารณา
เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี
เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ขออนุมัตปิ ริญญาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา อนุมัติปริญญาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสํานักวิชา
จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
ประจําปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม
พยาบาลศาสตร์ จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาเอก จากสํานักวิชา
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ คน ตามที่ สภาวิชาการเสนอ โดยมีข้อสังเกต
เรื่องบทคัดย่อของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในกรณีที่เป็นไปได้
ในการนําเสนอบทคัดย่อในครั้งต่อๆ ไป บทคัดย่อควรสะท้อนสิ่งที่เป็น
นวัตกรรมทางความคิดซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในการศึกษาระดับปริญญาเอก
ดังนั้น ในกรณีทผี่ ู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกควรปรับบทคัดย่อให้
มีความเหมาะสมมากขึ้น และสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด

ผู้รับผิดชอบ
-

สํานักงานสภา มวล.

สํานักงานสภา มวล.

ศูนย์บริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล.

วาระที่ 4.1.2

วาระที่ 4.1.3

วาระการประชุม
การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2554

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน มวล.

สรุปผล/มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
3. ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
4. ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ จากตัวแทนสภาวิชาการ)
5. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
2. อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
3. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธุ์
กรรมการ
(กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการ
(กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
5. ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)
6. ศ.ไพจิตร โรจนวานิช
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)
7. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)



เรื่องสืบเนื่อง
จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ/
สํานักงานสภา มวล.

จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป

ส่วนการเงินและบัญชี/
สํานักงานสภา มวล.

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มวล.

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม
กรรมการ
(รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ)
9. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ
(รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ)
10. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. หัวหน้าส่วนแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. ประกอบด้วยบุคคล
1. ประสานงานเชิญบุคคลทีส่ ภา ฯ
ดังต่อไปนี้
อนุมัติให้แต่งตั้งเป็นประธาน
1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
ประธานกรรมการ
และกรรมการ ฯ เพื่อตอบรับ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ฯ
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ 2. จัดทําประกาศสภา ฯ เรื่อง
(กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
3. ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
กรรมการ
กิจการ มวล. แล้วนําเสนอ
(กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
4. ดร.วีระชัย ณ นคร
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
5. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒภิ าครัฐและเอกชน)
6. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒภิ าครัฐและเอกชน)
7. นายวัชรา หงส์ประภัศร
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
8. นายรุจาธิตย์ สุชาโต
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
9. ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
10. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)


ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานสภา มวล.

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.5

การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํา มวล.

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
11. นพ.ประวิง เอื้อนนทัช
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
12. นายมงคล ธีระนานนท์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
13. นพ.สมชัย นิจพานิช
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
14. นายพิชัย บุณยเกียรติ
กรรมการ
(ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
15. นายอภินันท์ เชาวลิต
กรรมการ
(ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
16. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
กรรมการ
(ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
17. นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล
กรรมการ
(นักศึกษาเก่าของ มวล.)
18. อาจารย์สุขุมาล กล่ําแสงใส
กรรมการ
(นักศึกษาเก่าของ มวล.)
19. น.ส.ภัทรมน ทองในแก้ว
กรรมการ
(นักศึกษาเก่าของ มวล.)
20. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ (ผู้บริหาร มวล.)
กรรมการ
21. ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล (ผู้บริหาร มวล.)
กรรมการ
22. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
ประธานกรรมการ
1. ร้อยตรีวิจติ ร อยู่สภุ าพ
2. นายวัชรา หงส์ประภัศร
กรรมการ
3. นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ
กรรมการ
4. นายสุวรรณ ชนะสงคราม
กรรมการ
5. ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
กรรมการ


ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานสภา มวล.

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.6

วาระที่ 4.1.7

วาระที่ 4.1.8

สรุปผล/มติที่ประชุม
6. อาจารย์รตั นสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
กรรมการ
7. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค
กรรมการ
8. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
9. นิติกร ส่วนสารบรรณและอํานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสมโภชน์ มุสิกธรรม)
การแต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม
1. อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ
ของ มวล. และคณะกรรมการสรรหากรรมการ 2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ
การตรวจสอบภายใน การบริหารกิจการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การติดตามและประเมินผล ด้านกฎหมายและระเบียบบริหาร
หน่วยงานในกํากับของรัฐ จํานวน 4 คน เพื่อเสนอสภา ฯ แต่งตั้ง
เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ
โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
เป็นประธานกรรมการ
(ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ)
2) ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์
เป็นกรรมการ
(ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน)
3) อธิการบดี
เป็นกรรมการ
4) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการ
ขอความเห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งตั้ง เห็นชอบในหลักการ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจํา
ประจําสภาฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจําของสภา ฯ อีกชุดหนึ่ง โดยขอให้
มวล.
อธิการบดี และรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการสภา ฯ พิจารณาจัดทํา (ร่าง)
อํานาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ฯ แล้วนําเสนอสภา ฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ อาจารย์ ดร.ณรงค์ บุญสวยขวัญ
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตัง้ แต่วันที่ 25
มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป


เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

1. นัดประชุมคณะกรรมการ
สํานักงานสภา มวล.
สรรหา ฯ เพื่อสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
๒. เมื่อคณะกรรมการสรรหา ฯ
ได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
4 คน แล้ว ให้จัดทําประกาศ
สภา ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ฯ แล้วนําเสนอ
นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

อธิการบดี/
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภา ฯ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระที่ 4.1.9

วาระการประชุม
ขอความเห็นชอบในหลักการให้ผู้เกษียณ
อายุตําแหน่งอาจารย์ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วาระที่ 4.1.10

การขอยกเว้นการใช้ข้อบังคับ มวล. ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548

วาระที่ 4.1.11

(ร่าง) ข้อบังคับ มวล. ว่าด้วย สโมสร
วลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
งบการเงิน มวล. ประจําปีงบประมาณ
2554

วาระที่ 4.1.12

สรุปผล/มติที่ประชุม
ขอให้ มวล. นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาจัดทํา (ร่าง)
ระเบียบ ฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์/วิธปี ฏิบัติในเรื่องนี้ให้ชัดเจน อาทิเช่น
1. อาจารย์ที่จะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้นั้น จะต้องเป็นอาจารย์
ที่เกษียณอายุจาก มวล. เท่านั้น หรือจะรวมถึงอาจารย์ที่เกษียณอายุจาก
มหาวิทยาลัยอื่นด้วย
2. ผลงานทีจ่ ะนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ควรเป็นผลงานที่ได้
จัดทําขึ้นในขณะที่เป็นอาจารย์ ใน มวล. เท่านั้น
ขอให้สภาวิชาการ จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อความ อีกวรรคหนึ่ง ต่อท้าย ข้อ 8.2.1 เช่น
“กรณีทมี่ ีเหตุผลความจําเป็น และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามทีก่ ําหนด
ในข้อ 8.2.1 ได้ ให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้ง
สภา มวล. ทราบ” ทั้งนี้ นอกจากสํานักวิชาแพทยศาสตร์ที่มีความเป็นต้อง
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน 5 หน่วยวิชาแล้ว อาจจะมีสํานักวิชาอื่น ๆ
ที่มีความจําเป็นต้องให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เกินกว่าที่กําหนดไว้ด้วย
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย สโมสรวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ตามที่ มวล. นําเสนอ
เห็นชอบงบการเงิน ฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นําเสนอ
โดยมีความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิเช่น
1. ฝ่ายบริหาร มวล. ได้แจ้งให้ทราบว่า หลังจากนี้จะมีการนําเอาตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ของ มวล. ไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้วยกัน
2. ตัวชี้วัดที่สําคัญอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่จะนําไปสู่การเปรียบเทียบ/จัดอันดับ
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property) ดังนั้น มวล. ควรเริ่มจัดเก็บข้อมูลว่า มวล. ได้สร้างทรัพย์สิน
ทางปัญญา และได้นําไปหาประโยชน์แล้ว มากน้อยเพียงใด
3. คณะกรรมการ ฯ ให้ความสนใจเป็นกรณีพเิ ศษว่ากิจกรรมต่าง ๆ
ที่ มวล. ดําเนินการอยูม่ ีความเพียงพอ/สมดุลกับทรัพย์สิน และค่าเสือ่ ม
ราคา หรือไม่ โดยคณะกรรมการ ฯ เห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมบางอย่าง
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ มวล. มากขึ้น เช่น ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เป็นต้น


เรื่องสืบเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
คณะกรรมการ
เกี่ยวข้องต่อไป แล้วนําเสนอสภา ฯ บริหารงานบุคคล/
เพื่อพิจารณาต่อไป
ส่วนการเจ้าหน้าที่

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สภาวิชาการ

จัดทําระเบียบ ฯ และนําเสนอ
นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักงานสภา มวล.
อธิการบดี/
ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.13
วาระที่ 4.1.14

วาระที่ 4.1.15

สรุปผล/มติที่ประชุม
4. มวล. ควรประมาณการค่าใช้จ่าย และรายได้ ระยะ 5 ปี ข้างหน้า
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งควรระมัดระวังเนื่องจากมีแนวโน้มสูง
ขึ้นในอัตราที่เร็วมาก ทั้งนี้ เพื่อจะได้วางยุทธศาสตร์ดา้ นการเงิน ต่อไป
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2553
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ตามที่ คณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานของ มวล. ประจําปี
ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ นําเสนอ โดยขอให้อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ๒๕๕๔
นําเอาจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ ไปปรับปรุง
พัฒนา และใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ มวล. ต่อไป
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เห็นชอบ งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวงเงินงบประมาณ
1,463,120,400 บาท โดยมีความเห็น/ข้อสังเกต อาทิเช่น
1. การที่ มวล. นําเงินสะสม ประมาณ 241 ล้านบาท มาจัดสรรเป็น
รายจ่ายในปีงบประมาณ 2555 แสดงว่า อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
ภายใน มวล. และเมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายแล้ว พบว่ามีจํานวน
เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ จากงบรายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2554 และ 2553
รวมค่าใช้จ่าย 1,053 ล้านบาท และ 1,129 ล้านบาท ตามลําดับ และ
ปี 2555 มีแผนรายจ่าย 1,463 ล้านบาท โดยเฉพาะงบดําเนินการ
ซึ่งปี 2555 สูงกว่าปี 2554 กว่า 100 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ผลผลิตไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ดังนั้น ควรปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลง
เพื่อให้สมดุลกับงบประมาณรายรับ มิฉะนั้น จะต้องนําเงินสะสมของ มวล.
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้
2. หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัว
ในการดําเนินงานของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ขอให้แยกงบประมาณในส่วน
ของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ออกจากงบประมาณโดยภาพรวมของ มวล. หลังจาก
นั้น ค่อยดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ว่า ยังเพิม่ สูงขึน้ หรือไม่ อย่างไร
3. หลังจากที่ มวล. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล (เงินอุดหนุน
ทั่วไป) แล้ว มวล. โดยการอนุมัติของสภาฯ สามารถปรับ/แก้ไขงบประมาณ
ประจําปีฯ ได้อีก (ยกเว้นงบก่อสร้าง)


เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
นํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ
เวียนแจ้งให้ฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของ มวล. ทราบ ต่อไป

ส่วนส่งเสริมวิชาการ/
สํานักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
อธิการบดี/
สํานักงานสภา มวล.

นําความเห็นและข้อสังเกต ตามที่
อธิการบดี/ส่วนแผนงาน
ที่ประชุมให้ไว้ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.16

วาระที่ 4.1.17

วาระที่ 4.1.18
ระเบียบวาระที่ 4.2
วาระที่ 4.2.1
วาระที่ 4.2.2
วาระที่ 4.2.3

การพบปะระหว่างผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ระดับคณบดีเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของ
การบริหารงานในอีก 4 ปี ข้างหน้า
ของคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพบปะระหว่างผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ระดับคณบดีเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของ
การบริหารงานในอีก 4 ปีข้างหน้า
ของคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์

สรุปผล/มติที่ประชุม
4. เนื่องจากในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนของงบประมาณ
รายรับ/รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 เท่านั้น ดังนั้น หลังจากนี้
ขอให้อธิการบดีจัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ มวล. และแผน
ปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555 แล้วนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
ขอให้นําไปบรรจุเป็นวาระการประชุมสภา มวล. ครัง้ ต่อไป

รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น
1. การจัดทํา Road Map ที่ชัดเจน
2. การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่บูรณาการระหว่าง
สํานักวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. การสนับสนุน/ช่วยเหลือนักวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมถึงแหล่งทุนวิจัย
4. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (LAB) เพื่อให้บริการแก่สังคม และหารายได้
เข้า มวล.
5. การมี Health Profile ของภาคใต้ที่ชัดเจน
การขึน้ เงินเดือนประจําปีงบประมาณ 2555
ของอธิการบดี (วาระลับ)
เรื่องพิจารณาทักท้วง
สรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รับทราบสรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัด
(Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษา
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
นอกสถานที่ตั้ง
ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
อนุมตั ิ
(หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)


เรื่องสืบเนื่อง

-

ผู้รบั ผิดชอบ

คณบดีสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์/
สํานักงานสภา มวล.

นําข้อเสนอแนะตามที่ที่ประชุมให้ไว้ คณบดีสํานักวิชา
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน
สหเวชศาสตร์และ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาธารณสุขศาสตร์

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนการเจ้าหน้าที่

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ศูนย์วิทยบริการ มวล.
จ.สุราษฎร์ธานี

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาแพทยศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระที่ 4.2.4
วาระที่ 4.2.5
วาระที่ 4.2.6
วาระที่ 4.2.7
วาระที่ 4.2.8
วาระที่ 4.2.9
วาระที่ 4.2.10
วาระที่ 4.2.11
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1
วาระที่ 6.2
วาระที่ 6.3

วาระการประชุม
ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ มวล. ประจําปีงบประมาณ
2554
เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่ม)ี
เรื่องเพื่อทราบ
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มวล.
การแต่งตั้งผู้บริหาร มวล.
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ลาออก
จากการเป็นพนักงาน มวล.

สรุปผล/มติที่ประชุม
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
เห็นชอบ

เรื่องสืบเนื่อง
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิชาศิลปศาสตร์/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักวิชาการจัดการ/
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สํานักงานสภา มวล.

-

-

-

รับทราบ การโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภา ฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ ของ มวล. แทน นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
รับทราบ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
รับทราบ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มวล. และมีผลทําให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภา มวล. ซึ่งเลือกจาก
กรรมการสภาวิชาการ

-

-

-

-

-

-

วาระที่ 6.4
วาระที่ 6.5
ระเบียบวาระที่ 7
วาระที่ 7.1

วาระการประชุม
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิชาการ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ 5
การกําหนดวันประชุมสภา มวล.
ครั้งที่ ๑/255๕
เรื่องอื่น ๆ
พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี

สรุปผล/มติที่ประชุม
รับทราบ กําหนดการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ
“วลัยลักษณ์” ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ มวล.
รับทราบ การกําหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๑/255๕ ในวันเสาร์ที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่องสืบเนื่อง
-

ผู้รับผิดชอบ
-

-

-

อนุมัติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยคําแนะนําของอธิการบดี
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม

จัดทําคําสั่งสภา มวล. เรื่อง แต่งตัง้
รองอธิการบดี และนําเสนอนายก
สภา ฯ ลงนามต่อไป

2. ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล เป็น รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง
4. ศ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
5. รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สํานักงานสภา มวล.

