ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑
วาระที่ ๒.2

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.๑

วาระที่ 3.2

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕6
วาระการประชุม
สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
- ไมมี
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 6/2555 โดยไมมีการแกไข
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2555
สภา มวล. ครั้งที่ 6/2555 และรายงานผล
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ว 1/2556 (กุมภาพันธ 2556)
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว 1/2556 (กุมภาพันธ โดยขอใหแกไขวันสําเร็จการศึกษา ของนางสาวศศิธร อวมคง รหัสประจําตัว
2556) และรายงานผลการดําเนินงาน
50116250 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จากเดิม “สําเร็จการศึกษาในภาค
สืบเนื่องตามมติที่ประชุม
การศึกษาที่ 2/2555 วันที่ 11 มกราคม 2556” เปน “สําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 3/2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556” ตามที่สภา
วิชาการ ในการพิจารณาระเบียบวาระเวียน ครั้งที่ ว 2/2556
(เดือนมีนาคม 2556) นําเสนอ
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
- จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาโท จากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามตอไป
ประจําปการศึกษา 2554 และประจําป
และสํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 151 คน ตามที่สภาวิชาการ
การศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
นําเสนอ
การแตงตั้งประธานกรรมการ
- เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยบุคคล - จัดทําประกาศสภา มวล. และนํา
และกรรมการบริหารงานบุคคล
ดังตอไปนี้
เสนอนายกสภา ฯ ลงนามตอไป
1. ดร.สุเมธ แยมนุน
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
2. อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการ
(ผูท รงคุณวุฒิ)
4. นายบุญรอด สิงหวัฒนาศิริ
กรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒิ)

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานสภา มวล.

สํานักงานสภา มวล.

ศูนยบริการการศึกษา/
สํานักงานสภา มวล.
สวนการเจาหนาที่/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

วาระที่ 3.3
วาระที่ 3.3.1
วาระที่ 3.3.2
วาระที่ 3.3.3

การแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการศูนย
การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชา
แพทยศาสตร
การพิจารณาแตงตั้งคณบดีสํานักวิชา
ศิลปศาสตร
การพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ

สรุปผล/มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

5. นายสุรพันธ ปุสสเด็จ
กรรมการ
(ผูท รงคุณวุฒิ)
6. ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
กรรมการ
(ผูท รงคุณวุฒิ)
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลลา ตันตโยทัย
กรรมการ
(ผูดํารงตําหนงคณบดี ผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา)
8. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค
กรรมการ
(ผูแทนจากดํารงตําแหนงหัวหนาสวนหรือ
เทียบเทา)
9. นางกาญจุรีย วองไวรัตนกุล
กรรมการ
(ผูแทนจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป)
10. รองอธิการบดีฝายปฏิบัติการบริการกลาง กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2556 เปนตนไป
- อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
- จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนําเสนอ
ดํารงตําแหนงคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
นายกสภาฯ ลงนามตอไป
4 ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2556 เปนตนไป
- อนุมัติใหแตงตั้งอาจารย ดร.เลิศชาย ศิริชัย ดํารงตําแหนงคณบดีสํานัก - จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนําเสนอ
วิชาศิลปศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16
นายกสภาฯ ลงนามตอไป
มีนาคม 2556 เปนตนไป
- อนุมัติใหแตงตั้งอาจารย ดร.วันสุรีย พรหมภัทร ดํารงตําแหนง
- จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนําเสนอ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
นายกสภาฯ ลงนามตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2556 เปนตนไป

๒

ผูรับผิดชอบ

สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่
สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่
สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่

วาระที่ 3.3.4
วาระที่ 3.4

วาระที่ 3.5

วาระการประชุม
การพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ขออนุมัติจางรองศาสตราจารยถนอมจิต
สุภาวิตา เปนผูเกษียณอายุปฏิบัติงานตอไป
ในมหาวิทยาลัย

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

สรุปผล/มติที่ประชุม
- อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาวี ขําวิจิตร ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2556 เปนตนไป
1. อนุมัติใหจางรองศาสตราจารยถนอมจิต สุภาวิตา เปนผูเกษียณอายุ
ปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจางที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลนําเสนอ
2. ขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาทบทวนระเบียบฯ
หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องการขยายอายุการเกษียณอายุ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เชน จากเดิม 60 เปน อาจไมเกิน 65 ป
เปนตน และเรื่องการจางผูเกษียณอายุตอไปในมหาวิทยาลัย ขอใหยึดถือ
เกณฑภาระงานที่มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหปฏิบัติเปนหลักสําคัญ
มากกวาเกณฑอายุ โดยไมจําเปนตองใชเกณฑเดียวกันกับของทางราชการ
3. ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหสํานักวิชาเภสัชศาสตรมีการพัฒนาและขยาย
ขอบเขตในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยไปสูการผลิตยา/ตํารับยาสมัยใหม
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนดานเภสัชกรรมใหกับประเทศไทยไดมากกวาการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปทํางานในลักษณะของการจําหนายยา หรือการตรวจ
คุณภาพยาอยางที่เปนอยูในปจจุบัน
1. อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหคณาจารยดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน 5 ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอ ดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2553
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เอกวรางกูร ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2555
3) อาจารยวริษฐ วิปุลานุสาสน ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2554
4) อาจารย ดร.วรางคณา จุงลก ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2555
๓

เรื่องสืบเนื่อง
- จัดทําคําสั่งสภา มวล. และนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามตอไป

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

สวนการเจาหนาที่
สวนการเจาหนาที่

สํานักวิชาเภสัชศาสตร

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

สวนการเจาหนาที่

วาระการประชุม

วาระที่ 3.6

การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
5) อาจารย ดร.ศศิธร ธนะภพ ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
2. ในการประชุมครั้งตอไป ขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลจํานวนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขา/สํานักวิชาของ มวล.
3. ที่ประชุมไดใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ
อาทิเชน
3.1 หากเปนไปไดมหาวิทยาลัยควรเรงรัดใหมีการดําเนินการ เพื่อขอ
อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหรวดเร็วขึ้น เนื่องจากบางกรณี อาจมี
ผลกระทบตอผูขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และนําไปสูการ
ฟองรองได
3.2 เนื่องจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ไดมีการมอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใหใชเกณฑ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ ก.พ.อ. ซึ่งเปนเกณฑที่ใชสําหรับหนวยงาน
ราชการ แตสําหรับ มวล. ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สามารถ
พิจารณากําหนดเกณฑประเมินผลงานทางวิชาการที่สูงกวาเกณฑ ก.พ.อ.
ได ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของ มวล.
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ของมหาวิทยาลัย เปนคณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย
เกีย่ วของตอไป
อีกคณะหนึ่ง มีองคประกอบ ดังนี้
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
เปน ประธานกรรมการ
2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาดานการบริหาร
ความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 คน เปน กรรมการ
3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
ความเสี่ยงในหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน
เปน กรรมการ
๔

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหารมหาวิทยาลัย/
สวนแผนงาน/สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

วาระที่ 3.7

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
ความเสี่ยงในหนวยงานภาคเอกชน จํานวน 1 คน เปน กรรมการ
5) อธิการบดี เปน กรรมการ
6) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปน เลขานุการ
7) หัวหนาสวนแผนงาน/เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลดานการบริหาร
ความเสี่ยง เปน ผูชวยเลขานุการ
2. แตงตั้งใหนายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ และมอบหมายใหนายนนทพล
นิ่มสมบุญ ไปหารือรวมกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
3. ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดทํา (ราง)ระเบียบฯ วาดวย การกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
(ราง) ขอบังคับฯ วาดวยระบบความกาวหนา
- ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหมีระบบความกาวหนาในอาชีพ
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัย
เกีย่ วของตอไป
บริหารทั่วไป
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเสนอ โดยขอใหมหาวิทยาลัย
นําขอสังเกตในประเด็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาปรับปรุง (ราง) ขอบังคับฯ
เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
1. ขอใหพิจารณากําหนดชื่อตําแหนงใหมใหเหมาะสมมากขึ้น
และไมใหมีชื่อตําแหนงซ้ํากับบุคลากรในสายวิชาการ ซึ่งไดกําหนดเปน
“เชี่ยวชาญ” “เชี่ยวชาญพิเศษ” ไวแลว
2. ขอใหพิจารณากําหนดเกณฑ/วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ในสวนของการ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับ มวล. เชน เมื่อครบวาระ 3 ป แลวบุคคลเหลานี้ จะมีสถานภาพอยางไร
หรือมีตําแหนงอื่นรองรับหรือไม อยางไร เปนตน
3. เนื่องจากจะมีความเชื่อมโยงกันในกรณีที่พนักงาน ซึ่งมีตําแหนงใน
เสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ และมีตําแหนงบริหารจัดการควบคูกันไปดวย
ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจนและ
เหมาะสม รวมถึง เรื่องการกําหนดคาตอบแทนในแตละตําแหนงดวย
๕

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล/สวนการเจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 3.8

การพัฒนาระบบโครงสรางหนวยงานของ
สํานักวิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พ.ศ. 2535

วาระที่ 3.9

รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ สําหรับงวด 3 เดือน (ตุลาคม
2555 - ธันวาคม 2555)

วาระที่ 3.10

ขอขยายกรอบวงเงินลงทุน และผลการ
คัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทดแทนรายเดิมที่บอกเลิกสัญญา

วาระที่ 3.11

ขออนุมัติใชเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
สมทบโครงการสรางศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

สรุปผล/มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

ผูรับผิดชอบ

1. อนุมัติใหมีการกําหนดสาขาวิชาของสํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาการจัดการ และสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ
2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะมีการแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา ขอให
มหาวิทยาลัยไปพิจารณากําหนดขอบเขตภาระงานของหัวหนาสาขาวิชา
การติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน หรือ
ผลประโยชนเกื้อกูลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม แลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาสตอไป
- รับทราบรายงานทางการเงินฯ ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินนําเสนอ โดยมีขอสังเกตในประเด็นตางๆ อาทิเชน
(1) การปรับรูปแบบ/แนวทางในการจัดทํารายงานฯ เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งตอๆ ไป (2) การนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาตามแผนในแตละไตรมาสกําหนดเปาหมายไวอยางไร และผลที่
เกิดขึ้นในไตรมาสนั้นเปนอยางไร เปนตน

นําเสนอนายกสภาฯ พิจารณา
ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย
และดําเนินการเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตอไป

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

สวนการเงินและบัญชี

- ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. อนุมัติใหขยายกรอบวงเงินลงทุน จากวงเงิน 500 ลานบาท เปน
600 ลานบาท ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
นําเสนอ
2. รับทราบผลการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุน ราย บลจ. กสิกรไทย
จํากัด เปนบริษัทจัดการลงทุน (แทน บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด
ที่บอกเลิกสัญญา) ในกรอบวงเงิน 300 ลานบาท และ บลจ. กรุงศรี จํากัด
ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูเดิม ในกรอบวงเงิน 300 ลานบาท
- ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. อนุมัติใหใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยสมทบดําเนินการโครงการจัดตั้ง
ศูนยการแพทยจากเดิมในวงเงิน 246,252,900 บาท (ซึ่งประกอบดวย
คากอสรางฯ จํานวน 240,324,900 บาท และคาควบคุมงาน อีกจํานวน

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

สวนการเงินและบัญชี

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย/
สวนการเงินและบัญชี

๖

สํานักงานสภา มวล.

อธิการบดี/หนวยพัฒนา
องคกร/สํานักวิชา

วาระการประชุม

วาระที่ 3.12

สรุปผล/มติที่ประชุม
5,928,000 บาท) เปนในวงเงินทั้งสิ้น 361,490,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม
จํานวน 115,237,100 บาท ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินนําเสนอ
๒. อนุมัติใหใชเงินสะสมจากกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระผูกพัน จํานวน
ที่เพิ่มขึ้นตามมติขอ 1. ขางตน สมทบเพิ่มเติมในรายการคาใชจาย
ดังตอไปนี้
2.1 สมทบเปนคากอสรางศูนยการแพทย จํานวน
83,375,100 บาท
2.2 สมทบเปนคาควบคุมงานกอสรางศูนยการแพทย จํานวน
31,862,000 บาท
๓. ที่ประชุมไดใหแนวทางในการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ ขอให มหาวิทยาลัยพิจารณาแบบการกอสรางอาคาร
ศูนยการแพทยอยางละเอียดและใกลชิด เพื่อไมใหเกิดปญหากับอุปกรณ
ทางการแพทยที่เปนอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจจะเสียหายไดหากวางบนพื้นที่มี
ความชื้น
3.2 เนื่องจากการใชเงินสะสมจากกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระผูกพัน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนยการแพทย มีผลทํา
ใหเงินสะสมลดลงของมหาวิทยาลัยในสภาพที่นาเปนหวง ดังนั้น ขอให
มหาวิทยาลัยนําเรื่องการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันกับเรื่องแผนยุทธศาสตร มวล.
ในวาระที่ 5.1
โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มเติมภายใน
- ขอใหนําเรื่องนี้กลับไปทบทวน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง
พื้นที่ฟารมมหาวิทยาลัยและพื้นที่วารายรอบ หนึ่ง ทั้งนี้ โดยหลักการดังกลาวสภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนชองทางในการ
มหาวิทยาลัย จํานวน 500 ไร
หารายไดใหแกมหาวิทยาลัยและเห็นควรใหมีการขยายการลงทุนเพื่อใช
ที่ดินของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนตามที่คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสินนําเสนอ แตเนื่องจากเปนเรื่องนี้เปนเรื่องวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองทบทวนผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา
และควรจัดทําแผนดําเนินงานในทุกดานที่จะลงทุนตอไปใหละเอียดรอบคอบ
๗

เรื่องสืบเนื่อง

- ขอใหฝายบริหาร นําเอา
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในประเด็น
ตาง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการประชุมครั้ง
ตอไป

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร มวล.

วาระการประชุม

วาระที่ 3.13

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหง
และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พ.ศ. 2557 - 2559

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตร
การเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย
นัดพิเศษ ในวันที่ 10 และ 11 มีนาคม
2556 ออกไปกอน
กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2556
เรื่องอื่น ๆ
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบปที่ 21

วาระที่ 5.2
วาระที่ 5.3
ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ ๖.๑

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
ซึ่งเปนการลงทุนในลักษณะของโครงการใหญ ดังนั้น ขอใหนําเรื่องนี้เขาไป
ผสมผสานใหอยูในเรื่องการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมอยู
ในเรื่องแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว เห็นวาการกําหนดจํานวนแหงและระยะเวลา
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
เกีย่ วของตอไป
มหาวิทยาลัยยังเปนปญหาในขอกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยฯ
ไมสามารถออกระเบียบ/ขอบังคับฯ ในเรื่องดังกลาวได เพราะจะขัดกับ
พรบ. มวล. พ.ศ. 2535 ดังนั้น ขอใหนําสงเรื่องนี้เสนอใหคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็น กอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัย/
สวนการเจาหนาที่

- ขอใหนําเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป หรืออาจนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้
เปนการเฉพาะ โดยขอใหอธิการบดีนําเรื่องการเงินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาไวในวาระที่ 3.11 ขางตน มารวม
พิจารณาในคราวเดียวกันดวย

-

-

- รับทราบ

-

-

- รับทราบ

-

-

- รับทราบการกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
ในวันเสารที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เปนตนไป

-

-

-

-

- รับทราบกําหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ครบปที่ 21 ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๘

(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูสรุปมติที่ประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน บัณฑิตย)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม

๙

