
  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8 หนา ๑ 

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8  เมื่อวันเสารที่ 12 กันยายน 2558  เวลา 09.00 – 14.15 น. 
 

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

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 4/2558 

 
     รบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่4/2558  โดยไมมีการแกไข 

 
- 

 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  2.2 การรับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ว 2/2558 (กรกฎาคม 2558) 

    รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ว 2/2558  
โดยไมมีการแกไข 

- สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  2.3 การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย  
ครั้งพิเศษ/2558 (29 สิงหาคม 2558) 

    รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งพิเศษ/2558  โดยไมมีการแกไข - สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อพิจารณา 
เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานตอไป 
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย 

       
 
     1. อนุมัติใหจาง ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร เปนผูเกษียนอายุปฏิบัติงาน
ตอไปในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 2 ป 21 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่  21 ตุลาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขการจาง 
ขอบเขตภาระงาน และคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นําเสนอ   
     2. อนุมัติใหจาง รศ.นพ.วิบูลย  ฤทธิทิศ เปนผูเกษียนอายุปฏิบัติงาน
ตอไปในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 7 เดือน 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีเงื่อนไขการจาง 
ขอบเขตภาระงาน และคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
นําเสนอ 
     3. อนุมัติใหจาง รศ.นพ.วีรวัฒน มหัทธนตระกูล เปนผูเกษียนอายุ
ปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 11 เดือน 26 วัน ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมีเงื่อนไข
การจาง ขอบเขตภาระงาน และคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล นําเสนอ 

 
 
- พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน        
ที่เกี่ยวของตอไป 

 
 
ส วนการเจ าหน าที่ / 
คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.1.2 ขออนุมัตินําเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ไปลงทุนเพิ่ม 

 

     1. อนุมัติใหเพิ่มกรอบวงเงินการลงทุนอีก จํานวน 100 ลานบาท 
(รวมเปนกรอบวงเงินการลงทุน ทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท) ตามที่
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 
     2. อนุมัติใหเพิ่มสัดสวนการลงทุนของบริษัทจัดการกองทุน โดยมี
เงื่อนไขการลงทุนที่มีตราสารทุน ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินการลงทุน 
เปนไมเกินรอยละ 15 ของวงเงินลงทุน ตามที่คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน นําเสนอ 

- พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน        
ที่เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน/ 
สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่ 3.1.3 ขออนุมัติเพิ่ม-ลดวงเงินเพื่อใหบริษัทหลักทรัพย 
จัดการกองทุนบริหาร 

 

     1. อนุมัติใหเพิ่มวงเงินเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด 
บริหารเพิ่มเติม บริษัทละ 100 ลานบาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน นําเสนอ 
     2. อนุมัติใหลดขนาดกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกรุงศรี จํากัด จํานวน 100 ลานบาท ตามที่คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน นําเสนอ 

- พิ จ า ร ณาดํ า เ นิ นกา ร ในส วน        
ที่เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน/ 
สวนการเงินและบัญชี 

ระเบียบวาระที่ 3.2 
วาระที่ 3.2.1 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การแตงตั้งคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร 
และสาธารณสุขศาสตร    

 
     อนุมัติใหแตงตั้ง ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต ดํารงตําแหนงคณบดีสํานักวิชา
วิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง            
4 ป  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป       

 
- จั ดทํ าปร ะ กาศคํ า สั่ ง ฯ  แ ละ
นําเสนอนายกสภา มวล. ลงนาม
ตอไป 

 
สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่ 
 

วาระที่ 3.2.2         (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยเครื่องแบบของพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. .... 

    อนุมัติ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นําเสนอ ทั้งนี้ 
ขอใหมหาวิทยาลัยทําความเขาใจกับพนักงานถึงสภาพการบังคับใชของ
ขอบังคับนี้วา พนักงานจะแตงเครื่องแบบใด ในโอกาสใด  

- จัดทําขอบังคับฯ และนําเสนอ
นายกสภา มวล. ลงนามตอไป 

สํานักงานสภา มวล./ 
สวนการเจาหนาที่ 

วาระที่ 3.2.3         (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 

   ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหาร 
งานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ใหม  โดยมีประเด็นที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
     1. ขอใหใชหลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เปนหลัก  โดยเฉพาะหลัก “เขายากออกงาย” และ “ความเปนธรรม” 
ไมใชอางอิงระบบราชการ  

- พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง
ที่ที่ประชุมไดใหไว  แลวนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา              
ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 
 

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล/ 
สวนการเจาหนาที่ 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
      2. ขอใหพิจารณากําหนดรายละเอียดในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
โดยเฉพาะขอหามปฏิบัติทางวินัยและความผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีความ
เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น  
      3. ขอใหพิจารณาความเหมาะสมในการปรับแกไข โทษทางวินัย            
จากเดิม มี 3 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) งดบําเหน็จความชอบ และ           
(3) ปลดออก  แกไขเปน  มี 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน     
(3) งดบําเหน็จความชอบ (4) ปลดออก  และ (5) ไลออก 

 

วาระที่ 3.2.4 (ราง) ระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณ การรองทุกข 
และการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกข  
พ.ศ. .... 

    1. อนุมัติ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการอุทธรณ การรองทุกขฯ พ.ศ. .... 
โดยขอใหพิจารณาปรับแกไขในประเด็นตาง ๆ  สรุปไดดังนี้ 
         1.1 หมวด 1 บททั่วไป  ขอให เพิ่มหลักการ เหตุผล และ
วัตถุประสงคในการออกระเบียบฯ นี้ ไวเปนขอแรก แลวปรับขอ 1 ขอ 2 
ขอ 3 ... เดิม เปนขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ... ตามลําดับ 
         1.2 หมวด 2 ขอใหปรับแกไของคประกอบของคณะกรรมการฯ 
ใหมเปนดังนี้ 
              (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ 
              (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนสี่คน  จะตองเปน         
ผูที่มีประสบการณดานกฎหมายสองคน  (โดยหนึ่งคนตองมีความรู 
ดานกฎหมายปกครอง)  ดานรัฐศาสตรหนึ่งคน   ดานการบริหารจัดการ
องคการและ/หรือการบริหารทรัพยากรมนุษยหนึ่งคน   
              (3) กรรมการซึ่งมาจากพนักงานสายวิชาการหนึ่งคน และ
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปหนึ่งคน เปนกรรมการ 
              (4) รองอธิการบดีที่กํากับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
เปนเลขานุการ  
              (5) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนผูชวยเลขานุการ 
      คุณสมบัติ การสรรหา และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) 
ใหเปนไปตามประกาศที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 - ปรับแกไข (ราง) ขอบังคับฯ แลว
นําเสนออธิการบดี และ ศ.ดร.คณิต           
ณ นคร เพื่อพิจารณา และนําเสนอ
นายกสภา มวล. เพื่อพิจารณาและ
ลงนามตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสภา มวล./ 
สวนการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8 หนา ๔ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
       1.3 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ตามขอ 8 (5) ใหแกไขใหม 
เปน “รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย” 
       1.4 ปรับขอความในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการฯ โดยจะตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน 
แลวจึงมีผลผูกพันคูกรณี ผูบริหาร และผูบังคับบัญชา 
       1.5 ขอใหรวมขอ 11 และขอ 13 ไวดวยกัน 
       1.6 ขอ 18 เดิม “ผูประสงคจะอุทธรณอาจขอตรวจหรือคัดรายงาน
การสอบสวน”  แกไขเปน “ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัด
รายงานการสอบสวน” 
    2. อนุมัติใหแตงตั้ง  ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
ผูทรงคุณวุฒิ) เปนประธานกรรมการฯ ตามระเบียบฯ ฉบับใหม 
    3. มอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทํา (ราง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา และการไดมา          
ซึ่งกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ แลวนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
หลังจากนั้นใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและลงนาม
รวมถึงดําเนินการสรรหากรรมการฯ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง
ที่ที่ประชุมใหไวตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่ 3.2.5 ขออนุมัติขยายวงเงินวิธีตกลงราคาเปนกรณีพิเศษ
ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น 

    อนุมัติใหขยายวงเงินวิธีตกลงราคาเปนกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจระยะสั้น โดยกําหนดใหซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง จากวงเงินไมเกิน 
300,000 บาท เปนวงเงินไมเกิน 500,000 บาท  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 
กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
ทันตามกําหนดเวลาตามมาตรการภาครัฐ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่  
เกี่ยวของตอไป 
 
 

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน/ 
สวนพัสดุ 

ระเบียบวาระที่ 4     
วาระที่ 4.1         

เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
   อนุมัติแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น  1,446,523,200 บาท  ตามที่ มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่  
เกี่ยวของตอไป 
 

 
อธิการบดี/ 
สวนแผนงาน 

วาระที่  4.2 
 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

    ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  - สํานักงานสภา มวล. 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8 หนา ๕ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 
วาระที่  5.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
นายสุวรรณ ชนะสงคราม ขอลาออกจาก 
กรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ  

 
      รับทราบ การลาออกจากกรรมการอุทธรณฯ ของนายสุวรรณ              
ชนะสงคราม  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

 
- 

 
สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่  5.2 รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี   อธิการบดีจะไดรายงานผลฯ ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งตอไป -  
วาระที่  5.3 รายงานความคืบหนาในการกอสรางอาคารศูนย

การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
    รับทราบ   

วาระที่  5.4  สร ุป ผลก าร ร ับน ักศ ึกษา ร ะ ด ับป ร ิญญาต รี 
ประจําปการศึกษา 2558 

    รับทราบ   

วาระที่  5.5  รายงานงบการเงิน ปงบประมาณ 2556  และ
ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

    รับทราบ   

วาระที่  5.6 
 

การปร ับปร ุงร ายละเอียดของหลักสูต รตาม
ขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) 

     รบัทราบ - สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่  5.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง
หลักสูตร 

    รับทราบ   - สภาวิชาการ/ 
สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่  5.8 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2559    

    รับทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
งบประมาณ 2559  ดังนี้ 
    - ครั้งที่ 6/2558 วันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 7/2558 วันเสารที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 1/2559 วันเสารที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 2/2559 วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 3/2559 วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
    - ครั้งที่ 4/2559 วันเสารที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. 

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 6   
วาระที่  6.1 

เรื่องอื่น ๆ 
การสงเอกสารที่เกี่ยวของกับกรณีที่พนักงานของ
มหาวิทยาลัยไดรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขฯ  (วาระลับ) 

      
- 

 
- 

 
สํานักงานสภา มวล. 



  

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  5/๒๕๕8 หนา ๖ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่  6.2 การใหเอกสารและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการกอสราง

อาคารศูนยการแพทย พรอมระบบสาธารณูปการ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (วาระลับ) 

- - สํานักงานสภา มวล. 

 
 
 
           ( ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรจน  อิงคนินันท บัณฑิตย ) 
                   ( นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค )            รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
             หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูจัดทําสรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 


