
สรุปผล/มตกิารประชุมสภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ครั้งที ่ 4/2551  เมื่อวนัที ่ 13 กนัยายน 2551 
 

วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ 

- ไม่มี - 

- - - 

ระเบยีบวาระที ่2 

วาระที ่ 2.1 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ผลการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 3/2551  และผลการดาํเนิน 

งานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 โดยแกไ้ขขอ้ความในหนา้ 6   

  หนา้ 8  และหนา้ 16 

-รับทราบผลการดาํเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2551    

 

- ปรับแกไ้ขขอ้ความในรายงาน 

   การประชุม 

    

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

ระเบยีบวาระที ่3 

วาระที ่ 3.1 

 

เรื่องสืบเนื่อง 

(ร่าง) ระเบียบฯ วา่ดว้ย การติดตาม   

ตรวจสอบ   ประเมินผลการ

ดาํเนินงาน   และการตรวจสอบ

ภายใน  พ.ศ. .... 

 

อนุมตัิ (ร่าง) ระเบียบฯ โดยขอใหป้รับแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความ ในขอ้ 2  ขอ้ 8  

ขอ้ 10  ขอ้ 13  และขอ้ 16  ตามแนวทางที่ที่ประชุมใหไ้ว ้ ทั้งนี้ หากเห็นวา่

การปรับแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความต่างๆ อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบตัิขึ้นได ้ 

ขอใหน้าํหารือ นายนนทพล  นิ่มสมบุญ  และอธิการบดี  ก่อนนาํเสนอ

นายกสภามหาวิทยาลยัพิจารณาลงนาม  และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 

ตุลาคม 2551  เป็นตน้ไป     

 

-ใหเ้ลขานุการสภามหาวิทยาลยั  

  และนิติกร พิจารณาตรวจสอบ 

  ความถูกตอ้งอีกครั้งหนึ่ง 

  แลว้นาํเสนอนายกสภา 

  มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

  ลงนามในระเบียบฯ ต่อไป 

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั / 

นิติกร  

ส่วนสารบรรณฯ 

วาระที ่ 3.2 

 

(ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดาํเนินงาน 

ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  

1.อนุมตัิกรอบการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจาํปี  

  งบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งในส่วนของการประเมินคุณภาพการบริหาร   

  การประเมินผลการดาํเนินงานตามตวัชี้วดัที่ระบุในแผนปฏิบตัิการ  และ 

  การประเมินผลงานโดยการประยกุตใ์ชก้ารประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  

  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลนาํเสนอ    อนึ่ง สาํหรับ 

  กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจาํปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2552  ขอใหค้ณะกรรมการฯ ไปประชุมตกลงร่วมกนักบัฝ่ายบริหาร 

  แลว้นาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิอีกครั้งหนึ่ง 

พิจารณาดาํเนินการตามกรอบ

และแนวทางที่ที่ประชุมใหไ้ว้

ต่อไป 

คณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบและ

ประเมินผลฯ / 

ฝ่ายบริหาร 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  2.นอกเหนือจากกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ขา้งตน้แลว้   

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหต้ิดตามผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 

   พ.ศ. 2551  ใน 3 ประเดน็หลกั ประกอบดว้ย 

 2.1 ความเป็นสากล 

 2.2 การเป็น Residential  University  และหอพกันกัศึกษา 

 2.3 แผนงานประชาสมัพนัธ์ 

  และในประเด็นแผนการก่อตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยั   ขอใหฝ้่าย 

  บริหารจดัทาํขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง  แลว้นาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อศึกษา 

  พิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 และหากมีประเดน็อื่นๆ 

  ที่เห็นวา่สาํคญัและน่าสนใจ   สามารถนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อศึกษา 

  พิจารณาเชิงนโยบาย และขอใหฝ้่ายบริหารนาํประเดน็ดงักล่าวเพิ่มเติม 

  ในแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัได ้

 

 

 

 

 

 

จดัทาํขอ้มูลแผนการก่อตั้ง 

โรงพยาบาล แลว้นาํเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัเพื่อศึกษา 

พิจารณาเชิงนโยบาย  

ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร / 

สาํนกังานสภา

มหาวิทยาลยั 

วาระที ่ 3.3 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลยั  

อนุมตัิใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั   ประกอบดว้ย

บุคคลดงัต่อไปนี้ 

1.นายวิชม ทองสงค ์(ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)    ประธานกรรมการ 

2.นายวชัรา  หงส์ประภศัร                                                             กรรมการ 

   (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ) 

3.นายรุจาธิตย ์สุชาโต (ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)               กรรมการ 

4.นายจามร เจริญอภิบาล (ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)           กรรมการ 

5.นายสิน  อมรศกัดิ์ (ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)                   กรรมการ 

6.นายสมพทุธ  ธุระเจน (ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)             กรรมการ 

7.นายสุธรรม ชยนัตเ์กียรติ (ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)        กรรมการ 

  

จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ  

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั      

และนาํเสนอนายกสภา   

มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาลงนาม 

ต่อไป   

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  8.นายสนธิญาณ  ชื่นฤทยัในธรรม                                                 กรรมการ 

   (ผูท้รงคุณวฒุิภาครัฐและเอกชน)         

9.นายสมนึก  เกตุชาติ (ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น)        กรรมการ

10.นายอภินนัท ์ เชาวลิต (ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   กรรมการ 

11.นายธนาวฒุิ  ถาวรพราหมณ์                                                      กรรมการ 

     (ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น)    

12.นางสาวสุขมุาล กลํ่าแสงใส (นกัศึกษาเก่าของมหาวิทยาลยั)    กรรมการ 

13.นายประสิทธิ์ชยั  หนูนวล (นกัศึกษาเก่าของมหาวิทยาลยั)       กรรมการ 

14.รองศาสตราจารย.์ดร.ไทย ทิพยส์ุวรรณกลุ                                กรรมการ 

     (ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั)                  

15.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มารวย  เมฆานวกลุ                               กรรมการ 

     (ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั)                  

16.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั                เลขานุการ 
 

         สาํหรับตาํแหน่งรองประธานกรรมการ นั้น    ขอใหค้ณะกรรมการฯ

เลือกจากกรรมการ   และเลขานุการอาจเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผูช้่วยเลขานุการในภายหลงัได ้

         คณะกรรมการฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เพิ่มเติมอีกจาํนวนไม่เกิน 14 คน  ต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง   

โดยกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติม ควรเป็นผูท้รงคุณวฒุิที่เป็นผูน้าํชุมชน 

อยา่งนอ้ย 1 คน    และเป็นผูท้รงคุณวฒุิจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ในส่วนกลางอีกจาํนวนหนึ่งดว้ย 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

ระเบยีบวาระที ่4 

วาระที ่4.1 

วาระที ่4.1.1 

เรื่องเสนอเพือ่อนุมัต ิ

เรื่องพิจารณาอนุมตัิ 

ขออนุมตัิกาํหนดตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

 

 

อนุมตัิการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการจาํนวน 7 ราย  ตามที่สภาวิชาการ

และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล นาํเสนอ  

 

 

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

 

ส่วนการเจา้หนา้ที่ 

วาระที ่ 4.1.2 ขออนุมตัิต่อสญัญาจา้งและจา้ง 

ผูเ้กษียณอายปุฏิบตัิงานใน

มหาวิทยาลยั 

อนุมตัิการต่อสญัญาจา้งและจา้งผูเ้กษียณอายปุฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั 

จาํนวน 7 ราย ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคลนาํเสนอ  

และไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมในการเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา

อนุมตัิต่อสญัญาจา้งและจา้งผูเ้กษียณอายปุฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั 

กล่าวคือ ในกรณีที่จา้งเป็นคณาจารยป์ระจาํ ขอใหร้ะบุดว้ยวา่เป็นคณาจารย์

ประจาํที่ดาํรงสถานภาพประจาํ  หรือเป็นคณาจารยป์ระจาํที่ไม่มีสถานภาพ

ประจาํ  ทั้งนี้ เพื่อความชดัเจนและไม่ตอ้งตีความถึงสถานภาพในภายหลงั 

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

ส่วนการเจา้หนา้ที่ 

วาระที ่ 4.1.3 การขึ้นเงินเดือนพนกังาน

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 

อนุมตัิวงเงินการขึ้นเงินเดือนพนกังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552     

ในอตัราร้อยละ 7.5  ซึ่งเป็นอตัราร้อยละที่สูงกวา่ปีงบประมาณที่ผา่นๆ มา 

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อ   ทั้งนี้ สาํหรับวิธีการขึ้นเงินเดือนฯ นั้น  

ขอใหค้ณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหาร  เป็นผู ้

พิจารณาดาํเนินการ   โดยขอใหเ้ป็นไปอยา่งยตุิธรรม   และใหค้าํนึงถึง

โครงสร้างการขึ้นเงินเดือนพนกังานประจาํปีงบประมาณต่อไปดว้ย   

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  แลว้รายงาน 

 ผลใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

คณะกรรมการ 

นโยบายการ

บริหารงานบุคคล /  

ฝ่ายบริหาร / 

ส่วนการเจา้หนา้ที่ 

วาระที ่ 4.1.4 ขอคาํวินิจฉยัเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของ

คณาจารยป์ระจาํสาํนกัวิชาที่มีสิทธิ

ไดร้ับเลือกและออกเสียงเลือก

กรรมการสภาวิชาการ 

กาํหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของคณาจารยป์ระจาํที่ดาํรง 

สถานภาพประจาํ ไวด้งันี้ 

1. กรณีขา้ราชการยมืตวั   ซึ่งเป็นอาจารยท์ี่ดาํรงสถานภาพประจาํ 

    ณ หน่วยงานตน้สงักดัอยูแ่ลว้  หากมหาวิทยาลยัยมืตวัมาปฏิบตัิงาน 

    เตม็เวลา ใหแ้ต่งตั้งเป็นอาจารยท์ี่ดาํรงสถานภาพประจาํ  หากยมืตวัมา 

    ปฏิบตัิงานไม่เตม็เวลา ใหแ้ต่งตั้งเป็นอาจารยท์ี่ไม่มีสถานภาพประจาํ  

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

สภาวิชาการ / 

สาํนกัวิชา / 

ส่วนการเจา้หนา้ที่  
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  2. กรณีการจา้งผูเ้กษียณอาย ุ  ซึ่งเป็นอาจารยท์ี่ดาํรงสถานภาพประจาํ 

    ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือ ณ หน่วยงานเดิมอยูแ่ลว้  หากเป็นการ 

    จา้งปฏิบตัิงานเตม็เวลา ใหแ้ต่งตั้งเป็นอาจารยท์ี่ดาํรงสถานภาพประจาํ 

    หากเป็นการจา้งปฏิบตัิงานไม่เตม็เวลา ใหแ้ต่งตั้งเป็นอาจารยท์ี่ไม่มี 

    สถานภาพประจาํ 

3. มอบใหอ้ธิการบดีไปพิจารณารายชื่อคณาจารย ์สงักดัสาํนกัวิชาแพทย- 

    ศาสตร์ และสงักดัสาํนกัวิชาอื่นๆวา่ มีอาจารยร์ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลยั 

    บรรจุแต่งตั้งแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้ะบุชดัเจนวา่เป็นอาจารยท์ี่ดาํรงสถานภาพ 

    ประจาํ  หรือไม่มีสถานภาพประจาํ  อีกหรือไม่     หากมีขอใหร้ะบุถึง   

    สถานภาพของอาจารยค์นนั้นๆ ไวใ้นคาํสัง่แต่งตั้งใหช้ดัเจนดว้ย 

 

 

 

 

 

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

 

วาระที ่ 4.2 

วาระที ่ 4.2.1 

เรื่องพิจารณาทกัทว้ง 

ขอความเห็นชอบปฏิทิน 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

เห็นชอบปฏิทินการประชุมฯ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดงันี้ 

  - วนัเสาร์ที่   8 พฤศจิกายน 2551  เวลา 09.00 น. 

  - วนัเสาร์ที่  27 ธนัวาคม  2551     เวลา 09.00 น. 

  - วนัเสาร์ที่  14 มีนาคม  2552       เวลา 09.00 น. 

  - วนัเสาร์ที่    9 พฤษภาคม  2552  เวลา 09.00 น. 

  - วนัเสาร์ที่  11 กรกฎาคม  2552   เวลา 09.00 น. 

  - วนัเสาร์ที่  12 กนัยายน  2552     เวลา 09.00 น. 

 

จดัประชุมตามปฏิทินการประชุม 

ที่กาํหนดไว ้

 

ระเบยีบวาระที ่ 5 

วาระที ่5.1 

เรื่องศึกษาพจิารณาเชิงนโยบาย 

งบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

 

อนุมตัิงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ในวงเงินทั้งสิ้น 

1,107,000,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินฯ นาํเสนอ โดยมี 

ขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ  เช่น  ระบบการบริหารจดัการหน่วยงาน

วิสาหกิจ   การพฒันาดา้นการวิจยัและบริการวิชาการแก่สงัคม   เป็นตน้  

 

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

ฝ่ายบริหาร /  

ส่วนแผนงาน 
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        วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

ระเบยีบวาระที ่ 6 

วาระที ่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 

การแต่งตั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

 

-รับทราบการแต่งตั้ง  ผูร้ักษาการแทนคณบดีสาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์ฯ  

  ผูร้ักษาการแทนรองคณบดีสาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์ฯ   ผูร้ักษาการแทน 

  ผูอ้าํนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต ้มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   

  และผูช้่วยอธิการบดี   

 

- 

 

- 

ระเบยีบวาระที ่ 7 

วาระที ่7.1 

เรื่องอืน่ๆ      

แนวทางการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบั

ที่ดินอนัเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลยั   

และหลกัการจ่ายค่าเยยีวยาใหก้บั

ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิต    

วลยัลกัษณ์พฒันา 

 

1.เห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัที่ดินอนัเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลยั    

   และหลกัการจ่ายค่าเยยีวยาใหก้บัราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลยัลกัษณ์ 

   พฒันา  ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการเกี่ยวกบัที่ดินฯ เสนอมา   แต่ทั้งนี้    

   จะตอ้งมีหลกัประกนัที่ชดัเจน  ทั้งจาก สปก.นครศรีธรรมราช  

   ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช   และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

   วา่ หากมหาวิทยาลยัดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าวแลว้  ปัญหาต่างๆ 

   จะหมดสิ้นไป กล่าวคือ ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ  ทั้งกลุ่มที่พิสูจน ์

   สิทธิ์ 19 ราย   กลุ่มบุกรุกแปลงวา่ง  21 ราย   และกลุ่มบุกรุกแปลงเศษ 

   58 ราย  จะยอมยา้ยออกไป และจะไม่มีราษฎรในกลุ่มนี้ หรือกลุ่มอื่นเขา้ 

   บุกรุกพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ อีกในภายหลงั  เพื่อมหาวิทยาลยัจะไดใ้ชพ้ื้นที่ 

   ชุมชนสาธิตฯ  ดงักล่าวรองรับราษฎรที่มีพื้นที่ในเขตที่ตั้งมหาวิทยาลยั 

   ทั้งในกลุ่มที่คดีถึงที่สุดแลว้ที่ศาลชั้นตน้  4 ราย   กลุ่มคดีอยูท่ี่ศาลฎีกา  

   26 ราย  กลุ่มกาํลงัจะฟ้องใหม่ 12 ราย และกลุ่มกาํลงัจะยนิยอมถอนเรื่อง  

   4 ราย   หากไม่มีหลกัประกนัที่ชดัเจนขา้งตน้  มหาวิทยาลยัจะพิจารณา 

   ใชแ้นวทางอื่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บัมหาวิทยาลยัต่อไป 

 

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

อธิการบดี /  

รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา / 

คณะกรรมการแกไ้ข 

ปัญหาที่ดิน ฯ / 

โครงการชุมชนสาธิต

วลยัลกัษณ์ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  2. มอบหมายใหอ้ธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

    แจง้แนวทางการดาํเนินการตามขอ้ 1 ขา้งตน้ ไปยงัคณะกรรมการ 

    ดาํเนินการเกี่ยวกบัที่ดินฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ จะตอ้งทาํความเขา้ใจ 

   ในเรื่องนี้ใหช้ดัเจนตรงกนั 

  

 

                     

 

 

 

                                     (นายบรรจงวิทย ์ ยิง่ยงค)์                                    (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสีห์  วฒันวิกยก์ิจ) 

            เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป  สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั                                                                       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั           

                                          ผูส้รุปมติที่ประชุม                                                              เลขานุการสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 


