
สรุปผล/มตกิารประชุมสภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ครั้งที ่ 6/2551  เมื่อวนัเสาร์ที ่20 ธันวาคม 2551 

 

วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ 

  

1.ประธานฯ แจง้ที่ประชุมทราบวา่ในการประชุมครั้งนี้    จะนาํเรื่องผลการ 

   ประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ่งเดิมบรรจุไวเ้ป็นเรื่องแจง้เพื่อทราบ  วาระที่ 

   6.5  มาบรรจุไวเ้ป็นเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  วาระที่ 5.2   ต่อจาก 

   วาระที่ 5.1 เรื่องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ  เนื่องจากเจตนารมณ์ 

   ของการประกนัคุณภาพการศึกษาไม่วา่ภายในหรือภายนอก  ตอ้งการที่จะ 

   นาํเอาผลมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา   ไม่ใช่เพื่อใหคุ้ณใหโ้ทษ 

   โดยที่การปรับปรุงและพฒันาจะเกี่ยวขอ้งกบันโยบายที่สภามหาวิทยาลยั 

   จะตอ้งตดัสินใจ และขอใหเ้ลื่อนวาระที่ 5.2  เรื่อง  การจดัตั้งโรงพยาบาล 

   มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ไปเป็นวาระที่  5.3   

2.ประธานฯแจง้แนวปฏิบตัิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

   สภามหาวิทยาลยั   กล่าวคือ  เรื่องผลการประเมินของ ก.พ.ร.       ผลการ 

   ประเมินของ สมศ.  และผลการประกนัคุณภาพการศึกษา  ขอใหน้าํเสนอ 

   สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาก่อนโดยบรรจุเป็นวาระเรื่องศึกษาพิจารณา 

   เชิงนโยบาย  แลว้จดัส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

3.ประธานฯ ขอใหอ้ธิการบดีแจง้ที่ประชุมทราบ จาํนวน 2 เรื่อง  

3.1 มหาวิทยาลยัฯ ไดร้ับ  “รางวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน ” จาก 

      สาํนกังาน  ก.พ.ร. จาํนวน  2 รางวลั  ไดแ้ก่   

      1) รางวลัดีเด่น   ประเภทนวตักรรมการใหบ้ริการสาํหรับกระบวนงาน 

          การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานสายปฏิบตัิการวิชาชีพ 

          และบริหารทัว่ไปดว้ยระบบออนไลน ์  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถือปฏิบตัิตามแนวทางที่กาํหนด 

 ไวต้่อไป 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั / 

ส่วนส่งเสริมวชิาการ/ 

ส่วนแผนงาน 

 

- 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

        2) รางวลัชมเชย  ประเภทรายกระบวนงานสาํหรับกระบวนการ 

          รับนกัศึกษาออนไลน ์

3.2 ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยั เรื่อง  “ชุดโครงการวิจยัและพฒันาลุ่มนํ้า 

       ปากพนงั”  เป็น  1 ใน 24 โครงการที่ไดร้ับรางวลัผลงานวิจยัเด่น 

       ประจาํปี 2551  จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั     

  

ระเบยีบวาระที ่2 

วาระที ่ 2.1 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ผลการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 5/2551  และผลการดาํเนิน 

งานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 

1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 โดยแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความ 

   ในหนา้ 6  หนา้ 14   และหนา้ 16 

2.รับทราบผลการดาํเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2551    

 

แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความ 

ในรายงานการประชุม 

    

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

ระเบยีบวาระที ่3 

วาระที ่ 3.1 

 

เรื่องสืบเนื่อง 

ความคืบหนา้การดาํเนินการ

โครงการอุทยานการศึกษา 

“เฉลิมพระกียรติ” 

 

1.รับทราบความคืบหนา้การดาํเนินการโครงการอุทยานการศึกษา 

   “เฉลิมพระเกียรติ”   ประกอบดว้ย 

    1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและกาํหนดยทุธศาสตร์ 

          ในการพฒันาอุทยานการศึกษา  “เฉลิมพระกียรติ” 

    1.2  การแต่งตั้งคณะทาํงานจดัหา  จดัเกบ็ และอนุรักษว์สัดุครุภณัฑ ์

           ในส่วนเทิดพระเกียรติ  อุทยานเทิดพระเกียรติ 

    1.3  ลกัษณะและกิจกรรมของอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระกียรติ” 

    1.4  ทิศทางการดาํเนินการโครงการอุทยานการศึกษาฯ  ซึ่งจะเนน้ในบาง 

           ดา้นก่อน ไดแ้ก่  1) ในส่วนที่สามารถดาํเนินการไดเ้ลย  โดยยงัไม่ 

           จาํเป็นตอ้งลงทุนในเชิงของการก่อสร้าง  เช่น อุทยานพฤกษศาสตร์  

           เป็นตน้     2) อุทยานเทิดพระเกียรติ   และหอเฉลิมพระเกียรติ  

           และ 3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

นาํเอาแนวทาง/ขอ้เสนอแนะ 

ตามที่ที่ประชุมใหไ้วไ้ปพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป 

 

อธิการบดี / 

รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพฒันา / 

ส่วนแผนงาน/ 

คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  2. ใหแ้นวทาง/ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการโครงการอุทยานการศึกษาฯ 

     ในประเดน็ต่างๆ  เช่น 

     2.1 เนื่องจากมหาวิทยาลยัตอ้งการใหอุ้ทยานการศึกษาฯ  เป็นแหล่ง 

           เรียนรู้ของปวงชนทั้งการเรียนรู้ในระบบ   นอกระบบ   และตาม 

           อธัยาศยั   ดงันั้น  ขอใหเ้นน้คุณค่าสูงสุดที่ตวักิจกรรมและกระบวน 

           การเรียนรู้มากกวา่เนน้วตัถุ    

     2.2 ควรสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัทั้งในส่วนของประชาคม 

           ภายในมหาวิทยาลยัฯ และประชาคมภายนอก    

     2.3 ควรพิจารณาจดัโครงสร้าง/องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ 

           ที่เหมาะสม    และขอใหเ้ชื่อมโยงกบัคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

           มหาวิทยาลยั รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒุิในภาคส่วน 

           ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง   

  

วาระที ่ 3.2 

 

การแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัที่ดิน 

อนัสืบเนื่องจากโครงการจดัตั้ง

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

1.รับทราบรายงานผลการจ่ายค่าชดเชยและ/หรือค่าเยยีวยาใหก้บัราษฎร 

   ที่ยนิยอมรับค่าชดเชย/ค่าเยยีวยา จาํนวน 10 ราย เป็นเงิน  960,206 บาท 

2.อนุมตัิเงินเพิม่เติมอีก 1 ลา้นบาท เพื่อใหอ้ธิการบดีดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 

   ที่ดินโครงการจดัตั้งมหาวิทยาลยั   โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดิม 

   ที่สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 

   2551  ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ 

พิจารณาดาํเนินการในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 

อธิการบดี / 

โครงการชุมชนสาธิต

วลยัลกัษณ์ฯ 

วาระที ่ 3.3 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผล 

การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั

วลยัลกัษณ์ 

-รับทราบผลการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 

  การดาํเนินงานฯ  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

  1. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ   ประธานกรรมการ 

  2. ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์  คูวฒันาชยั  กรรมการ 

ประสานงานนดัประชุม

คณะกรรมการฯ และพิจารณา

ดาํเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

ต่อไป 

รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการสภา

มหาวิทยาลยั/

สาํนกังานสภาฯ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

    3. นายแพทยส์มศกัดิ์  ชุณหะรัศมิ์   กรรมการ 

  4. นางสาวดารัตน ์ บริพนัธกลุ   กรรมการ 

  5. นายไพฑูรย ์ ทวีผล    กรรมการ 

  6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั   เลขานุการ 

  7. หวัหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั                          ผูช้่วยเลขานุการ 

  8. หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน                  ผูช้่วยเลขานุการ 

  

ระเบยีบวาระที ่4 

วาระที ่4.1 

วาระที ่4.1.1 

เรื่องเสนอเพือ่อนุมัต ิ

เรื่องพิจารณาอนุมตัิ 

การพิจารณาแต่งตั้งผูอ้าํนวยการ

ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

 

 

-อนุมตัิใหแ้ต่งตั้ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร.จิรพล  สงัขโ์พธิ์  ดาํรงตาํแหน่ง  

 ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์   โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี  ตามที่    

 คณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ นาํเสนอ  

 

 

จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

และนาํเสนอนายกสภา 

มหาวิทยาลยัเพื่อลงนามต่อไป 

 

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

วาระที ่4.1.2 การพิจารณากาํหนดตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 

-อนุมตัิกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ ใหค้ณาจารยด์าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ   

 ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ  ดงันี้  

1. ดร.จิราภรณ์  สรรพวรีวงศ ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา 

     พยาบาลศาสตร์   ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 6 กนัยายน 2550 

 2. ดร.นิวตั  เมืองแกว้  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา 

     สตัวศาสตร์   ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 29 มกราคม 2551 

3. ดร.สราวธุ  เดชมณี  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา 

     เคมีวิเคราะห์   ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2551 

 4. ดร.ประกาศิต  สิทธิ์ธิติกลุ  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา 

     ภาษาองักฤษ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 8 เมษายน 2551 

 

พิจารณาดาํเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

ส่วนการเจา้หนา้ที่ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  5. นายอุทยั  ไตรอภิรักษ ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา 

     เทคนิคการแพทย ์ ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 21 เมษายน 2551 

  

วาระที ่4.1.3 (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 

วลยัลกัษณ์ วา่ดว้ย การศึกษา 

ขั้นปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. .... 

-อนุมตัิ (ร่าง) ขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. .... 

  ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ 

 

จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

และนาํเสนอนายกสภา 

มหาวิทยาลยัเพื่อลงนามต่อไป 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

วาระที ่ 4.1.4 งบการเงินประจาํปี 

งบประมาณ 2551 

1.อนุมตัิงบการเงินมหาวิทยาลยัฯ ประจาํปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2551  

   และ 2550  ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน เสนอ 

2.ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัทาํงบการเงินของมหาวิทยาลยั 

    ในประเดน็ต่างๆ  เช่น 

    2.1 นอกจากงบการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินในส่วนที่เป็นสภาพ 

          คล่องและประสิทธิภาพในการใชส้ินทรัพยแ์ลว้  ควรพิจารณาจดัทาํ 

          งบการเงินที่แสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่คงและย ัง่ยนืในระยะยาวของ 

          มหาวิทยาลยัดว้ย   

   2.2  การวิเคราะห์  “สินทรัพย”์  นอกจากในมิติดา้นการเงินแลว้   ควรจะ 

          วิเคราะห์ในมิติอื่นที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นประโยชนต์่อสถาบนั 

          การศึกษา  เช่น  มิติของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เป็นตน้ 

    2.3 งบการเงินฯ จะตอ้งมีขอ้มูลหลกัเป็นไปตามที่ สตง.กาํหนดไว ้แต่ใน 

          การเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณานั้น   มหาวิทยาลยัโดยคณะ- 

          กรรมการการเงินและทรัพยส์ิน สามารถเสนอขอ้มูลผลการวิเคราะห์ 

          ในดา้นต่างๆ เพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม เช่น งบประมาณในส่วน 

          ที่เป็นกองทุนต่างๆ ที่แสดงถึงความมัน่คงและยัง่ยนืของมหาวิทยาลยั 

          ในระยะยาว  เป็นตน้ 

พิจารณาดาํเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

คณะกรรมการการเงิน

และทรัพยส์ิน / 

ส่วนการเงินและบญัชี 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

วาระที ่ 4.1.5 ขออนุมตัิงบประมาณเพิ่มเติม

ระหวา่งปีงบประมาณ 2552 

-อนุมตัิงบประมาณเพิ่มเติมระหวา่งปีงบประมาณ 2552  ตามที่   

  คณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน เสนอ จาํนวน 3  รายการ 

  ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 46,389,740 บาท ดงันี้ 

   1. อาคารวิชาการ  จาํนวน  9,866,400 บาท 

   2. อาคารวิจยัวิทยาการสุขภาพ จาํนวน 21,600,000 บาท 

   3. อาคารบาํบดัของเสีย  จาํนวน 14,923,340 บาท 

พิจารณาดาํเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

ส่วนแผนงาน 

วาระที ่ 4.2 

วาระที ่ 4.2.1 

เรื่องพิจารณาทกัทว้ง    

ขออนุมตัิหลกัสูตรเภสชัศาสตร

บณัฑิต 6 ปี (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551) 

 

-อนุมตัิหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 6 ปี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ 

 

พิจารณาดาํเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

ส่วนส่งเสริมวชิาการ/ 

สาํนกัวิชา 

เภสชัศาสตร์ 

วาระที ่ 4.2.2 ขออนุมตัิหลกัสูตรประกาศนีย- 

บตัรบณัฑิตทางการจดัการ  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

-อนุมตัิหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ. 2551) ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ 

พิจารณาดาํเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

ส่วนส่งเสริมวชิาการ/ 

สาํนกัวิชาการจดัการ 

ระเบยีบวาระที ่ 5 

วาระที ่5.1 

เรื่องศึกษาพจิารณาเชิงนโยบาย 

รายงานการติดตาม  ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดาํเนินงาน 

ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ประจาํปีงบประมาณ 2551 

 

 

 

-เห็นชอบรายงานฯ  ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เสนอ    

 โดยใหแ้นวทาง/ความเห็นในประเดน็ต่างๆ เช่น 

1. ขอใหฝ้่ายบริหารนาํเอารายงานการติดตามฯ ไปสู่การปฏิบตัิ และในบาง 

    เรื่องอาจนาํไปบรรจุไวใ้นแผนปฏิบตัิการประจาํปีพร้อมกาํหนดแนวทาง 

    การพฒันาปรับปรุง    โดยระบุเป็นหมายเหตุไวว้า่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก   

    ขอ้เสนอแนะในรายงานการติดตามฯ     ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลยัจะได ้

    พิจารณาวา่   ควรใหน้โยบายหรือสนบัสนุนทรัพยากรในดา้นใดเพิ่มเติม 

    อีกบา้ง เพื่อทาํใหเ้รื่องดงักล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้

 

พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

อธิการบดี /  

รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการ 

สภามหาวิทยาลยั / 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั/ 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  2. ดว้ยมหาวิทยาลยัไดน้าํเอาระบบการประเมินฯ  มาใชเ้ป็นเครื่องมือเพือ่ 

    การพฒันา    ดงันั้น นอกจากการประเมินผลการดาํเนินงานในภาพรวม 

    ของมหาวิทยาลยัแลว้   ฝ่ายบริหาร หรือหน่วยตรวจสอบภายในควรจะ 

    ประเมินผลการดาํเนินงานในระดบัหน่วยงานยอ่ยดว้ย    แลว้นาํผลการ 

    ประเมินไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน 

    เพื่อจะไดน้าํเอาความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์ ไปใชป้ระโยชนใ์นการ 

    ปฏิบตัิงานต่อไป และมหาวิทยาลยัอาจพิจารณาหาแนวทางใหร้างวลัแก่ 

    หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม  ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการเชิงบวกที่ทาํให ้

    พนกังาน/หน่วยงานมีความสุขจากการประเมินผล 

  

วาระที ่5.2 ผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

ปีการศึกษา 2550 

-ใหแ้นวทาง/ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 

 ในประเดน็ต่างๆ เช่น 

 1.ขอใหน้าํเอาผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ในองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ 

    ของแต่ละสาํนกัวิชา มาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาต่อไป   โดยเฉพาะ 

    อยา่งยิง่ในส่วนที่มีคะแนนตํ่ากวา่เกณฑค์ุณภาพที่กาํหนดไว ้  ขอใหว้าง 

    แผนพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อจะไดผ้า่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

    ในปีต่อไป กล่าวคือ ตอ้งมีผลการประเมินอยา่งนอ้ยอยูใ่นระดบัดีขึ้นไป 

2.เนื่องจากมีการตีความไม่ชดัเจนถึงเกณฑบ์างเกณฑท์ี่ สกอ.  สมศ.  และ 

    ก.พ.ร. กาํหนดไว ้ ดงันั้น มหาวิทยาลยั/สาํนกัวิชาควรจะตีความถึงเกณฑ ์

    และตวัชี้วดัต่างๆ ใหช้ดัเจนตรงกนั เพื่อจะไดเ้รียนรู้และสามารถประเมิน 

    ผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง    และในอนาคตเมื่อสาํนกัวิชาผา่นเกณฑค์ุณภาพที่ 

    กาํหนดไวแ้ลว้  สภามหาวทิยาลยัสามารถกาํหนดเป้าหมายและตวัชี้วดั 

    ที่ทา้ทายมากขึ้นและเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอง   ทั้งนี้ เพื่อจะได ้   

พิจารณาดาํเนินการตามแนวทาง

และขอ้เสนอแนะที่ที่ประชุม 

ใหไ้วต้่อไป 

อธิการบดี / 

รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ / 

ส่วนส่งเสริมวชิาการ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

      ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัในภาพรวม  และสาํนกัวิชา 

    ที่ไดค้ะแนนในระดบั 3 อยูแ่ลว้   จะไดเ้รียนรู้และพฒันาตามเกณฑแ์ละ 

    ตวัชี้วดัต่างๆ เพื่อใหเ้กิดคุณภาพที่สูงขึ้นไป 

3. การประกนัคุณภาพภายใน จะเป็นกระบวนการและกลไกที่ทาํใหค้น 

    ภายในองคก์รเกิดการเรียนรู้และพฒันาร่วมกนั  แลว้นาํเอาผลการประกนั 

    คุณภาพภายในไปใชใ้นการทาํงาน   ดงันั้น  มหาวิทยาลยัจะตอ้งสื่อสาร 

    ใหพ้นกังาน/หน่วยงานเกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั 

4. เนื่องจากมหาวิทยาลยั ไดจ้ดัส่งผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ฯ ไปยงั  

    สกอ. ก่อนหนา้นี้แลว้  ดงันั้น ขอใหม้หาวิทยาลยัสรุปความเห็น/ขอ้เสนอ 

    แนะของสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครั้งนี้ เสนอไปยงั สกอ.เพิ่มเติม 

  

วาระที ่5.3 การจดัตั้งโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

 

 

-ใหน้โยบาย/แนวทางการจดัตั้งโรงพยาบาลฯ  ในประเดน็ต่างๆ  เช่น 

1. เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยั  ไม่ใช่ของสาํนกัวิชาแพทยศาสตร์ 

    มีจาํนวนเตียงผูป้่วยสามญัไม่ตํ่ากวา่ 400 เตียงและเป็นโรงพยาบาลระดบั 

    ตติยภูมิ   แต่มกัจะมีการเรียกร้องใหม้ีบริการดา้นการแพทยส์าขาต่างๆ   

    ทั้งบริการผูป้่วยนอก    ผูป้่วยใน   การบริบาลผูป้่วยหนกัและผูป้่วย 

    อุบตัิเหตุและฉุกเฉินดว้ย  ดงันั้นขอใหม้หาวิทยาลยัศึกษาความเป็นไปได ้

    ในการเชิญชวนภาคเอกชนเขา้มาลงทุนจดัตั้งโรงพยาบาล    คู่เคียงกบั  

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลยั    โดยที่โรงพยาบาลของเอกชนจะเนน้ให ้

     บริการดา้นการแพทยส์าขาต่างๆ   และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยั 

     จะเนน้ในระดบัตติยภูมิ   และมีคณะกรรมการบริหารงานร่วมกนั 

2. เนื่องจากโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ผลิตบณัฑิตแพทยด์ว้ย  ดงันั้น  

    จะตอ้งมีมาตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ. ผา่นแพทยสภา  

พิจารณาดาํเนินการตามนโยบาย 

และแนวทางที่ที่ประชุมใหไ้ว้

ต่อไป 

อธิการบดี / สาํนกัวิชา

และคณะทาํงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  3. ควรกาํหนด Function  ที่ชดัเจนก่อนที่จะไปกาํหนด Structure  เช่น  การ 

    เป็น Multi - Professional  Teaching  and Learnning  และ Community  

    Oriented  Hospital    การมีฐานของหลกัสูตรที่เป็น Problem Based หรือ  

    Case Based     การมีระบบรองรับบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง      

    ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ และดา้นอื่นๆ  เป็นตน้   

4. ควรนาํประเดน็อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาเชื่อมโยงและใชป้ระกอบการพิจารณา 

    ดาํเนินการดว้ย  เช่น   การมีเทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่ทนัสมยัและกา้ว 

    หนา้มากขึ้นในปัจุบนั     การมองในมิติ “มนุษยแ์ละสงัคม” มากขึ้น 

    การพิจารณาเรื่อง   “วิศวกรรมชีวเวชศาสตร์ ”   และ “เวชศาสตร์ฟื้นฟ”ู 

    การร่วมมือกบัสาํนกัวิชาอื่นๆ ในลกัษณะที่เป็นสหสาขาวิชา  เป็นตน้ 

5. ขอใหเ้ร่งจดัทาํแผนแม่บทการจดัตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

    โดยเนน้ในที่เรื่องสาํคญัๆ และจาํเป็นก่อน      พร้อมทั้งประมาณการ 

    งบประมาณรายจ่าย   แลว้นาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ   

    และเสนอเรื่องไปยงัรัฐบาลผา่นกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป     

    ทั้งนี้  เพื่อใหท้นัในปีงบประมาณ 2553   

  

ระเบยีบวาระที ่ 6 

วาระที ่6.1 

เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 

ความคืบหนา้ในการเสนอ  

ร่างพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ย 

ปริญญาในสาขาวิชาและอกัษร

ยอ่สาํหรับสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ. .... 

 

-รับทราบ 

 

- 

 

- 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

วาระที ่6.2 การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรแบบ

ไม่กระทบโครงสร้างหลกัสูตร 

-รับทราบ - - 

วาระที ่6.3 โครงการเด่นปี 2551  สาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวิจยั   

-รับทราบ - - 

วาระที ่6.4 ทาํเนียบทุนการศึกษา  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

-รับทราบ - - 

วาระที ่6.5 กาํหนดวนัประชุม 

สภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 1/2552 

-รับทราบการนดัประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  1/2552 ในวนัเสาร์ที่ 14 

  มีนาคม 2552   เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป   ณ หอ้งโมคลาน อาคารบริหาร 

  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 

ประสานงานและดาํเนินการ 

เพื่อจดัประชุมต่อไป 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

ระเบยีบวาระที ่ 7 

วาระที ่7.1 

เรื่องอืน่ๆ      

การขึ้นเงินเดือนประจาํปี

งบประมาณ 2552 ของอธิการบดี 

(วาระลบั) 

 

- 

 

พิจารณาดาํเนินการในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

ส่วนการเจา้หนา้ที่ 

                    

 

 

 

 

                                     (นายบรรจงวิทย ์ ยิง่ยงค)์                                    (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสีห์  วฒันวิกยก์ิจ) 

                             หวัหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั                                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั           

                                          ผูส้รุปมติที่ประชุม                                                              เลขานุการสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  


