สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 - 17.45 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

วาระการประชุม
เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ

สรุปผล / มติที่ประชุม
เนื่องจากคณะรั กษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) ได จัด ให มี ก ารเสนอชื่ อ
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และเมื่อไดศึกษารายละเอียดการเสนอ
ชื่อในสวนของนิติบุคคลที่ไมแสวงหาผลกําไรแลว ปรากฏวา มวล. มีสิทธิ
ที่จะเสนอชื่อ สปช. ดวย ซึ่งจะตองเสนอชื่อตามมติของสภา มวล. จึงเห็นวา
สภา มวล. นาจะมีสวนรวมในเรื่องนี้เพื่อชวยปฏิรูปและพัฒนาประเทศชาติ
โดยเปดโอกาสใหมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวนไมเกิน
2 คน และยื่ นเอกสารที่ สํ า นักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง (กกต.)
ภายในวันที่ 2 กันยายน 2557 ดั งนั้น ประธานฯ จึงได ตัดสิ นใจขอให
ฝายเลขานุการฯ นัดประชุมสภา มวล.ครั้งพิเศษในวันนี้ หลังจากสภา มวล.
ไดมีมติเสนอชื่อบุคคลใดแลวจะไดมีเวลาดําเนินการดานเอกสารที่เกี่ยวของ
และยื่นเสนอชื่อตอ กกต. ไดทันตามวันที่กําหนดไว จึงไมไดแจงกรรมการฯ
กอนลวงหนาตามสมควร และขออภัยในความไมสะดวกไว ณ ที่นี้ดวย

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภา ๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 4/2557 โดยไมแกไข
มวล. ครั้ง ที่ 4/2557 และรายงานผลการ 2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล. ครั้งที่
ดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
4/2557
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป ที่ประชุมไดพิจารณา ดังนี้
แหงชาติ (สปช.)
1. เนือ่ งจากกรรมการฯ บางทานมีขอสงสัยวา ในการพิจารณาเสนอ
ชื่ อ สปช. นั้น เป นอํา นาจหนาที่ ข องสภามหาวิท ยาลั ย หรื ออธิการบดี
ที่ประชุมจึงไดพิจารณาเรื่องนี้อยางละเอียดรอบคอบ โดยเห็นวา สํานักงาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง (กกต.) ได กําหนดไวชั ด เจนในการเสนอชื่ อ
ของนิติบุ คคลที่ ไ มแ สวงหาผลกําไร วา “สถาบั นการศึกษา ให เสนอชื่ อ
ตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน” ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเปน
เอกฉันทเห็นวา การเสนอชื่อ สปช. จะตองอาศัยมติสภามหาวิทยาลัย
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เรื่องสืบเนื่อง
-

-

-

ผูรับผิดชอบ
-

สํานักงานสภา มวล.

-

หนา ๑

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

สรุปผล / มติที่ประชุม
2. ที่ ประชุ ม ได พิ จารณารายชื่ อบุค คลตามที่ ห นวยงานต าง ๆ ของ
มวล. ไดนําเสนอ และพิจารณาเสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งจากภายใน
มหาวิท ยาลั ย และหนวยงานภายนอก ที่ มี คุ ณสมบั ติ เ หมาะสม รวมถึ ง
ได ส อบถามบุ ค คลดั ง กล า วว า ยิ น ดี รั บ การเสนอชื่ อ เป น สปช. หรื อ ไม
ซึ่งในที่ สุด แล ว มี บุค คลตอบรั บ/ยินดีรับ การเสนอชื่ อฯ จํานวน 4 ทาน
ดังนั้น ที่ประชุมไดลงคะแนนเสียง (โดยลับ) เพื่อเลือกเสนอชื่อเพียงจํานวน
2 ทาน และหลังจากนับคะแนนแลว ที่ประชุมไดเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคล
ที่ไดรับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภา
ปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ดังนี้
2.1 ดร.กีรรัตน สงวนไทร ดานการศึกษา
2.2 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ดานการบริหารราชการแผนดิน
3. ขอใหเลขานุการสภาฯ สอบถามไปยังเจาหนาที่/สํานักงาน กกต.
ใหชั ดเจนวา บุค คลที่จะลงนามในแบบเสนอชื่อ สปช. 1 คือ นายกสภา
มหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี เพื่อจะไดถือปฏิบัติใหถูกตองตอไป

เรื่องสืบเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
- ประสานงานไปยังบุคคลที่ไดรับ สํานักงานสภา มวล./
การเสนอชื่ อ และจั ด ทํ า เอกสาร เลขานุการสภา มวล.
ตามแบบ สปช. 1, สปช. 2 ,
สปช. 3 และ สปช. 4 แล ว ยื่ น
เสนอชื่ อ ฯ ณ สํ า นั ก งาน กกต.
ภายในวันที่ 2 กันยายน 2557

- สอบถามเจาหนาที่ / สํานักงาน เลขานุการสภา มวล.
กกต. ตอไป

เรื่องเพื่อทราบ
สรุ ป ข อมู ล จํา นวนนัก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี รับทราบ โดยใหแนวทาง/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- พิ จารณาดํ าเนิน การในส วนที่ อธิ การบดี /หน วยงาน
ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และนักศึกษา
1. ขอใหทําวิจัยสถาบัน วา การที่นักศึกษาตัดสินใจมาเรียนที่ มวล.นั้น เกี่ยวของตอไป
ที่เกีย่ วของ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 นักศึกษามีขอพิจารณาหรือแรงจูงใจสําคัญอะไรบาง เชน ความมีชื่อเสียง
ของ มวล. การมีระบบสหกิจศึกษา บัณฑิตไดงานสูง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อจะ
ไดมีขอมูลอยางรอบดานและสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณากําหนด
ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของ มวล. ในอนาคตตอไป
2. ในระดับบัณฑิตศึกษา หาก มวล. จะขยายงานดานบัณฑิตศึกษาทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะตองปฏิรูปเรื่องการจัดงบประมาณสนับสนุน
ให เป นส วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัย (Scholarship) และพิจารณา
กําหนดวิธีการที่เหมาะสม เชน การใหทุนวิจัยแกนักศึกษาในปแรก หากมี
ผลงาน/คะแนนดีและเริ่มทําวิทยานิพนธ ก็มีสิทธิ์ที่จะไดรับเงินเดือน หรือ
เงินตอบแทนในลักษณะผูชวยวิจัย เปนตน

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

หนา ๒

วาระการประชุม

วาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

สรุปผล / มติที่ประชุม
ทั้งนี้เปนที่ทราบโดยทั่วไปวารอยละ 90 ของผลงานวิจัยภายในประเทศไทย
เปนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานระบบการ รับทราบ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรื่องอื่น ๆ
การเตรียมการเรื่องศูนยการแพทย มวล.

ตามที่ ศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน ฟูเจริญ ไดเดินทางไปบรรยาย
และให คํ า แนะนํ า เรื่ อ งแนวทางการจั ด ตั้ ง และให บ ริ ก ารศู น ย บ ริ ก าร
ทางเทคนิคการแพทยในระยะเริ่มตน และในระยะที่ศูนยบริการทางเทคนิค
การแพทย จะเข าไปมี ส ว นร วมในการให บ ริ การในศู นย การแพทย มวล.
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ มวล. อ. ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการเตรียมการเรื่องศูนยการแพทย มวล. ดังนี้
1. มวล. ควรจะเปดเปนโพลีคลินิกกอน เหมือนกับรูปแบบ The HUB
Hospital ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยปรับใชพื้นที่อาคารวิจัยวิทยาการ
สุขภาพใหเปนโพลีคลินิก และมีความคาดหวังวาจะตองมีการเตรียมความ
พร อ มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ (เช น แพทย พยาบาล ผู ช ว ยพยาบาล
คนขับรถ คนเข็นเปล เปนตน
2. ขณะนี้เริ่มมีอาจารยแพทยหลายทานที่สําเร็จการศึกษาและกลับมา
ทํางาน แตมีงานเฉพาะดานการสอนอยางเดียวเทานั้น ไมไดนําความรูไปสู
การปฏิ บั ติ จ ริ ง ดั ง นั้ น แพทย ห ลายคนจึ ง เริ่ ม ไปเป ด คลิ นิ ก ภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง
3. มวล. จะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับประชาคมภายนอก และแจง
ใหประชาคมภายนอกไดรับรูเรื่องการดําเนินงานของศูนยการแพทยฯ

เรื่องสืบเนื่อง

ผูรับผิดชอบ

-

คณะกรรมการกํ า กั บ
ดู แ ลการบริ หารความ
เสี่ยง/สวนแผนงาน

-

อธิการบดี / สํ านักวิช า
แพทยศาสตร

สืบเนื่องจาก 3 ประเด็นดังกลาวขางตน ดังนั้น ขอใหอธิการบดีติดตาม
เรื่องจากรักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร ในสวนของการริเริ่ม
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หนา ๓

วาระการประชุม

วาระที่ 6.2

การประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 5/2557

สรุปผล / มติที่ประชุม
ดําเนินการเพื่ อจัด ตั้ง เปนโพลิ คลิ นิก ทั้ง เรื่องกําลัง คน โครงสร างพื้ นฐาน
และอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข อง ซึ่ง จะต องมี การเริ่ ม ลงทุ นกอ น หากรอให ศู น ย
การแพทยฯ เกิดขึ้นจะทําใหเกิดความลาชาเกินไป
ขอเลื ่อนการประชุม สภา มวล. ครั้ง ที่ 5/2557 จากเดิ มวันเสาร ที่
13 กั นยายน 2557 ไปเปน วัน เสารที ่ 27 กัน ยายน 2557 เวลา
09.00 น. เปน ตนไป ณ ห องประชุ มหนวยประสานงาน มวล. กทม.
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กทม. และ ณ หองโมคลาน
อาคารบริห าร มวล. อ. ทาศาลา จ. นครศรี ธรรมราช โดยใช ระบบ
สื่อสารสองทาง

(นางสาวเสาวณีย โตะแจะ)
พนักงานธุรการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูสรุปมติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

ผูรับผิดชอบ

-

สํานักงานสภา มวล.

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรจน บัณฑิตย)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม
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หนา ๔

