สรุปผล/มติการประชุ มสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุ ม
ผลการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
ครั้งที่ 3/2551 และผลการดําเนิน
งานสื บเนื่องตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
(ร่ าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การติดตาม
วาระที่ 3.1
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ....

วาระที่ 3.2

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
-

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 โดยแก้ไขข้อความในหน้า 6
หน้า 8 และหน้า 16
-รับทราบผลการดําเนินงานสื บเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2551

อนุมตั ิ (ร่ าง) ระเบียบฯ โดยขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในข้อ 2 ข้อ 8
ข้อ 10 ข้อ 13 และข้อ 16 ตามแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ ทั้งนี้ หากเห็นว่า
การปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่างๆ อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิข้ ึนได้
ขอให้นาํ หารื อ นายนนทพล นิ่มสมบุญ และอธิการบดี ก่อนนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม และให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2551 เป็ นต้นไป
(ร่ าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 1.อนุมตั ิกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําปี
และประเมินผลการดําเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งในส่ วนของการประเมินคุณภาพการบริ หาร
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการ และ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
การประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลนําเสนอ อนึ่ง สําหรับ
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ขอให้คณะกรรมการฯ ไปประชุมตกลงร่ วมกันกับฝ่ ายบริ หาร
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องสื บเนื่อง
-

ผู้รับผิดชอบ
-

- ปรับแก้ไขข้อความในรายงาน
การประชุม

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

-ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และนิติกร พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
แล้วนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ลงนามในระเบียบฯ ต่อไป
พิจารณาดําเนินการตามกรอบ
และแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้
ต่อไป

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย /
นิติกร
ส่ วนสารบรรณฯ

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ /
ฝ่ ายบริ หาร

วาระการประชุม

วาระที่ 3.3

การแต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
2.นอกเหนือจากกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ข้างต้นแล้ว
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ติดตามผลการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
2.1 ความเป็ นสากล
2.2 การเป็ น Residential University และหอพักนักศึกษา
2.3 แผนงานประชาสัมพันธ์
และในประเด็นแผนการก่อตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ขอให้ฝ่าย
บริ หารจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา
พิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 และหากมีประเด็นอื่นๆ
ที่เห็นว่าสําคัญและน่าสนใจ สามารถนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา
พิจารณาเชิงนโยบาย และขอให้ฝ่ายบริ หารนําประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม
ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้
อนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
1.นายวิชม ทองสงค์ (ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) ประธานกรรมการ
2.นายวัชรา หงส์ประภัศร
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ)
3.นายรุ จาธิตย์ สุ ชาโต (ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
กรรมการ
4.นายจามร เจริ ญอภิบาล (ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
กรรมการ
5.นายสิ น อมรศักดิ์ (ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
กรรมการ
6.นายสมพุทธ ธุระเจน (ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
กรรมการ
7.นายสุ ธรรม ชยันต์เกียรติ (ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ
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เรื่องสื บเนื่อง

จัดทําข้อมูลแผนการก่อตั้ง
โรงพยาบาล แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา
พิจารณาเชิงนโยบาย
ในการประชุมครั้งที่ 5/2551

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ ายบริ หาร /
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาลงนาม
ต่อไป

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
8.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการ
(ผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)
9.นายสมนึก เกตุชาติ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) กรรมการ
10.นายอภินนั ท์ เชาวลิต (ตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) กรรมการ
11.นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
กรรมการ
(ตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)
12.นางสาวสุ ขมุ าล กลํ่าแสงใส (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย) กรรมการ
13.นายประสิ ทธิ์ชัย หนูนวล (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย) กรรมการ
14.รองศาสตราจารย์.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการ
(ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
15.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล
กรรมการ
(ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
16.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
สําหรับตําแหน่งรองประธานกรรมการ นั้น ขอให้คณะกรรมการฯ
เลือกจากกรรมการ และเลขานุการอาจเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการในภายหลังได้
คณะกรรมการฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
เพิม่ เติมอีกจํานวนไม่เกิน 14 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
โดยกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิม่ เติม ควรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูน้ าํ ชุมชน
อย่างน้อย 1 คน และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในส่ วนกลางอีกจํานวนหนึ่งด้วย
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เรื่องสื บเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ อนุมัติ
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิ
วาระที่ 4.1
ขออนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งทาง
วาระที่ 4.1.1
วิชาการ
ขออนุมตั ิต่อสัญญาจ้างและจ้าง
วาระที่ 4.1.2
ผูเ้ กษียณอายุปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1.3

วาระที่ 4.1.4

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 7 ราย ตามที่สภาวิชาการ
และคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานบุคคล นําเสนอ
อนุมตั ิการต่อสัญญาจ้างและจ้างผูเ้ กษียณอายุปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
จํานวน 7 ราย ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานบุคคลนําเสนอ
และได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมตั ิต่อสัญญาจ้างและจ้างผูเ้ กษียณอายุปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ ในกรณี ที่จา้ งเป็ นคณาจารย์ประจํา ขอให้ระบุดว้ ยว่าเป็ นคณาจารย์
ประจําที่ดาํ รงสถานภาพประจํา หรื อเป็ นคณาจารย์ประจําที่ไม่มีสถานภาพ
ประจํา ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและไม่ตอ้ งตีความถึงสถานภาพในภายหลัง
การขึ้นเงินเดือนพนักงาน
อนุมตั ิวงเงินการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปี ในอัตราร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็ นอัตราร้อยละที่สูงกว่าปี งบประมาณที่ผา่ นๆ มา
งบประมาณ พ.ศ. 2552
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้ อ ทั้งนี้ สําหรับวิธีการขึ้นเงินเดือนฯ นั้น
ขอให้คณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานบุคคล และฝ่ ายบริ หาร เป็ นผู ้
พิจารณาดําเนินการ โดยขอให้เป็ นไปอย่างยุติธรรม และให้คาํ นึงถึง
โครงสร้างการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจําปี งบประมาณต่อไปด้วย
ขอคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ กําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์ประจําที่ดาํ รง
คณาจารย์ประจําสํานักวิชาที่มีสิทธิ สถานภาพประจํา ไว้ดงั นี้
ได้รับเลือกและออกเสี ยงเลือก
1. กรณี ขา้ ราชการยืมตัว ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ดาํ รงสถานภาพประจํา
กรรมการสภาวิชาการ
ณ หน่วยงานต้นสังกัดอยูแ่ ล้ว หากมหาวิทยาลัยยืมตัวมาปฏิบตั ิงาน
เต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็ นอาจารย์ที่ดาํ รงสถานภาพประจํา หากยืมตัวมา
ปฏิบตั ิงานไม่เต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็ นอาจารย์ที่ไม่มีสถานภาพประจํา
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เรื่องสื บเนื่อง

-พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
-พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ส่ วนการเจ้าหน้าที่
ส่ วนการเจ้าหน้าที่

-พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป แล้วรายงาน
ผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

คณะกรรมการ
นโยบายการ
บริ หารงานบุคคล /
ฝ่ ายบริ หาร /
ส่ วนการเจ้าหน้าที่

-พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สภาวิชาการ /
สํานักวิชา /
ส่ วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
2. กรณี การจ้างผูเ้ กษียณอายุ ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ดาํ รงสถานภาพประจํา
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อ ณ หน่วยงานเดิมอยูแ่ ล้ว หากเป็ นการ
จ้างปฏิบตั ิงานเต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็ นอาจารย์ที่ดาํ รงสถานภาพประจํา
หากเป็ นการจ้างปฏิบตั ิงานไม่เต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็ นอาจารย์ที่ไม่มี
สถานภาพประจํา
3. มอบให้อธิการบดีไปพิจารณารายชื่อคณาจารย์ สังกัดสํานักวิชาแพทย- -พิจารณาดําเนินการในส่ วน
ศาสตร์ และสังกัดสํานักวิชาอื่นๆว่า มีอาจารย์รายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
บรรจุแต่งตั้งแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าเป็ นอาจารย์ที่ดาํ รงสถานภาพ
ประจํา หรื อไม่มีสถานภาพประจํา อีกหรื อไม่ หากมีขอให้ระบุถึง
สถานภาพของอาจารย์คนนั้นๆ ไว้ในคําสัง่ แต่งตั้งให้ชดั เจนด้วย

วาระที่ 4.2
วาระที่ 4.2.1

เรื่ องพิจารณาทักท้วง
ขอความเห็นชอบปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
-พิจารณาดําเนินการในส่ วน
งบประมาณ ประจําปี งบประมาณ อนุมตั ิงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในวงเงินทั้งสิ้ น
1,107,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินฯ นําเสนอ โดยมี ที่เกี่ยวข้องต่อไป
พ.ศ. 2552
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบการบริ หารจัดการหน่วยงาน
วิสาหกิจ การพัฒนาด้านการวิจยั และบริ การวิชาการแก่สงั คม เป็ นต้น

เห็นชอบปฏิทินการประชุมฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น.
- วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น.
- วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น.
- วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น.
- วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น.
- วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.
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อธิการบดี

จัดประชุมตามปฏิทินการประชุม
ที่กาํ หนดไว้

ฝ่ ายบริ หาร /
ส่ วนแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

ระเบียบวาระที่ 7
วาระที่ 7.1

วาระการประชุ ม
สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย -รับทราบการแต่งตั้ง ผูร้ ักษาการแทนคณบดีสาํ นักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ
ผูร้ ักษาการแทนรองคณบดีสาํ นักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ ผูร้ ักษาการแทน
ผูอ้ าํ นวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และผูช้ ่วยอธิการบดี
เรื่องอืน่ ๆ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 1.เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินอันเป็ นที่ต้ งั มหาวิทยาลัย -พิจารณาดําเนินการในส่ วน
และหลักการจ่ายค่าเยียวยาให้กบั ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ดินอันเป็ นที่ต้ งั มหาวิทยาลัย
พัฒนา ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินฯ เสนอมา แต่ท้ งั นี้
และหลักการจ่ายค่าเยียวยาให้กบั
จะต้องมีหลักประกันที่ชดั เจน ทั้งจาก สปก.นครศรี ธรรมราช
ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิต
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วลัยลักษณ์พฒั นา
ว่า หากมหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ปัญหาต่างๆ
จะหมดสิ้ นไป กล่าวคือ ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ ทั้งกลุ่มที่พิสูจน์
สิ ทธิ์ 19 ราย กลุ่มบุกรุ กแปลงว่าง 21 ราย และกลุ่มบุกรุ กแปลงเศษ
58 ราย จะยอมย้ายออกไป และจะไม่มีราษฎรในกลุ่มนี้ หรื อกลุ่มอื่นเข้า
บุกรุ กพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ อีกในภายหลัง เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ใช้พ้นื ที่
ชุมชนสาธิ ตฯ ดังกล่าวรองรับราษฎรที่มีพ้นื ที่ในเขตที่ต้ งั มหาวิทยาลัย
ทั้งในกลุ่มที่คดีถึงที่สุดแล้วที่ศาลชั้นต้น 4 ราย กลุ่มคดีอยูท่ ี่ศาลฎีกา
26 ราย กลุ่มกําลังจะฟ้ องใหม่ 12 ราย และกลุ่มกําลังจะยินยอมถอนเรื่ อง
4 ราย หากไม่มีหลักประกันที่ชดั เจนข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ใช้แนวทางอื่นที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั มหาวิทยาลัยต่อไป
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-

อธิการบดี /
รองอธิการบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา /
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาที่ดิน ฯ /
โครงการชุมชนสาธิต
วลัยลักษณ์

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
2. มอบหมายให้อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
แจ้งแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ข้างต้น ไปยังคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จะต้องทําความเข้าใจ
ในเรื่ องนี้ให้ชดั เจนตรงกัน

เรื่องสื บเนื่อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รสี ห์ วัฒนวิกย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(นายบรรจงวิทย์ ยิง่ ยงค์)
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูส้ รุ ปมติที่ประชุม
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