ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2.1

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1
วาระที่ 4.1.1

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553
วาระการประชุม
สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
- แกไขขอความในรายงาน
รายงานผลการรับรองรายงานการ
1. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยแกไขหนา 7 หนา 8 และหนา 23
การประชุม
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 ตามที่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการฯ เสนอ
และรายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่อง 2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2553
ตามมติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
1. รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาที่ดินฯ และผลการประชุมการ - พิจารณาดําเนินการ
ความคืบหนาการแกไขปญหาที่ดิน
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสินจากการตั้งมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2553 ณ อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มวล. ซึ่งมีผูชวยรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิพนธ บุญญภัทโร) เปนประธาน
2. ชื่นชมการทํางานของมหาวิทยาลัยเพื่อแกไขปญหาที่ดินฯ และไดให
ขอเสนอแนะตอการดําเนินการเรือ่ งนี้ โดยใหยึดหลักความยุติธรรมทาง
กฎหมาย ความยุติธรรมทางสังคม สันติธรรม กัลยาณมิตรธรรม และ
เมตตาธรรม
เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก จากสํานักวิชา - จัดทําประกาศสภามวล.
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
และนําเสนอนายกสภาฯ
การศึกษา ปการศึกษา 2552 เพิ่มเติม เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ
ลงนามตอไป

ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี /
คณะกรรมการแกไข
ปญหาที่ดินฯ

ศูนยบริการการศึกษา/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1.2

วาระที่ 4.1.3

วาระการประชุม
การแตงตั้งคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วาดวย การใชคาํ นํานามพนักงาน
และผูที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ มีองคประกอบดังนี้ - จัดทําประกาศสภามวล.
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
และนําเสนอนายกสภาฯ
2. ดร.สุเมธ แยมนุน
กรรมการ
ลงนามตอไป
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
3. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
4. ศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์ พงษพิชญามาตย
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ)
5. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย)
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการ
มอบหมายใหอธิการบดีไปพิจารณาจัดทําระเบียบฯ ฉบับใหม เพื่อยกเลิก - จัดทําระเบียบ มวล.
ระเบียบฯ ฉบับ พ.ศ. 2540 โดยไมใหขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
และนําเสนอนายกสภาฯ
วลัยลักษณ พ.ศ. 2535 สาระสําคัญของระเบียบฯ ฉบับใหม มีดังนี้
ลงนามตอไป
1. ใหคณาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ตามมาตรา 41 แหง
พระราชบัญญัติฯ (ศ. รศ. ผศ. และอาจารย) มีสิทธิ์ใชตําแหนงทางวิชาการ
เปนคํานําหนานาม เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป เสมือนยศ หรือ คํานํา
หนานามอยางอื่น
2. ใหกําหนดอักษรยอไวเฉพาะตําแหนง “ศ.” “รศ.” และ “ผศ.” เทานั้น
สวนตําแหนง “อาจารย” และ “อาจารยพิเศษ” ใหใชคําเต็ม ซึ่งเปนไปตาม
มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติฯ
3. ขอใหแกไขขอความ จากเดิม “คํานํานาม” เปน “คํานําหนานาม”
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ผูรับผิดชอบ
สวนสงเสริมวิชาการ/
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

อธิการบดี /
สวนสารบรรณ
และอํานวยการ /
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1.4

วาระการประชุม
ขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรใหม
เพิ่มเติม

วาระที่ 4.1.5

รูปแบบ และแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2554

วาระที่ 4.2
วาระที่ 4.2.1

เรื่องพิจารณาทักทวง
ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุม
สภา มวล. ปงบประมาณ 2554
รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งแรก ของ
ปงบประมาณ 2553

วาระที่ 4.2.2

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
อนุมัติอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ และหลักสูตร
ตอไป
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ตามที่
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินนําเสนอ
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เห็นชอบ (ราง) รูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นําเสนอ โดยขอใหคณะกรรมการฯ
เกี่ยวของตอไป
ติดตาม ประเมินผลฯ เพิ่มเติม ในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. แผนการรับนักศึกษาระยะยาว และจํานวนนักศึกษาที่ มวล. รับไดจริง
2. บทบาทของ มวล. ในการรวมพัฒนาและปฏิรปู ประเทศไทย อันสืบ
เนื่องมาจากวิกฤติการณของประเทศ
3. ผลการดําเนินการในดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเปนไป
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
4. ผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย : ไดปฏิรูปอยางตอเนื่องและสอดคลอง
กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของ สกอ.หรือไม อยางไร
เห็นชอบปฏิทินการประชุมฯ ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ
เห็นชอบรายงาน ฯ ตามที่ คณะกรรมการฯ นําเสนอ
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- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

เรื่องสืบเนื่อง
สวนการเงินและบัญชี

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ /
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
วาระที่ 5.1
ภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ปการศึกษา 2552

สรุปผล/มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ตามที่มหาวิทยาลัย
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
นําเสนอ โดยใหแนวทางและความเห็นในประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติม อาทิเชน เกี่ยวของตอไป
1. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพฯ ใหสอดคลองและตรงตามความตองการของ มวล. หากเห็นวามี
ตัวบงชี้ใดที่ไมชัดเจน หรือ นํามาประเมิน มวล. ไมได ขอใหเสนอแนะ /
ทักทวงไปยัง สกอ.
2. ควรมีกระบวนการที่จะทําใหผูบริหารนําผลการประเมินฯไปปรับปรุง
โดยอาจจัดทําเปนแผนการดําเนินงานขึ้นมา และมหาวิทยาลัยใหการสนับ
สนุนงบประมาณตามแผนฯ นั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาในปตอ ๆ ไป
3. มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงผลการประเมินที่ยังไมไดคุณภาพ หรือ
ไดคะแนนต่ําในบางตัวบงชี้ และหาวิธีบริหารจัดการใหดีขึ้น โดยอาจจะมี
การวิเคราะหเฉพาะเรื่อง หรือ พิจารณาตรวจสอบผลประเมินบางตัวบงชี้
ที่ไมสอดคลองกับคะแนนโดยรวม
4. ขอให คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทําหนาที่
ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร วา ไดมีการพัฒนา / ปรับปรุงใน
ตัวบงชี้ที่มีผลประเมิน “ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ” และ “พอใช”
หรือไม อยางไร ทั้งนี้ ในปการศึกษาตอไป ขอใหตั้งเปาหมายไววาตัวบงชี้
ที่มีผลประเมิน “ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน” จะตองมีผลประเมินไมต่ํา
กวา “พอใช” และตัวบงชี้ที่มีผลประเมิน “พอใช” จะตองมีผลประเมินฯ
ไมต่ํากวา “ดี”
4

เรื่องสืบเนื่อง
ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย/
สวนสงเสริมวิชาการ

วาระที่ 5.2

วาระการประชุม
งบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
1. เห็นชอบงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวงเงิน
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
งบประมาณทั้งสิ้น 1,491,886,000 บาท ตามที่มหาวิทยาลัย /คณะกรรมการ เกี่ยวของตอไป
การเงินและทรัพยสิน นําเสนอ
2. เห็นชอบการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน
260,144,600 บาท และเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน จํานวน
94,000,000 บาท
3. ที่ประชุมไดใหความเห็น / ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ อาทิเชน
3.1 การประสานงาน และดําเนินการเพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใน มวล.
3.2 ควรสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
การทํางานของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ
อันเนื่องมาจากปญหาความขัดแยงและเกิดวิกฤติการณครั้งใหญ
3.3 ในปที่ผาน ๆ มา จํานวนนักศึกษาที่ประมาณการไวตามแผน ฯ
กับจํานวนที่รับไดจริง มีความแตกตางกันมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีแผน
ดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกในป 2554 ไดปรับรูปแบบ วิธีการ
ประชาสัมพันธที่เขมขนมากขึ้น และระยะตอไปในป 2555 มหาวิทยาลัย
จะขอนโยบาย / คําแนะนําในเรื่องนี้จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งตอไป
3.4 การบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร หากเปนไปไดควรจะ
จัดสรรงบประมาณ รอยละ 7 -10 ของงบคาใชจายบุคลากรทั้งหมด เพื่อให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยทั่วไป
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ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย/สวน
แผนงาน/สวนการเงิน
และบัญชี

วาระที่ 5.3

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1
วาระที่ 6.2

วาระที่ 6.3

ระเบียบวาระที่ 7

วาระการประชุม
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
อันสืบเนื่องจากวิกฤติการณ
ครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย

เรื่องแจงเพื่อทราบ
รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย
การลงนามในขอตกลงวาดวย
สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย
นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก
ขอลาออกจากการเปนกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เรื่องอื่นๆ

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
รับทราบ การแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานของ มวล. เพื่อ - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
สนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยง และปฏิรูปประเทศไทย และผล
เกี่ยวของตอไป
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
โดยที่ประชุมไดใหความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องนีร้ วมกันทั้งภายใน มวล. ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา/ภาคสวนตางๆ ใน จ.นครศรีธรรมราช ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ โดยอาจเชิญผูรับผิดชอบของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
และ/หรือ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มาเลาถึงประสบการณในเรื่องนี้
2. ขอใหนําเรื่องนี้เสนอสภา ฯ เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย อีกระยะหนึ่ง
รับทราบ
รับทราบการลงนามในขอตกลงวาดวยสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ
รับทราบ และขอใหอธิการบดีไปปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ถึงความเหมาะสมในการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
แตงตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม
- ไมมี -
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-

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
-

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงาน
ของ มวล. เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
ความขัดแยงฯ / สํานัก
งานสภามหาวิทยาลัย

-

อธิการบดี /
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
-

(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูสรุปมติที่ประชุม

(รองศาสตราจารย ดร.สุรสีห วัฒนวิกยกิจ)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม
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