
 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 หนา ๑ 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  7/๒๕๕7  เมื่อวันเสารที่  20  ธันวาคม  2557  เวลา 14.00 - 18.30 น. 
 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ        - ไมมี - - - 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
วาระที่  ๒.๑ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ผลการรับรองรายงานการประชุมสภา มวล. 
ครั้งที่ 6/2557 และรายงานผลการดําเนินงาน
สืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 
    ๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 6/2557   
โดยไมแกไข 
    2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล.               
มวล. ครั้งที่ 6/2557   

 
- 

 

 
สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3.1 
วาระที่ 3.1.1 
 

เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ 
เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ า เร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)   

     
 
     อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
(เพิ่มเติม) จํานวน 1 คน  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

 
 
- จัดทําประกาศสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ  พิจารณาลงนามตอไป 

 
 
สํานักงานสภา มวล./
ศูนยบริการการศึกษา 

วาระที่ 3.1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

     อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ชุดเดิมเพื่อทําหนาที่ตอไป  โดยใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและบัญชี 
แทนตําแหนงที่วางลง  คือ  รองศาสตราจารย ดร. ดนุชา   คุณพนิชกิจ  ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่   25 ธันวาคม 2557  เปนตนไป   และเมื่อไดมีการแตงตั้ ง    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ ชุดใหมแลว  
สภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน               
ชุดใหมตอไป 

- จัดทําคําสั่งสภาฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ พิจารณาลงนามตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
คณะกรรมการการเงิน
แ ล ะ ท รั พ ย สิ น /              
สวนการเงินและบัญชี 

วาระที่ 3.1.3 การใหสิทธิเบิกสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลกับ
พนักงานที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติ
หนาที่ 90 วัน 

     เห็นชอบใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติ
หนาที่ต ามขอบั งคับฯ วาด วยการหยุดปฏิบัตหนาที่ ของอธิการบดี 
พ.ศ. 2557 มีสิทธิเบิกสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลกับมหาวิทยาลัยได 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเจาหนาที่ 

วาระที่ 3.1.4 งบการ เ งิ นของมหาวิ ทย าลั ยวลั ยลั กษณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

     อนุมัติงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินนําเสนอ  โดยขอใหนําประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการตามสัญญาของโครงการกอสรางศูนย
การแพทยพรอมระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัยฯ ไปใสเพิ่มเติมไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานจริงของ
มหาวิทยาลัยฯ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน/ 
สวนการเงินและบัญชี 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 หนา ๒ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.1.5 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจําปงบประมาณ 2557 

     เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ 2557  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ นําเสนอ 

- นํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และ ปร ะ เ มิ น ผล ฯ  เ วี ย น แจ ง
ผูบริหาร/หนวยงานตาง ๆ ทราบ 

สํานักงานสภา มวล. 

วาระที่ 3.1.6 ค า ใ ช จ ายค าง จ า ยที่ ผู กพั นกั บหน วย งาน
ภายนอก 

      เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยฯ ชําระคาวัคซีนที่ไดทําการฉีดใหกับนักศึกษา
แพทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 ใหกับโรงพยาบาล
นครพัฒน เปนเงิน 21,500 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) 
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน นําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนการเงินและบัญช ี

วาระที่ 3.1.7 ขออนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วาด วยหลักเกณฑและวิธีการแต งตั้ งบุคคล             
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ….  และ (ราง) 
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการประเมิน          
การสอนในการขอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ  พ.ศ. …. 

     อนุมัติ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ งบุคคล          
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ. ….  และ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการประเมินการสอนในการขอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ     
พ.ศ. ….  ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นําเสนอ 

- จัดทําขอบังคับฯ และนําเสนอ
นายกสภาฯ  พิจารณาลงนามตอไป 

สํานักงานสภา มวล./
สวนการเจาหนาที่ 

วาระที่ 3.1.8 การเสนอแต งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ          
ชุดใหม 

     เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือเรียน เลขาธิการคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา ขอถอนเรื่องการนําเสนอแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิฯ ที่อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา กลับคืนมากอนเนื่องจากรายชื่อที่จะนําเสนอแตงตั้ ง           
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิฯ ไมครบถวนเนื่องจาก                  
ดร .กฤษณพงศ  กีรติกร ได ขอถอนชื่อจากการ เป นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิฯ  ทั้ งนี้  สภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณา
ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตอไป  

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานสภา  มวล. 

ระเบียบวาระที่ 3.2     
วาระที่ 3.2.1         

เรื่องพิจารณาทักทวง 
ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
     อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) ตามที่สภาวิชาการ นําเสนอ 

 
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
สวนสงเสริมวิชาการ 

วาระที่ 3.2.2        ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

     อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557  ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนสงเสริมวิชาการ 



 

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่  7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 หนา ๓ 

วาระการประชุม สรุปผล / มติที่ประชุม เรื่องสืบเนื่อง ผูรับผิดชอบ 
วาระที่ 3.2.3         ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 
     อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)  
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 

- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

สวนสงเสริมวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 4 
วาระที่  4.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
ศาสตราจารย ดร.วินัย  ประลมพกาญจน  
ขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี 
ฝายแผนงานและทรัพยสิน 

 
      รับทราบ 

 
- 

 
- 
 

วาระที่  4.2 การแตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี/ 
ผูชวยอธิการบดี 

      รับทราบ - - 

วาระที่  4.3 การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2555  และ 2554 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

      รับทราบ - - 

วาระที่  4.4 กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 
1/2558   

      รับทราบ การกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558  
ในวันเสารที่  7  กุมภาพันธ  2558  เวลา  09.00  น.   

- สํานักงานสภา มวล. 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี- - - 
 
 
 
 
                                   (นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล)                                                                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  อิงคนินันท  บัณฑิตย) 
                 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                               รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย           
                                       ผูสรุปมติที่ประชุม                                                                                                                เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 
 
            (นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค) 
                    รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม 


