
สรุปผล/มตกิารประชุมสภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ครั้งที ่ 5/2551  เมื่อวนัที ่8 พฤศจิกายน 2551 

 

วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ 

 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง  

1. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ  

    แทนตาํแหน่งที่วา่งลง   โดยคณาจารยป์ระจาํที่ไดร้ับการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ 

    ศ.ดร.ฉตัรชยั  ไวยาพฒันกร สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ   มีวาระการ 

    ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2551  ถึงวนัที่ 1 เมษายน 2553 

2. มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งให ้นายบรรจงวิทย ์  ยิง่ยงค ์  ดาํรงตาํแหน่ง 

    หวัหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั ตั้งแต่วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2551   

- - 

ระเบยีบวาระที ่2 

วาระที ่ 2.1 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ผลการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 4/2551  และผลการดาํเนิน 

งานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม 

 

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 โดยแกไ้ขขอ้ความในหนา้ 4   

  และหนา้ 14 

-รับทราบผลการดาํเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2551    

 

- ปรับแกไ้ขขอ้ความในรายงาน 

   การประชุม 

    

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

ระเบยีบวาระที ่3 

วาระที ่ 3.1 

 

เรื่องสืบเนื่อง 

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม   

ตรวจสอบ  และประเมินผลการ

ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 

วลยัลกัษณ์ 

 

1. อนุมตัิใหแ้ต่งตั้งนายนนทพล  นิ่มสมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

    ผูท้รงคุณวฒุิ เป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  

2. อนุมตัิใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวฒุิทางดา้นการบญัชี 

    การตรวจสอบภายใน    การบริหารกิจการสถาบนัการศึกษาระดบัอุดม 

    ศึกษา    การติดตามและประเมินผล   ดา้นกฎหมายและระเบียบบริหาร 

    หน่วยงานในกาํกบัของรัฐ  จาํนวน 4 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยั  

    แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  

   โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

    

 

1.จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั   

   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ     

   และนาํเสนอนายกสภา   

   มหาวิทยาลยัเพื่อลงนาม 

2. นดัประชุมคณะกรรมการฯ 

    เพื่อสรรหากรรมการ 

    ผูท้รงคุณวฒุิ จาํนวน 4 คน 

    ต่อไป 

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั  
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

        1. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ                                 เป็นประธานกรรมการ    

          (ประธานกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ)    

      2. ศ.ดร.โกวิทย ์ โปษยานนท ์                             เป็นกรรมการ 

          (ประธานกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน)   

      3. อธิการบดี                                                       เป็นกรรมการ                  

      4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั    เป็นเลขานุการ 
 

           ทั้งนี้  ในระหวา่งดาํเนินการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวฒุิดงักล่าว 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลฯ ปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลางก่อน  

จนกวา่สภามหาวิทยาลยัไดอ้อกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แลว้ 

3. เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ  

   ไดร้ายชื่อผูท้รงคุณวฒุิ 4 คน  

    แลว้  ขอใหจ้ดัทาํประกาศ  

    สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

    คณะกรรมการติดตาม 

    ตรวจสอบฯ   และนาํเสนอ   

    นายกสภามหาวิทยาลยั   

    เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 

 

 

  

วาระที ่ 3.2 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลยั 

1. รับทราบการลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

     มหาวิทยาลยัของ นายวิชม  ทองสงค ์ตั้งแต่วนัที่ 6 ตุลาคม 2551 

2. อนุมตัิใหแ้ต่งตั้งนายสมพทุธ  ธุระเจน  เป็นประธานกรรมการ  

    แทนนายวิชม  ทองสงค ์ และแต่งตั้งใหน้ายวิชม  ทองสงค ์เป็นกรรมการ 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2551  เป็นตน้ไป 

จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

เสนอนายกสภามหาวิทยาลยั 

เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

วาระที ่ 3.3 การแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัที่ดิน 

อนัสืบเนื่องจากโครงการจดัตั้ง

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

 

เห็นชอบการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัที่ดินฯ ตามที่อธิการบดี เสนอ

ในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่   

   (1) การกาํหนดมาตรการป้องกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นหลกั 

ประกนัมิใหบุ้คคลเขา้บุกรุกที่ดินแปลงวา่งในเขต ส.ป.ก.  

   (2) กรณีราษฎรรายใดที่ยนิยอมรับค่าชดเชยแลว้  และจะยา้ยเขา้พื้นที่     

ส.ป.ก. เพื่อรับการจดัสรรที่ดินตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนด แต่พื้นที่ ส.ป.ก. 

ยงัมีผูบุ้กรุกก่อนวนัที่ 5 มิถุนายน 2551  ใหจ้่ายค่าเยยีวยาตามหลกัเกณฑท์ี่

กาํหนดใหก้บัผูบุ้กรุกเฉพาะราย  และเฉพาะแปลงที่จดัราษฎรเขา้อยูอ่าศยั 

พิจารณาดาํเนินการในส่วนที่

เกี่ยวขอ้ง และรายงานผลต่อสภา

มหาวิทยาลยัในการประชุม    

ครั้งถดัไป 

อธิการบดี / 

โครงการชุมชนสาธิต

วลยัลกัษณ์ฯ / 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  

 

เท่านั้น  โดยจ่ายค่าเยยีวยาเมื่อมีการยา้ยออกจากพื้นที่และสามารถส่งมอบ

พื้นที่ใหก้บัผูม้ีสิทธิไดร้ับการจดัสรร ส.ป.ก. เท่านั้น   

  (3) กรณีราษฎรรายใดที่ยนิยอมรับค่าชดเชยทรัพยส์ิน และ/หรือผลอาสิน

ตามหลกัเกณฑ ์ที่กาํหนดแลว้  และมีสิทธิไดร้ับการจดัสรรที่ดินในเขต    

ส.ป.ก. แต่ไม่สามารถจดัสรรที่ดินในเขต ส.ป.ก.ได ้ ใหเ้จรจาใหร้าษฎรรับ

เงินค่าชดเชยแทนการรับการจดัสรรที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก.    ซึ่งตามบญัชี

กาํหนดราคาประเมินที่ดินของสาํนกังานที่ดินจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สาขาท่าศาลา  กาํหนดราคาไว ้ ไร่ละ 50,000 บาท    

  (4) ในกรณีที่จาํเป็นการดาํเนินการตาม (2) และ (3) สามารถดาํเนินการได้

ภายในวงเงินหนึ่งลา้นบาทตามที่สภามหาวิทยาลยัไดเ้คยอนุมตัิไวแ้ลว้    

ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2551 และเมื่อดาํเนินการ

แลว้ใหร้ายงานสภามหาวิทยาลยัทราบต่อไป 

  

ระเบยีบวาระที ่4 

วาระที ่4.1 

วาระที ่4.1.1 

เรื่องเสนอเพือ่อนุมัต ิ

เรื่องพิจารณาอนุมตัิ 

ขออนุมตัิปริญญาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จ

การศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2551 

 

 

อนุมตัิปริญญาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2551  

จากสาํนกัวิชาต่างๆ จาํนวน 97 ราย  ตามที่สภาวิชาการนาํเสนอ  

 

 

-จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

  และนาํเสนอนายกสภา 

  มหาวิทยาลยัเพื่อลงนามต่อไป 

 

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

วาระที ่4.1.2 การพิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพยส์ิน   และคณะกรรมการ 

นโยบายการบริหารงานบุคคล 

 

 

1.อนุมตัิใหย้กเลิกความในขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย การเงินและ 

   ทรัพยส์ิน พ.ศ. 2547  และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 

   “ ขอ้ 6  ใหม้ีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง เพื่อทาํหนา้ที่ 

   กลัน่กรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเงินและทรัพยส์ิน  เพื่อนาํเสนอสภา   

   มหาวิทยาลยั รวมทั้งใหม้ีอาํนาจวินิจฉยัชี้ขาดในเรื่องที่กาํหนดไวใ้น 

   ขอ้บงัคบันี้หรือที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย     

1.จดัทาํขอ้บงัคบัฯวา่ดว้ย การเงิน 

   และทรัพยส์ิน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.   

   2551 โดยแกไ้ขความในขอ้ 6  

   ตามที่ไดอ้นุมตัิไว ้แลว้นาํเสนอ 

   นายกสภามหาวิทยาลยั 

   เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 

สาํนกังาน 

สภามหาวทิยาลยั 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยบุคคลต่อไปนี้ 

 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ   

 (2) อธิการบดี  เป็นรองประธานกรรมการ 

 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ จาํนวน 2 คน เป็นกรรมการ 

 (4) ผูท้รงคุณวฒุิทางดา้นการเงินและการบญัชีจาํนวน 3 คน  เป็นกรรมการ 

 (5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1 คน เป็นกรรมการ 

 (6) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนออีก 1 คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 (7) หวัหนา้ส่วนงานที่ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกอง  หรือ 

       เทียบเท่า ที่อธิการบดีเสนอ 2 คน เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

              ใหค้ณะกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี    ในกรณีคณะ-

กรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแต่ยงัมิไดม้ีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

ใหม่  ใหค้ณะกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกวา่จะได้

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ” 

2.อนุมตัิใหย้กเลิกคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยส์ิน ซึ่งแต่งตั้ง 

    ตามประกาศสภามหาวิทยาลยั ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 2547  และลงวนัที่ 

    11 มกราคม 2551  และใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน 

    ตามองคป์ระกอบในขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัฯ ที่แกไ้ขใหม่แลว้ ประกอบดว้ย   

    บุคคลดงัต่อไปนี้ 

      (1) ศ.ดร.โกวิทย ์ โปษยานนท ์                      เป็นประธานกรรมการ 

           (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ) 

      (2) อธิการบดี                                                 เป็นรองประธานกรรมการ 

      (3) นพ.บญัชา  พงษพ์านิช                             เป็นกรรมการ 

           (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ)       

2.จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

    การเงินและทรัพยส์ิน   

    และคณะกรรมการบริหารงาน 

    บุคคล  ตามองคป์ระกอบ 

    ที่ไดอ้นุมตัิไวแ้ลว้นาํเสนอ 

    นายกสภามหาวิทยาลยั 

    เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

       (4) นายธนารักษ ์ พงษเ์ภตรา                         เป็นกรรมการ 

           (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ) 

     (5) ผศ.ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากลุ              เป็นกรรมการ 

           (ผูท้รงคุณวฒุิดา้นการเงินและบญัชี) 

     (6) ศ.ไพจิตร  โรจนวานิช                           เป็นกรรมการ 

           (ผูท้รงคุณวฒุิดา้นการเงินและบญัชี) 

      (7) ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู                         เป็นกรรมการ 

           (ผูท้รงคุณวฒุิดา้นการเงินและบญัชี) 

      (8) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  เป็นกรรมการ 

      (9) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      (10) หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี            เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

      (11) หวัหนา้ส่วนแผนงาน                         เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

3.อนุมตัิใหย้กเลิกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่งตั้ง 

    ตามประกาศสภามหาวิทยาลยั ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 2547  และลงวนัที่ 

    11 มกราคม 2551  และใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

    ตามองคป์ระกอบในขอ้ 5 แห่งขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคล  

    พ.ศ. 2535   ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

      (1) นายเอนก  สิทธิประศาสน ์                       เป็นประธานกรรมการ 

           (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ) 

      (2) อธิการบดี                                                 เป็นรองประธานกรรมการ 

      (3) นายวชัรา หงส์ประภศัร (ผูท้รงคุณวฒุิ)    เป็นกรรมการ 

      (4) นายบุญรอด  สิงห์วฒันาศิริ                      เป็นกรรมการ 

           (ผูท้รงคุณวฒุิ) 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

       (5) นายสุรพนัธ์  ปุสสเดจ็ (ผูท้รงคุณวฒุิ)                           เป็นกรรมการ 

     (6) นายเติมศกัดิ์  สุวรรณศกัดิ์ (ผูท้รงคุณวฒุิ)                     เป็นกรรมการ 

     (7) ดร.ทิพยว์ลัย ์ สุทิน (ผูแ้ทนสภาวิชาการ)                      เป็นกรรมการ 

     (8) ดร.สราวธุ เดชมณี (ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํ)                เป็นกรรมการ 

     (9) ผศ.ดร.ภทัรวรรณ แท่นทอง (ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํ) เป็นกรรมการ 

     (10) รศ.ดร.วฒันพงศ ์ เกิดทองมี                                        เป็นกรรมการ 

            (ผูด้าํรงตาํแหน่งคณบดี ผูอ้าํนวยการหรือหวัหนา้ 

            หน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

            สาํนกัวิชา) 

     (11) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา                    เป็นกรรมการ        

                                                                                            และเลขานุการ     

     (12) หวัหนา้ส่วนการเจา้หนา้ที่                                เป็นผูช้่วยเลขานุการ    

             ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็นตน้ไป 

  

วาระที ่ 4.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา

กิตติมศกัดิ์ประจาํปีการศึกษา 2551 

1.อนุมตัิใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศกัดิ์ ประจาํปีการศึกษา  

   2551  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

     (1) อธิการบดี                           เป็นประธานกรรมการ 

     (2) ศ.ดร.โกวิทย ์ โปษยานนท ์                           เป็นกรรมการ 

          (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ)        

     (3) ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช                                     เป็นกรรมการ 

          (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ)  

 

-จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

  และนาํเสนอนายกสภา 

  มหาวิทยาลยัเพื่อลงนามต่อไป 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

        (4) ศ.ดร.ธรรมศกัดิ์  สมมาตย ์                                     เป็นกรรมการ 

          (กรรรมการสภามหาวทิยาลยัจากสภาวิชาการ) 

      (5) ดร.สราวธุ  เดชมณี                                                 เป็นกรรมการ 

         (กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากตวัแทนคณาจารย)์       

      (6) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                     เป็นเลขานุการ 

            ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2551  เป็นตน้ไป 

2. อนุมตัิใหเ้พิ่มความในขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย การใหป้ริญญากิตติมศกัดิ์  

    พ.ศ. 2546  ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

   (1) การพิจารณาดาํเนินการเพื่อใหป้ริญญากิตติมศกัดิ์ ในทุกขั้นตอน/ 

   กระบวนการ จะตอ้งกระทาํเป็นความลบั 

   (2) การใหค้วามเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรไดร้ับปริญญา 

   กิตติมศกัดิ์ของคณะกรรมการกิตติมศกัดิ์   และสภาวิชาการ   

   และการอนุมตัิรายชื่อผูไ้ดร้ับปริญญากิตติมศกัดิ์ของสภามหาวิทยาลยั   

   หากที่ประชุมมีมติไม่เป็นเอกฉนัทแ์ละจาํเป็นตอ้งใชม้ติโดยการ 

   ลงคะแนน  ใหใ้ชม้ติไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยูท่ ั้งหมด 

   ของแต่ละคณะ 

 

 

 

 

 

 

- จดัทาํขอ้บงัคบัฯ (ฉบบัที่ 2)  

   พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มความตาม 

   ประเดน็ที่ที่ประชุมไดอ้นุมตัิไว ้

   แลว้นาํเสนอนายกสภา 

   มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

   ลงนามต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ส่วนส่งเสริมวชิาการ/ 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

วาระที ่ 4.1.4 ขออนุมตัิกาํหนดตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 

อนุมตัิกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ ให ้ ดร.นฤมล  มาแทน   ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สงักดัมหาวิทยาลยั   

วลยัลกัษณ์   ตั้งแต่วนัที่  9 พฤศจิกายน 2550  เป็นตน้ไป  ตามที่

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล เสนอ 

พิจารณาดาํเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

ส่วนการเจา้หนา้ที่ 

วาระที ่ 4.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

อนุมตัิใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  

ตามที่สภาวิชาการเสนอ  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

  

-จดัทาํประกาศสภามหาวิทยาลยั 

  และนาํเสนอนายกสภา 

  มหาวิทยาลยัเพื่อลงนามต่อไป 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

  1. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์    ประธานกรรมการ 

   (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาสงัคมศาสตร์) 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.สมศกัดิ์  รุจิรวฒัน ์    กรรมการ 

   (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาเคมี) 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกลุ              กรรมการ 

   (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาพยาบาลศาสตร์) 

4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย ์อารี วลัยะเสวี    กรรมการ 

    (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ 

    วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข)     

5. ศาสตราจารย ์ดร.ทกัษิณ  เทพชาตรี     กรรมการ 

    (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาวิศวกรรมโยธา) 

 6. ศาสตราจารยก์ิตติคุณ ดร.นราศรี  ไวนิชกลุ        กรรมการ 

     (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาการจดัการ/บริหารธุรกิจ) 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  ตนัละมยั      กรรมการ 

    (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ) 

8. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ไพศาล  เหล่าสุวรรณ   กรรมการ 

    (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

9. ศาสตราจารย ์ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์    กรรมการ 

    (ผูท้รงคุณวฒุิสาขาคอมพิวเตอร์) 

10. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     เลขานุการ 

11. หวัหนา้ส่วนการเจา้หนา้ที่     ผูช้่วยเลขานุการ 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2552  เป็นตน้ไป     
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

วาระที ่ 4.1.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั 

วลยัลกัษณ์  วา่ดว้ย การ

ดาํเนินการดา้นทรัพยส์ินทาง

ปัญญา  พ.ศ. .... 

1.อนุมตัิ (ร่าง) ระเบียบฯ วา่ดว้ย การดาํเนินการดา้นทรัพยส์ินทางปัญญา   

  พ.ศ. ... โดยใหป้รับแกไ้ขความในอารัมภบทใหช้ดัเจนและครอบคลุมถึง 

  วตัถุประสงคด์า้นต่างๆในการออกระเบียบฯ  และพิจารณาถึงความ 

  จาํเป็นในการกาํหนดใหม้ีความตามขอ้ 16  เนื่องจากตามขอ้ 15 วรรคสอง 

  ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการไวแ้ลว้ โดยใหจ้ดัทาํเป็นประกาศของ  

   มหาวิทยาลยั 

2.ขอใหอ้ธิการบดีพิจารณาดาํเนินการตามแนวทางและขอ้เสนอแนะ 

   ในประเดน็ต่างๆ ต่อไป  เช่น   การหามาตรการเชิงรุกเพือ่ส่งเสริม 

   สนบัสนุนใหพ้นกังานสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการ  หรือนวตักรรม 

   เพื่อนาํไปสู่การจดลิขสิทธิ์ใหม้ากขึ้น      การนาํเรื่องนี้ไปกาํหนดไวใ้น 

   แผนปฏิบตัิการประจาํปี   เป็นตน้ 

1.ปรับแกไ้ขความใน (ร่าง)    

   ระเบียบฯ ตามที่ที่ประชุมได ้ 

   อนุมตัิไว ้ แลว้นาํเสนอนายก  

   สภามหาวิทยาลยัเพื่อลงนาม 

   ต่อไป 

 

2. พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

    ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

โครงการอุทยาน 

วิทยาศาสตร์ ภาคใตฯ้/

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

 

 

อธิการบดี /โครงการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ภาคใตฯ้ 

วาระที ่ 4.2 เรื่องพิจารณาทกัทว้ง   (ไม่มี) - - - 

ระเบยีบวาระที ่ 5 

วาระที ่5.1 

เรื่องศึกษาพจิารณาเชิงนโยบาย 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

โครงการอุทยานการศึกษา 

 “เฉลิมพระเกียรติ”   

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

พ.ศ. 2537- 2551 

 

 1. ที่ประชุมใหแ้นวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพฒันาอุทยานการศึกษาฯ    

ในประเดน็ต่างๆ  เช่น   

(1) ใหด้าํเนินการตามแผนแม่บทเดิมที่กาํหนดไว ้โดยพิจารณาจดัลาํดบั 

      ความสาํคญัก่อน-หลงัในการดาํเนินงานอุทยานฯ ทั้งในภาพรวม    

      และในแต่ละอุทยานยอ่ย    กาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ที่ชดัเจน    

      และเป็นรูปธรรม  รวมถึงผูร้ับผดิชอบในการดาํเนินงาน   

(2) การแสวงหาเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง และ 

     ประชาคมชาวจงัหวดันครศรีธรรรมราช มาร่วมดาํเนินการ   

    (3) ในส่วนของศูนยก์ารแพทย ์ ควรพิจารณาจดัทาํโครงการจดัตั้ง  

          โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

 

-พิจารณาดาํเนินการในส่วน 

 ที่เกี่ยวขอ้ง  แลว้นาํเสนอ 

 สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

 ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อธิการบดี /  

รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพฒันา / 

ส่วนแผนงาน 
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วาระการประชุม สรุปผล/มตทิีป่ระชุม เรื่องสืบเนื่อง ผู้รับผดิชอบ 

       พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา   

     84 พรรษา  และเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

(4) การประชาสมัพนัธ์ผลการดาํเนินงานของอุทยานการศึกษาฯ  

          เป็นตน้ 

2. ขอใหอ้ธิการบดีพิจารณาดาํเนินการตามแนวทาง/ขอ้เสนอแนะขา้งตน้ 

    โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ  เพื่อศึกษาแนวทาง 

     และกาํหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาอุทยานการศึกษาฯ    รวมถึงการ 

     แสวงหาผูท้ี่จะดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยัทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 

  

ระเบยีบวาระที ่ 6 

วาระที ่ 6.1 

เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 

การแต่งตั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

 

-รับทราบการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนผูอ้าํนวยการสหกิจศึกษาและพฒันา 

  อาชีพ รองคณบดีสาํนกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

  และผูร้ักษาการแทนรองผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  

 

- 

 

- 

ระเบยีบวาระที ่ 7 

วาระที ่7.1 

เรื่องอืน่ๆ      

การเปลี่ยนแปลงวนัประชุม 

สภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 6/2551 

 

เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงวนัประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 6/2551 จากเดิม 

วนัเสาร์ที่ 27 ธนัวาคม 2551 เป็นวนัเสาร์ที่ 20 ธนัวาคม 2551  เวลา 09.00 น. 

 

แจง้กรรมการ และผูบ้ริหาร 

เพื่อทราบ  และประสานงาน

เตรียมการเพื่อจดัประชุมต่อไป 

 

สาํนกังาน 

สภามหาวิทยาลยั 

                    

 

 

 

                                     (นายบรรจงวิทย ์ ยิง่ยงค)์                                    (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสีห์  วฒันวิกยก์ิจ) 

                             หวัหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั                                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั           

                                          ผูส้รุปมติที่ประชุม                                                              เลขานุการสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  


