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วาระการประชุม
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เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)
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สรุปผล / มติที่ประชุม

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

-

-

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ได้เกิดน้้าท่วมในหลายพื้นที่ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากได้มี
การวางแผนและเตรียมการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้้าท่วมไว้เป็นอย่างดี
รายงานการท้าสัญญาจ้างโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ ลงนามสั ญญาจ้างโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ระยะที่ 2
วลัยลักษณ์ ระยะที่ 2
ซึ่งเป็นการตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ฯ จ้านวน 4 อาคาร (อาคาร A
B C และ D) กั บ บริ ษั ท พาวเวอร์ ไลน์ เอ็ น จิ เ นีย ริ่ง จ้ า กั ด (มหาชน) เลขที่
สัญญา 151/63 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 895 ล้านบาท
ก้าหนดแล้วเสร็จภายใน 555 วัน โดยได้แบ่งงวดจ่ายออกเป็น 16 งวด
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้แจ้งไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทราบต้าแหน่ง
พื้ น ที่ ส้ า หรับ การก่ อ สร้างศูน ย์พั ก พิงสุนั ข จรจัด ฯ คื อ บริ เ วณพื้ น ที่ตรงข้าม
โบราณสถานตุ ม ปั ง ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณพื้ น ที่ เ ดิ ม ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได้
พิจารณาเลือกและด้าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา และโยธาธิการจังหวัดฯ ได้แจ้ง
ให้ผู้รับเหมาเข้ามาด้าเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ แล้ว แต่ปรากฏ
ว่ามีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ไปประท้วง ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อคัดค้านการ
ก่อสร้างฯ ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้และจะได้ชี้แจง
ท้าความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนดังกล่าวและพิจารณาด้าเนินการต่อไป
เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด้าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ด้ารงต้าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
14 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
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วาระที่ 2.2
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

วาระการประชุม
สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
รายงานผลการด้ า เนิ น งานสื บ เนื่ อ งตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
รับทราบ
ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
เรื่องสืบเนื่อง
การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ้าสภา 1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(1) นายธีระชัย เชมนะสิริ
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(4) นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(6) นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
กรรมการ
(ผู้แทนสภาวิชาการ)
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชยั วัฒน์ ฤกษ์สวัสดิถ์ าวร
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจ้า)
(9) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจ้า)
(10) ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
กรรมการ
(ผู้ด้ารงต้าแหน่งคณบดี ผู้อ้านวยการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส้านักวิชา)
(11) นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช
กรรมการ
(ผู้แทนจากผู้ดา้ รงต้าแหน่งหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

หน้า ๒ จาก 12

วาระการประชุม

สรุปผล / มติที่ประชุม
(12) นายเอกราช แก้วเขียว
กรรมการ
(ผู้แทนจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)
(13) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
(14) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(15) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ
(16) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
(1) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา
ประธานกรรมการ
เสกตระกูล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(3) นายรุจาธิตย์ สุชาโต
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(4) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(5) ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)
(7) นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)
(8) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
(รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ)
(9) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
กรรมการและเลขานุการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
(10) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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สรุปผล / มติที่ประชุม
1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
(1) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) นายสุทิน พรชัยสุรีย์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(4) นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(5) นางปัทมา ถ้วยงาม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(7) หัวหน้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
(8) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.4 คณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
(1) นายบุญชู ประสพกิจถาวร
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) นายสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน)
(3) นายภานุ เสถียรพจน์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน)
(4) นางวีระมล มหาตมวดี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ)
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สรุปผล / มติที่ประชุม
(5) นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)
(7) นางเสมอมาศ ลิ้มจ้าเริญ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสีย่ งในสถาบันอุดมศึกษา)
(8) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
กรรมการและเลขานุการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
(9) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

2. อนุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
แล้ วให้ คณะกรรมการสรรหาฯ น้ ารายชื่ อบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ เหมาะสมใน
ต้าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แล้วน้าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) นายธีระชัย เชมนะสิริ
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) อธิการบดี
กรรมการ
(3) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
กรรมการ
(กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
(4) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เลขานุการ
และพัฒนาการเรียนการสอน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)
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วาระที่ 3.2

วาระที่ 3.3
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1
วาระที่ 4.1.1

วาระการประชุม
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท้ า ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
วลั ย ลั ก ษณ์ ว่ า ด้ ว ย ประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร
ผู้ เ รี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย และการพิ ทั ก ษ์ ธ รรมาภิ บ าลของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....

สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
อนุ มั ติ ให้ แ ต่ งตั้ งค ณ ะ กรร มกา ร จั ด ท้ า ข้ อ บั งคั บม ห าวิ ท ยาลั ย ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และการพิทักษ์
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564 เพื่อท้าหน้าที่พิจารณา
จัดท้าข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษา
(2) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ประธานกรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
กรรมการ
(4) นายสถาพร ภักดีวงศ์
กรรมการ
(5) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
กรรมการ
(6) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการ
(7) ศาสตราจารย์ ดร.ก้าชัย จงจักรพันธ์
กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ
(9) นางวีระมล มหาตมวดี
กรรมการ
(10) นายสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการ
(11) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
(12) หัวหน้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
(13) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
(14) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิ ทิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ประจ้ า ปี
เห็ น ชอบปฏิ ทิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ประจ้ า ปี ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยน้าเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทักท้วง
เรื่องเพื่อพิจารณา
ขออนุ มั ติ ปริ ญญาให้ แก่ ผู้ ส้ าเร็จการศึ กษา ประจ้ าปี การศึ กษา
1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562 ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
ประจ้าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) และประจ้าปีการศึ กษา (เพิ่ ม เติ ม ) และประจ้ า ปี ก ารศึ ก ษา 2563 (เพิ่ ม เติ ม ) รวมจ้ า นวนทั้ งสิ้ น การสอน/ศูนย์บริการการศึกษา
2563 (เพิ่มเติม)
124 คน ตามที่สภาวิชาการน้าเสนอ

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)
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วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.2

สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
2. การน้าเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาในครั้งต่อไป ขอให้จ้าแนกจ้านวน
ผู้ ส้ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาออกจากกั น เพื่ อ จะได้ มี ข้ อ มู ล ว่ า
นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการศึกษามากน้อยอย่างไร
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
ขอให้ ป รั บ แก้ ไ ข (ร่ า ง) ระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ....
การรักษาพยาบาล พ.ศ. .... ตามแนวทางและข้อสังเกตในประเด็นดังต่อไปนี้
เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น แล้วน้าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
1. หน้ า แรก บรรทั ด ที่ 7 ให้ ตั ด ข้ อ ความ “ซึ่ ง พั ก อาศั ย ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช” ออก
2. หน้ า 2 ให้ แ ก้ ไ ขค้ า นิ ย าม “แพทย์ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร” หมายถึ ง แพทย์
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย และให้หมายความรวมถึงแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดด้วย
3. ทุกจุดที่ใช้ค้าว่า “และหรือ” ขอให้แก้ไข เป็น “หรือ”
4. ขอให้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้แก่พนักงานด้วย
5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลแก่บิด า
มารดาของพนักงาน แต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก้าลังใจให้แก่ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้สวัสดิการในลักษณะอื่น ๆ ได้ เช่น กรณีที่บิดา
มารดามีบัตรประกันสุขภาพอยู่แล้วอาจขอให้มีการโอนสิทธิจากสถานพยาบาล
เดิมมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นต้น
6. เนื่องจากมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐหลายแห่งได้มีการจ่ายเงินชดเชย
หรื อ เงิ น ในลั ก ษณะอื่ น ใดให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ เ กษี ย ณอายุ แ ล้ ว และขณะนี้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพนักงานที่จะเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ขอให้
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเตรี ย มการในเรื่ อ งนี้ โ ดยให้ ค้ า นึ งถึ ง ความสามารถ
ในการจ่ายของมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาให้สวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร เช่น การให้สิทธิพิเศษในกรณีมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ เป็นต้น
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วาระที่ 4.1.3
วาระที่ 4.1.4

วาระการประชุม
การพิจารณาแต่งตั้งผู้อ้านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
อนุมัติใ ห้แ ต่ง ตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิว ฤทธิ์ พงศกรรัง ศิล ป์ ด้ารง ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยมีวาระการด้ารงต้าแหน่ง 4 ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน ๒ คน เป็นกรรมการ
1. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 2 คน ได้แ ก่ นายแพทย์ณ รงค์ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
อ้านวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สายวงศ์ และนายบุญ ชู ประสพกิจ ถาวร เป็นกรรมการอ้านวยการศูนย์ วลัยลักษณ์
การแพทย์ฯ ตามที่มหาวิทยาลัยน้าเสนอ
2. เนื ่อ งจากส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาฯ ได้ม ีห นัง สือ
แจ้ง แนวปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม ตามค้ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 39/2559 เรื่ อ ง การจั ด ระเบี ย บและแก้ ไ ขปั ญ หาธรรมาภิ บ าลใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 3 วรรคสอง ไว้ว่า
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอาจได้รับ
การแต่ งตั้ งจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปเป็ น ประธานกรรมการหรือ กรรมการ
รวมถึงวิทยากรในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย
การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ
โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ แต่ไม่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการรวมถึง
วิ ท ยากรในงานทางด้ า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย
การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการได้
และสภามหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั ้ง ที ่1 1/2562 เมื ่อ วัน ที่ 21
ธันวาคม 2562 ได้ ให้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ ทรงคุณวุ ฒิท่ านใดมี ค วาม
จ้าเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึง
วิทยากรในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวิจัย การพัฒนา
หลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ ให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2) ในการพิจารณาตาม (1) สภามหาวิทยาลัยได้ มอบอ้านาจให้น ายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)
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วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.5

การแบ่งส่วนงานภายในส้านักวิชาศิลปศาสตร์

วาระที่ 4.1.6

ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
ผู้ เกษี ยณอายุ จากภายนอกมหาวิ ทยาลั ย เป็ นอาจารย์ สั ญญาจ้ าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติฯ (กรณี 8 (3) อายุเกิน 65 ปี)

วาระที่ 4.1.7

ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ้านวน 2 ราย
เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ ส้านักวิชาการจัดการ (กรณี 8 (3) อายุเกิน 65 ปี)

สรุปผล / มติที่ประชุม
เนื่อ งจากนายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น ขอให้อธิการบดี ท้าหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื ่อ พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบให้ นายบุ ญชู ประสพกิ จ ถาวร เป็ น กรรมการ
อ้านวยการศูนย์การแพทย์ฯ (พร้อ มทั้ง ระบุเ หตุผ ลความจ้า เป็น ) เพื่อ สภา
มหาวิทยาลัยจะได้น้ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ ต่อไป
อนุ มั ติ ก ารแบ่ งส่ ว นงานภายในส้ า นั ก วิ ชาศิ ลปศาสตร์ และเห็ น ชอบ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส้านักงาน
อธิ ก ารบดี ส้ า นั ก วิ ช า สถาบั น ศู น ย์ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. …. ตามที่ สภาวิชาการน้าเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เป็ น ต้ น ไป และให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น้ า ประกาศฯ ไปตี พิ ม พ์ ใ น
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป
1. อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ (อายุ 65
ปี 1 เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ต้าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ เพื่อเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวม
ทั้งสิ้น 1,044 หน่วยภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 82.85 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตาม
สัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก้าหนด และให้ได้รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว
2. การขออนุ มั ติ จ้ า งผู้ เ กษี ย ณอายุ ฯ ในครั้ ง ต่ อ ไป ขอให้ เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนที่อาจารย์จะเริ่มปฏิบัติงาน
อนุมัติให้จ้างผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สังกัด ส้านักวิชาการจัดการ
(กรณี 8 (3) อายุเกิน 65 ปี) จ้านวน 2 ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง (อายุ 73 ปี 10 เดือน) เป็น
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะการ
ประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมี

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
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วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.8
วาระที่ 4.1.9
ระเบียบวาระที่ 4.2
วาระที่ 4.2.1
วาระที่ 4.2.2

สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาระงานรวมทั้ ง สิ้ น 260 หน่ ว ยภาระงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.63 เริ่ ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ก้ า หนด และให้ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล อื่ น ใดจาก
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี เต็มเจริญ (อายุ 75 ปี 6 เดือน) เป็น
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะ
การประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (แบบเต็มเวลา)
โดยมี ภ าระงานรวมทั้ งสิ้ น 260 หน่ ว ยภาระงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.63
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลก้ าหนด และให้ ได้รั บสวั สดิการและสิทธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อกู ลอื่ นใดจาก
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว
อนึ่ ง เนื่ อ งจากทั้ ง 2 ท่ า นเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
การประกอบอาหารเป็นอย่างดี ดังนั้น ควรขออนุญาตจากท่านให้มีการบันทึก
วิดีโอในขณะที่สอน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้น้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ขออนุมัติ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรอนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ส่วนการเงินและบัญชี
บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ ) ตามที่คณะกรรมการการเงิน และ
ทรัพย์สินน้าเสนอ
ขออนุมัติ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษ ฎี อนุ มั ติ ก ารก้ า หนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรัชญาดุษ ฎี ส่วนการเงินและบัญชี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตร
(หลักสูตรพิเศษ)
พิเศษ) ตามทีค่ ณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินน้าเสนอ
เพื่อพิจารณาทักท้วง
การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จ้านวน ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
8 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการน้าเสนอ
การสอน
ขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่สภาวิชาการน้าเสนอ การสอน
พ.ศ. 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

หน้า ๑๐ จาก 12

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1
วาระที่ 5.2
วาระที่ 5.3

วาระที่ 5.4

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1
วาระที่ 6.2
วาระที่ 6.3
วาระที่ 6.4

วาระการประชุม
สรุปผล / มติที่ประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
รายงานความก้ าวหน้ าในการด้ าเนิ นงานของคณะกรรมการ
รับทราบ
ประจ้าสภามหาวิทยาลัย
ผลการด้าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจ้าปี
รับทราบ
งบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4/2562 - 3/2563 เดื อ น
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ประมาณการกระแสเงินสด ส้า หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
รับทราบ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
2564 งบกระแสเงิน สดรับ - จ่ า ย มหาวิ ท ยาลัยวลัยลักษณ์
1. เนื่องจากมีแนวโน้มว่าหน่วยงานภาครัฐจะได้รับงบประมาณประจ้าปี
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 งบประมาณ 2565 จากรัฐบาลลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก้าหนด
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และรายงานเงินทุน มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
สะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563
2. จากประมาณการกระแสเงินสด ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2564 พบว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหารายได้ให้
เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ และระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนต่าง ๆ
3. ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการใช้จ่ายของกองทุนต่าง ๆ ให้เจ้าของ
กองทุนทราบอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการบริจาคทุนเพิ่ม
รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงิน
รับทราบ
ของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ
รายงานงบการเงิ น โครงการหลั ก สู ต รนานาชาติ ประจ้ า ปี
งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การลาออกจากต้าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัย
รับทราบ
วลัยลักษณ์
รายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณ
รับทราบ
2562 ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563
ผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2563
รับทราบ
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาส้านักวิชา/วิทยาลัย ประจ้าปี
รับทราบ
งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชี

ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
การสอน
ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนการเงินและบัญชี
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วาระที่ 6.5
วาระที่ 6.6
วาระที่ 6.7
ระเบียบวาระที่ 7

วาระการประชุม
สรุปผล / มติที่ประชุม
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
รั บ ทราบการแต่งตั้งอาจารย์ พิเศษที่ สอนเกิน ร้อยละ 50 ของรายวิชา
ประจ้าภาคการศึกษาที่ 1/2563
ประจ้าภาคการศึกษา 2/2563 ของส้านักวิชาการจัดการ จ้านวน 1 ราย
ตามที่สภาวิชาการน้าเสนอ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับทราบ
(การประเมินตนเอง) ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ก้าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
รับทราบก้าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่
30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
-

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
การสอน
ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน้า ๑๒ จาก 12

