สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 - 17.15 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ 1.1

ระเบียบวาระที่ 1.2

วาระการประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สรุปผล / มติที่ประชุม

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รับทราบเรื่องทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัยแจ้ง ดังนี้
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 12 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9
ตุลาคม พ.ศ. 2563 และตีพิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137
ตอนพิเศษ 238 ง ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 หน้า 50 และหน้า 51
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 มหาวิทยาลัย
ได้ รั บ ทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ชุดใหม่ จานวน 12 รายตามประกาศฯ ข้างต้น
ในเวลา 08.30 น. ของวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2563 ซึ่ งเป็ น วั น ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 แต่เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้มีการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไว้
ล่วงหน้า และกรรมการสภามหาวิทยาลั ยตอบรับเข้าประชุมแล้ว ส่งผลให้มี
กรรมการฯ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จานวน 6 ท่านไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านขอลาประชุม
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุมได้จานวน 12 ท่าน ซึ่งมีจานวน
เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด (จานวน 19 ท่าน) จึงถือว่า
ครบองค์ประชุมและสามารถดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่
กาหนดไว้แล้วได้ แต่เพื่อความเหมาะสมเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้
ความเห็นชอบในเรื่องใดแล้วให้นาประเด็นเหล่านี้แจ้งไปยังกรรมการฯ ที่ไม่ได้
เข้าประชุมเพื่อให้ท่านพิจารณาว่ามีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แล้ว
น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง พิ เ ศษ/2563 (วั นที่ ๒๒
ตุ ลาคม 2563) ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก รรมการฯ ทุ ก ท่ า นมี โ อกาสได้ พิ จ ารณาให้
ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ และลงมติสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้

-

เรื่องแจ้งจากอธิการบดี (ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 1.3
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

วาระที่ 4.1.1
วาระที่ 4.1.2

วาระการประชุม
เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สรุปผล / มติที่ประชุม
รับทราบช่องทางการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และสานักงานสภามหาวิทยาลัย
-

เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม (ไมมี)
เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)
เรื่องเพื่อพิจารณา
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพิจ ารณา
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 2563 ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องเสนอ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563
เพื่อพิจารณา จานวน 11 วาระ โดยที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาและความเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งพิเศษ/
2563 (วันที่ ๒๒ ตุลาคม 2563) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการฯ ทุกท่านมีโอกาส
ได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ และลงมติสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563
2563 (เพิ่มเติม)
(เพิ่มเติม) รวมจานวนทั้งสิ้น 2 คน ตามที่สภาวิชาการนาเสนอ
ขออนุ มั ติ ก าหนดปรั ช ญาการศึ ก ษาและอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
อนุมัติก ารกาหนดปรัชญาการศึก ษาและอัต ลัก ษณ์ข องมหาวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วลัย ลัก ษณ์ ตามที่ส ภามหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้มีความเห็นไว้ ดังนี ้
1. ขอให้ ย้ า ย “ภาวะผู้ น า” ในค าจ ากั ด ความของ “คนดี ” ไปอยู่ ใ น
คาจากัดความของ "คนเก่ง"
2. ในจากัดความ “คนดี” ให้เปลี่ยนคาว่า “รู้วินัย” เป็น “มีวินัย” และให้
เพิ่ม “มีคุณธรรม”
3. ขอให้แก้ไขคาจากัดความของ “เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills)”
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ “เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work-Integrated
Education: CWIE)” และขอให้เ พิ่ม เติม คาจากัดความของ “คนเก่ง ” โดย
ให้ม ีข ้อ ความเกี ่ย วกับ การมีค วามเชี ่ย วชาญหรือ มีท ัก ษะในการปฏิบัติ

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2563 (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563)

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-

ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
การสอน/ศูนย์บริการการศึกษา
ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
การสอน
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วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.3

(ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ว่ า ด้ ว ยประมวล
จริ ย ธรรมของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และ
การพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....

วาระที่ 4.1.4

(ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ว่ าด้ วยการศึ กษาวิ จั ย
และการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. ....

วาระที่ 4.1.5

(ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ทยาลัย วลั ยลัก ษณ์ ว่ า ด้ ว ยการไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ....

สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ทั้ง นี้ เมื่อ ปรับ แก้ไ ขแล้ว ขอให้นาเสนออธิก ารบดีเ พื่อ พิจ ารณาให้ค วาม
เห็นชอบ
อนึ ่ง ขอให้น าปรัช ญาการศึก ษาและอัต ลัก ษณ์ม หาวิท ยาลัย ไปสู่
นักศึกษาเพื่อเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและนาไปสู่การ
ยอมรับต่อไป
ขอให้มหาวิทยาลัยนาเรื่องนี้ไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจาก สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับกฎหมายรวมถึงโทษทางปกครอง
และอาญาด้วย โดยขอให้กลั่นกรองนาเอาเฉพาะส่วนที่เป็น แก่น แท้จริ ง ๆ
มาใส่ไว้ในข้อบังคับฯ และให้ สะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ความเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ รวมถึงมีประเด็นสาระสาคัญตรงตามที่
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ นอกจากนั้นขอให้นา
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทา
ประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของ
หน่ ว ยงานและเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ. 2563 ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ด้วย
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
การทดลองในมนุษย์ พ.ศ. .... โดยขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ในข้อ 18 (1) ขอให้เพิ่มข้อความ “ที่นามาใช้กับมนุษย์”
2. ในข้อ 18 (7) ขอให้จาแนกเกณฑ์ในการพิจารณาความ ในข้อ 18 (7)
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ศึกษาและเปรียบเทียบเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ จากหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับกรณีพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ไปศึกษา
ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย รวมถึ ง เรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน และการชดใช้ทุนกรณีผิดเงื่อนไขหรือสัญญา
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วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.6

สรุปผล / มติที่ประชุม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
2. ข้อ 14 (2) หากเป็นคุณสมบัติเฉพาะกรณีอาจารย์แพทย์ที่จะลาไป
ศึกษาในระดับวุฒิบัตร ขอให้เขียนกาหนดไว้ให้ชัดเจน
3. ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ จัดทาข้อคิดเห็นต่อ
(ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีผู้ไป
ศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา ให้สิ้นสุด สัญญาจ้าง หรือให้พ้น
สภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป
หรือไม่ เมื่อเทียบเท่ากับการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น แล้วแจ้งไปยัง
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อพิจารณาต่อไป
4. มหาวิทยาลัยควรกาหนดแนวปฏิบัติกรณีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย เมื่อกลับมาแล้วจะต้องรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและนาความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ให้บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
นาไปปรับใช้ ซึ่งถือเป็นแนวทางการจัดการความรู้ด้วย
5. ในข้อ 23 (4) และ (5) จะต้องกาหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไว้ ให้
ครบถ้วน และสมบูรณ์
6. ในส่ ว นของการจ่ า ยเงิ น เดื อ นระหว่ างการลาศึ กษาต่อ นั้ น ขอให้ ถื อ
หลักการว่า มหาวิทยาลัยจะต้องไม่งดหรือลดการจ่ายเงินเดือนเนื่องจากจะมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพนักงานและครอบครัวได้
7. ขอให้นาเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ข อ อ นุ มั ติ จ้ า ง Emeritus Professor Dr. Chun Che Fung
อนุ มั ติ ใ ห้ จ้ า ง Emeritus Professor Dr. Chun Che Fung (อายุ 65 ปี ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง 3 เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ตาแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
กรณี 8 (3) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน 65 ปี)
(แบบไม่เต็มเวลา) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน
2564 โดยมี ภ าระงานรวมทั้ งสิ้ น 220 หน่ ว ยภาระงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
17.46 ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกาหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใด
จากมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การเฉพาะตั ว ไม่ ร วมคู่ ส มรสและบุ ต ร ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนาเสนอ
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วาระที่ 4.1.7

วาระที่ 4.1.8
วาระที่ 4.1.9
วาระที่ 4.2.1
วาระที่ 4.2.2

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

วาระการประชุม
สรุปผล / มติที่ประชุม
ขออนุ มั ติ จ้ างศาสตราจารย์ ทั นตแพทย์ ณั ฐเมศร์ วงศ์ สิ ริ ฉั ตร
อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร (อายุ 65 ปี
ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง 4 เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ตาแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
กรณี 8 (3) สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทยศาสตร์ น านาชาติ โดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณีอายุเกิน 65 ปี)
2564 ให้ได้รับค่าตอบแทนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กาหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัย
เป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
นาเสนอ
การพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.นี ร นาท แก้ ว ประเสริ ฐ ระฆั ง ทอง ให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
การพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จานวน
6 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนาเสนอ
ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียน อนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา สานัก
ศึกษา สานักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อ มอัตราว่าง วิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อมอัตราว่างและนักศึกษาในหลักสูตร
และนักศึกษาในหลักสูตรไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานักวิชา ไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามที่สภา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
วิชาการนาเสนอ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กาหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
การสอน
ศู น ย์ น วั ต กรรมการเรี ย นและ
การสอน

รับทราบกาหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 ในวันเสาร์ที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. และแนวปฏิบัติของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเบื้องต้น อาทิ การกาหนดปฏิทินประชุมประจาปี
การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการ การพิจารณาวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
เพื่อพิจารณาทักท้วง และเรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6

วาระการประชุม
เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

สรุปผล / มติที่ประชุม
-

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม
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หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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