สถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
.......................................................
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 ข้อ 7 (2) ได้กําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดํ าเนิน การจั ด ระบบและสร้ างช่องทางให้ป ระชาคมเสนอความคิด เห็น เกี่ ยวกั บ
สถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี และนําข้อมูล
ดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาต่อไป และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เนื่องจากการดําเนินการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2558 ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้ดําเนินการจัดระบบและ
สร้ า งช่ อ งทางต่ า ง ๆ เพื่ อให้ ป ระชาคมเสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สถานภาพความต้ องการ ทิ ศทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี ไว้อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น เพื่อให้
การดําเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันเวลา ตามที่ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ ฯ ว่า ด้ว ยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติ ม ครั้ งที่ 1) พ.ศ. 2559 ได้ กํา หนดไว้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 และครั้งที่
2/2559 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 23 มี น าคม 2559 ได้ พิจ ารณากํ า หนดสถานภาพความต้ อ งการ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
สรรหาอธิการบดีต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
ก. ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกํากับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น
เมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องเป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยฯ มีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรือง
ปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอื้ออํานวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิต
ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยเน้น
1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติ
ที่กว้างไกล
2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง และ
ประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ
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ภารกิจ
มหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้ และของประเทศ
2. ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้ในการผลิตให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คําปรึกษา และ
แนะนําการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่จําเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
4. อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอั น เป็ น จารี ต ประเพณี รวมทั้ ง ศิ ล ปะบริ สุ ท ธิ์ แ ละ
ศิลปะประยุกต์เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
เอกลักษณ์
เป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม
ข. สถานภาพความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. การปฏิรูปการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ไปสู่สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ รวมทั้งการเป็นสถาบันการศึกษาที่ร่วมพัฒนาประเทศ
2. มหาวิทยาลัยฯ กําลังประสบปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วน เช่น (1) ด้านโครงสร้างความจําเป็นพื้นฐาน
ทางกายภาพ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากร
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยฯ (2) ด้านการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงการบริหารงานบุคคล
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาคม เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สําคัญดังกล่าว เพื่อจะได้นําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลําดับต่อไป
3. การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากโครงการก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ ก ารแพทย์ พร้ อ มระบบ
สาธารณู ป การ รวมถึ งการกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาโครงการศู น ย์ การแพทย์ ฯ ให้ บ รรลุ ผ ลตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดไว้
4. การดํ า เนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก การและแนวทางที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ
ได้กําหนดไว้ เช่น หลักการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การเป็นองค์กรธรรมรัฐ หลักการบริหารงานแบบรวม
บริการประสานภารกิจ และการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) เป็นต้น
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5. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพิจารณาหาแนวทางและวิธีการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควบคู่กับการใช้
ประโยชน์อย่า งคุ้มค่า และสร้ างมูลค่ าเพิ่มจากทรั พยากรในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรวมถึงที่ดิ น
จํานวน 9,000 ไร่
6. สภามหาวิ ทยาลั ย ฯ ได้ มี มติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การแผนเร่ งรั ด พั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ระยะ
6 เดือน และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามแผนฯ ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
1) การเรียนการสอน
1.1) ปรับปรุงคุณภาพตาม Improvement Plan
1.2) ปรับปรุงการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
1.3) ปรับปรุงการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
1.4) จัดกระบวนการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
2) การพัฒนานักศึกษา
2.1) วัดสมรรถนะนักศึกษาอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
2.2) ปรับปรุงปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยในหอพัก
2.3) ร่วมมือกับสํานักวิชาลดปัญหาการเรียน
2.4) เตรียมความพร้อมที่จะดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) การวิจัยและบริการวิชาการ
3.1) ปรับกระบวนทัศน์การวิจัยไปสู่การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์/การพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรม
3.2) บูรณาการ/เชื่อมโยง สถาบันวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และ
ศูนย์บริการวิชาการ
4) การบริหาร
4.1) ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
4.2) ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
4.3) ออกแบบโครงสร้างหน่วยงานให้เสร็จ
4.4) นําระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ไปใช้
4.5) ปรับปรุงประกาศฯ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ให้เสร็จเรียบร้อย
4.6) ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ให้เสร็จเรียบร้อย
4.7) ปรับปรุงกระบวนการของตําแหน่งทางวิชาการให้เร็วขึ้น
5) ภาพลักษณ์
5.1) ปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ ความสะอาด และภูมิทัศน์
5.2) สื่อสาร เผยแพร่เรื่อง/กิจกรรม/ผลงานเชิงบวกของมหาวิทยาลัยฯ
6. กิจกรรมใหม่/พิเศษ
6.1) เร่งรัด/ควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน
6.2) เปิดให้บริการสุขภาพและเตรียมความพร้อมรองรับศูนย์การแพทย์ฯ

๔

7) งานอื่น ๆ
7.1) การวิ เ คราะห์ การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย ฯ ให้ ส อดรั บ กั บ เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 แล้วนําเกณฑ์นี้มาใช้สําหรับเป็นฐานในการ
พัฒนาเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
7.2) การพิจารณาระบบและกระบวนการในสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และควรหาวิธีการที่จะนํานวัตกรรมที่จะนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จดังกล่าว
7. ประชาคมของมหาวิ ทยาลั ย ฯ มี ความเข้าใจเป็ น อย่ า งดีว่ า ลํา พั งเพี ย งอธิ การบดี ท่า นเดีย วนั้ นจะไม่
สามารถนําพามหาวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมายได้หากขาดทีมบริหารที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาคม
ดังนั้น ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับอธิการบดีและทีมผู้บริหารในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
อนึ่ ง สมาคมศิษย์เ ก่า พนั กงานสายวิ ชาการ และพนักงานสายปฏิ บัติ การวิ ชาชีพและบริห ารทั่ว ไป
ของมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ได้ จั ด ทํ า เอกสาร “ยิ น ดี ต้ อ นรั บ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ท่ า นใหม่ ”
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ รวมถึงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจะทําตามบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ และ
ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้องและยึดหลักธรรมาภิบาล และพนักงานของมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ค. คุณสมบัติและคุณลักษณะสําหรับผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งอธิการบดี
1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
“มาตรา 23 อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี”
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557
“ข้อ 8 คุณสมบัติผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งอธิการบดี จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) เข้ าใจและยึด มั่ นในหลักการของมหาวิทยาลัย ในกํ ากั บของรัฐ และอุด มการณ์ของ
มหาวิทยาลัย
(2) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความเป็นนักวิชาการ และ
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความสําเร็จทางด้านการบริหาร
เป็นอย่างดี
(3) มีความคิดริเริ่มและสามารถนํามหาวิทยาลัยฯ ไปในทิศทางและนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่ดี
(4) มีภาวะผู้นําที่เป็นที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไป
(5) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
(6) เป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดหรือแย้งกับมหาวิทยาลัยฯ

๕

3. คุณสมบัติ และคุณ ลักษณะสํ าหรับผู้ ที่จะมาดํ ารงตํา แหน่ งอธิ การบดี ที่ค ณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีได้กําหนดเพิ่มเติม
(1) เป็นผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง
(2) เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะในการบริ ห ารงานบุ ค คล และมี ค วามสามารถในการสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ง. การจัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
1. ผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับการทาบทามเพื่อดํารงตําแหน่งอธิการบดี จะต้อง
จั ดทํ าเอกสารแนวทางการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ ที่ สอดคล้ องกั บสถานภาพความต้ องการและทิ ศทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ก. และข้อ ข. ข้างต้น โดยจะต้องประเมินสถานภาพความต้องการของ
มหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่อนําไปสู่การกํา หนดแผนงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา ประเมิน ศักยภาพและโอกาสของ
มหาวิทยาลัยฯ จัดลํา ดับความสําคัญของงาน/โครงการต่าง ๆ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ทั้งนี้
เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จะต้องครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สําคัญ
ซึ่งในเบื้องต้น ประกอบด้วย (1) แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (2) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
(3) แนวทางการจัดหาทุนหรือทรัพยากร และ (4) แนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาคม
2. กําหนดให้จัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 1 ข้างต้น (โดยไม่รวมถึงประวัติ
ผลงาน ประสบการณ์ ฯลฯ) จํานวนไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A 4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pt. เว้น
บรรทั ด เดี ย ว (Single Space) แล้ ว นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะได้กําหนดวันส่งเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง

