ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑
วาระที่ ๓.1.1
วาระที่ ๓.1.2

วาระที่ ๓.1.3

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) ครั้งที่ 4/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๕6
วาระการประชุม
สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
- ไมมี
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 3/255๖ โดยแกไขขอความ - ปรับแกไขขอความในรายงาน
รายงานผลการรั บ รองรายงานการประชุ ม
ในวาระที่ 3.1.7 หนา 13 และ หนา 14 ประเด็นการพิจารณา ขอ 2
การประชุม
สภา มวล. ครั้งที่ 3/255๖ และรายงานผล
ขอ 3 และมติที่ประชุม
การดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
2. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/255๖
เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ขออนุมั ติ ปริ ญญาให แกผู สํ าเร็ จการศึ กษาประจํา - อนุมัติปริญ ญาใหแ กผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอก และระดั บ - จัดทําประกาศสภา มวล. และ
ปการศึกษา 255๕ (เพิ่มเติม) และประจําป
ปริญญาโท จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ตามที่ สภาวิชาการนําเสนอ
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
การศึกษา 2556
ตอไป
การแต ง ตั้ งคณะกรรมการปริ ญ ญากิต ติ ม ศั กดิ์ - อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
- จัดทําประกาศสภา มวล. และ
ประจําปการศึกษา 2556
2556 ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
นําเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ ตอไป
2. ดร.สุเมธ แยมนุน
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ)
3. ศ.นพ.สุทัศน ฟูเจริญ
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ)
4. รศ.ดร.สุรสีห วัฒนวิกยกิจ
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ จากตัวแทนสภาวิชาการ)
5. อาจารย ดร.ทิพยวัลย สุทิน
กรรมการ
(กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย)
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2556 เปนตนไป
ขออนุมัติจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานตอไป
- อนุม ัต ิใ หจา ง ผศ.ดร.อัญ ชลี ชยานุว ัช ร รศ.นพ.วิบู ล ย ฤทธิทิ ศ - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย
รศ.นพ.วีรวัฒน มหัทธนตระกูล และ Dr.Michaeal Helmut Nelson เกี่ยวของตอไป
เป นผูเกษียณอายุ ปฏิ บั ติ ง านต อไปในมหาวิท ยาลั ย ตามเงื่ อนไขการจาง
ที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนําเสนอ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานสภา มวล.

ศูนยบริการการศึกษา /
สํานักงานสภา มวล.
สวนสงเสริมวิชาการ /
สํานักงานสภา มวล.

สวนการเจาหนาที่

วาระที่ ๓.๑.๔

วาระการประชุม
ขออนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
- อนุ มั ติ แ ผนงบประมาณประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ในวงเงิ น - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
งบประมาณทั้งสิ้ น 1,674,456,900 บาท และอนุมัติ จัดสรรเงิ นจาก เกี่ยวของตอไป
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และเงินสะสมจากกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระ
ผูกพัน จํานวน 72,696,900 บาท ตามที่ มวล.นําเสนอ โดยที่ประชุมได
ใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. มวล.จะตองบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล ซึ่ง ในที่ สุ ด แล ว อาจจะไม จํา เป นต องนํ า
เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและกองทุนสะสมฯ มาใชก็ได
2. การใหบริการแกสังคมที่แทจริง ควรจะเปนการนําองคความรูในดาน
ตางๆ ที่ไดจากการวิจัย ไปใชประโยชนเพื่อแกปญหาสังคมใหไดจริง ซึ่งเห็น
ตัวอยางเรื่องนี้ไดชัดเจนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. นอกจากการจัดทํางบประมาณในกรอบใหญโดยจําแนกตามประเภท
รายจาย ภารกิจหลัก และยุทธศาสตรแลว หากเปนไปได มวล.ควรจัดทํา
งบประมาณที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมยอยของแตละดานเพิ่มเติม เพื่อจะได
เข า ใจงบประมาณในรายละเอีย ดอย า งชั ด เจนมากขึ้ น เช น เงิ นเดื อ น
สวัสดิการ งบลงทุน เปนตน
4. เฉพาะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ 2557 มวล.
ไดกําหนดเปาหมายนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 521 คน
แต หากดู นักศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษาทั้ง หมด ณ ปง บประมาณ 2556
มีเพียง 528 คน ดังนั้น การกําหนดเปาหมาย ขอใหเปนไปอยางมีเหตุมีผล
และมีความเปนไปไดจริง
5. มวล.ได กําหนดเป าหมายของโครงการวิจัย ที่ แ ล วเสร็ จ คื อ 100
ขอใหกําหนด KPI ที่ชัดเจนทั้งในเชิง Output และ Outcome และในการ
จัดทําโครงการวิจัยนั้น นอกจากเปนการนําเสนอโครงการวิจัยโดยสํานัก
วิชาตาง ๆ แลว ในระดับมหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนดวย
เช น 2-3 ป ขางหนาจะต องมี ผ ลงานวิจัยที่ สํ าคั ญด านวิทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี 1 เรื่อง และดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 เรื่อง เปนตน
แลว มวล.ใหการสงเสริมสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามที่วางไว
6. มวล.ควรมีโครงการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหาสินคาทางการเกษตร
๒

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร มวล. /
สวนแผนงาน

วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
ใหกับชุมชนในภาคใต เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน
7. อธิ ก ารบดี จ ะนํา แผนงานด านการวิ จัย และการบริ ก ารวิ ช าการ
แกสังคม เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งตอไป
8. การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนึ่งในสี่พันธกิจของ มวล.
แตการจัดสรรงบประมาณในดานนี้มีนอยมาก ซึ่งในความเปนจริงแลว มวล.
มี ศั กยภาพในด านต าง ๆ สู ง และอยู ใ นวิสั ย ที่ จะพั ฒ นาพั นธกิจ ด านนี้ใ ห
เขมแข็งได ซึ่งในประเด็นนี้อธิการบดีไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา มวล.ไดจัดสรร
งบประมาณส วนใหญ เ พื่อพั นธกิจด านการผลิ ต บัณฑิ ต สํ าหรั บด านการ
ทะนุบํ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมนั้น มวล.มี นโยบายขอให ป ระสานงาน
ขอการสนับสนุนงบประมาณและความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
9. มวล.จะต องพิ จารณาทบทวนเรื่องงบประมาณ การเงิ น และการ
รายไดในระยะยาว แทนการพิจารณาแบบปตอป มิฉะนั้น มวล.จะตองนํา
เงินสะสม และเงินกองทุนฯ มาใชทุกปและทําใหเงินสะสมและเงินกองทุนฯ
ลดลงเรื่ อยๆ ซึ่ง ในที่ สุ ด แล วอาจเกิด วิ กฤติ ด า นการเงิ นขึ้ น ได ใ นอนาคต
ประกอบกับรายได ห ลักของ มวล. มาจากนักศึ กษา ดั งนั้นจะต องมุ งเนน
พัฒนาเรื่องคุณภาพของบัณฑิตเนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหจํานวน
นักศึกษาของ มวล.เพิ่มมากขึ้น
10. เอกสารงบประมาณของ มวล. ในแตละป ควรแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงกันระหวางวัตถุประสงคของโครงการตาง ๆ กับพันธกิจยุทธศาสตร
ของ มวล. แลวมีการสื่อสารทําความเขาใจที่ชัดเจนกับพนักงาน
11. เนื่องจากในการบริหารจัดการโรงพยาบาล จะตองมีการเตรียมการ
ลวงหนาในดานตาง ๆ ดังนั้น มวล.ควรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด
ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ รวมถึงบุ คคลภายในที่เ กี่ยวของเพื่อทํ าหนาที่วางแผนการ
บริหารจัดการและกรอบแนวคิดในการจัดตั้งโรงพยาบาล มวล.
12. เนื่องจากอัตรากําลังตําแหนงพยาบาลจะมีความขาดแคลนรุนแรง
มากขึ้ น เมื่ อ เป ด เสรี ป ระชาคมอาเซี ย น (AEC) ดั ง นั้ น มวล. ควรจะ
นําปญหาความตองการดานพยาบาลดังกลาว มาบรรจุไวในแผนยุทธศาสตร
ของ มวล. และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
๓

เรื่องสืบเนื่อง

ผูรับผิดชอบ

วาระการประชุม

วาระที่ ๓.๑.๕

วาระที่ ๓.๑.๖

วาระที่ ๓.๒
วาระที่ ๓.๒.๑

วาระที่ ๓.๒.2
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
ซึ่งนาจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการเพิ่มรายไดใหกับ มวล.
การกําหนดจํานวนแห งและระยะเวลาในการ เนื่องจากการดํารงตํ าแหนงนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ของ มวล. - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิท ยาลัยและ มีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติ มวล. พ.ศ.2535 แลว และสภา มวล. เกี่ยวของตอไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได อ อกข อบั ง คั บ ฯ ว าด ว ย การสรรหานายกสภาฯ พ.ศ .2544 และ
ขอบังคับฯ วาดวย การสรรหากรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2544
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ มวล. พ.ศ. 2535 ดังนั้น สภา มวล.จึงไม
สามารถดําเนินการแกไ ขพระราชบัญ ญั ติ ฯ และข อบั งคั บ ฯ เพื่อกําหนด
จํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภาฯ และกรรมการ
สภาฯ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอความรวมมือได
เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ - เห็ นชอบเกณฑประเมินและแบบประเมินผลการปฏิ บัติงานของอธิการบดี - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
อธิการบดี
ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลนําเสนอ และขอให นําไปใช ในการ เกี่ยวของตอไป
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2556 ตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุ มได มีข อสังเกตวา การประเมินผลลัพธ ในหั วขอการประเมิ น
ขอ 7 นั้น ขอใหผูประเมินพิจารณาถึงวิสัยทัศนและภารกิจของ มวล. ดวย
เรื่องพิจารณาทักทวง
ขอความเห็ นชอบปฏิ ทิ นการประชุ มสภา มวล. - เห็ นชอบปฏิทิ นการประชุม สภาฯ ตามที่ ฝายเลขานุการสภาฯ นําเสนอ - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ไดแก ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 6/2556 วันที่ เกี่ยวของตอไป
ประจําปงบประมาณ 2557
21 ธั น วาคม 2556 ครั้ ง ที่ 1/2557 วั น ที่ 8 มี น าคม 2557
ครั้ ง ที่ 2/2557 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ครั้ ง ที่ 3/2557 วันที่
12 กรกฎาคม 2557 และครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 กันยายน 2557
การลาออกของกรรมการสงเสริมกิจการ มวล.
- เห็นชอบใหนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ลาออกจากการเปนกรรมการ - พิจารณาดําเนินการในสวนที่
สงเสริมกิจการ มวล. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เปนตนไป
เกี่ยวของตอไป
เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- รับทราบ โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
- พิจารณาดําเนินการในสวนที่
ปการศึกษา 2555
1. มวล.ควรศึกษาเกณฑ/วิธีการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เกี่ยวของตอไป
เชน QS. World University Rankings, Times Higher Education
World University Rankings เปนตน แลวเปรียบเทียบวา ขณะนี้ มวล.
อยู ใ นระดั บ ไหนซึ่ง จะทํ าให มวล.ทราบโจทย การประเมิ นและนํ ามาใช
วางแผน เตรียมการ และดําเนินการเพื่อทําให มวล. ติดอันดับของ World
๔
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University Ranking ในอนาคต อยางไรก็ตามขณะนี้หนวยงานประเมิน
ดัง กลาวจะมี ปญ หาประการหนึ่ง คื อ เกณฑ /ตั วชี้วัด ที่ใ ช กันทั่ วโลกยั ง ไม
สะท อนความเป นมหาวิท ยาลั ย ในเชิ ง Core Function อย างครบถ วน
อาทิเชน Times Higher Education จะประเมินเรื่องคุณภาพการสอน
ร อ ยละ 30 คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ร อ ยละ 30 การตี พิ ม พ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการรอยละ 30 ความเปนนานาชาติรอยละ 7.50 และการหา
รายไดจากอุตสาหกรรมรอยละ 2.50 ซึ่ง หมายความวาจะประเมิ นดาน
การวิจัยร อยละ 60 และดานการสอนร อยละ 30 แต ในความจริ งแล ว
เกือบทุกมหาวิทยาลัยจะมี Core Function คือ การผลิตบัณฑิต
ในสวนของ มวล.นั้น ไดใชงบประมาณเพื่อการผลิตบัณฑิตประมาณ
รอยละ 90 แตผลประเมินคุณภาพภายในยังต่ํากวาดานการวิจัย และหาก
จะนําเกณฑของหนวยงานดังกลาวมาใช มวล.ควรกําหนดสัดสวนคะแนน/
น้ําหนักให มีดุลยภาพมากขึ้นระหวาง Core Function ด านการสร างคน
(ปจจุบันมีสัดสวนที่ต่ํากวา) กับการสรางความรู (ปจจุบันมีสัดสวนที่สูงกวา)
2. ในระดับประเทศ มวล.ควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเนื่องจากเปนมหาวิท ยาลัย ในกํากับของรัฐ ที่ไดพั ฒนาคู เคียงกันมา
และมีบริบทดานตาง ๆ ใกลเคียงกัน
3. ในการวัดความรู ความสามารถของอาจารย นอกจากใชตั วชี้ วัด
ด า นคุ ณ วุ ฒิ แ ละตํ า แหน ง ทางวิ ช าการแล ว มวล.ควรจะมี ตั ว ชี้ วั ด
เพิ่ม เติ มดานความสามารถในการสื่อสารและถายทอดด วยเพราะจะมีผ ล
ตอการเรียนการสอนและการรับรูของนักศึกษา
4. คะแนนที่ มวล. ไดรั บ ในองคป ระกอบตาง ๆ อยู ใ นระดั บดี ม าก
ยกเวนองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน อยู ใ นระดั บ “ดี ” ซึ่ง สอง
องคประกอบนี้มีความสัมพันธกันและจะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณ
ของ มวล. ที่ ใ ช เพื่ อการผลิ ต บั ณฑิ ต ประมาณร อยละ 90 ดั งนั้น มวล.
จะตองพั ฒ นาเพื่ อยกระดับ คะแนนทั้ งสององค ประกอบดั งกลาวให อยู ใ น
ระดับ “ดีมาก” มิฉะนั้นจะมีผลกระทบตอการรับนักศึกษาใหไดตามจํานวน
ที่กําหนดไว
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วาระที่ 4.2
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เรื่องสืบเนื่อง
5. ขอใหเลขานุการสภาฯ ไปพิจารณาปรับแกไข/เพิ่มเติมแบบประเมิน
ตนเองของสภา มวล. ใหสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิ บัติ หนาที่ ของสภาสถาบั น แล วนําเสนอสภาฯ เพื่ อ
พิจารณากอนที่จะนําไปใชในการประเมินตนเองของสภาฯ ในครั้งตอไป
การนํ า เสนอวิ สั ย ทั ศ น ก ารบริ ห ารงานของ - รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้
- นําขอเสนอแนะตามที่ที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1. ศู นยส หกิจศึ กษาและพั ฒนาอาชีพ ควรเพิ่มบทบาทหนาที่ดานการ ใหไวไปพิจารณาดําเนินการ
จัด หางานให กับ บั ณฑิ ต โดยการประสานงานเรื่ องตํ าแหนง งานที่ ส ถาน ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมตองการรับในแตละชวงเวลา และจัดให
มี ร ะบบสารสนเทศเรื่ อ งบั ณฑิ ต ที่ จะสํ าเร็ จการศึ กษาในสาขาวิช าต างๆ
เพื่อใหสถานประกอบการเขามาดูและพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งแกบัณฑิตในการหางานทํา และแกสถาน
ประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิตเขาทํางาน
อธิการบดีเห็นวา ที่ผานมาศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเนนภารกิจทางดาน
สหกิจศึ ก ษา ดั ง นั้ นจะได นํ าข อเสนอแนะไปพิ จารณาดํ าเนินการเพื่ อให
ภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาฯ ครอบคลุมงานทางดานการพัฒนาอาชีพดวย
2. แนวคิดที่สําคัญในการกําหนดใหมีสหกิจศึกษาขึ้นใน มวล. คือ
2.1 มวล.เปนมหาวิทยาลัยใหมยังไมเปนที่รูจัก ดังนั้น จะตองหา
กลยุทธตางๆ เพื่อดึงดูดใหนักเรียนที่มีศักยภาพเขามาเรียน โดยสหกิจศึกษา
เปนหนึ่งในกลยุทธเหลานั้น
2.2 มวล.ยังไมมีสมาคมศิษยเกาที่จะชวยประสานงานใหบัณฑิต
เขาทํางานในหนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ ดังนั้น จึงจําเปนตอง
สรางจุดแข็งของบัณฑิตโดยกําหนดใหมีสหกิจศึกษาขึ้น และเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับบัณฑิตวา เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะมีงานทํา
3. มวล.ควรจัด ตั้ ง สํ า นักงานจัด หางานให กั บ บั ณฑิ ต (Placement
Bureau) ซึ่งควรจะแยกออกจากศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
3.1 การเชื่อมประสานกับตลาดแรงงานเพื่อชวยใหบัณฑิตเขาสูงาน
3.2 การทํา Tracking Research เพื่อติดตามความกาวหนาของ
บัณฑิ ตในเรื่องตางๆ เชน การมี งานทํา ความกาวหนาในงาน เงินเดือน
ที่ไดรับ ขอดี/ขอเสียที่ฝายผูใชบัณฑิตมีตอบัณฑิตของ มวล. เปนตน
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ทั้งนี้ ในมหาวิทยาลัยที่มีหนวยวิจัยสถาบันจะใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก
เพราะมหาวิท ยาลั ย สามารถนําขอมู ล ที่ไ ด รั บมาใช ป ระโยชนสํ าหรับ การ
สงเสริมพัฒนาบัณฑิตและบริหารการศึกษาไดเปนอยางดี
4. ปจจุบันระบบ e-Learning ไดเขามามีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น ดังนั้น มวล.ควรจะกําหนดใหชัดเจนวา จะใชเวลากี่ป และ
กี่หลักสูตรที่จะนําไปสู e-Learning และจะชวยเหลืออาจารยในการจัดทํา
หลักสูตรที่เปน e-Learning อยางไร
5. เนื่องจากอาจารยที่สําเร็จการศึกษาโดยสวนใหญจะมีความรูในทาง
เทคนิค และวิช าชี พ ไม ค อยมี ค วามรู ในด านการเป นครู ดั ง นั้น มวล.ควร
ชวยเหลือและพัฒนาดานการเปนครูใหกับอาจารยโดยเฉพาะอาจารยใหม
เพราะจะมีผลกระทบตอคุณภาพดานการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษไดพัฒนาล้ําหนาไปมาก ใน 2 เรื่อง
6.1 คุ ณ ภาพการสอนกั บ การสนั บ สนุ น การเรี ย นรู กล า วคื อ
คณาจารยกับบุ คลากรในหนวยงานที่ส นับ สนุนการเรี ยนรู เช น หองสมุ ด
เป นตน ได เ ขามามี บ ทบาทสํ าคัญ ในการสง เสริ ม การเรี ย นรู ส มัย ใหม ข อง
อาจารย เนื่องจากเห็นวา อาจารยที่จบใหมจะเกงทางศาสตร แตจะไมเกง
ดานการสอน และมหาวิทยาลัยไมสามารถไปบังคับใหอาจารยใหมมาเรียนรู
ทางด า นการสอนได จึ ง ได จั ด ตั้ ง หน ว ยงานกลางที่ เ รี ย กว า Learning
Institute ขึ้นเพื่อใหบริการฝกอบรมหรือเรียนรูเรื่องประสิทธิภาพการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรูแกอาจารยในระดับตางๆ ซึ่งเปนไปตามความ
สมัค รใจ และมีการกําหนดตํ าแหนง /ระดับการเรียนรูที่ นอกเหนือไปจาก
ตําแหนงทางวิชาการที่มีอยู แลว ดัง นั้น หาก มวล.สนใจเรื่องนี้ควรจัดตั้ ง
หนวยงานขึ้ นมาต างหาก ไม ใ ช ห นาที่ ข องศู นย ส หกิจศึ กษาฯ เนื่องจาก
มุงพัฒนาอาจารยเปนสําคัญ
6.2 ดานสหกิจศึกษาฯ เดิม การผลิตบัณฑิตไปสูตลาดแรงงานนั้น
มี 2 ประเภท คื อ เป นลู กจาง และเป นผู ป ระกอบการ โดยในส วนของ
ผูป ระกอบการแบ ง เป นกลุ ม ที่ นํากําไรให กับ เจาของ และนํากําไรไปแบ ง
ใหกับผูลงทุน แตสมัยใหมมีเพิ่มอีกหนึ่งกลุม คือ กลุมที่นํากําไรมาปรับปรุง
งานหรือพัฒนาสังคมในลักษณะที่เปน Social Enterprise ดังนั้น มวล.
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ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1
ระเบียบวาระที่ ๖

สรุปผล/มติที่ประชุม
ควรจะพั ฒ นาการให บ ริ ก ารแก สั ง คมในรู ป แบบใหม ซึ่ง ประกอบด ว ย
4 แนวทาง คือ (1) การกระทํารวมกัน (2) มีผลประโยชนรวมกัน (3) ให
ความรูและกอใหเกิดความรูกับแตละฝาย และ (4) มีผลกระทบตอสังคม
ซึ่งเห็นตัวอยางไดชัดเจนจากการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ
เพื่ อสร างความโดดเดนและเพิ่ม จุดแข็ งในดานสหกิจศึ กษาของ
มวล.ใหมากยิ่งขึ้น ขอใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ขยายรูปแบบสหกิจศึกษาไปสู
การสํารวจวามีหนวยงาน/สถานประกอบการใดในประเทศที่มีลักษณะเปน
Social Enterprise แลวประสานงานสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อจะได
เกิดความรูและทักษะในดาน Social Enterprise
7. การบริห ารศู นยส หกิจศึกษาฯ ในอนาคต ขอให คํานึงถึง ประเด็ น
อื่นๆ ดวย เชน จํานวนมหาวิทยาลัย ที่จะมีร ะบบสหกิจศึ กษาเพิ่ มมากขึ้ น
ในขณะที่จํานวนสถานประกอบการไมได เพิ่มขึ้นมากนัก การผลิตบัณฑิ ต
ในสาขาที่ตองการโดยผู ประกอบการเอง คุณภาพของระบบสหกิจศึกษา
เมื่อมีจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น เปนตน

เรื่องแจงเพื่อทราบ
การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รแบบไม ก ระทบ - รับทราบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
ตามที่ สภาวิชาการนําเสนอ
เรื่องอื่น ๆ (ไมมี)
-

(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูสรุปมติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

ผูรับผิดชอบ

-

-

-

-

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน บัณฑิตย)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจสรุปมติที่ประชุม
๘

