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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยระดับชาติที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค และมีลักษณะเปน 

มหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดียว  มีพื้นที่กวางขวางประมาณ 9,000 ไร โดยจัดเปนเมืองมหาวิทยาลยัสมบูรณแบบ  
มีการพิจารณาใชพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัยเปนอุทยานการศึกษา  ซึ่งประกอบดวยโครงสรางและกิจกรรม  ดังนี้  
1) หอเฉลิมพระเกียรติ  2) อุทยานเทิดพระเกียรติ  3) อุทยานสัมมนาและสาธิต  4) อุทยานไทยทักษิณ  5) 
อุทยานธรรมนิทัศน  6) เขตการศึกษา  7) อุทยานพฤกษศาสตร   8) วนอุทยาน  9) อุทยานโบราณคดี  10) 
อุทยานสิ่งแวดลอม  และ 11) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ที่มา : เอกสารอุทยานการศึกษา”เฉลิม
พระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
       ซึ่งหากจะเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับมหาวิทยาลัยอื่นๆใน
ประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญเชนเดียวกัน  ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (พื้นที่ประมาณ 5,000 
ไร) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน (พ้ืนที่ประมาณ 7,000 ไร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ้ืนที่ประมาณ 8,000 ไร) จะ
พบวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีพื้นที่ขนาดใหญที่สุด (ที่มา : http://www.google.co.th) 
 
 
 
 
 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 อนุมัติเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
รายการกอสรางศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ จากเดิม ภายในวงเงิน 1,682.3 ลานบาท เปน
ภายในวงเงิน 2,158 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2560 และอนุมัติใหกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป  และตอมารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ใหขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณ เปนปงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2562  น้ัน 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดลงนามในสัญญากอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบ
สาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ตามสัญญาเลขที่ 95/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 1,400 วัน รวม 30 งวดงาน  ในวงเงินทั้งสิ้น   
2,128,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง (ที่มา : สวนแผนงาน) 
 
 

S1 เปนมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดียวท่ีมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และเปนสินทรัพยที่สามารถทํา
ประโยชนจากพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต  
 

S2 เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตอเน่ืองในการดําเนินงานศูนยการ 
แพทย เพื่อพัฒนาเปนโรงพยาบาลขนาด 750 เตียงท่ีใหญที่สุดในเขตภาคใตตอนบน  
 



 
 
 

     ในปการศึกษา 2557-2558  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบัณฑิตสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร 
สุขภาพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบครั้งแรกทั้งหมด และบัณฑิตที่ไดงานทํา ดังนี้  
 
รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก 

หลักสูตร ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 
แพทยศาสตรบัณฑิต 97.62 100 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 90.16  96.67 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 37.68  91.43 
หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต

(สาขาวิชากายภาพบําบัด)   
73.47 56.52  

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคนิคการแพทย) 

78.33   84.21 

 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป 

หลักสูตร ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 
แพทยศาสตรบัณฑิต 97.8 100 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 100 100 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 100 
หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต

(สาขาวิชากายภาพบําบัด)   
97.6 94.9 

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคนิคการแพทย) 

82.6 94.7 

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม) 

93.5 95.6 

หลักสูตรสหเวชศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ         

ความปลอดภัย) 
93.7 88.9 

(ที่มา : สวนแผนงาน) 
 
 

 
    

 

 
 

S3 มีบัณฑิตสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพและมีอัตราการไดงานทํา
สูง (เชน หลักสูตรเภสัชศาสตร แพทยศาสตร เปนตน)  
 



 
 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการ 

วิชาการจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง  รวมถึงมีบทความวิจัยที่ตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะบทความวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติมีแนวโนมสูงขึ้น  ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ และบทความ
วิจัยตีพิมพ ตั้งแตปการศึกษา 2553-2558 ดังนี้   
 

จํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงท่ีมาของทุน ประจําปการศึกษา 2553-2558 

 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงที่มาของทุน ประจําปการศึกษา 2553-2558 

ปงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก 
2553 2.68 36.35 
2554 5.30 56.83 
2555 6.27 31.97 
2556 10.00 61.01 
2557 15.78 66.45 
2558 12.39 47.80 

 
จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ประจําปการศึกษา 2553-2558 

ปงบประมาณ ระดับชาต ิ นานาชาติ 
2553 71 37 
2554 57 55 
2555 55 74 
2556 75 80 
2557 104 112 
2558 50 118 

 

ปงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก 
2553 52 64 
2554 76 89 
2555 53 61 
2556 89 167 
2557 88 141 
2558 87 130 

S4 บุคลากรมีศักยภาพสูง มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมที่เปนที่ประจักษและยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
 (กลุม 4) 



 การบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณจากภายนอก ประจําปการศึกษา 2553-2558 
ปงบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

2553 118 61.06 
2554 83 50.95 
2555 93 24.64 
2556 91 48.73 
2557 94 67.69 
2558 90 72.01 

(ที่มา : สวนแผนงาน) 

     นอกจากนี้วารสาร Walailak Journal of  Science and Technology วารสารทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยังไดรับคา SJR (SCImago Journal Ranking) 
เทากับ 0.207 ซึ่งเปนคาสูงลําดับที่ 10 จากวารสารไทย 26 วารสาร ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS  

     สําหรับดานการไดรับรางวัลของบุคลากรพบวาในปการศึกษา 2558 มีคณาจารยที่มีผลงานเปน
ที่ยอมรับจนไดรับรางวัลดีเดนและอื่นๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ เชน 

1.รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี  รองศาสตราจารยดานฟสิกสและ 
วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับรางวัลอาจารยดีเดน
ดานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยเปนอยางดี โดยมี
โครงการวิจัยทั้งที่เปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการรวม 88 โครงการ มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติจํานวน 62 เรื่อง ระดับชาติ 35 เรื่อง นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติรวม 235 เรื่อง และไดแตงหนังสือและบทความวิชาการอีกเปนจํานวนมาก 

2. ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร ไดรับรางวัล 
อาจารยดีเดนดานการเปนครู จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษ
ที่โดดเดน เปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการสอนแบบการใชปญหา
เปนฐาน (Problem-based learning) โดยเปนแกนนําพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้รวมกับ
คณาจารยจากหลายสํานักวิชา  มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปของบทความจํานวนมาก ไดรับเชิญเปนวิทยากร
ใหแกสถาบันการศึกษาหลายแหง และไดใชความสามารถดานภาษาอังกฤษในการแปลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษมากมาย นอกจากนี้ ยังไดทําหนาที่ในกองบรรณาธิการของวารสารดานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ เชน the Asian Journal of English Language Teaching และ the Asia 
TEFL Journal รวมถึงจุลสาร PBL วลัยลักษณ (Walailak PBL Newsletter) ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนวารสาร
นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Journal of Learning  Innovations Walailak University) 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นฤมล มาแทน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัย 
ลักษณ พรอมคณะ ไดรับเหรียญทองผลงานวิจัยเรื่อง “ไมยางพาราสูตรหอมยาวนาน” จากงานประกวดและ

จัดแสดงสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (ITEX) และรางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐและ
ทรัพยสินทางปญญาโลก และอีกหนึ่งรางวัลจากประเทศรัสเซีย 
 
 
 



4. รองศาสตราจารย ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  

ไดรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ "LekOboT Implemente en 3D "petite usine a la maison" จากงาน

ประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติ ครั้งที่ 43 “the 43rd International Exhibition of Inventions of 
Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

5. รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ผลงาน "Nanoemulsion lotion of Sangyod rice bran oil and Thanakha 
extract" Star of Inventions จากงานประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติ ครั้งที่ 43 “the 43rd International 
Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ทั้งนี้ ผลงานของรองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
สอง ประเภทรางวัลนวัตกรรมเชิงพาณิชย-ผลิตภัณฑนวัตกรรม(Product IP) จากการประกวดรางวัล STSP 
Innovation Award 2015 ในงาน Regional Research Expo 2015 อีกดวย 
  6. อาจารย ดร. พิมพลภัส พงศกรรังศิลป และคณะ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  ผลงาน “การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด

กระบี่” ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 6 งานวิจัยดีเดนดานชุมชนพื้นที่ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ประจําป 2558 สงผลใหเกิดการตื่นตัวตอการดําเนินการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชน 

  7. อาจารย ดร. เลิศชาย ศิริชัย และคณะ สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ผลงานวิจัย “การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในบริบทของการเปลี่ยนแปลง: กรณีชุมชนแมเจาอยูหัว 

อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช”ไดผานการคัดเลือก เพื่อจัดทําเปนหนังสือ “กรณีศึกษาพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม” ของเครือขาย  Engagement Thailand โดย สถาบันคลังสมองของชาติ 

รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน และคณะ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ผลงานวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูปในโรงงาน

อุตสาหกรรม” ไดผานการคัดเลือก เพื่อจัดทําเปนหนังสือ “กรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม” 

ของเครือขาย Engagement Thailand โดย สถาบันคลังสมองของชาติ รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

9. รองศาสตราจารย ดร. จรวย สุวรรณบํารุง และคณะ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ผลงานวิจัย “รูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัด

นครศรีธรรมราช: จากระดับตําบล“กําแพงเซาโมเดล” ถึงระดับอําเภอ “ลานสกาโมเดล” ไดผานการคัดเลือก 

เพื่อจัดทําเปนหนังสือ “กรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม” ของเครือขาย Engagement 

Thailand โดย สถาบันคลังสมองของชาติ รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  10. อาจารย ดร.ประชิด สระโมฬี  และคณะ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดคิดคนพัฒนาโมเดลปนยางสําหรับชวยฝกนักเรียนตํารวจ ซึ่งไดทําการศึกษา

ลักษณะ รูปแบบและคุณสมบัติของปนพกชวยฝกตามขอกําหนดอางอิงกับปนพกที่นําเขาจากตางประเทศ

ตางประเทศ  พรอมสั่งทําแบบพิมพสําหรับการขึ้นรูปปนยางใหมีขนาดใกลเคียงกับอาวุธปนจริงที่ใชในราชการ



ตํารวจ และไดพัฒนาสูตรยางคอมปาวด โดยทําการศึกษาคาความหนาแนน ความแข็ง ความแข็งแรงและความ

ทนทาน เพื่อใหไดปนยางที่มีน้ําหนักใกลเคียงกับอาวุธปนจริง 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรศักดิ์ ดานวรพงศ  สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย 
ลักษณรวมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน สรางภาพระดับเซลลดวยอัลตราซาวดไดเปนครั้ง

แรกของโลกโดยบทความ: Three-dimensional imaging of biological cells with picosecond 

ultrasonics ไดรับเกียรติใหเปนบทความขึ้นปก และ Editor’s pick ของ Applied Physics Letters วารสาร

ฟสิกสชั้นนําของโลกที่จัดพิมพโดย American Institute of Physics(AIP) ผลงานวิจัยนี้ไดสาธิตการใชอัลตรา

ซาวดความถี่สูงมาก  สรางภาพระดับเซลลที่มีกาํลังแยกสูง (150 นาโนเมตร) เมื่อเทียบกับกําลังแยกของเครื่อง 

MRI มาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน(500 ไมโครเมตร) ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบเซลล

สิ่งมีชีวิต และเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย ยุคใหมตอไป 

(ที่มา : รายงานประจําป 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
 
 

 

 

     จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต้ังแตป 
การศึกษา  2552-2556 ผลการสํารวจพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

ที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ปการศึกษา

2552 
ปการศึกษา

2553 
ปการศึกษา

2554 
ปการศึกษา

2555 
ปการศึกษา

2556 

1 ดานคุณธรรม และจริยธรรม 4.25 4.36 4.44 4.44 4.34 

2 ดานความรู 4.01 4.15 4.06 4.25 4.32 
3 ดานทักษะทางปญญา 3.96 4.09 4.26 4.26 4.38 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

4.15 4.26 4.13 4.29 4.37 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.89 4.11 4.15 4.21 4.21 
 รวม 4.07 4.20 4.22 4.29 4.32 

(ที่มา : สวนแผนงาน) 
 
 

 
 

S5 ผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตในระดับสูง  
 



 

 

 

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดการศึกษาเปนระบบไตรภาค (Trimester) โดยกําหนดใหภาค 
การศึกษาสหกิ จศึ กษามี ร ะยะ เ วลาปฏิบั ติ ง าน  16 สั ปดาห  และนั กศึ กษาต อ งกลั บมา เ รี ยน 
ที่มหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ทั้ งนี้ในปจจุบันมีหลายหลักสูตร 
ที่กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง กระบวนการของสหกิจศึกษาประกอบดวย การ
เตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานจริง การสมัครงานและการคัดเลอืกนักศึกษา การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการ การนิเทศระหวางการปฏิบัติงาน โดยคณาจารยนิเทศ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษารวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในปการศึกษา 2558 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาจํานวน 1,486 คน สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 1,036 แหง เปน
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ จํานวน 24 คน โดยปฏิบัติงานใน 16 สถานประกอบการ 
5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ญ่ีปุน และสิงคโปร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใน
ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน  982  คน สถานประกอบการที่รับนักศึกษา
สหกิจศึกษา จํานวน 690 แหงเปนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ จํานวน 11 คน จะ
พบวาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความกาวหนาและขยายตัวขึ้นมาก 

สวนดานผลงานที่สรางความโดดเดนเขมแข็งจะเห็นไดจากการดําเนินกิจกรรมและใหบริการ 
วิชาการดานสหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ซึ่งรวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต
ตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สมาคมสหกิจศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก เพื่อ
พัฒนางานวิชาการและการสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย  โดยในป 
พ.ศ.2559 ไดเขารวมงานวันสหกิจศึกษาไทย จัดโดยสกอ.และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศซึ่งเปนงานที่จัดเปนประจําทุกป โดยปนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับรางวัลระดับชาติจากงานวันสห
กิจศึกษาไทย จํานวน 3 ประเภทไดแก 

1) รางวัลระดับชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ประเภทโครงงานดานสังคมศาสตร  
มนุษยศาสตร และการจัดการ นางสาวกีรติพร แซฮ่ํา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร 

2) รางวัลรองดีเดนระดับชาติ ประเภทโครงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย 
อภิสิทธิ์ ทองนอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร   

3) รางวัลระดับชาติ ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเดน นายเกียรติศักดิ ์ 
นิยมลาภ ผูจัดการฝายฝกอบรม บริษัทฯ ในกลุมสมบูรณ 

นอกจากนี้ในฐานะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนประธานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต 
ตอนบน ยังไดดําเนินการจัดทําโครงการพิเศษโดยไดรับงบสนับสนุนจาก สกอ. ในปงบประมาณ 2559 
จํานวน 5 โครงการ ไดแก  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน 
สถานศึกษา รุนที่ 1”วงเงินสนับสนุนจากสกอ. 260,000 บาท   

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารุนที่  
4”วงเงินสนับสนุนจากสกอ. 190,000 บาท 

3. โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน ครั้งที่ 8  

S6 มีระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาที่โดดเดนเขมแข็ง และมีสาขาวิชาที่เปน
ความตองการของประเทศ  
 



วงเงินสนับสนุนจากเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน 142,272 บาท ซึ่งโครงการดังกลาวมี
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับรางวัลจากการประกวดจํานวน 7 รางวัล ดังนี้  1) รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบบรรยาย ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ 2) รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบบรรยายประเภท วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบบรรยายประเภทนวัตกรรมศึกษา 4) รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดโปสเตอรสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5) รางวัลชมเชยการประกวดโปสเตอรสห
กิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ 6) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
โปสเตอรสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 7) รางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร สห
กิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

4. โครงการอบรมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
กับการทํางาน รุนที่ 2 โดยเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับ 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  วงเงินสนับสนุนจากสกอ. 750,000 บาท 

5. โครงการวิจัยการจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทํางาน 
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน โดยมหาวิทยาลัย         
วลัยลักษณ รวมกับ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล วงเงินสนับสนุนจากสกอ. 900,000 บาท 
 (ที่มา : ศูนยสหกจิศึกษาและพฒันาอาชีพ) 

  
      สําหรับดานหลักสูตรการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น 64   

หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน  36  หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  
28 หลักสูตร  โดยหากพิจารณาตามแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน  
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด 4.0 การผลิตกําลังคนจะมุงตอบสนอง
ความตองการ 10   อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้ กลุมที่ 1 การ
ตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบดวย 1.1 ยานยนตสมัยใหม 1.2 
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 1.3 การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  1.4 การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  1.5 การแปรรูปอาหาร  กลุมที่ 2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
ประกอบดวย 2.1 หุนยนต  2.2 การบินและโลจิสติกส 2.3 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2.4 ดิจิตอล  
2.5 การแพทยครบวงจร   จะพบวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีหลักสูตรที่เก่ียวของและรองรับอุตสาหกรรม
ดังกลาวแลวหลายหลักสูตร อาทิ เชนหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและหลักสูตรบริหารธุรกิจกลุม
วิชาดานโลจิสติกสของสํานักวิชาการจัดการ  หลักสูตรเกษตรศาสตรกลุมวิชาพืชศาสตร  สัตวศาสตร 
ประมงและหลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตรกลุมวิชาเทคโนโลยีอาหาร กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร
ของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรเทคนิคการแพทย  หลักสูตรกายภาพบําบัด และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรของสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรของสํานัก
วิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร รวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตร
ของสํานักวิชาแพทยศาสตร เปนตน (ที่มา : เอกสารแนะนํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยศูนยบริการ
การศึกษา) 
 
 



 
 
 

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปจากสํานักงบประมาณแบบวงเงินรวม  (Block  Grant)   ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
ดังกลาวเปนการจัดสรรงบประมาณเปนกลุมรายจายแทนการจัดสรรตามหมวดรายจาย  โดยการจัดสรร
แบงเปน 4 กลุม ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ทําใหสวนราชการมีความ
คลองตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น สามารถถัวเฉลี่ยการใชจายเงินในกลุมรายจายประเภทเดียวกัน
ได   (ที่มา : https://www.google.co.th) 
 
 
 
 
   

   
 

  

S7 เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําใหคลองตัวในการบริหารและยืดหยุนดานการใชจาย
งบประมาณ 
 (กลุม 4) 


