
     



     



     



ภารกิจสําคัญอันดับแรกนับตั้ งแตดํารงตําแหนงอธิการบดี คือ การกําหนด
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เนื่ องจากยุทธศาสตรเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทาง โดย
แผนยุทธศาสตร  20 ป  (พ.ศ. 2561 - 2580) นับเปนแผนระยะยาวฉบับแรกของ
มหาวิทยาลัย มีความมุ งมั่ นที่ จะ Reprofile จาก "Teaching University" เปน
"Research University" หรือ "มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ" ทั้งนี้
เพื่ อใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร ชาติระยะ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
Thailand 4.0 ซึ่ งวางเปาหมายการพัฒนาเพื่อใหคนไทยมีศักยภาพและประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่สําคัญ 9 ประเด็นที่ครอบคลุมพันธกิจกอตั้งทั้ง 4 ดาน

ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามภารกิจดานตางๆ ในป พ.ศ.2560 เปนการยืนยัน
ถึงความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคมและเปน
มหาวิทยาลัยที่พึ่งของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินงานดานการวิจัย
ที่ เริ่มมีทิศทางมุงสู เปาหมายสูงสุดในการเปน "มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของ
ประเทศ" ตอไปในอนาคต

   ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ



     


ในป พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยไดมีการปรับปรุง

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาและบุคลากรไดใชชีวิตสวนใหญอยูในมหาวิทยาลัย โดย
สรางส่ิงอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคลองกับการเปน Residential
University รวมถึงการกอสรางศูนยการแพทย ศูนยสมารทฟารม และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมุงสูองคกร
สมรรถนะสูง โดยไดมีการพัฒนาองคกรและการบริหารงานบุคคล รวมถึงการใชระบบสารสนเทศ
ใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกรเปน
Smart Office และ Smart University ตอไป โดยมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย เทากับ 4.64 ซึ่งอยูในระดับดีมาก

ในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนและพัฒนาอยางเปน
ระบบเพื่อใหไดบัณฑิตที่ เปนคนดีและคนเกง นับตั้ งแตการกําหนดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษาที่รับเขาจาก 2.00 เปน 2.50 ขึ้นไป การจัดทํากลยุทธในการส่ือสารองคกรเพ่ือประชาสัมพันธ
ไปสูกลุมเปาหมายในชองทางการสื่อสารใหมๆ และสรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียนใหมากที่สุด
การจัดสอบวัดมาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และดานคณิตศาสตร และการจัดระบบ
การเรียนการสอน โดยเนนการใชกระบวนการกลุมขนาดเล็ก หรือ Tutorial Class การจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารย และพัฒนา
ทักษะทางการศึกษาดานตางๆ แกนักศึกษา โดยนโยบายสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหผูสอนพัฒนา
เทคนิคตางๆ สําหรับการสอนที่นาสนใจ ทําใหนักศึกษาไดเขาใจบทเรียนอยางลึกซื้งและสนุกสนาน
การจัดการเรียนรูโดยใชการทํางานเปนฐาน (Work-based Learning) และระบบสหกิจศึกษาซึ่ ง
มีการรวมมือกับสถานประกอบการต างๆ ทั้ งในและตางประเทศใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริง ทําใหมีประสบการณในทํางานเปนบัณฑิตที่มีความพรอมในการประกอบอาชีพ
โดยจากการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในปการศึกษา 2559
พบวา อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ยอนหลัง 5 ป (ปการศึกษา 2555 - 2559) มีแนวโนม
ลดลงดังน้ี รอยละ 24.20, รอยละ 24.65, รอยละ 19.30, รอยละ 15.90 และรอยละ 13.23  ตามลําดับ

ในการดําเนินภารกิจดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหพัฒนางานวิจัยเพื่อ
แกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นภาคใต ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุงสราง
องคความรูและถายทอดเทคโนโลยี โดยในปที่ผานมีผลงานวิจัยที่ โดดเดนและไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ ไดแก ผลงานวิจัยเรื่อง เจลแตมสิวที่มีผลตานแบคทีเรียกอสิวที่ประกอบดวยโปรตีนชีวสาร
กึ่ งบริสุทธิ์  (แบคทีริโอซิน) ซึ่ งไดรับรางวัลเหรียญเงิน ในการเขารวมประกวดนวัตกรรมในงาน
"13th Taipei International Invention show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป
ประเทศไตหวัน และมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล ISI และ Scopus จํานวน 123
ผลงาน นับเปนผลงานที่สูงสุดในรอบ 5 ป ซึ่ งสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนางานวิจัยสู ระดับสากล
มาอยางตอเนื่อง และจากการจัดอันดับสถาบันการศึกษาวิจัยของโลกตาม Nature Index ของเครือ



     

Springer Nature โดยพิจารณาจากการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 68 วารสารชั้นนําของโลก
ระหวางเดือนกันยายน คศ. 2016 ถึง เดือนสิงหาคม คศ. 2017 ผลปรากฎวา ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุ
เชิงฟงกชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูในอันดับ 8 ของประเทศไทย

ในการดําเนินภารกิจบริการวิชาการแกสังคม จากแนวคิดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่มุงเนน
โครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธกับชุมชน ไดนําศักยภาพของมหาวิทยาลัยในดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานสังคมศาสตร ไปขับเคลื่อนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผานการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันกับทกุภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอทาศาลา ภายใตชื่อโครงการวลัยลักษณบูรณาการ "ทาศาลา เมืองนาอยู"
(Thasala Model : Smart and Smile City) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน "เปนหลักในถิ่น"

สําหรับภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมสงเสริม
วิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนศิลปะการแสดงพื้นบาน
ทั้ งในระดับทองถิ่ นและระดับนานาชาติ  โดยในปที่ ผ านมา มหาวิทยาลัยไดจัดสัมมนาวิชาการ
"อาหารอาเซียน" ที่มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากตางประเทศเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในเวทีการประชุมกวา 7 ประเทศ ในดานพัฒนาแหลงเรียนรูอุทยาน
โบราณคดี อุทยานไทยทักษิณ และอุทยานธรรมนิทัศนใหเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
ภายใตกรอบแนวคิดอุทยานการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดวางแผนดําเนินงานพัฒนาผังกายภาพ
โบราณสถานตางๆ ถึงแมจะมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่จะใชดําเนินการ แตมหาวิทยาลัยไดใช
ขอได เปรียบในการเปนผู นําทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร และ
การรวมมือกับสํานักศิลปากรที่  12 นครศรีธรรมราช ในการพัฒนาโครงการจัดสรางภาพเสมือน
โบราณสถาน (Augmented Reality "Toompung Archeological Site") ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบการนําชมโบราณสถานตุมปงโดยใชสื่อสารสนเทศภาพเสมือนจริง (Augmented
Reality) เพื่ อสรางความนาสนใจ และสามารถเผยแพรความรู เกี่ ยวกับประวัติศาสตรโบราณคดี
ในรูปแบบสื่ อเทคโนโลยี ใหสามารถเข าถึ งกลุ มคนรุ นใหม  และเผยแพรสู สายตาประชาคมโลก
ในวงกวางมากยิ่งขึ้น

สําหรับภารกิจในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับสากลหรือ World Class University
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกระดับสวนวิเทศสัมพันธ
เปนศูนยกิจการนานาชาติ จัดตั้ งหนวยงานใหมเพื่ อรองรับการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร
นานาชาติ ประกอบดวย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
และวิทยาลัยนานาชาติ การจัดทําหลักสูตร Dual Degree/Joint Degree และเดินทางไปเจรจากับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือทําขอตกลงทางการตอไป การปฏิรูปการเรียนการสอนที่เขาสูมาตรฐาน
สากล โดยเลือกใชกรอบ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของ Higher
Education Adcademy (HEA) ซึ่งเปนที่ยอมรับและมีการนํามาใชในสถาบันการศึกษา 250 สถาบัน
ชั้นนําทั่วโลก มาใชเปนแนวทางในการจัดการสอน รวมถึงการสงเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติ
ผานโครงการตางๆ
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 นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค

 (หวัหนาสํานกังานสภามหาวทิยาลยั)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒสิุทธิเมธาวี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากกรรมการสภาวชิาการ
1. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บญุกาญจน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต

 

  



     



รักษาการแทนรองอธกิารบดี
1. รองศาสตราจารย  ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด ฝายวิชาการและกิจการตางประเทศ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาวี ฝายบริหาร
3. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา
4. รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค  ศิริสถิตยกุล ฝายวิจัยและบริการสังคม
5. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน ฝายกิจการนักศึกษา
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

รกัษาการแทนอธกิารบดี
ศาสตราจารย ดร.สมบตัิ ธํารงธัญวงศ

  

  



     

รักษาการแทนผูชวยอธิการบดี
1. อาจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ ฝายบริหาร
2. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ ฝายสื่อสารองคกร
3. อาจารย ดร.ไพโรจน  นวลนุม ฝายชุมชนและประชาสังคม
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป ฝายพัฒนาทรัพยสิน
5. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ ฝายสงเสริมกีฬา

  

 



     

คณบดี
1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ สํานักวิชาการจัดการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ทิพยศรีนิมิต สํานักวิชาศิลปศาสตร
3. รองศาสตราจารย  ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
4. รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
6. อาจารย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ  เพชรชวย สํานักวิชาแพทยศาสตร
7. อาจารย ดร.ภกญ.จิราพร  ชินกุลพิทักษ สํานักวิชาเภสัชศาสตร
8. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง สํานักวิชาสหเวชศาสตร
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาวี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10. รองศาสตราจารย ดร.เสนห รุจิวรรณ สํานักวิชาวิทยาศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
12. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรารักษ สมบัติทอง สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
14. ศาสตราจารย ดร.ทพ. สิทธิชัย  ขุนทองแกว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น.สพ.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี
16. อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี วิทยาลัยนานาชาติ

    

    

    





     

รองคณบดี
1. อาจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี สํานักวิชาการจัดการ
2. อาจารยนันธิดา จันทรศิริ สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
3. อาจารย ดร.อุไร จเรประพาฬ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
4. อาจารย ดร.สุภาภรณ  ยิ้มเที่ยง สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
5. อาจารย นพ.ธีระพันธ  สงนุย สํานักวิชาแพทยศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ สํานักวิชาแพทยศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภกญ.ชุติมา จันทรัตน สํานักวิชาเภสัชศาสตร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราวุฒิ  สมศักดิ์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร
9. อาจารย ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย สํานักวิชาวิทยาศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  เพ็ชรกิจ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
12. อาจารย ดร.มณเฑียร เสร็จกิจ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
13. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
14. อาจารยปรัชญา  กฤษณะพันธ สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

    

    

   



     

    

    

    





ผูอํานวยการ
1. อาจารย ดร.บุญสง  หวังสินทวีกุล ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. อาจารย ดร.อรรถโส  ขําวิจิตร ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ศิวนาถ  นันทพิชัย ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา
4. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง ศูนยบริการการศึกษา
5. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน ศูนยบริการวิชาการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7. อาจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (ผูกํากับดูแลฝายภายใน) ศูนยกิจการนานาชาติ
8. อาจารย ดร.พูลสิทธ์ิ  หิรัญสาย ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป ศูนยบริหารทรัพยสิน
10.  ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ ผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม
11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิยม  กําลังดี อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12.  อาจารยสุธีระ  ทองขาว อุทยานพฤกษศาสตร
13.  นพ.จรัส  จันทรตระกูล ผูอํานวยการศูนยการแพทย
14.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วิทยาพันธ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
15.  อาจารย ดร.ผานิตย  คุมฮิ้น สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
16.  อาจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (ผูกํากับดูแลฝายภายใน) สถาบันภาษา
17.  รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ



     

รองผูอํานวยการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล  บางรักษ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. อาจารย ดร.พิจักษณ  สัมพันธ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. อาจารย ดร.ชัยโรจน ใหญประเสริฐ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา
5. นายอวยพร เรืองศรี ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน
6. อาจารย นพ.ธีระพันธ  สงนุย ศูนยการแพทย
7. อาจารย ดร.อรทัย  นนทเภท ศูนยการแพทย

    

 



     

หวัหนา
1. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. นางปรีดา  โชติชวง (ผูกํากับดูแล) หนวยตรวจสอบภายใน
3. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน สวนการเงินและบัญชี
4. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร
5. นายปยวัชน  คงอินทร สวนกิจการนักศึกษา
6. นางสาวจิตตนา  หนูณะ สวนส่ือสารองคกร
7. อาจารย ดร.ปยะ  ปานผูมีทรัพย (ผูกํากับดูแล) สวนแผนงานและยุทธศาสตร
8. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร สวนพัสดุ
9. นายสิทธิชัย  พนิตอังกูร สวนอํานวยการและสารบรรณ
10. นายประพาส  ศรีวิลัย สวนอาคารสถานที่
11. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด สวนนิติการ
13. นายอุทัย  แกลวกลา สวนบริการกลาง
14. นายประพาส  ศรีวิลัย สวนภูมิสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอม
15. ดร.วีรพงศ  โชติชวย โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
16. นายไพรวัลย  เกิดทองมี (ผูจัดการ) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

    

    

    





     



     

    

          

       

 



          

      

  

  



   

   

     

       



     





     

                   

     



          



     

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอัญเชิญตราพระนามอักษรยอ
"จภ" ภายใต จุ ลมงกุ ฎซึ่ ง เป นตราพระนามในสมเด็ จ
พระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ประดิษฐานที่ กึ่ งกลาง อักษร "จ" เปนสีแสด และอักษร
"ภ" เปนสีขาว มีพื้นสีมวงรองรับ และมีแพรแถบพื้นสีขาว
ขอบสี ทองรองรั บอยู เบื้ องล างพร อมอั กษรสี ม วงคําว า
"มหาวิ ทยาลัยวลั ยลั กษณ " ประดับอยู ภายในแพรแถบ

 

 สีประจําวันพฤหัสบดี ซึ่งเปนวันประสูติของสมเด็จ

พระเจ าลูกเธอเจ าฟ าจุฬาภรณวลัยลักษณอั ครราชกุมารี

   สีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสีประจํา

พระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธโช-เปรียญ) เจาอาวาสวัดทาโพธิ์
วรวิหารและผูอํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช
และมณฑลปตตานี (ในสมัยรัชกาลที่ 5) ที่ชาวนครศรีธรรมราช
นับถือยกยองวาเปนผูจัดการศึกษาสมัยใหมของภาคใต


 (Pterocarpus indicus Willd) สวนมากพบใน

ป าเบญจพรรณทางภาคใต  นิยมปลูกให รมเงา ในเมื อง
นครศรี ธรรมราชเคยปลู กบริ เวณศาลาหน าจวนเจ าเมื อง
ซึ่งรูจักกันในนาม "ศาลาประดูหก"





     

    มุ งสร างคุ ณค าและความเป นเลิ ศระดั บ
สากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงาน
ตามพั นธกิ จที่ ทั นสมัย  พัฒนาทุนมนุษย และ
สิ นทรั พย ให มี เอกลั กษณ และศั กยภาพพร อม
รองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน
รวมถึ งตระหนักและใหความสําคัญในการสร าง
สังคมสุขภาวะและองคกรแหงความสุขบนพื้นฐาน
หลักการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยมีจุดมุ งหมายหลักในการบุกเบิก
แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ  อันจะ
เปนประโยชนตอการพฒันาบคุคลใหเปนผูมคีวามเรอืงปญญา
และคุณธรรม  เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของ
มนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนทั้ง "คนดีและคนเกง"
โดยเนน
1. ความเปนคนที่ ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลก

ที่ มี อุ ดมการณประชาธิปไตย รู รอบและมีทั ศนะที่
กวางไกล

2. ความเปนนักวิ ชาการและวิ ชาชี พชั้ นสู งที่ มี ความรู
ความสามารถและทักษะในสาขาที่ ศึกษาลึกซึ้ งและ
ประยุกต ไปสู การปฏิบัติงานไดอย างมีประสิทธิภาพ

3. ความเปน "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยา
วิชาชีพ สามารถดํารงชีวิตและดํารงอยู ในสังคมไดดี

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐาน

ที่ สอดคล องกั บความต องการในการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมภาคใต และของประเทศ

2. ดําเนินการศึกษา คนคว าวิ จั ยและพัฒนาองค

ความรู ใหม ให สามารถนําไปใช ในการพัฒนา
การผลิ ตให มี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ความสามารถในการพึ่ งตนเองและการแข งขั น
ในระดับนานาชาติ

3. ใหบริการทางวิ ชาการแก หน วยงานต างๆ ทั้ ง

ภาครัฐและภาคเอกชนในดานการใหคําปรึกษา
แนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ
รวมทั้ งการฝ กอบรมและพัฒนาอั นจะก อให
เกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่จําเปนและเหมาะสม
เพื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค
และประเทศชาติ

4. อนุ รั กษ และฟ นฟู ศิ ลปวั ฒนธรรมอั นเป น

จารีตประเพณีรวมทั้ งศิลปะบริสุทธิ์ และศิลปะ
ประยุกต เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของ
ชุมชน  และเปนแบบอยางที่ดีของสังคมในอนาคต









     



 





          


ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ ดังนี้
   หมายถึง  มุงสูปญญา

    หมายถึง  ล้ําหนาสรางส่ิงใหม

    หมายถึง  มอบใจใหองคกร

   หมายถึง  เอื้ออาทรตอผูอื่น

   หมายถึง  ยืนบนฐานความซื่อสัตย

  หมายถึง  กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา

   หมายถึง ตรวจตราความรับผิดชอบ

  หมายถึง ใฝรูรอบมอบแบงปน

 การพฒันาความเปนเลศิทางการวจิยั บรกิารวชิาการและการทํานบุํารงุศลิปะและวฒันธรรม

เพือ่ตอบสนองตอการพฒันาประเทศ

 การพฒันาองคกรและบรหิารทนุมนษุยมุงสูองคกรสมรรถนะสงู

 การปฏริูปการเรียนการสอนโดยใชรปูแบบและวทิยาการสมยัใหม เพือ่มุงสูความเปนสากล

 การสรางและพฒันาคณุภาพบณัฑติ เพือ่ตอบสนองตอยทุธศาสตรชาติ

 การเสรมิสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลยัสเีขยีวแหงความสขุ

 การสรางเครอืขายความรวมมอืกบัหนวยงานภายนอก เพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั

 การบรหิารสนิทรพัยของมหาวทิยาลยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพ และความสามารถในการแขงขัน

 การพฒันาศนูยการแพทยใหมศีกัยภาพสงูและเปนเสาหลกัดานสขุภาวะของประชาชนในพืน้ทีภ่าคใต

 การพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาดานการกฬีาและสขุภาพ









 





          







     


ปรญิญาปรัชญาดุษฏบีัณฑิตกติตมิศกัดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2559

Emeritus Professsor Lance C. Fung
เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ
สูงทางวิชาการและการทําวิจัย โดยเฉพาะในดานการประยุกต
ใช  Innovative intelligent of technologies and
advanced techniques ในการแกปญหาที่ เปนรูปธรรม
ในดานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Emeritus
Professsor Lance C.Fung เปนบุคคลที่มีสวนผลักดัน
รวมมือและใหการสนับสนุนสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
มากวา 18 ป ทั้งดานการพัฒนางานวิจัยของคณาจารยใหมี
มาตรฐาน สามารถตีพิมพได ในระดับนานาชาติ  รวมถึ ง
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมตางประเทศ

นายแพทยบัญชา พงษพานิช
ปรชัญาดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ์

สาขาไทยศึกษาบรูณาการ ประจําปการศึกษา 2559

นายแพทยบัญชา พงษพานิช เปนหนึ่ งในผู รวม
กอตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กอนมาเปนอาสาสมัครอิสระ
สาธารณประโยชน เนนกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา พัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สรางเสริมสุขภาวะ
และบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ เปนคณะกรรมการชุดตางๆ
ทั้ งระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติมากมาย
ทุกวันนี้ มี งานหลักอยู ที่ สวนสร างสรรคนาคร-บวรรัตน
เมืองคอน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ
และสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

จากบทบาทและกิจกรรมรวมทั้งรางวัลเกียรติคุณ
ที่สังคมและสถาบันตางๆ ยกยองแลว ผลงานที่เปนรูปธรรม
ที่เดนชัด ทานเปนผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งผูคนหนึ่งที่ผลักดัน
โดยอาศัยกุศโลบายที่นําหลักการ "เขาใจ เขาถึง พัฒนา" ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช
จนทําใหการกอสรางและสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สําเร็จลุลวงตามแผนการที่กําหนดไปดวยดี และวางรากฐาน
ระบบกจิการนักศึกษาอยางรอบดาน โดยเฉพาะการสรางสรรค
ใหเกดิกจิกรรมพฒันานกัศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลายเชือ่มกบั
ชุมชน บูรณาการกับรายวิชา และมีที่ปรึกษาดูแลสนับสนุน
อยางทัว่ถงึ เพื่อใหการใชชวีิตและกจิกรรมของนักศกึษาเปนไป
อยางสรางสรรค เกิดกระบวนการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาจบ
ออกไปรับใชประเทศชาติอยางมีคุณภาพ



     





     

ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
ปรชัญาดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ์

สาขาแพทยศาสตร ประจําปการศกึษา 2559

ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
เปนอาจารยแพทยและผูบริหาร โดยไดรับราชการที่ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดํารงแหนงผู ชวยศาสตราจารย จนถึงระดับ 8 โดยเปน
รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร  คณะกรรมการหลั กสู ตรร วมระหว าง
ชั้ นปรี คลินิ กและคลิ นิก กรรมการบริ หารโรงพยาบาล
สงขลานครินทร กรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย อนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู
ความชํานาญในการประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม สาขา
วิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการจั ดทําหลั กสู ตรแพทยศาสตร  โครงการร วม
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่ อชาวชนบทระหวางทบวงมหาวิทยาลัย
กับกระทรวงสาธารณสุข (ในภาคใต ) ผู ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการบริ หารศู นย ประเมิ นและรั บรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
กรรมการอํานวยการโครงการเยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการแพทยสภา
           ภายหลังเกษียณอายุราชการจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร  ผู ช วยศาสตราจารย
แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร ไดรับการแตงตั้งเปนรองคณบดี
และคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โดยไดวางแผน กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาสํานักวิชา
แพทยศาสตรแหงนี้ ให เจริญก าวหนาเปนลําดับ ผลลัพธ
ทางการศึกษาของบัณฑิตแพทยเปนที่นาพอใจ ทั้งการสอบ
ผานเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา และความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตภาคสวนตางๆ ในพ้ืนที่ภาคใต

ดร.วิจารย สิมาฉายา
ปรชัญาดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ์
สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

ประจําปการศึกษา 2559

ดร.วิ จารย  สิมาฉายา ป จจุ บั นดํารงตําแหน ง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีผลงาน
โดดเดนดานการจัดการมลพิษทางอากาศเปนที่ ประจักษ
จากการเปนผู ริ เริ่ มดําเนินการจั ดการสิ่ งแวดลอมอย าง
บูรณาการ ดังเชนการจัดการคุณภาพน้ําในระบบพื้นที่ลุมน้ํา
รวมกับชุมชนและหนวยงานในพ้ืนที่ใน "โครงการพันธมิตร
ลุ มน้ําทาจีน" ดวยการลงนามกับผู วาราชการจังหวัดและ
เครือขายประชาชนใน 4 จังหวัด นับเปนตนแบบใหขยายผล
ไปในพ้ืนที่อื่นๆ จนถึงตางประเทศ ทําใหไดรับรางวัลระดับ
ดีเยี่ยมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 2 ปซอน (ป 2556
และป  2557) จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สําหรับผลงานดี เดนด านการจัดการมลพิษทาง
อากาศ คือ การแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยเนน
การเสริ มสร างบทบาทของชุ มชนในการแก ไขผ านการ
ดําเนินโครงการ "ชุมชนมาตรฐาน หมูบานปลอดการเผา"
ประสบการณที่สะสมของ ดร.วิจารย   สิมาฉายา ไดถูก
ถ ายทอดไปสู การพัฒนาอย างยั่ งยืนโดยผ านการทํางาน
ดานการบริการวิชาการ เพื่ อเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดลอมควบคู ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ดร.วิจารย  สิมาฉายา เปนทั้ งคนเก งและคนดี
เปนตนแบบของบัณฑิตทั้งหลาย ผูไดมีโอกาสทํางานรวมกับ
ทานตั้ งแตอดีตจนถึงปจจุบันตางชื่ นชมในความเปนผูนํา
ที่ทํางานอยางโปรงใสใชหลักวิชาการดวยความเมตตา มุทิตา
และอุ เบกขา ความดีที่ ท านทําอย างเสมอตนเสมอปลาย
ไดเปนที่ประจักษแกสาธารณชนจนไดรับรางวัลเกียรติคุณ
จากหนวยงานตางๆ

     



     

รองศาสตราจารย ดร.นริันดร มาแทน
อาจารยดีเดนดานการวิจัย

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศกึษา 2559

รองศาสตราจารย  ดร.นิ รั นดร มาแทน เป น

นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

โดยไดเริ่มเขาโครงการ พสวท. ตั้ งแตระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาฟสิกส  (เกียรติอันดับหนึ่ ง)

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป 2536 และไดไปศึกษา

ตอระดับปริญญาโทดานวัสดุศาสตร จาก The University

of Warwick สําเร็ จการศึกษาในป  2538 และระดับ

ปรญิญาเอกดานวัสดศุาสตรและโลหการจาก The University

of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร ในป  2542

เมื่ อสําเร็จการศึกษาไดบรรจุ เปนอาจารยประจําสํานักวิชา

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รับหน าที่ สอน

รายวิชาตางๆ ดานฟสิกสในระดับปริญญาตรี ดวยความสนใจ

งานดานวัสดุศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ งดานไม จึงทําให

รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน ยายมาเปนอาจารย

ประจําสาขาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ   สํานักวิชา

วิ ศวกรรมศาสตร และทรั พยากร เพื่ อที่ จะได มี โอกาส

ทําการสอนและทําวิจัยดานไมและวัสดุไดอยางเต็มที่

รองศาสตราจารย  ดร.นิ รันดร มาแทน มีความ
มุ งมั่ นที่ จะทํางานวิจัยดานไมอย างครบวงจรตั้ งแตการตัด
การเลื่ อย การอบ การอั ดน้ํ า ยา การเก็ บรั กษา โดย
ไดนําโจทยปญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาเปนโจทยวิจัยและ
บริการวิชาการ และไดทํางานรวมกับคณาจารยในสาขาตางๆ เชน
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมโยธา  ฟสิกส
เป นต น เพื่ อแก ป ญหาอย างบู รณาการอย างแท จริ ง
ผลงานจํานวนมากไม เพียงแต ไดรั บการตีพิมพ ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ และยื่ นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
สิขสิทธิ์ ซอฟตแวร เท านั้ น แตยั งคงเนนการแกปญหาภาค
อุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะการลดต นทุ น และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต ผลงานที่ สะสมมากว า 10 ป  ได
แกปญหาในอุตสาหกรรมไมไดมาก ทําใหไดรับรางวัลผลงาน
วิจัยดีเดนดานพาณิชยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ประจําป 2559 โดยเปนงานดาน "การพัฒนาระบบ
ออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบ
ควบคุ มการอบ และเตาอบไม ต นแบบ สําหรับการผลิ ต
ไม ยางพาราแปรรู ปในโรงงานอุ ตสาหกรรม" ป จจุ บั น
รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน เปนหัวหนาศูนยวิจัย

ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม ซึ่งเปนหนึ่งใน
ศูนยวิจัยความเปนเลิศที่ มีผลงานมากเปนอันดับตนๆ ของ
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

ตลอด 18 ปของการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย
ดร.นิรันดร มาแทน ไดตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับ
ชาติและนานาชาติกวา 40 เรื่ อง ได เสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการกวา 60 เรื่อง มีลิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง
และลิขสิทธิ์ โปรแกรมจํานวน 4 ชิ้ นงาน นอกจากผลงาน
ดานวิจัยแลว  รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน ยังมี
จิตวิญญาณความเปนครู ความเปนผู อยากถายทอดความรู
ให แก ลูกศิษย  เป นอาจารยที่ ได รั บการประเมินคุณภาพ
การสอนในระดับสูงมาตลอด ดวยความตั้งใจและทุมเทใหกับ

ลูกศิษยและพัฒนางานวิจัยมาอย างตอเนื่ องตลอด 18 ป

จึงสมควรไดรับการเชิดชูเปนอาจารยดีเดนดานการวิจัย

     





     

อาจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี
อาจารยดเีดนดานการเปนครู

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ประจําปการศกึษา 2559

อาจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร-

มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิ ชา International Tourism and

Hospitality Management จาก Griffith University

ประเทศออสเตรเลีย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Rural and Regional Planning and Development

จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย เขาปฏิบัติงานในตําแหนง

อาจารยประจําสาขาวิชาอตุสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมือ่ป พ.ศ. 2548

และไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่รองคณบดีสํานักวิชาการจดัการ

ตั้งแตป พ.ศ. 2555 สืบเนื่องจนถึงปจจุบัน

อาจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี เปนอาจารยที่มีความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายอยางดียิ่ งในทุกๆ ดาน

ทั้ งดานการเปนครู การเปนนักวิจัย และการเปนนักบริหาร

วิชาการ กลาวคือ ในฐานะผู สอน มีความรับผิ ดชอบตอ

การสอนและการดูแลนักศึกษาอยางดีเยี่ยม รวมถึงในฐานะ

อาจารยที่ปรึกษา ทานไดติดตามดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด

คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือทั้ งดานการเรียนและเงินทุน

สวนตัว ทานใหความสําคัญกับการถายทอดความรูทั้ งดาน

วิชาชีพ และดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษา ในฐานะนักวิจัย

ท านไดทําโครงการวิ จัยและบริการวิชาการชุมชนมากมาย

หลายโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน

ตางๆ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่  เพื่อใหมีความสามารถใน

การกาวทันประชาคมอาเซียน รวมทั้งฐานะผูบริหารวิชาการ

ในตําแหนงรองคณบดี ทานไดพัฒนากิจกรรมตางๆ ทั้งดาน

การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

ใหแกบุคลากรของสํานักวิชาการจัดการกับทางมหาวิทยาลัย

มาโดยตลอด ถือเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและเพื่อนรวมงาน

ในฐานะแบบอย างของการเป นครู ที่ ดี  จึ งสมควรได รั บ

การชื่ นชมยกย องและเชิ ดชู เกี ยรติ ให เป นอาจารยดี เดน

ดานการเปนครู

     





     

อาจารย นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว สํานักวิชาแพทยศาสตร
ไดรับพระราชทานทุนสงเสริมบัณฑิต ประจําป 2560 แผนกแพทยศาสตร
มูลนิธิอานันทมหิดล โดยไดรับเงินพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนระยะเวลา 3 ป

อาจารย ดร.มานิตย นุยนุน
อาจารยประจําหลักสูตรเทคนิคการแพทย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาชีวเวชศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตร
ศึกษาพาหะของธาลัสซี เมียและผู ปวยโรคธาลัสซี เมีย เนนศึกษาในประชากรภาคใต
เพื่อที่ จะไดขอมูลที่ เปนตัวแทนของภาคใต โดยเฉพาะภาคใตตอนบน เพราะขอมูล
ชนิดการกลายพันธุ ที่ พบบอยของภาคใตจะแตกตางจากภาคอื่ นๆ ของประเทศไทย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธญัญา ดวงอนิทร
อาจารยประจําสาขาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดจิิทัล
สํานกัวิชาสารสนเทศศาสตร
มคีวามสนใจเกีย่วกบัการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกบังานสารสนเทศตางๆ รวมทัง้
มรดกทางวัฒนธรรม เชน หองสมุดดิจิทัล (digital libraries) พิพิธภัณฑดิจิทัล
(digital museums) คลังสารสนเทศสถาบัน (institutional repositories) และ
จดหมายเหตุดิจิทัล (digital archives) โดยมุงเนนการออกแบบสวนติดตอกับผูใช
(user interface design) เพื่ อตอบสนองตอความตองการของผู ใช ใหมากที่ สุด



ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศกัดิ์ สวสัดี
อาจารยประจําสํานักวิชาวศิวกรรมศาสตรและทรัพยากร
เปนนักวิชาการที่ เปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักในฐานะนักวิทยาศาสตรทางทะเลรุนใหม
ของประเทศไทยที่ มีผลงานวิจัยทางดานทรัพยากรทางทะเลที่ โดดเดน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทรัพยากรปูมา ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

อาจารย ดร. อุเทน ทับทรวง
อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
ไดศึ กษาวิ จั ยคารบอนรูพรุนจากพอลิ เบนซอกซาซี นผ านกระบวนการโซล-เจล
และการไพโรไลซิส เพื่อนําไปประยุกตใชในงานดานตาง ๆ เชน การตรวจวัดแกส
(gas sensor) ตั วเร งปฏิ กิ ริ ยา (catalyst) และตั วเก็ บประจุ ไฟฟ ายิ่ งยวด
(supercapacitor) เปนตน

     



     

อาจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใหเปน 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทยเขารวมประชุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
(Global Young Scientist Summit : GYSS) ประจําป 2560
ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 14 - 21 มกราคม 2560  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร

อาจารย ดร. ภก.สุริยัน เต็งใหญ
อาจารยสํานักวชิาเภสชัศาสตร
สนใจศึกษาเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวาน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ยาที่ยับยั้งเอนไซม

แอลฟากลูโคสิเดส (-glucosidase) และเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (-amylase)
และกลุมที่ 2 ยาที่ยับยั้งเอนไซมไดเปปติดิล ไดเปปติเดสส่ี (dipeptidyl peptidase-4 :
DPP-4) เพื่อคนหายารักษาโรคเบาหวานตัวใหม

ผูชวยศาสตราจารยเรวัต สขุสิกาญจน
อาจารยประจําสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
พฒันาและออกแบบหตัถกรรมภาพแกะหนงัตะลุงใหมคีวามแตกตางและโดดเดนเฉพาะตวั
โดยสรางสรรครูปแบบใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางรายไดใหแกกลุม
ผูผลิตตั้ งแตระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงระดับสากล ที่สําคัญเปนการอนุรักษสืบสาน
หัตถกรรมพื้นบานใหคงอยูคูวิถีชีวิตของภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรรัชต  ไทยนะ
อาจารยประจําสํานักวชิาเภสชัศาสตร
ไดรับรางวัลเภสัชกรภาคใตดีเดน ประจําป 2560  สาขาเภสัชกรการศึกษา
ผศ.ดร.พีรรัชต  ไทยนะ ถือเปนอาจารยที่ไดทุมเทเวลาใหกับการสอน การดูแลนักศึกษา
การวิจัยอยางเต็มที่  จึงเปนที่ยอมรับของทั้งผูรวมงาน นักศึกษาและบุคลากรภายนอก

อาจารย ดร.ลัคนา พิมพจันทร
อาจารยประจําสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาศลิปศาสตร
ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐระดับนานาชาติ
" 45 th International Exhibition of Inventions of Geneva" จากการประดิษฐ
"เครื่องยิงลูกเทนนิส"

     



     



นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาเคมีเชิงคํานวณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ
สํานกัวิชาวิทยาศาสตร
ไดรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก
สาขาเคมีอนินทรีย ที่ประเทศอังกฤษ
หลังจากสําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

นางสาวธนิดา เจริญสุข
นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาฟสิกส)
สํานกัวิชาวิทยาศาสตร
ทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง
"การสังเคราะหและศกึษาลักษณะเฉพาะของแกวชีวภาพ
แบบรูพรุนที่มีสวนประกอบของเหล็กออกไซด"
โดยใชวิธีการ โซล-เจล ซึ่งเปนกระบวนการทางเคมี
สงัเคราะหวสัดแุกวชวีภาพทีม่คีณุสมบตัสิามารถทาํงานไดแบบ
multifunction ที่มุงเนนการรักษาโรคมะเร็งกระดูก

     



     



     



     

                

    
       

          

  

 

  

 









     








     

      









     

มหาวทิยาลยัไดมกีารพฒันาโครงการศนูยการแพทย ดงัน ี้

 เรงรัดการก อสร างและปรับแบบการก อสร างให

สอดคลองกับการใชประโยชนในอนาคต : โดยมีระยะเวลา

กอสรางตามสัญญา 1,400 วัน (เริ่มสัญญา 30 กรกฎาคม

2558 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) ขณะน้ี

ศู นย การแพทย มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ  พร อมระบบ

สาธารณูปการ มีความก าวหนาการกอสรางโดยภาพรวม

ณ เดือนกันยายน 2560 ดําเนินการไปแลว รอยละ 28.11

  เปดใหบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ระยะเริ่มแรก (Soft Opening) เมื่อวันที่ 24

กุมภาพันธ 2560 โดยรับเฉพาะผู ปวยนอกและอุบัติ เหตุ

ฉุกเฉิน รวมทั้งคลินิกเฉพาะทาง ไดแก คลินิกตา คลินิก

เตานม ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 ไดพิจารณารับขึ้ น

ทะเบียนเปนหนวยบริการประจําและหนวยบริการปฐมภูมิ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พรอมกันนี้มหาวิทยาลัย

ไดทําพิธีเปดใหบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทยอยางเปน

ทางการ (Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทยเพื่ อรองรับ

การให บริ การของโรงพยาบาลศู นย การแพทย  รวมถึ ง

ดําเนิ นการการออกแบบตกแต งภายในศู นย การแพทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ด วยงบประมาณการออกแบบ

16 ลานบาท






     



     

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เปนหนวยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นตามยุทธศาสตรการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของประเทศ โดยไดวางรากฐาน

และดําเนินกิจกรรมดังนี้
1. จั ดทําแผนแมบทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสี เขี ยว
2. โครงการที่ จอดรถต นแบบ (Green parking)

ได ดําเนิ นการจั ดซื้ อพร อมติ ดตั้ งระบบผลิ ตไฟฟ า
ดวยเซลลแสงอาทิตยหลังคาโรงจอดรถ

3. ออกแบบและกํ าหนดรู ปแบบป ายมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย

4. ปรับปรุงปายจราจร ปายบอกทาง (Signage) ภายใน
มหาวิทยาลัย

5. ศึกษารูปแบบการนํารถบริการสาธารณะมาใชภายใน
มหาวิ ทยาลัยพรอมการปรั บปรุ งเส นทางขณะนี้ อยู

ระหวางการสํารวจเสนทางการเดินรถไฟฟา เพื่อนําขอมูล
มาใช ในการออกแบบสถานีจอดรถ โรงจอดรถและ
ปรับปรุงเสนทางการเดินรถตอไป

6. จัดทํา Website "WU-Green University" เพื่อให
ความรูดานสิ่งแวดลอมและกิจกรรมตางๆ

7. โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพของระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบปรับอากาศ และระบบประปาสุขาภิบาลภายใน
อาคาร เพื่อมุงสูการเปนอาคารอัจฉริยะ โดยจะดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณตรวจจับความเคล่ือนไหว Motion sensor






     

8. โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช พลั งงานและการ

สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยไดรับเงินสนับสนุน

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

(พพ.) จํานวน 2 โครงการ คือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพลังงานและการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

จํานวนเงิน 40.366 ลานบาท และโครงการเปลี่ยนหลอด

ประหยั ดพลั งงาน LED ในหน วยงานราชการ

จํานวน 7.14 ลานบาท

9. จั ดสรรทุ นวิ จั ยแก อาจารย  ดร.อนุ รั กษ  ถุ งทอง

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร จํานวน 2

โครงการ คือ โครงการสรางเคร่ืองมืออุปกรณตรวจจับ

การใช เครื่องใชไฟฟาในอาคารเรียนรวมและโครงการ

เก็บขอมูลการใช เครื่องใชไฟฟาในอาคารกลุมวิชาการ

10. สนับสนุนโครงการประเมินคุณภาพหนวยงานตนแบบ

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

แกศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษาเพื่อพัฒนาหนวยงาน

ต นแบบภายใต นโยบายมหาวิ ทยาลั ยสี เขี ยวของ

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

11. จั ดฝ กอบรมและรณรงค เพื่ อสร างจิ ตสํานึ กในการ

ประหยัดพลังงานใหกับนักศึกษาและบุคลากรในหัวขอ

Pride of Walailak "รักวลัยลักษณรักษพลังงาน"

โครงการ Save Energy for world (รวมใจประหยัด

พลั งงาน) โครงการประหยั ดพลั งงานไฟฟ า 10%

รวมทั้ งจัดใหมี วิชาการอนุรั กษ สิ่ งแวดลอมเปนวิ ชา

เสริมพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน



     

      มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยสมารทฟารมใหสามารถ
ดําเนินภารกิจตางๆ ในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตาม
แนวคิด Thailand 4.0 เพื่อขับเคล่ือนใหประเทศไทยพัฒนา
โครงสร าง เศรษฐกิ จด วยนวั ตกรรม (Value-Based
Economy) โดยนําเทคโนโลยีมาใช ในการดําเนินงานสู
เกษตรแม นยําสู ง แล วจะส งผลต อการเพิ่ มผลิ ตภาพ
(Productivity) สําหรับดานการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ
การมีรานคาจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่ งจะทําใหมหาวิทยาลัย
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  อีกทั้งเปนตนแบบของ
แหลงเรียนรู ด านการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในงาน
เกษตร สามารถสนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการแกสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ทัง้นีใ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยไดรับ
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย จํานวน
46.1087 ลานบาท ในการดําเนนิการพัฒนา ศึกษาและวเิคราะห
สภาพดิน ทําการออกแบบโซนนิ่ ง จัดทําโครงการพัฒนา
สมารทฟารม โดยไดทําการปรับปรุงพื้นที่กายภาพ จัดการ
ระบบระบายน้ําธรรมชาติ ในเขตพื้ นที่  ดําเนินการพัฒนา
บุคลากร และดําเนินโครงการปลูกข าวโพดหวาน เปด
กรีดยางพารา จํานวน 409 ไร พัฒนาแนวทางการปลูก
พืชลมลุก อาทิ แตงโม เมลอน ผักอินทรีย โครงการประมง
โครงการผลิตสุกร โครงการปลูกกลาดาวเรือง โครงการ
ทุ งทานตะวัน นอกจากนี้  ไดพัฒนาความรวมมือในการ
จั ดตั้ งศู นย อาเซี ยนสมาร ทฟาร มและพลั งงานสะอาด
(Asian Smart Farm and Renewable Energy
ไทย-เวียดนาม-เกาหลีใต)





     



     

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนําองคความรู จาก
ที่ไดศึกษาเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่มองทุกมิติทั้ง
ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตร และส่ิงแวดลอม เปนรูปแบบ
ของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบครบวงจร และเปน
รูปธรรม ทั้ งการคัดแยกการนํากลับมาใชประโยชนใหม
และการกําจัดที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นสําคัญจะตองทําให
มวลขยะลดลง วิธีการคือ ตองมีเตาเผาขยะที่ปลอดมลพิษ
เพื่ อทําลายขยะที่ มีการคัดแยกที่ เหมาะสมแลว และนํา
ความรอนจากขยะมาทําใหเกิดมูลคาผลิตเปนพลังงานไฟฟา
โดยเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ไดรับงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคใตฝ งอาวไทย
เพื่ อดําเนินการพัฒนากอสรางเตาเผาขยะติดเชื้ อพรอม
ผลิตไฟฟา รวมจํานวน 26.3820 ลานบาท และไดรับ
งบประมาณแผนดินตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่ งแวดลอมในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
ทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต  โดยระบบทําลายหลอด
ฟลูออเรสเซนตดังกลาวเปนการสรางนวัตกรรมที่ ใชงาน
ไดจริง สามารถทําลายขยะมีพิษประเภทฟลูออเรสเซนตได
ชั่ วโมงละ 40-60 หลอด โดยไมกระทบตอสั งคมและ
สิ่งแวดลอม








     



     

1. ส งเสริมสนับสนุนใหหน วยงานดําเนินงานด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ไดทําการประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายในระดั บ
หลักสูตร ดวยเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. จํานวน 59 หลักสูตร ผลการประเมิน
พบวามีคะแนนเฉล่ียทุกหลักสูตรเทากับ 3.78 มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิ ชา
จํานวน 12 สํานักวิชา มีคะแนนเฉลี่ ยทุกสํานักวิชา
เทากับ 4.41 และไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิ ทยาลั ย โดยมี ผลการประเมิ นตนเอง
เทากับ 4.64 ซึ่งอยูในระดับดีมาก

2. จั ดทําแผนยุ ทธศาสตร มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ
ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ระยะกลาง 4 ป
(พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ งองคประกอบคณะกรรมการฯ
มาจากผูบริหารทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat) ระหวาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและผู บริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560  ซึ่งจาก
การดําเนิ นการดั งกล าวทําให มหาวิ ทยาลั ยมี แผน
ยุทธศาสตร 20 ปเปนครั้ งแรกอันประกอบไปดวย
9 ประเด็นยุทธศาสตร 36 เปาประสงค 78 กลยุทธ
และ 94 ตัวชี้วัด

 3. ปรั บปรุ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงโดยมี คณะ
กรรมการกํากั บดู แลการบริ หารความเสี่ ยงที่ สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ งขึ้ น ใหเปนเครื่องมือในการสง
สัญญาณการเตื อนภัยแกผู บริหารไดอย างทันการ
และสามารถลดความเสี่ ยงได ตามเป าหมายของ
มหาวิทยาลัย ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงใหมเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 20 ป ขณะเดียวกันก็ไดมีการสงเสริม
ระบบการตรวจสอบภายในให เปนเครื่ องมือในการ
บริหารงานของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวย
ความโปรงใสและตรวจสอบได

ศาสตราจารย  ดร.สมบั ติ  ธํารงธัญวงศ  อธิ การบดี
ประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ







     

4. บริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารบุคคล

สมัยใหม โดยออกแบบโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและรองรับระบบความกาวหนา

ในสายอาชีพของบุคลากร ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงาน มาเปนการประเมินผลงานเชิ งวัตถุ วิ สัยและการสร าง

ทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) เพื่ อ

การขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ ไปสู ความเป นองค กร

สมรรถนะสูง (High Performance Organization)

5. มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการขับเคลื่ อนดําเนินการระบบ

5 ส อยางจริงจัง โดยเล็งเห็นวา 5ส เปนเครื่องมือที่สําคัญในการ

จัดการหนวยงานในทุกระดับเพื่อใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เปน

ระเบียบ สะอาดปลอดภัยและมีส่ิงแวดลอมที่ดี ทําใหบุคลากรสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการผลิตที่ดี มีสุขภาพดี

Kick off:
"5ส สวยดี ชีวีเปนสุข"

WU Big Cleaning Day



     

มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมและพัฒนาการใช
ระบบสารสนเทศใหเปนเครื่ องมือในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยปรับรูปแบบการทํางานจากองคกร
ที่พึ่งพิงกระดาษไปสูองคกรไรกระดาษ (Paperless Office)
ที่มีประสิทธิภาพ และขยายผลไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกร
เปน Smart Office และ Smart University ตอไป โดยมี
การดําเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ WU e-Office ทั้ง 3
ระบบงาน ไดแก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบจัดเก็ บและคนหาเอกสารอิ เล็กทรอนิกส
และระบบจองหองประชุมอิ เล็กทรอนิกส รวมถึง
สนับสนุนใหมี การใช ระบบ e-Meeting และ
e-Document, เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ลดตนทุนในการผลิตเอกสาร

2. จั ดทํ า ร ะบบบ ริ ห า ร งบ ประ ม าณอ อนไลน
(e-Budgeting) ทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูล
งบประมาณไปใช บริหารไดอย างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบจะถูกใชงานตั้งแตการจัดทํา
คําของบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาระบบ e-Payment เพื่อพัฒนาการจายเงิน
ผานธนาคารเพือ่ลดขัน้ตอนการทําเช็ค/ลงนามในเช็ค

4. จัดทําระบบจองรถออนไลน (WU e-Car) เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใชรถของมหาวิทยาลัย

5. จัดทําระบบ e-Citizen โดยมหาวิทยาลัยไดรับ
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการพัฒนาระบบอานบัตรประจําตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบฐานขอมูลประชาชนของสํานักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง และเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศ
ต างๆที่ ให บริการตอประชนชนอย างบูรณาการ
อาทิเชน การใหบริการระบบอินเตอรเนต การให
บริการขอมูลขาวสาร การใหบริการเอกสารรับรอง
ตางๆ เปนตน







     

โดยระบบจองรถออนไลน (WU e-Car) ที่พฒันาโดย

นายมานติ จิตตประไพย น.ส.สภุาพร ทองจันทร    น.ส.จุฬาพร

พันธกําเหนิด และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ เจาหนาที่วิเคราะห

ระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดรับรางวัล

ชนะเลิศผลงานดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ จากจํานวน

ทั้ งสิ้ น 35 ผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานด าน

นวัตกรรมและการพัฒนางานประจํา สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 "สรางสรรค พัฒนา

เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย" ระหวางวันที่ 27-28 กรกฎาคม

2560 ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รวมกับเครือขายวิจัย

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุม

สภาข าราชการ พนั กงาน และลูกจ างมหาวิทยาลัยแห ง

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อสงเสริมและเผยแพร

ผลงานดานสรางสรรคนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ  การวิ จัย

การพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน

อุดมศึกษา



     


 


 
 
  
   
    

  
 


  
  








     



     



     



     



     



     



     



     



     

1. การดําเนินการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา
2560  โดยปรับเกณฑการรับจากเดิมรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนเฉล่ียสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป  เปนการรับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

2. จดัทํากลยทุธในการสือ่สารองคกรเพือ่ประชาสมัพันธ 
ไปสูกลุมเปาหมายในชองทางการสื่อสารใหมๆ และสรางกลไก
ดึงดูดใหคนเก งเข ามาเรียนใหมากที่ สุด รวมถึงการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังโรงเรียนโดย
ศูนยบริการการศึกษารวมกับสํานักวิชา  ผานโครงการตางๆ
ไดแก โครงการสานฝนเยาวชนสูร้ัว มวล., โครงการ WU on
Tour จัดโครงการประชาสัมพันธนอกพื้นที่ 100 โรงเรียน
ดัง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Walailak Am-
bassador Camp 2017 ซึ่ งโครงการนี้  ไดสร างความ
สัมพันธอันดีและความรวมมือดานตางๆ ระหวางมหาวิทยาลัย
กับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งทําหนาที่เปนส่ือบุคคลเพื่อ
สื่อสารขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. จั ดสอบวัดมาตรฐานความรู ด านภาษาอั งกฤษ
ภาษาไทย และดานคณิตศาสตร โดยจัดสอบวัดมาตรฐาน
ความรูทั้ ง 3 ดาน โดยใชขอสอบกลางของมหาวิทยาลัย
และมีการจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษผานระบบออนไลน
Oxford Online Placement Test

4. จัดระบบการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรที่
สอนโดยวิธีบรรยาย โดยเนนการใชกระบวนการกลุมขนาด
เล็ก หรือ Tutorial Class (กลุมละ 10-15 คน) รองรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเรียนขนาดเล็ก (Active
Learning) และจัดทําโครงการ tutorials  สําหรับนักศึกษา
ที่ไดเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00

 5.  มีกลไกการสงเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ของหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ สวนหลักสูตรที่ไมมีสภาวิชาชีพ
ไดกําหนดใหมีการสรางเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยมี
ผูเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ   มีสวนรวมในการกําหนดเน้ือหา
รายวิชาเพื่อการสอบประมวลความรู (Comprehensive
Exam) ของนักศึกษาในทุกหลักสูตรกอนสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ สําหรับนักศึกษาที่ผานการทดสอบ มหาวิทยาลัยจะ
ออกหนังสือรับรองคุณภาพให

6. ปรับปรุงปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
มาตรฐานและพอเพียงแกความตองการในการจัดการศึกษา
อย างมีคุณภาพ ทั้ งปจจัยด านห องสมุด ห องทดลอง
หองปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการ
จัดการศึกษาสมัยใหม รวมถึงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
ระบบ Smart Classroom เพื่อใหการปฏิรูปการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

Walailak Ambassador Camp 2017



     



     



     




มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ ให นักศึกษาเปนทั้ ง "คนดี

และคนเก ง" ผ านการส งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงสงเสริม

การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ  มีความรู คู คุณธรรม

มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ดังน้ี

1. สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการ โดยในป

2560 สํานักวิชาไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการในหลายๆ โครงการ

2. การสอนนักศึกษาให เปนคนดี โดยมีการจัดทํา

Passport การเปนบัณฑิต "คนดี" โดยจัดโครงการ/กิจกรรม

พัฒนานักศึกษาดานตางๆ เชน ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญ

ประโยชน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานกีฬา พลานามัย ดานสงเสริม

และพัฒนาวินัย ดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน

นั กศึ กษาหลั กสู ตรนิ เทศศาสตร  ผ านเข ารอบ
ชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2016

นักศึกษาเภสัชศาสตร "ชนะเลิศอันดับ 1" การแขงขัน
ตอบปญหาทางเภสัชกรรม ประจําปการศึกษา 2559

พิธีมอบเสื้อกาวนใหแกนักศึกษาแพทย รุนที่ 7ผูนําดานแอนิเมชั่นของภาคใต



     

นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวฯ สํานักวิชาการจัดการ
ควารางวัลชนะเลิศแขงขันขนมหวานไทยประยุกต

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรฯ ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
แขงขันคอนกรีตมวลเบา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณชวยเหลือผู ประสบอุทกภัย

นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวฯ
สํานักวิชาการจัดการ ควารางวัลชนะเลิศ

แขงขันทักษะมัคคุเทศก

ตั วแทนหลักสูตรนิติศาสตร   ชนะรางวัล Team Spirit
ในการแขงขันโตเถียงปญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ
ดวยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ

  นักศึกษา ม.วลัยลักษณ
ตั วแ ทนที มช าติ ไ ทยคว า
อั นดั บ 2 ประเภทที มผลั ด
ผสม และอั นดั บ 3 รุ น
ประชาชนหญิง การแข งขั น
จั กรยานเสือภู เขานานาชาติ
รายการ "SIOL MOUNTAIN
BIKE CHALLENGE 2016"

สํานักวิชาเภสัชศาสตร จัดทําพิมเสนน้ําเพื่อมอบใหแก
ประชาชนที่ เดิ นทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



     



มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานสหกิจศึกษาโดย
ทําหนาที่ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเปนแหลงฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงสราง
ของหลักสูตร โดยในป พ.ศ. 2560 ไดมีการขยายความ
รวมมือกับสถานประกอบการดานสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาการและความรวมมือระหวางกัน ดังนี้

1) บริษัทกลุมสมบูรณ ซึ่ งเปนผูประกอบการผลิต
ชิ้ นส วนยานยนต  โดยบริษั ทได ร วมกั บมหาวิทยาลัย
จั ดทําบทความทางวิ ชาการหั วข อ  "การพัฒนาสถาน
ประกอบการ สูหุนสวนสหกิจศึกษา : ปจจัยสําคัญแหงความ
สําเร็จในการจัดสหกิ จศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรณีศึกษาบริษัทกลุมสมบูรณ" ซึ่ งไดรับการตอบรับจาก
สมาคมสหกิจศึกษาโลกใหนําเสนอในการประชุมสหกจิศึกษา
โลกคร้ังที่ 20 The WACE 20th World Conference in
Chiang Mai, Thailand  ในระหวางวันที่ 6 - 8  มิถุนายน
2560 อันเปนโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความ
รวมมือดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

2) บริษัทกันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ ผูผลิตรายการ
โทรทัศนชั้นนําของเมืองไทย มีสตูดิโอกลางแจงที่ใหญที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และผลิตการตูนแอนิ เมชั่ น
ที่มีชื่อเสียง ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา ไดจัดพี่ เลี้ ยงสอนงานและเปนที่ ปรึกษาแก
นักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อรวมพัฒนาใหนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาเปนผู เชี่ ยวชาญด านแอนิ เมชั่ นในระดับประเทศ
โดยที่ ผานมาไดบรรจุนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนพนักงาน
ของบริษัทจํานวน 12 คน นอกจากนี้ ไดสงบุคลากรที่มี
ความชํานาญมาเปนอาจารยพิเศษแกหลักสูตรเทคโนโลยี
มัลติมี เดียและแอนิเมชั่ น รวมทั้ งเปนแหลงศึกษาดูงาน
เพื่อใหประสบการณแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นับเปน
หนวยงานที่ทําคุณประโยชนดานวิชาการแกมหาวิทยาลัยและ
ไดรับการพิจารณามอบโล 25 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(ดานวิชาการ) เมื่อวันคลายวันสถาปนา 29 มีนาคม 2560
ที่ผานมา

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณควาชัยในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระดับเครือขาย ทุกประเภทรางวัล



     

นายอานนท  อาชานกุล นักศึกษาทุน พสวท. ซึ่ งเปน

นักศึกษาชั้ นปที่  3 หลักสูตรวิทยาศาสตร เชิ งคํานวณ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไดรับการตอบรับใหไปปฎิบัติงาน

สหกิ จศึ กษา ที่  The Interdisciplinary Center

for Scientific Computing (IWR), Heidelberg

University ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 17 เมษายน ถึง

16 กรกฎาคม 2560

ผูบริหารหนวยสหกิจศึกษาจาก Durban University of
Technology เจรจาความร วมมือด านสหกิ จศึกษากับ
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเจรจา 3 หองสมุดใหญที่ อินเดีย
เล็งสงนักศึกษาไปปฎิบัติสหกิจศึกษา

Prof. Dr. Shigeru Kato, Professor, Dr. Hiroshi Abe, และ
Dr. Taisuke Nose จากSekisui Chemical Co. Ltd. Japan
เยี่ ยมคารวะผู บริหารพรอมทั้ งหารือความรวมมือดานการสง
นักศึกษาไปสหกิจศึกษาและสํารวจพื้นที่การปลูกปาชายเลนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช



     



สร างความร วมมื อในการผลิตบัณฑิตศึ กษาและความ
รวมมือดานงานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิโครงการบูรณาการบริการวชิาการกบัการเรยีน
การสอนและกระบวนการวิจัย เปนตน

โดยจากการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในปการศึกษา 2559
พบว า อั ตราการออกกลางคั นของนักศึกษาชั้ นปที่  1
ยอนหลัง 5 ป (ปการศึกษา 2555 - 2559) มีแนวโนม
ลดลงดังนี้ รอยละ 24.20, รอยละ 24.65, รอยละ 19.30,
รอยละ 15.90 และรอยละ 13.23  ตามลําดับ และจากกลไก
ส งเสริ มการสอบใบประกอบวิ ชาชี พของหลั กสู ตรที่ มี
สภาวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร รุนที่ 5 สามารถสอบผาน
ความรูผู ขอขึ้ นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ประจําป พ.ศ. 2560  โดยในปนี้มี
ผูเขาสอบจํานวน 40 คน โดยผานการสอบทักษะทางวิชาชีพ
เภสั ชกรรม (OSPE, Objective Structured

Pharmaceutical Examination) คิดเปน 100 % และสอบ
ผานการสอบขอเขียนการบูรณาการความรูทางเภสัชศาสตร
(MCQ, Multiple Choice Question) คิดเปน 95.00%
ทั้งนี้ โดยภาพรวมการสอบฯ ผานทั้ง MCQ และ OSPE
รวมกัน คิดเปน 95.00% โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มีผลสอบเปนลําดับที่หาของมหาวิทยาลัยของรัฐ รองจาก
มหาสารคาม ศิลปากร ขอนแกน และเชียงใหม เทานั้น

หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวฯ สํานักวิชาการจัดการ
ลงนาม 33 สถานประกอบการบนเกาะสมุย สงนักศึกษาฝก
Work Intergrated learning : WBL

1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอย างเปนระบบ
ตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ โดยมุงเนน
รับผูสมัครวุฒิปริญญาเอกเปนลําดับแรก และมีศักยภาพ
ทางดานภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเปดหลักสูตรนานาชาติ
การทํางานวิจัยและการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ

2. มีการจัดระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
โดยมหาวิทยาลัยมีการจั ดสรรทุนสําหรับการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ซึ่งไดปรับปรุงอัตราเงินทุนใหเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน

3. มีการพัฒนาระบบในการขอตําแหนงทางวิชาการ
เพื่อใหกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการมีความรวดเร็ว
มากยิ่ งขึ้ น อีกทั้ งมีการแจงกําหนดการเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อการพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษแกผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย
มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและขอสังเกตการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้ งเกิดแรงบันดาลใจที่ จะทํา
ผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น

4. มี การจั ดสรรงบประมาณในการมุ งส งเสริ ม
สํานักวิชาใหมีความเปนอิสระและเปนผูนําในทางวิชาการ
โดยมีโครงการสําคัญที่ไดดําเนินการ ไดแก โครงการพัฒนา
ศั กยภาพอาจารย  โครงการพัฒนาศักยภาพการวิ จั ย
สําหรับอาจารยรุนใหม โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย
สู การศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการเขาสู ตําแหนง
ทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยที่ ปรึกษา
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โครงการ



     






  







 

 

 

 

 

  

 



 



     




ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI, Scopus และ PubMed

จํานวน 123 ผลงาน นับเปนสถิติสูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สะทอนใหเห็นการพัฒนางานวิจัยสูสากล
อยางตอเนื่อง

นอกจากขอมลูจํานวนผลงานตพีมิพในวารสารระดบัสากลแลว ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ
ไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกทั้งสิ้น 138 โครงการ เปนเงิน 113,769,157 บาท (มากกกวา
ปงบประมาณ 2559 ที่ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เปนเงิน 45,210,331 บาท) ทุนงบประมาณแผนดิน
35 โครงการ งบประมาณ 9,362,400 บาท

ปงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560
จํานวนผลงาน
(บทความ)

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology
ฐานขอมูล Scopus มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คือ Walailak Journal of Science and

Technology (WJST) มีคา SJR (Scimago Journal Rank) สูงเปนอันดับ 73 จากวารสารทั่วโลกทั้งหมด 112 รายชื่อ
สาขา Multidisciplinary ในฐานขอมูล จึงจัดอยูใน Quartile 3 มีคา SJR เทากับ 0.171 สูงเปนอันดับ 13 จาก 28
วารสารจากประเทศไทยทุกสาขาในฐานขอมูล สงผลใหมีนักวิจัย นักวิชาการทั่ วโลกสงผลงานเขารับการตีพิมพ
โดยมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตาราง

Year
Volume
 number

No. of issues No. of papers
Total

submission
Acceptance
ratio (%)

2010 7 2 19 27 90

2011 8 2 18 220 79

2012 9 4 50 283 60

2013 10 6 60 227 45

2014 11 12 95 402 26

2015 12 12 97 419 25

2016 13 12 89 928 15

2017 14 12 85 1,001 10

  ที่มา: http://wjst.wu.ac.th และ http://www.scimagojr.com

63 120 100 121 123



     



ผลงานวิจัยเรื่อง เจลแตมสิวที่มีผลตานแบคทีเรีย
กอสิวที่ประกอบดวยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธ์ิ (แบคทีริโอซิน)
Anti Acne Get made of Purified Bioactive
Compounds (Bacteriocin) โดย รองศาสตราจารย
ดร.มณฑล เลิ ศคณาวนิ ชกุ ล อาจารย สาขาวิ ชา
เทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร ไดรับรางวัล
เหรี ยญเงิ น ในการเข าร วมประกวดนวั ตกรรมในงาน
"13thTaipei International Invention show &
Technomart" (INST 2017 ) ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560

ผลงานวิ จั ยเรื่ อง การพัฒนาระบบออกแบบ
รูปแบบการเล่ือย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบควบคุม
การอบ และเตาอบไมตนแบบ สําหรับการผลิตไมยางพารา
แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม โดยรองศาสตราจารย
ดร.นิ รั นดร มาแทน หั วหน าศู นย ความเป นเลิ ศด าน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม และอาจารยประจําสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร และทีมนักวิจัย ไดเขารับ
รางวัลผลงานวิจัยเดนดานพาณิชย  ในพิธีมอบโลเกียรติยศ
ผลงานวิ จั ยเด น สกว. ประจําป  2559 เมื่ อวั นที่  5
กรกฎาคม 2560

ผลงานวิจัยรางวัลระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยรางวัลระดับชาติ

ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาขาวกลองไขมดร้ินใหมี
กลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใชน้ํามันหอมระเหย
จากดอกจําป " ซึ่ งเปนผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย
ดร.นฤมล มาแทน นางสาวสิริพร แชมสนิท นายสุเมธี สงเสมอ
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และห องปฏิ บั ติ การนวั ตกรรมน้ํ ามั นหอมระเหยสําหรั บ
ความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ ควารางวัลผลงาน
วิจัยดีเดน กลุมผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แหง
ประจําป 2559

การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ในปนี้  มหาวิทยาลัยมีคําขอที่ ไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 2 คําขอ ไดแก
1. สูตรสมุนไพรที่ประกอบดวยสมแขกผสมชาเขียว

และอบเชยสําหรับใชเพื่อการลดไขมันและน้ําหนัก
และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑดังกลาว
(ผูประดิษฐ: รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
สํานักวิชาสหเวชศาสตร)



     

2. ชุดวัดความเคนตกคางในไมแปรรูป (ผูประดิษฐ:
ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน และ ผศ.สถาพร จันทวี
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร)

และไดมีการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรอีกจํานวน 6
คําขอ ไดแก

1. วิธีการเลื่อยไมซุงยางพาราเพื่อใหไสไมอยูในไม
แปรรูปแผนเดียวกัน

2. มิเตอรวัดความชื้นในไมยางพาราชนิดแมนยําสูง
3. กระบวนการผลิตถุงดมยา
4. เจลน้ําลูกยอแตมสิว
5. สูตรและกระบวนการผลิตน้ํายางธรรมชาติชนิด

ไรกลิ่นไรสีของยาง
6. กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจนแบบกะจากเศษเหลือ
    ทะลายปาลมน้ํามันโดยใชแบคทีเรียสังเคราะหแสงฯ
รวมถึงยื่นขอจดเครื่องหมายการคา 2 รายการ คือ
1. THE ARROW OF BELIEVING
2. Smart Farm

ยกสถานะหนวยและศูนย ใหเปนศนูยความเปนเลศิ
จํานวน 10 ศูนย ไดแก

1.  ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม
2. ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาการพลาสมาและ

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
3. ศูนยความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและ

การจัดการ
4. ศูนยความเปนเลิศดานกุง
5. ศูนยความเปนเลิศดานชีวมวลและปาลมน้ํามัน
6. ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาหาร
7. ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุเชิงฟงกชั่นและ

นาโนเทคโนโลยี
8. ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการธุรกิจและ

เศรษฐกิจสรางสรรค
9. ศูนยความเปนเลิศดานยาและเคร่ืองสําอาง และ
10. ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและ

การแพทย

โดยทั้ง 10 ศูนยจะเนนการทําโครงการขนาดใหญที่
สรางผลกระทบตามแนวทางประเทศไทย 4.0

หน วยวิ จัยและบริการวิ ชาการโรคไข เลือดออก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จั ดโครงการประชุ มถ ายทอด
เทคโนโลยี "ไชยาโมเดล" โมเดลเครือขายระบบเฝาระวัง
ดั ชนี ลู กน้ํ ายุ งลายเพื่ อแก ปญหาโรคไข ลื อดออกอย าง
ยั่ งยื น สู แกนนําระดับอําเภอทั้ ง 19 อําเภอของจั งหวัด
สุ ราษฎรธานี" เมื่ อวันที่  20 ตุ ลาคม 2559 โดยมีการ
นําเสนอแนวคิด R to R of ABCR for D (Routine
to Research of Area Based Collaborative Research for
Development) และ CPAR (Community Participatory
Action Research) วิธีการในการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นที่และ
รับใชสังคม โดยรองศาสตราจารย ดร.จรวย สุวรรณบํารุง
ตลอดถงึการนําเสนอ "ไชยาโมเดล" ทีเ่ปนผลงานการดําเนนิการ
ของเครือขายสุขภาพอําเภอไชยา

และจากการจัดอันดับสถาบันการศึกษาวิจัยของ
โลกตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดย
พิจารณาจากการผลิตงานวจิัยทีม่ีผลกระทบสูง ใน 68 วารสาร
ชั้ นนําของโลก ระหว างเดื อนกันยายน คศ. 2016 ถึง
เดือนสิงหาคม 2017 ผลปรากฎวา ศูนยความเปนเลิศดาน
วั สดุ เชิ งฟ งก ชั นและนาโนเทคโนโลยี  มหาวิ ทยาลั ย
วลัยลักษณ อยูในอันดับ 8 ของประเทศไทย จากการคนพบ
ที่สําคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ Spin Crossover

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลงนามความรวมมือทางวิชาการ
และลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนศูนยวิจัยความเปนเลิศ



     









   

 




     



     

 

  

 





1.1 จัดบริการวิชาการผานสื่ อประเภทตางๆ อาทิ เชน
รายการโทรทัศนวลัยลักษณสูสังคม รายการวิทยุวลัยลักษณ
รักษสุขภาพ โดยรวมกับสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5 สํานักวิชา ประกอบดวย แพทยศาสตร เภสัชศาสตร
พยาบาลศาสตร สหเวชศาสตร และสาธารณสุขศาสตร
ดําเนินการเผยแพรผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จั งหวัดนครศรีธรรมราชและรายการวิทยุ
วลัยลักษณ Everyday English โดยสํานักวิชาศิลปศาสตร

เชาน้ีที่เมืองนคร ตอน
"ศักยภาพสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพกับการรับใชสังคม"

1.2 งานอบรมและที่ปรึกษา โดยจัดฝกอรมในหลักสูตร
ดังนี้  การใชสถิติในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติดวย SPSS รุนที่ 1 และรุน 2, ผูนํายุคใหมรุนที่ 4,
โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรค
และนวัตกรรม รุนที่ 21, โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกบมเพาะวิสาหกิจ,  โครงการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาลเมืองทุงสง, ประเมินความพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา  องคการบริหารสวนตําบล
ตลิ่งชัน และองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช,
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดานการประมาณราคากอสราง,
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
คร้ังที่ 19 Young Scientist Competition (YSC) 2017,
โครงการพัฒนาทักษะการใช คอมพิวเตอร  Building
Information Modeling (BIM) และโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในจังหวัดภาคใตตอนบน,การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานทําความสะอาดและบริการทั่ วไป, การพัฒนา
ศักยภาพของกลุมเครือขายเกษตรกรผูปลูกเห็ด โกโก และ
ทุเรียน, อบรมอาชีพเกษตรกรในงานวลัยลักษณเกษตรแฟร
และโครงการอบรมโคขุนประชารัฐ



     

1.3 งานถ ายทอดเทคโนโลยี  ผ านกิ จกรรมหมู บ าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.) ซึ่งเปน

กลไกส งเสริ มให หมู บ าน/ชุ มชน นําองค ความรู ด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพหลัก จนเปนแบบอยางใหแกหมู บ าน/ชุมชนอื่ นๆ

โดยการประสานความรวมมือใน 4 ภาคสวน คือ ภาคราชการ

และทองถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

รวมทั้ งมีการส งต อบริการแบบครบวงจรตามแนวทาง

หวงโซแหงคุณคา มีเปาหมายเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ การเพิ่ม

มูลคาผลิตภัณฑ การลดคาใชจาย การขยายโอกาสและลด

ความเหลื่อมลํ้าของชุมชนในชนบท ควบคูไปกับฐานความรู

และภูมิปญญาทองถิน่ที่สอดคลองไปดวยกนั เพือ่ผลสัมฤทธิ์

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยสํานั กงานปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี ไดจัด "พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

เครือขายถายทอดเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี ระหวาง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษา

คร้ังที่ 3 ประจําป 2560 เมื่อวันเสาร ที่ 23 กันยายน 2560

โดยรองศาสตราจารย  ดร.ชิ ตณรงค  ศิ ริ สถิ ตย กุ ล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคมเปน

ผูมีอํานาจลงนามแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ร วมลงนามบันทึกข อตกลงดั งกล าว พรอมกั นนี้ ไดมี

พิธีมอบโลและเกียรติบัตรแกหมูบานแมขายวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.) ที่ผานการประเมิน

เปนหมู บ านแมข าย วท. ประจําป  2558-2559 โดยมี

รองศาสตราจารย  นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูมอบโลรางวัลใหกับ 2

หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณที่ผานการคัดเลือก คือ



     

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมเปน 1 ใน

20 หมูบานแมขาย วท. ของประเทศไทยกาวขึ้นสู "หมูบาน

นวัตกรรม" โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน

รั กษาการแทนผู อํานวยการศู นย บริ การวิ ชาการพร อม

นางบุญนํา กรองไชย ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนปลาดุกรา

ทาซกั รบัมอบโลและเกยีรตบิตัร หมูบานแมขาย วท. นวัตกรรม

"หมูบานปลาดุกครบวงจรทาซัก" ตําบลทาซัก อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จั งหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณในฐานะสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนถายทอด

เทคโนโลยี และองคความรู ทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ

จากหมูบานแมขาย วท. กาวขึ้น สู  "หมูบานนวัตกรรม"

ช วยขั บเคลื่ อนการพัฒนาประเทศไทย นําพาเศรษฐกิ จ

ฐานราก เสริ มสร างความเข มแข็ งและยั่ งยื น สามารถ

ยกระดับผลิตภัณฑสินคาชุมชนไดอยางตอเนื่อง

รวมทั้งกิจกรรมของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ รวมกับหนวยวิจัยพืชเขตรอน มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณไดแจกจายเชื้อราไตรโคเดอรมาสดกับเกษตรกร

เครือขายที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม

1) "หมูบานปศุสัตวอินทรีย" ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต
เมืองแกว จากสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะ
หัวหนาโครงการฯ และนายนิยม คงเมฆ ประธานหมูบาน
แมขายปศุสัตวอินทรียฯ

2) "หมู บานฟารมปลานิลคุณภาพสู มาตรฐาน" ตําบล
บางศาลา อําเภอปากพนัง และอําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พวน เพงเซง
จากสํานักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  ในฐานะหวัหนาโครงการฯ
และนางเพชรลดา ดํารักษ ประธานหมูบานฟารมปลานิล
คุณภาพฯ



     

1. โครงการเลี้ยงปลาน้ําจืด และปลูกมะพราว
น้ําหอม เปนการสงเสรมิใหเกดิการเรยีนรูและสรางรายไดแก
ประชาชนที่ อาศัยอยู ในชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาสู
ความยั่ งยื น โดยเน นรู ปแบบ smart fisheries
ขณะนี้ อยู ในชวงการปรับพื้ นที่ และปรับปรุงบอ รวมทั้ ง
ปรบัปรงุสํานกังานภาคสนามงานพฒันาชมุชนสาธิตวลัยลกัษณ
พัฒนา คาดวาจะเลี้ยงปลาดุกไมนอยกวา 100,000 ตัว และ
ปลอยปลาในปงบประมาณ พ.ศ.2561

 



2. โครงการวลั ยลั กษณบูรณาการ ท าศาลา
เมืองนาอย ู  จากแนวคิดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่มุงเนน
โครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธกับชุมชน
สอดรับกับวิสัยทัศน "เปนหลักในถิ่น" โดยนําศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร  ไปขั บเคลื่ อนให เกิ ด
ความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจ



     

โดยในสวนของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ไดแก
โครงการบูรณาการเสริมสรางคุณภาพชี วิตผู สู งอายุ ใน
ชุมชนทองถิ่ น อ.ทาศาลา  โครงการเรียนรู และพัฒนา
วิ ถี ชี วิตแบบพึ่ งตนเองเพื่ อยกระดั บคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผานกิจกรรมพัฒนาระบบความรวมมือ
ชุมชนในการบริหารจัดการฐานเรียนรูผานระบบดิจิทัลชุมชน
ภายใตชื่อ Mokhalan Project และโครงการตามยุทธศาสตร
ของประเทศตามแผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง ไดแก โครงการสงเสริมการทําเกษตร
อินทรีย บวร บานวัดโบสถรังสรรคขาวคุณธรรม โครงการ
ปลูกกลารานคาสหกรณคุณธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เพื่อชุมชน โครงการสงเสริมธุรกิจที่ ยั่ งยืนบนวิถีประมง
พื้ นบาน รวมถึงโครงการที่ ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐและ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ที่ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

 



โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย บวร
บานวัดโบสถรังสรรคขาวคุณธรรม

โครงการสงเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนบนวิถีประมงพ้ืนบาน

กิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก
ณ หาดสันติสุขบานในถุง  อําเภอทาศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

และสังคม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
พื้นที่อําเภอทาศาลา ผานการสรางความรวมมือในการทํางาน
รวมกันกับทุกภาคสวน ทั้ งภาคประชาชน ภาควิชาการ
ภาครัฐและเอกชน ภายใตชื่อโครงการวลัยลักษณบูรณาการ
"ทาศาลา เมอืงนาอยู" (Thasala Model : Smart and smile
city) ไดมีการจัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ
ทะเลโลก เฉลิ มพระเกี ยรติ  สมเด็ จพระเจ าอยู หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่ องในโอกาส
วั นเฉลิ มพระชนมพรรษา 65 พรรรษา ณ ชายหาด
บานท าสู งบน อําเภอท าศาลา จั งหวัดนครศรี ธรรมราช
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่อําเภอทาศาลา ไดชวยกัน
ดู แลสภาพแวดล อมชายฝ งทะเลอ าวไทย ช วงอําเภอ
ทาศาลา ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเริ่มตนที่
ชายหาดบานทาสูงบน อําเภอทาศาลา ใหสะอาด นาอยู นาเทีย่ว
โดยการไมทิ้ งขยะ และชวยกันจัดการขยะอยางถูกตอง
เพื่ อรวมขับเคลื่ อนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอําเภอ
ทาศาลาในดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน



     






 

 

 

  



 

 

  





     



     

 



 





ยกระดับมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการในระดับ
ชาตแิละนานาชาตใิหไดมาตรฐานตามทีส่ํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไว  เพื่ อการนําไปใชอ างอิ งผลงาน
ทางวิ ชาการของคณาจารย  นั กวิ ชาการ และนั กศึ กษา
ได  โดยการกําหนดกระบวนการและรูปแบบเนื้ อหาของ
การจัดประชุมวิชาการ "อาหารอาเซียน" ที่ มีนักวิชาการ
นักวิ จั ย และนักศึกษาจากต างประเทศเข าร วมนําเสนอ
ผลงานวจิยัและแลกเปลีย่นเรยีนรูทางวิชาการในเวทกีารประชมุ
กวา 7 ประเทศ ถือไดวามีอัตรานักวิชาการตางชาติเขารวม
ประชุ มไม น อยกว าร อยละ 25  และได มี กระบวนนํา
บทความวิชาการที่ ประสงคสงเข ารวมงานประชุมเสนอให
ผู ทรงคุณวุฒิอานพิจารณาใหความเห็น และสงกลับใหผู
นําเสนอบทความนําไปปรับแก เพื่อนําไปตีพิมพเผยแพรใน
เอกสารการประชุมดังกลาว  และมีการบริหารจัดการใหมีการ
นําเสนอและแปลเปนระบบสองภาษาคือ ภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษ เพื่ อยกระดั บการจั ดเวที ประชุ มวิ ชาการ
ดั งกล าวให ได มาตรฐานทางวิ ชาการในระดั บชาติ และ
นานาชาติใหมากที่สุด

ส งวารสารวิ ชาการ "สารอาศรมวั ฒนธรรม
วลัยลักษณ" เข าพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่ อเข าสู ฐาน
ขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal
Citation Index Centre) และจัดคุณภาพวารสารประจําป
พ.ศ. 2560 ซึ่งปรากฏผลการพิจารณาคุณภาพ "สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ" ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล
TCI และไดถูกจั ดคุณภาพให เปน วารสารกลุ มที่  2 :
วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพ ของ TCI  (จนถึง 31
ธันวาคม 2562)



     

โครงการจั ดสร างภาพเสมื อนโบราณสถาน
(Augmented Reality "Toompung Archeological Site")
โดยอาศรมวัฒนธรรรมวลัยลักษณร วมกับสํานักวิ ชา
สารสนเทศศาสตร และสํานกัศลิปากรที ่12 นครศรีธรรมราช
ได ดํ า เนิ นการออกแบบและพั ฒนาระบบการนําชม
โบราณสถานตุมปงโดยใชสื่อสารสนเทศภาพเสมือนจริง
(Augmented Reality) เพื่อสรางความนาสนใจ และ
สามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรโบราณคดี
ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีใหสามารถเขาถึงกลุมคนรุนใหม
และเผยแพรสูสายตาประชาคมโลกในวงกวางมากยิ่งขึ้น

 

 



ไดรับรางวัลสถาบันสุนทรภู  เพื่ อเชิดชู เกียรติ
ผูสงเสริมรอยกรองไทย ประเภทองคกร เนื่องในงานฉลอง
30 ป ในวงวรรณ สถาบั นสุนทรภู  ซึ่ งเป นรางวั ลจาก
หนวยงานระดับชาติที่ ไดคัดสรรหนวยงานและบุคคลที่
มุ งมั่ นสรางผลการดานภาษาและวรรณกรรม ตลอดจน
การส งเสริ มอนุ รั กษ และสื บทอดสู เยาวชนคนรุ นใหม
อยางตอเนื่ องและมีผลงานปรากฏชัดเจนเปนที่ ประจักษ
ตอสังคมวงกวาง



     










     






     



  



 



   

   

     

 


WU-YSEALI  Debate Camp 2016



     

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตอนรับนักศึกษาจาก Edith Cowan University
ประเทศออสเตรเลีย   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

Inter Buddy Gen 1 launches



     

1. จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2. ยกระดับสวนวิเทศสัมพันธ เปนศูนยกิจการนานาชาติ

3. จัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อรองรับการเปดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรนานาชาติ ประกอบดวย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร

อัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และ

วิทยาลัยนานาชาติ

4. จัดทําหลักสูตร Dual Degree/Joint Degree และเดินทางไปเจรจา

กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อทําขอตกลงทางการตอไป

5. ปฏิรูปการเรียนการสอนที่เขาสูมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

โดยทานอธิการบดี มีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ เขาสู

มาตรฐานสากล โดยเลือกใชกรอบ The UK Professional Standards

Framework (UKPSF) ของ Higher Education Adcademy (HEA)

ซึ่งเปนที่ยอมรับและมีการนํามาใชในสถาบันการศึกษา 250 สถาบัน

ชั้นนําทั่วโลก มาใชเปนแนวทางในการจัดการสอนของคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยที่ไดมาตรฐานระดับสากล

6. สงเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติ มีโครงการสําคัญ ไดแก

 Walailak University Cultural Camp 2017 โดยจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 เพื่อใหมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณเปนที่รูจักมากขึ้นในระดับสากล มีผู เขารวมทั้งสิ้น

110 คน จาก 21 สัญชาติ 43 มหาวิทยาลัย ในทวีปเอเซีย

ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต แบงเปนนักศึกษาตางชาติ

จํานวน 70 คน นักศึกษาไทย จํานวน 40 คน

 WU-YSEALI Debate Camp 2016 จัดขึ้นระหวางวันที่ 29-30

ตุลาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยไดรวมกับสถานทูตอเมริกาประจํา

ประเทศไทยเปนเจ าภาพจัดการแข งขันโตวาทีภาษาอั งกฤษ

U.S.ELECTION รอบภูมิภาค ระดับภาคใต เพื่อคัดเลือกตัวแทน

จํานวน 2 คน เขารวมสังเกตการณการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ณ สถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทย

 โครงการ International Buddy รุนที่ 1 จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษา

ไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง สงเสริมบรรยากาศความเปน

นานาชาติของมหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช

ภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจาก 13 สํานักวิชา สมัครเขารวมโครงการ

กวา 200 คน

 เปดใหบริการศูนยขอมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษา

 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound

ผูบริหารจาก Okayama University ประเทศญี่ปุน
เยือน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กระชับความรวมมือ
ทางวิชาการ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559

คณะจาก Yokohama University of Pharmacy
(YUP) ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) และ
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อ 11 กันยายน 2560

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดี
สํานั กวิ ชาสหเวชศาสตร  เดิ นทางไปเจรจา
ความร วมมื อกั บ Kagoshima University



     

ตอนรบัคณะนกัศกึษา อาจารยจาก
Universiti Teknologi MARA

Professor Dr. Ejaz Ahmed, Dean, Faculty of Math &
Science, Brock University, Canada มารวมเปน Visiting
Professor ของสํานกัวชิาแพทยศาสตร และหารอืความรวมมอื

กับสํานักวิชาวิทยาศาสตร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560

คณะจาก National Aeronautics and Space Administration (NASA) เยี่ยมคารวะผูบริหาร
และบรรยายพิเศษ เรื่อง "What's up with precipitation?- How NASA is measuring
precipitation from Space" และ "Studying Earth from Space" เมื่อ 19 มกราคม 2560

สถานฑูตฝรั่งเศสบรรยายทุนการศึกษา "Studies in France and Scholarships" และหารือความรวมมือ
"Fellowship and Mobility Programs"  เมื่อ 19 กันยายน 2559



     





พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแกผูสาํเรจ็การศึกษา
จากมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ  ประจําปการศึกษา 2558

  บนัทกึขอตกลงความรวมมอื
การขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ

การดําเนนิโครงการเมอืงสมนุไพร
“มหาเวชพฤกษา ภมูปิญญาเมอืงคนด”ี

  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทอดกฐิน ณ วดัประดูหอม

  

มหาวิทยาลัยวลยัลักษณลงนาม
3 บรษิัทเอกชน ตอยอดงานวจิยัเพือ่สขุภาพ

  



     

  

งานวลัยลักษณเอ็กโป และ
ครบรอบวนัสถาปนามหาวทิยาลัย

  

มหาวทิยาลยัวลยัลักษณเปนเจาภาพบําเพญ็กศุลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

  



     

มวล.รวมกบัชมุชนรายรอบมหาวทิยาลยั
จดังานสงกรานตสบืสานประเพณไีทย รดน้ําขอพรผูสงูอายุ

  

  

  

พิธไีหวครู ประจําปการศกึษา 2560 วันภาษาไทยวลัยลักษณ 2560

ม.วลยัลกัษณ รวมกบั จ.นครศรธีรรมราช
MOU ขับเคลือ่นโครงการสตัวปลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา

  

ประชมุระดมความคดิเชงินโยบาย
สภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณตอแผนยทุธศาสตร 20 ป

 (พ.ศ. 2561 - 2580)

  



     

  

  

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม
ประจําปการศกึษา 2560 และพบปะผูปกครอง

  

ประกวดดนตรไีทยรางวลัพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา

จดังานวนัมหดิล

Walailak University Cultural Camp 2017

    



     

            



     



     



     



     



     



     



     



     






หนวย : บาท
  2560    2559

สินทรัพย
สนิทรพัยหมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 231,623,771.88 179,934,180.28
ลกูหนีร้ะยะส้ัน 44,141,807.94 39,321,999.45
เงนิลงทุนระยะสัน้  2,104,485,477.73 2,349,355,866.48
สนิคาคงเหลอื            7,071,965.41 5,573,941.62
วัสดุคงเหลือ 5,205,481.99 6,033,083.48
สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่        170,611,757.65 206,797,851.45
รวมสนิทรพัยหมนุเวยีน  2,563,140,262.60 2,787,016,922.76

สนิทรพัยไมหมุนเวยีน
ลกูหนีร้ะยะยาว          13,573,385.67 33,346,862.75
คาใชจายจายลวงหนา              174,794.52 274,794.52
เงนิลงทุนระยะยาว          88,923,121.12 92,774,351.82
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ      1,996,293,985.06 1,751,254,510.10
สนิทรัพยไมมีตวัตน-สุทธิ            6,708,767.59 6,523,441.98
สนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่          43,358,307.69 46,466,119.62
รวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีน  2,149,032,361.65 1,930,640,080.79

รวมสนิทรพัย  4,712,172,624.25 4,717,657,003.55
หนีส้นิ

หนีส้ินหมนุเวยีน
เจาหนีร้ะยะสัน้          71,058,570.57 122,699,217.99
เงนิรบัฝากระยะสัน้            2,451,836.99 3,635,498.42
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่          11,176,748.94 17,591,658.13
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน      84,687,156.50 143,926,374.54

หนีส้ินไมหมนุเวยีน
เงนิรบัฝากระยะยาว          73,401,737.77 75,275,777.82
หนีส้ินไมหมุนเวยีนอืน่            6,552,376.61 5,138,779.36
รวมหนีส้นิไมหมนุเวยีน      79,954,114.38 80,414,557.18

รวมหนีส้นิ    164,641,270.88 224,340,931.72
สนิทรัพยสทุธิ  4,547,531,353.37 4,493,316,071.83
สนิทรพัยสทุธ/ิสวนทนุ

ทนุ      1,292,959,828.78 1,134,172,804.78
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม      3,245,537,608.14 3,350,220,905.85
องคประกอบอืน่ของสนิทรพัยสทุธ/ิสวนทนุ 9,033,916.45 8,922,361.20

รวมสนิทรพัยสทุธ/ิสวนทนุ  4,547,531,353.37  4,493,316,071.83



     






หนวย : บาท
  2560    2559

สินทรัพย
สนิทรพัยหมุนเวยีน

รายไดจากงบประมาณ 957,270,565.00 878,464,700.00

รายไดจาการขายสนิคาและบรกิาร 24,391,884.35 22,685,121.80

รายไดจากการจดัการศกึษา 336,652,210.22 318,694,752.17

รายไดจากทรพัยสนิของมหาวทิยาลยั 42,147,620.19 39,953,084.82

รายไดคาบรกิารรกัษาพยาบาล 2,901,857.33 -

รายไดจากการใหบรกิารวชิาการและโครงการ 108,892,672.18 89,508,911.46

รายไดสนับสนนุจากหนวยวสิาหกจิ 2,127,385.55 -

รายไดจากการอดุหนนุและบรจิาค 64,380,229.64 53,078,936.01

รายไดอืน่ 88,686,300.05 86,020,318.97

รวมรายได 1,627,450,724.51 1,488,405,825.23

คาใชจาย

คาใชจายบคุลากร 614,776,386.37 565,197,764.16

คาตอบแทน 23,667,682.53 22,764,060.25

คาใชสอย 226,190,327.80 194,601,559.86

คาวสัดุ 97,111,551.08 68,192,740.99

คาสาธารณปูโภค 57,753,376.00 64,422,297.89

คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 387,700,727.67 370,809,711.00

คาครภุณัฑ -

เงนิอดุหนนุ 157,216,540.56 107,896,731.57

ขาดทนุจากการดอยคาของทรพัยสนิ -

คาใชจายอืน่ 16,384,225.76 19,741,882.77

รวมคาใชจาย 1,580,800,817.77 1,413,626,748.49

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทนุทางการเงิน 46,649,906.74 74,779,076.74

              ตนทุนทางการเงิน 408,517.14 -

รายไดสงู(ต่าํ)กวาคาใชจายจากกจิกรรมตามปกติ

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสทุธิ 46,241,389.60 74,779,076.74



     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


