 





 

 





 


ภารกิ จ สําคั ญอั นดั บแรกนั บตั้ ง แต ดํารงตํ าแหน ง อธิ ก ารบดี คื อ การกํ าหนด
ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ทยาลั ย เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร เ ปรี ย บเสมื อ นเข็ มทิ ศนําทาง โดย
แผนยุ ท ธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) นั บ เป นแผนระยะยาวฉบั บ แรกของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ความมุ ง มั่ นที่ จ ะ Reprofile จาก "Teaching University" เป น
"Research University" หรือ "มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ" ทั้งนี้
เพื่ อให ส อดรั บ กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศตามกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
Thailand 4.0 ซึ่ งวางเป าหมายการพัฒ นาเพื่ อ ให คนไทยมี ศั ก ยภาพและประเทศมี ขี ด
ความสามารถในการแขงขั นเพิ่มขึ้ น ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่สําคัญ 9 ประเด็นที่ครอบคลุมพันธกิจกอตั้งทั้ง 4 ดาน
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามภารกิจดานตางๆ ในป พ.ศ.2560 เปนการยืนยัน
ถึงความมุงมั่นตั้งใจของผู บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณใหเป นมหาวิทยาลัยชั้ นนําในการผลิตบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพออกสูสังคมและเป น
มหาวิทยาลัยที่ พึ่ งของสังคมและชุ มชน โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การดําเนินงานดานการวิจั ย
ที่ เริ่มมีทิ ศทางมุ งสู เปาหมายสูงสุดในการเป น "มหาวิทยาลัยวิจั ยสมบูรณแบบชั้ นนําของ
ประเทศ" ตอไปในอนาคต

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 





 


ในป พ.ศ.2560 มหาวิ ทยาลัยมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้ นฐาน โดยไดมีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ และสิ่ งแวดลอมให เป นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล ทั้ งนี้ เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศเมืองมหาวิ ทยาลัยใหกับนักศึกษาและบุคลากรไดใช ชีวิตสวนใหญอยู ในมหาวิทยาลัย โดย
สรางสิ่ งอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคลองกับการเปน Residential
University รวมถึงการกอสรางศูนยการแพทย ศูนยสมารทฟารม และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมุงสูองคกร
สมรรถนะสู ง โดยได มีการพัฒนาองคก รและการบริ หารงานบุ คคล รวมถึ งการใช ระบบสารสนเทศ
ใหเปนเครื่องมือในการบริหารจั ดการที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ด เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกรเปน
Smart Office และ Smart University ตอไป โดยมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย เทากับ 4.64 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
ในดานการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษา มหาวิทยาลั ยได มีการวางแผนและพั ฒนาอย างเป น
ระบบเพื่ อ ให ไ ดบั ณฑิ ตที่ เ ป นคนดี และคนเก ง นั บตั้ ง แต ก ารกําหนดระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสมของ
นักศึกษาที่รับเขาจาก 2.00 เปน 2.50 ขึ้นไป การจัดทํากลยุทธในการสื่อสารองคกรเพื่อประชาสัมพันธ
ไปสูกลุมเปาหมายในชองทางการสื่อสารใหมๆ และสรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียนใหมากที่สุด
การจัดสอบวัดมาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และดานคณิตศาสตร และการจัดระบบ
การเรี ยนการสอน โดยเนนการใชกระบวนการกลุ มขนาดเล็ก หรือ Tutorial Class การจัดหาวัสดุ
อุ ปกรณเพื่ อการเรียนการสอนที่ ทั นสมัย การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก คณาจารย และพัฒนา
ทักษะทางการศึกษาดานตางๆ แกนักศึกษา โดยนโยบายสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา คือ การจั ดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพื่ อให ผู สอนพัฒนา
เทคนิคต างๆ สําหรับการสอนที่ นาสนใจ ทําให นักศึกษาไดเข าใจบทเรียนอย างลึกซื้ งและสนุกสนาน
การจั ดการเรียนรู โดยใช การทํางานเป นฐาน (Work-based Learning) และระบบสหกิ จศึก ษาซึ่ ง
มี ก ารร วมมื อ กั บ สถานประกอบการต างๆ ทั้ ง ในและต างประเทศให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการจริง ทําใหมีประสบการณในทํางานเปนบัณฑิตที่ มีความพรอมในการประกอบอาชีพ
โดยจากการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในปการศึกษา 2559
พบวา อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 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
ในการดําเนินภารกิจดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหพัฒนางานวิจัยเพื่อ
แกป ญหาที่ ตอบสนองต อความตองการของชุ มชนท องถิ่ นภาคใต ตลอดจนพั ฒนางานวิจั ยที่ มุงสราง
องคความรู แ ละถ ายทอดเทคโนโลยี โดยในป ที่ ผ านมีผ ลงานวิจั ยที่ โดดเด นและได รั บรางวัลระดั บ
นานาชาติ ไดแก ผลงานวิจัยเรื่อง เจลแตมสิวที่มีผลตานแบคทีเรียกอสิวที่ประกอบดวยโปรตีนชีวสาร
กึ่ งบริ สุ ท ธิ์ (แบคที ริ โอซิ น) ซึ่ งได รั บ รางวั ลเหรี ย ญเงิ น ในการเข าร วมประกวดนวั ต กรรมในงาน
"13th Taipei International Invention show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป
ประเทศไตหวัน และมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล ISI และ Scopus จํานวน 123
ผลงาน นั บเป นผลงานที่ สู งสุดในรอบ 5 ป ซึ่ งสะท อ นให เห็ นถึ งการพั ฒนางานวิ จั ยสู 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 ที่ มุงเนน
โครงการบริการวิ ชาการในรู ปแบบพันธกิจสัมพันธกั บชุมชน ไดนําศั กยภาพของมหาวิทยาลัยในดาน
วิทยาศาสตรสุข ภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แ ละดานสัง คมศาสตร ไปขั บเคลื่ อนให เกิ ดความ
เขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผานการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอทาศาลา ภายใตชื่อโครงการวลัยลักษณบูรณาการ "ทาศาลา เมืองนาอยู"
(Thasala Model : Smart and Smile City) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน "เปนหลักในถิ่น"
สําหรับภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยไดจัดกิจกรรมสงเสริม
วิ ชาการและการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ในด านภาษาและวั ฒนธรรม ตลอดจนศิ ลปะการแสดงพื้ นบ าน
ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ นและระดั บ นานาชาติ โดยในป ที่ ผ านมา มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ดสั มมนาวิ ช าการ
"อาหารอาเซียน" ที่มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากตางประเทศเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู ทางวิชาการในเวที การประชุ มกวา 7 ประเทศ ในดานพัฒนาแหลงเรียนรู อุทยาน
โบราณคดี อุทยานไทยทักษิณ และอุทยานธรรมนิทัศนใหเปนแหลงเรียนรู ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ภายใต กรอบแนวคิดอุ ท ยานการศึ กษา โดยมหาวิ ทยาลั ยได วางแผนดําเนิ นงานพั ฒนาผั งกายภาพ
โบราณสถานตางๆ ถึ งแมจะมีขอจํากั ดในเรื่ องงบประมาณที่ จะใช ดําเนินการ แต มหาวิทยาลั ยไดใช
ข อ ได เปรี ย บในการเป นผู นําทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศของสํานั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร และ
การร วมมื อกั บ สํานั ก ศิ ลปากรที่ 12 นครศรี ธรรมราช ในการพั ฒนาโครงการจั ดสร างภาพเสมื อน
โบราณสถาน (Augmented Reality "Toompung Archeological Site") ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบการนําชมโบราณสถานตุ มป งโดยใช สื่ อ สารสนเทศภาพเสมือนจริง (Augmented
Reality) เพื่ อสรางความน าสนใจ และสามารถเผยแพรความรู เ กี่ ย วกั บประวัติ ศาสตร โบราณคดี
ในรู ป แบบสื่ อ เทคโนโลยี ใ ห สามารถเข าถึ ง กลุ มคนรุ นใหม และเผยแพร สู สายตาประชาคมโลก
ในวงกวางมากยิ่ งขึ้น
สําหรับภารกิจในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับสากลหรือ World Class University
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกระดับสวนวิเทศสัมพันธ
เป นศู นย กิ จการนานาชาติ จั ดตั้ ง หน วยงานใหม เพื่ อรองรั บ การเป ดการเรี ยนการสอนในหลั ก สู ตร
นานาชาติ ประกอบดวย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
และวิทยาลัยนานาชาติ การจัดทําหลักสูตร Dual Degree/Joint Degree และเดินทางไปเจรจากับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อทําขอตกลงทางการตอไป การปฏิรูปการเรียนการสอนที่เขาสูมาตรฐาน
สากล โดยเลือกใชกรอบ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของ Higher
Education Adcademy (HEA) ซึ่งเปนที่ยอมรับและมีการนํามาใชในสถาบันการศึกษา 250 สถาบัน
ชั้ นนําทั่ วโลก มาใชเป นแนวทางในการจัดการสอน รวมถึงการสงเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติ
ผานโครงการตางๆ
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2. ศาสตราจารย นายแพทยสทุ ศั น ฟูเ จริญ
3. นายธีระชัย เชมนะสิริ





 


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิจากภาคใต



1. คุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ
2. ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
3. นายรุจาธิตย สุชาโต



 





กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ
1. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต







กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒสิ ุทธิเมธาวี
3. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูช วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยกิจการสภามหาวิทยาลัย)

นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค
(หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)

 





 



รักษาการแทนอธิการบดี
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ













รักษาการแทนรองอธิการบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล
รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด

 



ฝายวิชาการและกิจการตางประเทศ
ฝายบริหาร
ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา
ฝายวิจัยและบริการสังคม
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย



 











รักษาการแทนผูช วยอธิการบดี
1. อาจารย ดร.นุกูล สุขสุวรรณ
2. อาจารย ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ
3. อาจารย ดร.ไพโรจน นวลนุม
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
5. อาจารยนรากร สุวรรณโชติ

 





ฝายบริหาร
ฝายสื่อสารองคกร
ฝายชุมชนและประชาสังคม
ฝายพัฒนาทรัพยสิน
ฝายสงเสริมกีฬา

 































คณบดี



 



1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต
3. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด
4. รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต
6. อาจารย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ เพชรชวย
7. อาจารย ดร.ภกญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ
8. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
10. รองศาสตราจารย ดร.เสนห รุจิวรรณ
11. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน
12. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรารักษ สมบัติทอง
14. ศาสตราจารย ดร.ทพ. สิทธิชัย ขุนทองแกว
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น.สพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
16. อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี



สํานักวิชาการจัดการ
สํานักวิชาศิลปศาสตร
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาเภสัชศาสตร
สํานักวิชาสหเวชศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี
วิทยาลัยนานาชาติ

 





























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



สํานักวิชาการจัดการ
สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร
สํานักวิชาเภสัชศาสตร
สํานักวิชาสหเวชศาสตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ



 































ผูอ ํานวยการ




 



1. อาจารย ดร.บุญสง หวังสินทวีกุล
2. อาจารย ดร.อรรถโส ขําวิจิตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย ดร.นีรนาท แกวประเสริฐ ระฆังทอง
5. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
7. อาจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา
8. อาจารย ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
10. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิยม กําลังดี
12. อาจารยสุธีระ ทองขาว
13. นพ.จรัส จันทรตระกูล
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี วิทยาพันธ
15. อาจารย ดร.ผานิตย คุมฮิ้น
16. อาจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา
17. รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ



ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนยบริการการศึกษา
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ผูกํากับดูแลฝายภายใน) ศูนยกิจการนานาชาติ
ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน
ศูนยบริหารทรัพยสิน
ผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุทยานพฤกษศาสตร
ผูอํานวยการศูนยการแพทย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
(ผูกํากับดูแลฝายภายใน) สถาบันภาษา
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ

 















รองผูอ ํานวยการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล บางรักษ
อาจารย ดร.พิจักษณ สัมพันธ
อาจารย ดร.ชัยโรจน ใหญประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ
นายอวยพร เรืองศรี
อาจารย นพ.ธีระพันธ สงนุย
อาจารย ดร.อรทัย นนทเภท

 



ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน
ศูนยการแพทย
ศูนยการแพทย



 
























หัวหนา







1. นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค
2. นางปรีดา โชติชวง
3. นางจุฑารัตน ธานีรัตน
4. นายทวีศักดิ์ รัตนวงศเดช
5. นายปยวัชน คงอินทร
6. นางสาวจิตตนา หนูณะ
7. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย
8. นายพิพัฒนพันธุ สุวรรณอักษร
9. นายสิทธิชัย พนิตอังกูร
10. นายประพาส ศรีวิลัย
11. นางสาวอรพินท ไชยพงศ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
13. นายอุทัย แกลวกลา
14. นายประพาส ศรีวิลัย
15. ดร.วีรพงศ โชติชวย
16. นายไพรวัลย เกิดทองมี



 





สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(ผูกํากับดูแล) หนวยตรวจสอบภายใน
สวนการเงินและบัญชี
สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร
สวนกิจการนักศึกษา
สวนสื่อสารองคกร
(ผูกํากับดูแล) สวนแผนงานและยุทธศาสตร
สวนพัสดุ
สวนอํานวยการและสารบรรณ
สวนอาคารสถานที่
หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สวนนิติการ
สวนบริการกลาง
สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
(ผู จัดการ) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

 

 





 


               
                 
              
                 
          
                

          
  
      
              

          
       
                     
                         


 





 



 





 

 





 



มหาวิ ทยาลั ย วลั ย ลั กษณ ไ ด อั ญเชิ ญตราพระนามอั ก ษรย อ
"จภ" ภายใต จุ ลมงกุ ฎซึ่ งเป นตราพระนามในสมเด็ จ
พระเจ าลูกเธอ เจ าฟาจุ ฬาภรณวลัยลั กษณ อั ครราชกุ มารี
ประดิ ษ ฐานที่ กึ่ ง กลาง อั ก ษร "จ" เป นสี แ สด และอั ก ษร
"ภ" เป นสี ขาว มี พื้ นสี มวงรองรับ และมี แพรแถบพื้ นสี ขาว
ขอบสี ทองรองรั บ อยู เบื้ องล างพร อ มอั กษรสี ม วงคํ า ว า
"มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ " ประดั บ อยู ภายในแพรแถบ





  สีประจําวันพฤหัสบดี ซึ่ งเปนวันประสูติของสมเด็จ
พระเจ าลู ก เธอเจ าฟ า จุ ฬาภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ มารี

 สีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสีประจํา
พระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธโช-เปรียญ) เจ าอาวาสวัดทาโพธิ์
วรวิหารและผูอํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช
และมณฑลปตตานี (ในสมัยรัชกาลที่ 5) ที่ชาวนครศรีธรรมราช
นับถือยกยองวาเปนผูจัดการศึกษาสมัยใหมของภาคใต


 (Pterocarpus indicus Willd) ส วนมากพบใน
ป า เบญจพรรณทางภาคใต นิ ย มปลู ก ให ร ม เงา ในเมื อ ง
นครศรี ธ รรมราชเคยปลู ก บริ เ วณศาลาหน า จวนเจ าเมื อ ง
ซึ่งรูจักกันในนาม "ศาลาประดูหก"
 





 





มหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ดมุ ง หมายหลั ก ในการบุ ก เบิ ก
แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ อันจะ
เปนประโยชนตอ การพัฒนาบุคคลใหเปนผูม คี วามเรืองปญญา
และคุณธรรม เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของ
มนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเป นทั้ง "คนดีและคนเกง"
โดยเนน
1. ความเป นคนที่ ทั นสมั ยในฐานะพลเมื อ งและพลโลก
ที่ มี อุ ดมการณ ป ระชาธิ ป ไตย รู รอบและมี ทั ศ นะที่
กวางไกล
2. ความเป น นั ก วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและทั ก ษะในสาขาที่ ศึ ก ษาลึ ก ซึ้ งและ
ประยุ ก ต ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านได อย างมี ประสิ ท ธิ ภาพ
3. ความเปน "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยา
วิ ชาชี พ สามารถดํารงชี วิ ตและดํารงอยู ในสั งคมได ดี






1. ผลิ ตและพั ฒ นากําลั งคนระดั บสู งให มี มาตรฐาน
2.


3.

มุ งสร างคุ ณค าและความเป นเลิ ศระดั บ
สากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงาน
ตามพั นธกิ จ ที่ ทั น สมั ย พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย แ ละ
สิ นทรั พย ให มี เอกลั ก ษณ แ ละศั กยภาพพร อม
รองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน
รวมถึ ง ตระหนั ก และให ความสํา คั ญในการสร า ง
สั งคมสุ ขภาวะและองคกรแห งความสุ ขบนพื้ นฐาน
หลักการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 



4.



ที่ สอดคล องกั บความต องการในการพั ฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมภาคใต แ ละของประเทศ
ดํา เนิ น การศึ ก ษา ค นคว าวิ จั ย และพั ฒ นาองค
ความรู ใหม ใ ห สามารถนํ า ไปใช ในการพั ฒนา
การผลิ ตให มี คุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ
ความสามารถในการพึ่ ง ตนเองและการแข ง ขั น
ในระดั บนานาชาติ
ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก ห น วยงานต า งๆ ทั้ ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในด านการให คําปรึ ก ษา
แนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ
รวมทั้ งการฝ กอบรมและพั ฒนาอั นจะก อให
เกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่ จําเปนและเหมาะสม
เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมของภู มิ ภาค
และประเทศชาติ
อนุ รั กษ และฟ นฟู ศิ ลปวั ฒนธรรมอั นเป น
จารี ต ประเพณี รวมทั้ งศิ ลปะบริ สุ ท ธิ์ และศิ ลปะ
ประยุ กต เพื่ อให มหาวิทยาลัย เป นศูนย รวมของ
ชุมชน และเปนแบบอยางที่ดีของสังคมในอนาคต

 







ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ ดังนี้


   หมายถึง มุงสูปญญา
   หมายถึง ล้ําหนาสรางสิ่งใหม

   หมายถึง มอบใจใหองคกร
   หมายถึง เอื้ออาทรตอผูอื่น

   หมายถึง ยืนบนฐานความซื่อสัตย
  หมายถึง กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา

หมายถึ
ง
ตรวจตราความรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
  
   หมายถึง ใฝรูรอบมอบแบงปน


  การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจยั บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพือ่ ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมงุ สูอ งคกรสมรรถนะสูง
  การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรปู แบบและวิทยาการสมัยใหม เพือ่ มุง สูค วามเปนสากล
  การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพือ่ ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข
  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
  การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน
  การพัฒนาศูนยการแพทยใหมศี กั ยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคใต
  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ

 





 




 





 




นายแพทยบัญชา พงษพานิช
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาไทยศึกษาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2559
นายแพทย บั ญชา พงษ พานิช เป นหนึ่ งในผู รวม
กอตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กอนมาเปนอาสาสมัครอิสระ
สาธารณประโยชน เนนกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา พัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สรางเสริมสุขภาวะ
และบรรเทาทุ กข จ ากภัยพิบั ติ เป นคณะกรรมการชุ ดต างๆ
ทั้ งระดับชุ มชน ท องถิ่ น ภู มิภาค และระดับ ชาติ มากมาย
ทุ ก วั นนี้ มี ง านหลั ก อยู ที่ สวนสร างสรรค น าคร-บวรรั ต น
เมืองคอน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ
และสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จั ง หวั ดสุ ราษฎร ธานี
จากบทบาทและกิ จกรรมรวมทั้ งรางวัลเกี ยรติคุณ
ที่สังคมและสถาบันตางๆ ยกยองแลว ผลงานที่เปนรูปธรรม
ที่เดนชัด ทานเปนผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งผูคนหนึ่งที่ผลักดัน
โดยอาศัยกุศโลบายที่นําหลักการ "เขาใจ เขาถึง พัฒนา" ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช
จนทําให การก อสร างและสถาปนามหาวิท ยาลัยวลัยลัก ษณ
สําเร็จลุลวงตามแผนการที่ กําหนดไปดวยดี และวางรากฐาน
ระบบกิจการนักศึกษาอยางรอบดาน โดยเฉพาะการสรางสรรค
ใหเกิดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลายเชือ่ มกับ
ชุมชน บูรณาการกับรายวิชา และมี ที่ ปรึกษาดูแลสนับสนุน
อยางทัว่ ถึง เพื่อใหการใชชวี ิตและกิจกรรมของนักศึกษาเปนไป
อยางสรางสรรค เกิดกระบวนการเรียนรูที่ ทําใหนักศึกษาจบ
ออกไปรับใชประเทศชาติอยางมีคุณภาพ


ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2559

Emeritus Professsor Lance C. Fung
เปนผู ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู ความสามารถและประสบการณ
สูงทางวิชาการและการทําวิจัย โดยเฉพาะในดานการประยุกต
ใช Innovative intelligent of technologies and
advanced techniques ในการแก ป ญหาที่ เ ป นรู ป ธรรม
ในดานความรวมมือกั บมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Emeritus
Professsor Lance C.Fung เป นบุ คคลที่ มี สวนผลัก ดัน
ร ว มมื อ และให ก ารสนั บ สนุ นสํา นั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร
มากวา 18 ป ทั้ งดานการพัฒนางานวิจั ยของคณาจารยใหมี
มาตรฐาน สามารถตี พิ ม พ ไ ด ใ นระดั บ นานาชาติ รวมถึ ง
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนในระดั บบั ณฑิตศึกษา
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมตางประเทศ

 





 

ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559

ดร.วิจารย สิมาฉายา
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
ประจําปการศึกษา 2559

ผู ชวยศาสตราจารย แพทย หญิงมยุ รี วศินานุ กร
เปนอาจารยแพทยและผู บริหาร โดยไดรับราชการที่ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดํารงแหน ง ผู ช วยศาสตราจารย จนถึ ง ระดั บ 8 โดยเป น
รองคณบดี ฝายวิชาการ รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร คณะกรรมการหลั ก สู ต รร วมระหว า ง
ชั้ นปรี ค ลิ นิ ก และคลิ นิ ก กรรมการบริ ห ารโรงพยาบาล
สงขลานครินทร กรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แห ง ประเทศไทย อนุ กรรมการฝ ก อบรมและสอบความรู
ความชํ า นาญในการประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม สาขา
วิสั ญญี วิทยา ราชวิท ยาลั ยวิสั ญญี แพทย แห งประเทศไทย
กรรมการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รแพทยศาสตร โครงการร ว ม
ผลิ ตแพทย เ พิ่ มเพื่ อ ชาวชนบทระหว างทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข (ในภาคใต ) ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
กรรมการอํานวยการโครงการเยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการแพทยสภา
ภายหลังเกษียณอายุราชการจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ผู ช วยศาสตราจารย
แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร ไดรับการแตงตั้งเปนรองคณบดี
และคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โดยไดวางแผน กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาสํานั กวิชา
แพทยศาสตร แ ห งนี้ ใ ห เจริ ญก าวหน าเป นลําดั บ ผลลั พธ
ทางการศึกษาของบัณฑิตแพทย เปนที่ นาพอใจ ทั้ งการสอบ
ผานเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา และความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตภาคสวนตางๆ ในพื้นที่ภาคใต
 



ดร.วิ จ ารย สิ มาฉายา ป จ จุ บั น ดํา รงตํ า แหน ง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีผลงาน
โดดเด นด านการจั ดการมลพิ ษ ทางอากาศเป นที่ ป ระจั ก ษ
จากการเป นผู ริ เ ริ่ มดําเนิ น การจั ดการสิ่ งแวดล อ มอย าง
บูรณาการ ดังเชนการจัดการคุณภาพน้ําในระบบพื้นที่ลุมน้ํา
รวมกับชุมชนและหนวยงานในพื้ นที่ ใน "โครงการพั นธมิตร
ลุ มน้ํา ท าจี น" ด วยการลงนามกั บผู ว าราชการจั ง หวั ดและ
เครือขายประชาชนใน 4 จังหวัด นับเปนตนแบบใหขยายผล
ไปในพื้ นที่ อื่ นๆ จนถึงต างประเทศ ทําใหไดรับรางวัลระดับ
ดีเยี่ยมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 2 ปซอน (ป 2556
และป 2557) จากสํานั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ สําหรั บ ผลงานดี เ ด นด านการจั ด การมลพิ ษ ทาง
อากาศ คือ การแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยเนน
การเสริ ม สร า งบทบาทของชุ มชนในการแก ไ ขผ านการ
ดําเนิ นโครงการ "ชุ มชนมาตรฐาน หมู บ านปลอดการเผา"
ประสบการณ ที่ สะสมของ ดร.วิ จารย สิมาฉายา ไดถู ก
ถ ายทอดไปสู การพั ฒ นาอย างยั่ งยื น โดยผ า นการทํ างาน
ด านการบริ การวิ ช าการ เพื่ อ เป นประโยชน ต อ การบริ หาร
จั ดการทรั พยากรและสิ่ ง แวดล อ มควบคู ไปกั บ การพั ฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ดร.วิ จ ารย สิ มาฉายา เป นทั้ ง คนเก ง และคนดี
เปนตนแบบของบัณฑิตทั้งหลาย ผูไดมีโอกาสทํางานรวมกับ
ท านตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จจุ บั นต างชื่ นชมในความเป นผู นํา
ที่ทํางานอยางโปรงใสใชหลักวิชาการดวยความเมตตา มุทิตา
และอุ เ บกขา ความดี ที่ ท า นทํ าอย างเสมอต น เสมอปลาย
ไดเป นที่ ประจั กษ แก สาธารณชนจนได รับรางวัลเกี ยรติ คุณ
จากหนวยงานตางๆ



 



รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารยดีเดนดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2559
รองศาสตราจารย ดร.นิ รั นดร มาแทน เป น
นั กเรี ยนทุ นโครงการพั ฒ นาและส งเสริ มผู มี ความสามารถ
พิเ ศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
โดยได เริ่ มเข าโครงการ พสวท. ตั้ ง แต ระดั บมั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลายที่ โรงเรี ยนหาดใหญ วิ ทยาลั ย สําเร็ จการศึ กษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส (เกี ย รติ อั นดั บ หนึ่ ง )
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป 2536 และไดไปศึกษา
ตอระดับปริญญาโทดานวัสดุศาสตร จาก The University
of Warwick สํา เร็ จ การศึ ก ษาในป 2538 และระดั บ
ปริญญาเอกดานวัสดุศาสตรและโลหการจาก The University
of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจั ก ร ในป 2542
เมื่ อสําเร็ จการศึ กษาได บรรจุ เ ป นอาจารย ประจําสํานั ก วิ ชา
วิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ รั บ หน า ที่ สอน
รายวิชาตางๆ ดานฟสิกสในระดับปริญญาตรี ดวยความสนใจ
งานด านวั สดุ ศาสตร โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ดานไม จึ งทําให
รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน ยายมาเปนอาจารย
ประจําสาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละวิ ศวกรรมวั สดุ สํานั กวิ ช า
วิ ศ วกรรมศาสตร แ ละทรั พ ยากร เพื่ อที่ จะได มี โ อกาส
ทําการสอนและทําวิจัยดานไมและวัสดุไดอยางเต็มที่
 



รองศาสตราจารย ดร.นิ รั นดร มาแทน มี ความ
มุ ง มั่ นที่ จ ะทํางานวิ จั ย ด านไม อ ย างครบวงจรตั้ ง แต ก ารตั ด
การเลื่ อย การอบ การอั ดน้ํ า ยา การเก็ บรั กษา โดย
ไดนําโจทย ป ญหาจากภาคอุ ตสาหกรรมมาเป นโจทย วิจั ยและ
บริการวิชาการ และไดทํางานรวมกับคณาจารยในสาขาตางๆ เชน
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมโยธา ฟสิกส
เป นต น เพื่ อแก ป ญหาอย างบู รณาการอย างแท จริ ง
ผลงานจํ า นวนมากไม เ พี ย งแต ไ ด รั บ การตี พิ มพ ใ นวารสาร
ระดั บ ชาติ และนานาชาติ และยื่ นจดสิ ท ธิ บั ตร อนุ สิ ทธิ บั ต ร
สิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต แ วร เ ท านั้ น แต ยั ง คงเน นการแก ป ญหาภาค
อุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะการลดต นทุ น และการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต ผลงานที่ สะสมมากว า 10 ป ได
แก ปญหาในอุตสาหกรรมไมไดมาก ทําให ไดรับรางวัลผลงาน
วิจัยดีเดนดานพาณิชยจากสํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการวิจัย
(สกว.) ประจําป 2559 โดยเป นงานด าน "การพัฒ นาระบบ
ออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบ
ควบคุ ม การอบ และเตาอบไม ต น แบบ สํ า หรั บ การผลิ ต
ไม ยางพาราแปรรู ปในโรงงานอุ ตสาหกรรม" ป จจุ บั น
รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน เป นหัวหนาศู นย วิจั ย
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม ซึ่งเปนหนึ่งใน
ศู นย วิ จั ย ความเป นเลิ ศที่ มีผ ลงานมากเป นอั นดั บ ต นๆ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตลอด 18 ป ของการปฏิบั ติ งาน รองศาสตราจารย
ดร.นิรั นดร มาแทน ได ตี พิมพบทความวิจั ยในวารสารระดับ
ชาติ แ ละนานาชาติ กว า 40 เรื่ อ ง ได เ สนอผลงานวิ จั ย ในที่
ประชุมวิชาการกวา 60 เรื่อง มีลิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง
และลิ ข สิ ท ธิ์ โปรแกรมจํ านวน 4 ชิ้ นงาน นอกจากผลงาน
ดานวิจั ยแลว รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร มาแทน ยั งมี
จิ ตวิ ญญาณความเป นครู ความเป นผู อ ยากถ ายทอดความรู
ให แ ก ลู ก ศิ ษ ย เป น อาจารย ที่ ได รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การสอนในระดับสูงมาตลอด ดวยความตั้ งใจและทุ มเทให กับ
ลู ก ศิ ษ ย แ ละพั ฒ นางานวิ จั ย มาอย างต อ เนื่ อ งตลอด 18 ป
จึงสมควรไดรับการเชิดชูเปนอาจารยดีเดนดานการวิจัย



 


อาจารย ดร.รุงรวี จิ ตภักดี เป นอาจารย ที่ มีความ
รับผิ ดชอบต อ งานที่ ไ ดรับมอบหมายอย างดียิ่ งในทุ กๆ ดาน
ทั้ งดานการเป นครู การเป นนั กวิจั ย และการเป นนั กบริ หาร
วิ ช าการ กล าวคื อ ในฐานะผู สอน มี ความรั บ ผิ ดชอบต อ
การสอนและการดู แลนักศึกษาอย างดีเยี่ ยม รวมถึ งในฐานะ
อาจารย ที่ ปรึกษา ท านไดติ ดตามดูแลนักศึกษาอย างใกลชิ ด
คอยให คําแนะนําและช วยเหลือทั้ ง ดานการเรียนและเงิ นทุ น
ส วนตั ว ท านให ความสําคั ญกั บ การถ ายทอดความรู ทั้ ง ด าน
วิชาชี พ และด านภาษาอั งกฤษแก นักศึกษา ในฐานะนักวิจั ย
ท านได ทํ าโครงการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการชุ มชนมากมาย
หลายโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน
ต างๆ และวิ สาหกิจชุ มชนในพื้นที่ เพื่ อใหมีความสามารถใน
การก าวทั นประชาคมอาเซี ยน รวมทั้ งฐานะผู บริ หารวิช าการ
ในตําแหนงรองคณบดี ทานไดพัฒนากิจกรรมตางๆ ทั้ งดาน
การพั ฒนาการเรียนการสอน การวิ จัยและการบริการวิ ชาการ
ให แ ก บุ คลากรของสํานักวิชาการจั ดการกั บทางมหาวิทยาลัย
มาโดยตลอด ถือเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและเพื่อนรวมงาน
ในฐานะแบบอย างของการเป น ครู ที่ ดี จึ งสมควรได รั บ
การชื่ นชมยกย อ งและเชิ ดชู เ กี ย รติ ใ ห เ ป นอาจารย ดี เ ด น
ดานการเปนครู

อาจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี
อาจารยดเี ดนดานการเปนครู
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2559
อาจารย ดร.รุงรวี จิ ตภักดี สําเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และบริหารธุรกิจ
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า International Tourism and
Hospitality Management จาก Griffith University
ประเทศออสเตรเลีย และสําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขา Rural and Regional Planning and Development
จากสถาบั นเทคโนโลยี แห งเอเชี ย เข าปฏิบั ติ งานในตําแหนง
อาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการบริการ
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมือ่ ป พ.ศ. 2548
และไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 สืบเนื่องจนถึงปจจุบัน

 





 

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

อาจารย ดร.มานิตย นุยนุน
อาจารยประจําหลักสูตรเทคนิคการแพทย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาชีวเวชศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตร
ศึ ก ษาพาหะของธาลั สซี เ มี ยและผู ป วยโรคธาลั สซี เมี ย เน นศึ ก ษาในประชากรภาคใต
เพื่ อ ที่ จ ะได ข อ มู ลที่ เ ป นตั วแทนของภาคใต โดยเฉพาะภาคใต ต อนบน เพราะข อ มู ล
ชนิ ดการกลายพั นธุ ที่ พบบ อ ยของภาคใต จะแตกต างจากภาคอื่ นๆ ของประเทศไทย

อาจารย ดร. อุเทน ทับทรวง
อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
ได ศึ ก ษาวิ จั ย คาร บ อนรู พ รุ น จากพอลิ เ บนซอกซาซี น ผ านกระบวนการโซล-เจล
และการไพโรไลซิ ส เพื่ อนําไปประยุ กต ใช ในงานดานต าง ๆ เช น การตรวจวัดแก ส
(gas sensor) ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า (catalyst) และตั ว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ า ยิ่ งยวด
(supercapacitor) เปนตน

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
อาจารยประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
เปนนักวิชาการที่ เปนที่ ยอมรับและเปนที่ รู จั กในฐานะนั กวิทยาศาสตรทางทะเลรุ นใหม
ของประเทศไทยที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ทางด านทรั พยากรทางทะเลที่ โดดเด น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทรัพยากรปูมา ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุธญั ญา ดวงอินทร

 



อาจารยประจําสาขาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
มีความสนใจเกีย่ วกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศตางๆ รวมทัง้
มรดกทางวัฒนธรรม เช น ห องสมุดดิจิ ทั ล (digital libraries) พิพิธภั ณฑ ดิจิ ทั ล
(digital museums) คลังสารสนเทศสถาบัน (institutional repositories) และ
จดหมายเหตุดิจิทั ล (digital archives) โดยมุงเนนการออกแบบสวนติดตอกับผู ใช
(user interface design) เพื่ อตอบสนองต อ ความต องการของผู ใช ใ ห มากที่ สุ ด



 

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
อาจารยสํานักวิชาเภสัชศาสตร
สนใจศึกษาเกี่ยวกับยารั กษาโรคเบาหวาน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ยาที่ ยับยั้ งเอนไซม
แอลฟากลูโคสิเดส (-glucosidase) และเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (-amylase)
และกลุมที่ 2 ยาที่ยับยั้งเอนไซมไดเปปติดิล ไดเปปติเดสสี่ (dipeptidyl peptidase-4 :
DPP-4) เพื่อคนหายารักษาโรคเบาหวานตัวใหม

ผูชวยศาสตราจารยเรวัต สุขสิกาญจน
อาจารยประจําสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
พัฒนาและออกแบบหัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุงใหมคี วามแตกตางและโดดเดนเฉพาะตัว
โดยสรางสรรครูปแบบใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางรายไดใหแกกลุม
ผู ผลิตตั้ งแต ระดั บชุ มชนท องถิ่ นจนถึ งระดั บสากล ที่ สําคั ญเป นการอนุ รัก ษ สืบ สาน
หั ตถกรรมพื้ นบ านให คงอยู คู วิถี ชี วิตของภาคใต โดยเฉพาะจั งหวัดนครศรีธรรมราช

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

อาจารย ดร.ลัคนา พิมพจันทร
อาจารยประจําสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาศิลปศาสตร
ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐระดับนานาชาติ
" 45 th International Exhibition of Inventions of Geneva" จากการประดิษฐ
"เครื่องยิงลูกเทนนิส"
 





 



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

 



นางสาวธนิดา เจริญสุข
นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาฟสิกส)
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
ทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง
"การสังเคราะหและศึกษาลักษณะเฉพาะของแกวชีวภาพ
แบบรูพรุนที่มีสวนประกอบของเหล็กออกไซด"
โดยใชวิธีการ โซล-เจล ซึ่งเปนกระบวนการทางเคมี
สังเคราะหวสั ดุแกวชีวภาพทีม่ คี ณุ สมบัตสิ ามารถทํางานไดแบบ
multifunction ที่มุงเนนการรักษาโรคมะเร็งกระดูก



 

 





 

 





 



             
          
             
               
             
                     
    
        


 





 






 





 






      

 





 




มหาวิทยาลัยไดมกี ารพัฒนาโครงการศูนยการแพทย ดังนี้
 เร ง รั ด การก อ สร างและปรั บ แบบการก อ สร างให
สอดคลองกั บการใช ประโยชนในอนาคต : โดยมีระยะเวลา
กอสร างตามสัญญา 1,400 วัน (เริ่มสัญญา 30 กรกฎาคม
2558 สิ้นสุดสั ญญาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) ขณะนี้
ศู น ย ก ารแพทย ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ พร อ มระบบ
สาธารณู ป การ มี ความก าวหน าการก อ สร างโดยภาพรวม
ณ เดือนกันยายน 2560 ดําเนินการไปแลว รอยละ 28.11
 เปดใหบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ระยะเริ่ มแรก (Soft Opening) เมื่ อวันที่ 24
กุ มภาพั นธ 2560 โดยรั บ เฉพาะผู ป วยนอกและอุ บั ติ เ หตุ
ฉุกเฉิน รวมทั้ งคลินิ กเฉพาะทาง ได แก คลินิกตา คลินิก
เต านม ระหว างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสํานั ก งาน
หลั ก ประกั นสุ ข ภาพแห ง ชาติ เขต 11 ได พิ จ ารณารั บ ขึ้ น
ทะเบี ยนเป นหน วยบริ การประจําและหนวยบริก ารปฐมภู มิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พรอมกันนี้มหาวิทยาลัย
ไดทําพิธีเป ดให บริการโรงพยาบาลศูนย การแพทย อยางเป น
ทางการ (Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการแพทย เ พื่ อรองรั บ
การให บ ริ ก ารของโรงพยาบาลศู น ย ก ารแพทย รวมถึ ง
ดํ า เนิ นการการออกแบบตกแต ง ภายในศู น ย ก ารแพทย
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ด วยงบประมาณการออกแบบ
16 ลานบาท
 





 

 





 




โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เปนหนวยงานที่จัดตั้ง
ขึ้ นตามยุทธศาสตรการเสริมสรางให มหาวิทยาลั ยวลั ยลักษณ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้ นนําของประเทศ โดยไดวางรากฐาน
และดําเนินกิจกรรมดังนี้
1. จั ด ทํ า แผนแม บ ทในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว
2. โครงการที่ จอดรถต นแบบ (Green parking)
ได ดํ า เนิ นการจั ด ซื้ อพร อมติ ด ตั้ งระบบผลิ ต ไฟฟ า
ดวยเซลลแสงอาทิตยหลังคาโรงจอดรถ
3. ออกแบบและกํ า หนดรู ปแบบป ายมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงป ายจราจร ป ายบอกทาง (Signage) ภายใน
มหาวิทยาลัย
5. ศึ ก ษารู ป แบบการนํารถบริ ก ารสาธารณะมาใช ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย พร อ มการปรั บ ปรุ ง เส นทางขณะนี้ อยู
ระหวางการสํารวจเสนทางการเดินรถไฟฟา เพื่อนําขอมูล
มาใช ใ นการออกแบบสถานี จ อดรถ โรงจอดรถและ
ปรับปรุงเสนทางการเดินรถตอไป
6. จั ดทํา Website "WU-Green University" เพื่ อให
ความรูดานสิ่งแวดลอมและกิจกรรมตางๆ
7. โครงการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของระบบไฟฟ าแสงสว าง
ระบบปรั บ อากาศ และระบบประปาสุ ข าภิ บ าลภายใน
อาคาร เพื่อมุงสูการเปนอาคารอัจฉริยะ โดยจะดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว Motion sensor
 





 

8. โครงการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการใช พลั ง งานและการ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยไดรับเงินสนับสนุน
จากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พลั ง งาน
(พพ.) จํานวน 2 โครงการ คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช พลั งงานและการสงเสริ มการใช พลั งงานทดแทน
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
สํานั ก วิ ช าวิ ศวกรรมศาสตร แ ละทรั พยากร จํ านวน 2
โครงการ คือ โครงการสรางเครื่ องมืออุปกรณ ตรวจจับ
การใช เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ าในอาคารเรี ยนรวมและโครงการ
เก็ บ ข อมู ลการใช เ ครื่ อ งใช ไฟฟาในอาคารกลุ มวิ ช าการ
10. สนั บ สนุ นโครงการประเมิ นคุ ณภาพหน วยงานต นแบบ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
แกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาหนวยงาน
ต นแบบภายใต นโยบายมหาวิ ทยาลั ยสี เขี ยวของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
11. จั ด ฝ กอบรมและรณรงค เ พื่ อสร า งจิ ต สํ า นึ กในการ
ประหยั ดพลังงานให กั บนัก ศึกษาและบุ คลากรในหั วข อ
Pride of Walailak "รั กวลั ย ลั ก ษณ รั ก ษ พลั ง งาน"
โครงการ Save Energy for world (รวมใจประหยัด
พลั งงาน) โครงการประหยั ดพลั งงานไฟฟ า 10%
รวมทั้ งจั ด ให มี วิ ช าการอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มเป น วิ ช า
เสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน

 





 



มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ งศูนยสมารทฟาร มให สามารถ
ดําเนินภารกิจตางๆ ในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตาม
แนวคิด Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนใหประเทศไทยพัฒนา
โครงสร างเศรษฐกิ จด วยนวั ตกรรม (Value-Based
Economy) โดยนําเทคโนโลยี มาใช ใ นการดํา เนิ นงานสู
เกษตรแม นยํ า สู ง แล ว จะส งผลต อ การเพิ่ มผลิ ต ภาพ
(Productivity) สําหรับดานการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ
การมี ร านค าจําหนายผลิต ภัณฑ ซึ่ ง จะทําให มหาวิ ทยาลั ย
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งเปนตนแบบของ
แหล ง เรี ย นรู ด านการนําเทคโนโลยี สมั ย ใหม มาใช ใ นงาน
เกษตร สามารถสนับสนุ นดานการเรี ยนการสอน การวิจั ย
และบริการวิชาการแกสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ทัง้ นีใ้ นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดรับ
งบประมาณจั งหวัด/กลุมจังหวัดภาคใต ฝ งอาวไทย จํานวน
46.1087 ลานบาท ในการดําเนินการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห
สภาพดิ น ทําการออกแบบโซนนิ่ ง จั ดทําโครงการพั ฒนา
สมาร ทฟาร ม โดยไดทําการปรับปรุงพื้นที่ กายภาพ จั ดการ
ระบบระบายน้ํา ธรรมชาติ ใ นเขตพื้ นที่ ดําเนิ นการพั ฒ นา
บุ คลากร และดําเนิ นโครงการปลู ก ข าวโพดหวาน เป ด
กรี ดยางพารา จํ านวน 409 ไร พั ฒนาแนวทางการปลู ก
พืชลมลุก อาทิ แตงโม เมลอน ผักอินทรีย โครงการประมง
โครงการผลิ ตสุ กร โครงการปลู ก กล าดาวเรื อง โครงการ
ทุ ง ทานตะวั น นอกจากนี้ ได พั ฒ นาความร วมมื อ ในการ
จั ดตั้ งศู น ย อ าเซี ยนสมาร ทฟาร มและพลั งงานสะอาด
(Asian Smart Farm and Renewable Energy
ไทย-เวียดนาม-เกาหลีใต)
 





 

 





 






มหาวิ ท ยาลั ยวลั ย ลั ก ษณ ไ ด นําองค ความรู จาก
ที่ ไดศึกษาเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่มองทุกมิติทั้ ง
ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตร และสิง่ แวดลอม เปนรูปแบบ
ของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบครบวงจร และเปน
รู ปธรรม ทั้ ง การคั ดแยกการนํากลั บมาใช ประโยชน ใหม
และการกําจัดที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นสําคัญจะตองทําให
มวลขยะลดลง วิธีการคือ ตองมีเตาเผาขยะที่ปลอดมลพิษ
เพื่ อ ทําลายขยะที่ มี ก ารคั ดแยกที่ เ หมาะสมแล ว และนํา
ความรอนจากขยะมาทําใหเกิดมูลคาผลิตเปนพลังงานไฟฟา
โดยเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ได รับงบประมาณจั งหวัด/กลุ มจั งหวั ดภาคใต ฝ งอ าวไทย
เพื่ อ ดําเนิ นการพั ฒ นาก อสร างเตาเผาขยะติ ดเชื้ อ พร อ ม
ผลิ ต ไฟฟ า รวมจํานวน 26.3820 ล านบาท และได รั บ
งบประมาณแผนดินตามแผนงานบู รณาการบริหารจั ดการ
ขยะและสิ่ ง แวดล อมในการดําเนิ นโครงการพั ฒนาระบบ
ทํ า ลายหลอดฟลู อ อเรสเซนต โดยระบบทํ า ลายหลอด
ฟลู อ อเรสเซนต ดัง กล าวเป นการสร างนวัต กรรมที่ ใช ง าน
ไดจริง สามารถทําลายขยะมีพิษประเภทฟลูออเรสเซนตได
ชั่ วโมงละ 40-60 หลอด โดยไม ก ระทบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
 





 

 





 

  


1. ส ง เสริ มสนั บ สนุ นให ห น วยงานดํา เนิ น งานด านการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัย
ได ทํ า การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
หลั ก สู ต ร ด วยเกณฑ ข องสํานั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. จํานวน 59 หลักสูตร ผลการประเมิน
พบวามี คะแนนเฉลี่ ยทุ กหลักสูตรเท ากับ 3.78 มีการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สํ า นั ก วิ ช า
จํานวน 12 สํานั กวิ ช า มี คะแนนเฉลี่ ยทุ กสํานั ก วิ ชา
เทากับ 4.41 และไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ผ ลการประเมิ น ตนเอง
เทากับ 4.64 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
2. จั ดทํ า แผนยุ ท ธศาสตร มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ
ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ระยะกลาง 4 ป
(พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ ง องคประกอบคณะกรรมการฯ
มาจากผูบ ริหารทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat) ระหวาง
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย วลั ยลั ก ษณ และผู บ ริ หาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจาก
การดํา เนิ น การดั ง กล า วทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี แ ผน
ยุ ท ธศาสตร 20 ป เ ป นครั้ ง แรกอั นประกอบไปด วย
9 ประเด็ นยุทธศาสตร 36 เปาประสงค 78 กลยุทธ
และ 94 ตัวชี้วัด
3. ปรั บปรุ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงโดยมี คณะ
กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ สภา
มหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ ง ขึ้ น ให เป นเครื่ อ งมื อ ในการส ง
สั ญญาณการเตื อ นภั ย แก ผู บริ ห ารได อ ย า งทั นการ
และสามารถลดความเสี่ ยงได ตามเป าหมายของ
มหาวิทยาลัย ป จจุ บั นมหาวิทยาลัยไดจั ดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงใหมเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 20 ป ขณะเดียวกั นก็ไดมีการสงเสริม
ระบบการตรวจสอบภายในให เ ป นเครื่ องมื อ ในการ
บริ ห ารงานของทุ ก หน วยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด วย
ความโปรงใสและตรวจสอบได
 



ศาสตราจารย ดร.สมบั ติ ธํ า รงธั ญ วงศ อธิ ก ารบดี
ประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติ ตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



 

4. บริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารบุคคล
สมั ยใหม โดยออกแบบโครงสร างหน วยงานเพื่ อ รองรั บการพัฒ นา
มหาวิ ทยาลั ย ตามแผนยุ ท ธศาสตร และรองรั บ ระบบความก าวหน า
ในสายอาชี พของบุ คลากร ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบั ติงาน
พนั ก งาน มาเป น การประเมิ นผลงานเชิ ง วั ต ถุ วิ สั ย และการสร าง
ที มงาน (Objective and Teamwork Assessment) เพื่ อ
การขั บเคลื่ อนมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ไ ปสู ความเป น องค ก ร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization)
5. มี นโยบายให มหาวิ ท ยาลั ย ดําเนิ นการขั บ เคลื่ อ นดําเนิ นการระบบ
5 ส อย างจริงจั ง โดยเล็งเห็ นว า 5ส เป นเครื่องมือที่ สําคั ญในการ
จัดการหนวยงานในทุกระดับเพื่อใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เปน
ระเบียบ สะอาดปลอดภัยและมีสิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหบุคลากรสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการผลิตที่ดี มีสุขภาพดี

Kick off:
"5ส สวยดี ชีวีเปนสุข"
WU Big Cleaning Day
 





 




มหาวิ ท ยาลั ย ได มี การส ง เสริ มและพั ฒ นาการใช
ระบบสารสนเทศให เ ป นเครื่ องมื อในการบริ ห ารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพสู งสุด โดยปรับรูปแบบการทํางานจากองคกร
ที่พึ่งพิงกระดาษไปสูองคกรไรกระดาษ (Paperless Office)
ที่ มีประสิทธิภาพ และขยายผลไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกร
เปน Smart Office และ Smart University ตอไป โดยมี
การดําเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ WU e-Office ทั้ง 3
ระบบงาน ไดแก ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส
ระบบจั ดเก็ บ และค นหาเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
และระบบจองห องประชุ มอิ เล็กทรอนิกส รวมถึ ง
สนั บ สนุ นให มี ก ารใช ร ะบบ e-Meeting และ
e-Document, เพื่อลดขั้ นตอนการปฏิบัติงานและ
ลดตนทุนในการผลิตเอกสาร
2. จั ดทํ า ร ะบบบ ริ ห ารงบ ประ มาณอ อนไล น
(e-Budgeting) ทําให ผู บริ หารสามารถนําข อ มูล
งบประมาณไปใช บ ริ ห ารได อ ย า งรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบจะถูกใชงานตั้งแตการจัดทํา
คําของบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบ e-Payment เพื่อพัฒนาการจายเงิน
ผานธนาคารเพือ่ ลดขัน้ ตอนการทําเช็ค/ลงนามในเช็ค
4. จั ดทําระบบจองรถออนไลน (WU e-Car) เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการใช รถของมหาวิทยาลัย
5. จั ดทําระบบ e-Citizen โดยมหาวิ ท ยาลัย ได รั บ
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามแผนงานยุ ท ธศาสตร พั ฒนาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ในการพั ฒ นาระบบอ านบั ตรประจําตั วประชาชน
แบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบฐานขอมูลประชาชนของสํานักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง และเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศ
ต างๆที่ ให บ ริ ก ารต อ ประชนชนอย างบู ร ณาการ
อาทิ เชน การให บริการระบบอิ นเตอรเนต การให
บริการขอมูลขาวสาร การให บริการเอกสารรับรอง
ตางๆ เปนตน

 





 

โดยระบบจองรถออนไลน (WU e-Car) ที่พฒ
ั นาโดย
นายมานิต จิตตประไพย น.ส.สุภาพร ทองจันทร น.ส.จุฬาพร
พันธกําเหนิด และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ เจาหนาที่วิเคราะห
ระบบงานคอมพิ วเตอร ศูนยเทคโนโลยี ดิจิทั ล ไดรับรางวัล
ชนะเลิศผลงานดานนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ จากจํานวน
ทั้ งสิ้ น 35 ผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานด าน
นวั ต กรรมและการพั ฒ นางานประจํ า สําหรั บ บุ คลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 "สรางสรรค พัฒนา
เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย" ระหวางวันที่ 27-28 กรกฎาคม
2560 ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร วิ ทยาเขตป ต ตานี ร วมกั บเครื อข ายวิ จั ย
บุ คลากรสายสนับสนุนในสถาบั นอุ ดมศึก ษา และที่ ป ระชุ ม
สภาข าราชการ พนั ก งาน และลู ก จ า งมหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ประเทศไทย โดยมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร
ผลงานด านสร างสรรค นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ การวิ จั ย
การพั ฒ นางานประจําของบุ คลากรสายสนั บ สนุ นในสถาบั น
อุดมศึกษา

 





 





 
              


          
 
  
   
    

  
 

 
 
            

 





 

 





 



 





 



 





 



 





 

5. มีกลไกการสงเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ของหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ สวนหลักสูตรที่ไมมีสภาวิชาชีพ
ไดกําหนดใหมีการสรางเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยมี
ผูเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ มีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหา
รายวิชาเพื่ อการสอบประมวลความรู (Comprehensive
Exam) ของนักศึกษาในทุกหลักสูตรกอนสําเร็จการศึกษา
ทั้ งนี้ สําหรับนักศึกษาที่ผานการทดสอบ มหาวิทยาลัยจะ
ออกหนังสือรับรองคุณภาพให
6. ปรั บปรุ งป จ จั ย ส งเสริ มการเรี ย นการสอนให มี
มาตรฐานและพอเพียงแกความตองการในการจัดการศึกษา
อย างมี คุ ณภาพ ทั้ งป จ จั ย ด านห อ งสมุ ด ห อ งทดลอง
ห องปฏิบั ติ การ และระบบสารสนเทศที่ จําเป นสําหรับการ
จัดการศึกษาสมัยใหม รวมถึงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
ระบบ Smart Classroom เพื่ อให ก ารปฏิรู ป การเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพสอดคลองกั บการเปลี่ ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21



1. การดําเนิ นการรั บ นั ก ศึ ก ษาประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
2560 โดยปรั บเกณฑ การรั บ จากเดิ มรั บ นั กเรี ยนที่ มี ผ ล
การเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป เปนการรับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
2. จัดทํากลยุทธในการสือ่ สารองคกรเพือ่ ประชาสัมพันธ
ไปสูกลุมเปาหมายในชองทางการสื่อสารใหมๆ และสรางกลไก
ดึ ง ดู ดให คนเก ง เข ามาเรี ย นให มากที่ สุ ด รวมถึ ง การจั ด
กิ จกรรมประชาสัมพันธการรั บนักศึกษาไปยั งโรงเรียนโดย
ศูนยบริการการศึกษารวมกับสํานักวิชา ผานโครงการตางๆ
ไดแก โครงการสานฝนเยาวชนสูรั้ว มวล., โครงการ WU on
Tour จั ดโครงการประชาสัมพันธนอกพื้นที่ 100 โรงเรียน
ดัง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Walailak Ambassador Camp 2017 ซึ่ งโครงการนี้ ได สร างความ
สัมพันธอันดีและความรวมมือดานตางๆ ระหวางมหาวิทยาลัย
กับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งทําหนาที่เปนสื่ อบุคคลเพื่อ
สื่อสารขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. จั ดสอบวั ดมาตรฐานความรู ด า นภาษาอั ง กฤษ
ภาษาไทย และดานคณิตศาสตร โดยจัดสอบวัดมาตรฐาน
ความรู ทั้ ง 3 ดาน โดยใช ข อสอบกลางของมหาวิ ทยาลั ย
และมีการจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษผานระบบออนไลน
Oxford Online Placement Test
4. จั ด ระบบการเรี ย นการสอนของทุ ก หลั ก สู ต รที่
สอนโดยวิธีบรรยาย โดยเนนการใช กระบวนการกลุมขนาด
เล็ก หรือ Tutorial Class (กลุมละ 10-15 คน) รองรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเรียนขนาดเล็ก (Active
Learning) และจัดทําโครงการ tutorials สําหรับนักศึกษา
ที่ไดเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00
 



Walailak Ambassador Camp 2017



 

 





 

 





 



มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ลยุ ท ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษาเป นทั้ ง "คนดี
และคนเก ง " ผ านการส ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทางวิ ช าการและทางสั ง คมของนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง ส ง เสริ ม
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี คุ ณภาพ มี ความรู คู คุ ณธรรม
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ดังนี้
1. สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการ โดยในป
2560 สํานั กวิชาไดจัดสงนักศึกษาเข าร วมการแข งขันทักษะ
ทางวิชาการในหลายๆ โครงการ
2. การสอนนั ก ศึ ก ษาให เ ป นคนดี โดยมี ก ารจั ดทํา
Passport การเปนบัณฑิต "คนดี" โดยจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาดานตางๆ เชน ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญ
ประโยชน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
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 7

ผูนําดานแอนิเมชั่ นของภาคใต
 





 

นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ ช วยเหลือ ผู ประสบอุ ทกภั ย

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรฯ ควารางวั ลรองชนะเลิศอันดับ 3
แขงขั นคอนกรีตมวลเบา ชิ งถ วยพระราชทานสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวฯ สํานักวิชาการจัดการ
ควารางวัลชนะเลิศแขงขันขนมหวานไทยประยุกต
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวฯ
สํานักวิชาการจัดการ ควารางวัลชนะเลิศ
แขงขันทักษะมัคคุเทศก

นั ก ศึ ก ษา ม.วลั ย ลั ก ษณ
ตั วแ ทนที มช าติ ไทยคว า
อั นดั บ 2 ประเภทที ม ผลั ด
ผสม และอั นดั บ 3 รุ น
ประชาชนหญิ ง การแข ง ขั น
จั ก รยานเสื อ ภู เ ขานานาชาติ
รายการ "SIOL MOUNTAIN
BIKE CHALLENGE 2016"

สํานักวิชาเภสัชศาสตร จัดทําพิมเสนน้ําเพื่อมอบใหแก
ประชาชนที่ เดิ นทางไปถวายสั ก การะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
ตั วแทนหลั ก สู ต รนิ ติ ศาสตร ชนะรางวั ล Team Spirit
ในการแข งขั นโต เถี ยงป ญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ
ดวยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ
 





 


2) บริษัทกันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ ผูผลิตรายการ
โทรทัศนชั้นนําของเมืองไทย มีสตูดิโอกลางแจงที่ ใหญที่สุด
ในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ย งใต และผลิ ต การ ตู นแอนิ เ มชั่ น
ที่ มีชื่ อเสียง ไดรวมมือกั บมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษา ได จั ดพี่ เ ลี้ ย งสอนงานและเป นที่ ป รึ ก ษาแก
นั กศึ กษาอย างใกล ชิ ด เพื่ อร วมพั ฒนาให นัก ศึก ษาสหกิ จ
ศึ ก ษาเป น ผู เชี่ ยวชาญด านแอนิ เ มชั่ นในระดั บ ประเทศ
โดยที่ ผ านมาได บ รรจุ นั กศึ กษาสหกิ จ ศึ ก ษาเป นพนั ก งาน
ของบริษั ทจํานวน 12 คน นอกจากนี้ ไดสง บุ คลากรที่ มี
ความชํานาญมาเป นอาจารย พิ เศษแก หลั ก สูต รเทคโนโลยี
มั ลติ มี เดี ย และแอนิ เ มชั่ น รวมทั้ ง เป นแหล ง ศึ ก ษาดู ง าน
เพื่อใหประสบการณ แก นักศึกษาของมหาวิทยาลั ย นับเป น
หนวยงานที่ทําคุณประโยชนดานวิชาการแกมหาวิทยาลัยและ
ไดรับการพิจารณามอบโล 25 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(ดานวิชาการ) เมื่ อวันคลายวันสถาปนา 29 มีนาคม 2560
ที่ผานมา

มหาวิ ทยาลั ย มี ก ารดําเนิ นงานสหกิ จ ศึ ก ษาโดย
ทําหนาที่ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเปนแหลงฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงสราง
ของหลักสูตร โดยในป พ.ศ. 2560 ไดมีการขยายความ
รวมมือกั บสถานประกอบการดานสหกิ จ ศึกษาเพื่ อพั ฒนา
วิชาการและความรวมมือระหวางกัน ดังนี้
1) บริษั ทกลุ มสมบู รณ ซึ่ งเป นผู ประกอบการผลิต
ชิ้ นส ว นยานยนต โดยบริ ษั ท ได ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
จั ด ทํ า บทความทางวิ ช าการหั ว ข อ "การพั ฒ นาสถาน
ประกอบการ สูหุนสวนสหกิจศึกษา : ปจจัยสําคัญแหงความ
สําเร็ จ ในการจั ดสหกิ จ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ
กรณีศึกษาบริษั ทกลุ มสมบู รณ " ซึ่ งไดรับการตอบรับจาก
สมาคมสหกิจศึกษาโลกใหนําเสนอในการประชุมสหกิจศึกษา
โลกครั้งที่ 20 The WACE 20th World Conference in
Chiang Mai, Thailand ในระหวางวันที่ 6 - 8 มิถุนายน
2560 อันเปนโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความ
รวมมือดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

นักศึกษาสหกิ จศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณคว าชัยในการประกวดผลงานนั กศึกษาสหกิ จศึกษา
ระดับเครือขาย ทุกประเภทรางวัล
 





 

นายอานนท อาชานกุ ล นั ก ศึ ก ษาทุ น พสวท. ซึ่ งเป น
นั ก ศึ ก ษาชั้ นป ที่ 3 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร เ ชิ ง คํานวณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไดรั บการตอบรับให ไปปฎิบั ติ งาน
สหกิ จ ศึ ก ษา ที่ The Interdisciplinary Center
for Scientific Computing (IWR), Heidelberg
University ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 17 เมษายน ถึง
16 กรกฎาคม 2560

ผู บริหารหนวยสหกิ จศึกษาจาก Durban University of
Technology เจรจาความร ว มมื อ ด านสหกิ จ ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Prof. Dr. Shigeru Kato, Professor, Dr. Hiroshi Abe, และ
Dr. Taisuke Nose จากSekisui Chemical Co. Ltd. Japan
เยี่ ย มคารวะผู บริ ห ารพร อ มทั้ ง หารื อ ความร วมมื อ ด านการส ง
นักศึกษาไปสหกิ จศึกษาและสํารวจพื้ นที่ การปลูกป าชายเลนใน
จั งหวัดนครศรี ธรรมราช
 



มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณเ จรจา 3 ห อ งสมุดใหญที่ อิ นเดี ย
เล็งสงนักศึกษาไปปฎิบัติสหกิจศึกษา



 


สร า งความร ว มมื อ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและความ
รวมมือดานงานวิจั ย โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและกระบวนการวิจัย เปนตน
โดยจากการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อการผลิ ต บั ณฑิ ต ให มี คุ ณภาพในป ก ารศึ ก ษา 2559
พบว า อั ต ราการออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษาชั้ นป ที่ 1
ย อนหลัง 5 ป (ป ก ารศึกษา 2555 - 2559) มีแนวโนม
ลดลงดังนี้ รอยละ 24.20, รอยละ 24.65, รอยละ 19.30,
รอยละ 15.90 และรอยละ 13.23 ตามลําดับ และจากกลไก
ส ง เสริ ม การสอบใบประกอบวิ ช าชี พของหลั ก สู ต รที่ มี
สภาวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร รุนที่ 5 สามารถสอบผาน
ความรู ผู ข อขึ้ นทะเบี ยนและรั บใบอนุ ญาตเป นผู ประกอบ
วิ ช าชี พเภสั ชกรรม ประจําป พ.ศ. 2560 โดยในป นี้ มี
ผูเขาสอบจํานวน 40 คน โดยผานการสอบทักษะทางวิชาชีพ
เภสั ชกรรม (OSPE, Objective Structured
Pharmaceutical Examination) คิดเปน 100 % และสอบ
ผานการสอบขอเขียนการบูรณาการความรูทางเภสัชศาสตร
(MCQ, Multiple Choice Question) คิดเปน 95.00%
ทั้ งนี้ โดยภาพรวมการสอบฯ ผ านทั้ ง MCQ และ OSPE
รวมกั น คิ ดเป น 95.00% โดยมหาวิ ทยาลั ย วลั ยลั ก ษณ
มีผลสอบเป นลําดับที่ ห าของมหาวิทยาลัยของรัฐ รองจาก
มหาสารคาม ศิลปากร ขอนแกน และเชียงใหม เทานั้น

1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดําเนิ นงานอย างเป นระบบ
ตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ โดยมุงเนน
รับผู สมัครวุฒิ ปริญญาเอกเป นลําดับแรก และมี ศักยภาพ
ทางดานภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเปดหลักสูตรนานาชาติ
การทํางานวิจัยและการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
2. มี ก ารจั ดระบบการส ง เสริ มและพั ฒ นาอาจารย
โดยมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ดสรรทุ นสําหรั บ การศึ ก ษาต อ
ระดับปริญญาเอก ซึ่ งไดปรับปรุงอัตราเงินทุนใหเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน
3. มีการพั ฒนาระบบในการขอตําแหนงทางวิชาการ
เพื่อใหกระบวนการขอตําแหนงทางวิ ชาการมีความรวดเร็ว
มากยิ่ งขึ้ น อี กทั้ งมี ก ารแจ ง กําหนดการเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่ อการพิจารณาจ ายคาตอบแทนพิเศษแก ผู ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย
มีความรู ความเขาใจหลักเกณฑและขอสังเกตการพิจารณา
ตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ รวมทั้ ง เกิ ดแรงบั นดาลใจที่ จ ะทํา
ผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
4. มี การจั ดสรรงบประมาณในการมุ งส งเสริ ม
สํานักวิ ชาให มีความเป นอิ สระและเป นผู นําในทางวิชาการ
โดยมีโครงการสําคัญที่ไดดําเนินการ ไดแก โครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพอาจารย โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย
สําหรับอาจารยรุนใหม โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย
สู ก ารศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญญาเอกและการเข าสู ตํ าแหน ง
ทางวิ ช าการ โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพอาจารย ที่ ปรึ กษา
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
การเรียนการสอนเชิ งรุก (Active Learning) โครงการ
 



หลัก สูตรอุ ตสาหกรรมท องเที่ ยวฯ สํานักวิ ชาการจั ดการ
ลงนาม 33 สถานประกอบการบนเกาะสมุย สงนักศึกษาฝก
Work Intergrated learning : WBL



 




        
             


         
  
 
 
 
              
  

         

 





 


 
ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI, Scopus และ PubMed
จํานวน 123 ผลงาน นับเป นสถิ ติ สู งสุดของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ สะท อนให เห็ นการพัฒนางานวิจั ยสู สากล
อยางตอเนื่อง
ปงบประมาณ
จํานวนผลงาน
(บทความ)

2556

2557

2558

2559

2560

63

120

100

121

123

นอกจากขอมูลจํานวนผลงานตีพมิ พในวารสารระดับสากลแลว ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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

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
วารสารจากประเทศไทยทุ กสาขาในฐานข อมูล สงผลให มีนั กวิจั ย นักวิช าการทั่ วโลกส งผลงานเข ารับ การตี พิ มพ
โดยมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตาราง
Year

Volume
number

No. of issues

No. of papers

Total
submission

Acceptance
ratio (%)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7
8
9
10
11
12
13
14

2
2
4
6
12
12
12
12

19
18
50
60
95
97
89
85

27
220
283
227
402
419
928
1,001

90
79
60
45
26
25
15
10

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





 


ผลงานวิจัยรางวัลระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาขาวกลองไขมดริ้นใหมี
กลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใชน้ํามันหอมระเหย
จากดอกจํ าป " ซึ่ งเป นผลงานวิ จั ย ของ รองศาสตราจารย
ดร.นฤมล มาแทน นางสาวสิริพร แชมสนิท นายสุเมธี สงเสมอ
หลั กสูตรเทคโนโลยี อาหาร สํานักวิ ชาเทคโนโลยี การเกษตร
และห อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมน้ํ า มั น หอมระเหยสํ า หรั บ
ความปลอดภัยในอาหารและบรรจุ ภัณฑ คว ารางวัลผลงาน
วิจัยดีเดน กลุมผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แหง
ประจําป 2559

ผลงานวิจัยเรื่อง เจลแตมสิวที่มีผลตานแบคทีเรีย
กอสิวที่ประกอบดวยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน)
Anti Acne Get made of Purified Bioactive
Compounds (Bacteriocin) โดย รองศาสตราจารย
ดร.มณฑล เลิ ศคณาวนิ ชกุ ล อาจารย สาขาวิ ชา
เทคนิ คการแพทย สํานั ก วิ ช าสหเวชศาสตร ได รั บ รางวั ล
เหรี ย ญเงิ น ในการเข าร วมประกวดนวั ต กรรมในงาน
"13 th Taipei International Invention show &
Technomart" (INST 2017 ) ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560

ผลงานวิจัยรางวัลระดับชาติ
ผลงานวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นาระบบออกแบบ
รูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบควบคุม
การอบ และเตาอบไมตนแบบ สําหรับการผลิตไมยางพารา
แปรรู ป ในโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยรองศาสตราจารย
ดร.นิ รั น ดร มาแทน หั ว หน า ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า น
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม และอาจารยประจําสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร และทีมนักวิจั ย ไดเขารับ
รางวัลผลงานวิจัยเดนดานพาณิชย ในพิธีมอบโลเกียรติยศ
ผลงานวิ จั ย เด น สกว. ประจํ า ป 2559 เมื่ อวั น ที่ 5
กรกฎาคม 2560

 



การจดลิ ขสิ ทธิ์ หรื อ สิ ทธิ บั ตรจากผลการวิ จั ยของ
มหาวิ ทยาลั ย ในป นี้ มหาวิ ทยาลั ยมี คําขอที่ ได รั บการ
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

มหาวิท ยาลั ยวลั ยลัก ษณ ลงนามความรวมมือ ทางวิ ชาการ
และลงนามสั ญญารั บทุ นสนั บ สนุ นศู นย วิ จั ย ความเป นเลิ ศ

ยกสถานะหนวยและศูนย ใหเปนศูนยความเปนเลิศ
จํานวน 10 ศูนย ไดแก
1. ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม
2. ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาการพลาสมาและ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. ศูนยความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและ
การจัดการ
4. ศูนยความเปนเลิศดานกุง
5. ศูนยความเปนเลิศดานชีวมวลและปาลมน้ํามัน
6. ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร
7. ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุเชิงฟงกชั่นและ
นาโนเทคโนโลยี
8. ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการธุรกิจและ
เศรษฐกิจสรางสรรค
9. ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง และ
10. ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและ
การแพทย

หน วยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการโรคไข เ ลื อ ดออก
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ จั ดโครงการประชุ ม ถ ายทอด
เทคโนโลยี "ไชยาโมเดล" โมเดลเครื อข ายระบบเฝ าระวั ง
ดั ช นี ลู ก น้ํ า ยุ งลายเพื่ อแก ป ญ หาโรคไข ลื อ ดออกอย า ง
ยั่ ง ยื น สู แ กนนําระดั บ อํ าเภอทั้ ง 19 อํ าเภอของจั ง หวั ด
สุ ราษฎร ธ านี " เมื่ อวั นที่ 20 ตุ ลาคม 2559 โดยมี ก าร
นําเสนอแนวคิ ด R to R of ABCR for D (Routine
to Research of Area Based Collaborative Research for
Development) และ CPAR (Community Participatory
Action Research) วิธีการในการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นที่และ
รับใช สังคม โดยรองศาสตราจารย ดร.จรวย สุวรรณบํารุง
ตลอดถึงการนําเสนอ "ไชยาโมเดล" ทีเ่ ปนผลงานการดําเนินการ
ของเครือขายสุขภาพอําเภอไชยา
และจากการจั ดอั นดั บสถาบั น การศึ กษาวิ จั ยของ
โลกตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดย
พิจารณาจากการผลิตงานวิจัยทีม่ ีผลกระทบสูง ใน 68 วารสาร
ชั้ นนํ า ของโลก ระหว า งเดื อนกั น ยายน คศ. 2016 ถึ ง
เดือนสิงหาคม 2017 ผลปรากฎวา ศูนยความเปนเลิศดาน
วั สดุ เ ชิ ง ฟ ง ก ชั น และนาโนเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย
วลัยลักษณ อยูในอันดับ 8 ของประเทศไทย จากการคนพบ
ที่สําคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ Spin Crossover

โดยทั้ง 10 ศูนยจะเนนการทําโครงการขนาดใหญที่
สรางผลกระทบตามแนวทางประเทศไทย 4.0
 





 


 



 
   
 

 





 

        
     
   
 

1.2 งานอบรมและที่ ปรึกษา โดยจัดฝกอรมในหลักสูตร
ดั งนี้ การใช สถิ ติ ในการวิ จั ยและการวิ เ คราะห ข อมู ลทาง
สถิติดวย SPSS รุนที่ 1 และรุน 2, ผูนํายุคใหมรุนที่ 4,
โครงการสร างและพัฒนาผู ประกอบการใหมเชิงสรางสรรค
และนวั ตกรรม รุ นที่ 21, โครงการกิจกรรมให คําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกบมเพาะวิสาหกิจ, โครงการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาลเมืองทุ งสง, ประเมิ นความพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา องคการบริหารสวนตําบล
ตลิ่งชัน และองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรี ธรรมราช,
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารดานการประมาณราคากอสราง,
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
ครั้งที่ 19 Young Scientist Competition (YSC) 2017,
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการใช ค อมพิ วเตอร Building
Information Modeling (BIM) และโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทั ลสําหรับวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในจั งหวัดภาคใต ตอนบน,การเพิ่ มประสิทธิภาพ
การทํางานทําความสะอาดและบริ การทั่ วไป, การพั ฒนา
ศักยภาพของกลุมเครือขายเกษตรกรผูปลูกเห็ด โกโก และ
ทุเรียน, อบรมอาชีพเกษตรกรในงานวลัยลักษณเกษตรแฟร
และโครงการอบรมโคขุนประชารัฐ

1.1 จั ด บริ การวิ ชาการผ านสื่ อประเภทต า งๆ อาทิ เช น
รายการโทรทัศนวลัยลักษณสสู ังคม รายการวิทยุวลัยลักษณ
รักษสุขภาพ โดยรวมกับสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5 สํานักวิ ชา ประกอบด วย แพทยศาสตร เภสัชศาสตร
พยาบาลศาสตร สหเวชศาสตร และสาธารณสุ ข ศาสตร
ดําเนิ นการเผยแพร ผ านทางสถานี วิท ยุ กระจายเสี ยงแห ง
ประเทศไทย จั ง หวั ดนครศรี ธรรมราชและรายการวิ ท ยุ
วลัยลักษณ Everyday English โดยสํานักวิชาศิลปศาสตร

เชานี้ที่เมืองนคร ตอน
"ศักยภาพสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพกับการรับใชสังคม"

 





 

1.3 งานถ า ยทอดเทคโนโลยี ผ านกิ จ กรรมหมู บ า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.) ซึ่งเปน
กลไกส ง เสริ ม ให ห มู บ า น/ชุ มชน นํ า องค ค วามรู ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช ประโยชนในการประกอบ
อาชี พหลั ก จนเป นแบบอย างให แก หมู บ าน/ชุ มชนอื่ นๆ
โดยการประสานความรวมมือใน 4 ภาคสวน คือ ภาคราชการ
และทองถิ่ น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
รวมทั้ งมี ก ารส ง ต อ บริ ก ารแบบครบวงจรตามแนวทาง
หวงโซแหงคุณคา มีเปาหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ การลดคาใชจาย การขยายโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ําของชุมชนในชนบท ควบคูไปกับฐานความรู
และภูมิปญญาทองถิน่ ที่สอดคลองไปดวยกัน เพือ่ ผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาที่ยั่ งยืน

 



โดยสํ า นั กงานปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ไดจัด "พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครื อข ายถ ายทอดเทคโนโลยี คลินิ กเทคโนโลยี ระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกั บสถาบันการศึกษา
ครั้งที่ 3 ประจําป 2560 เมื่อวันเสาร ที่ 23 กันยายน 2560
โดยรองศาสตราจารย ดร.ชิ ตณรงค ศิ ริ สถิ ตย กุ ล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคมเปน
ผู มีอํานาจลงนามแทน อธิการบดีมหาวิทยาลั ยวลั ยลักษณ
ร ว มลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงดั ง กล า ว พร อ มกั นนี้ ได มี
พิธีมอบโลและเกี ยรติ บั ตรแกหมู บ านแมข ายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (หมูบ านแม ข าย วท.) ที่ ผานการประเมิ น
เป นหมู บ านแม ข าย วท. ประจํ าป 2558-2559 โดยมี
รองศาสตราจารย นพ.สรนิ ต ศิ ลธรรม ปลั ดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เป นผู มอบโลรางวัลให กั บ 2
หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณที่ผานการคัดเลือก คือ



 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมเปน 1 ใน
20 หมูบานแมขาย วท. ของประเทศไทยกาวขึ้นสู "หมูบาน
นวัตกรรม" โดยผู ชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน
รั ก ษาการแทนผู อํ า นวยการศู น ย บ ริ ก ารวิ ชาการพร อ ม
นางบุญนํา กรองไชย ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนปลาดุกรา
ทาซัก รับมอบโลและเกียรติบตั ร หมูบ า นแมขา ย วท. นวัตกรรม
"หมูบ านปลาดุกครบวงจรทาซั ก" ตําบลทาซั ก อําเภอเมื อง
นครศรี ธรรมราช จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช มหาวิ ทยาลั ย
วลั ย ลั กษณ ใ นฐานะสถาบั นการศึก ษาที่ สนั บ สนุ นถ ายทอด
เทคโนโลยี แ ละองค ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวั ตกรรม เพื่ อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิ จ
จากหมู บ านแม ข าย วท. ก าวขึ้ น สู "หมู บ านนวั ตกรรม"
ช วยขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศไทย นํา พาเศรษฐกิ จ
ฐานราก เสริ ม สร า งความเข มแข็ งและยั่ งยื น สามารถ
ยกระดับผลิตภัณฑสินคาชุมชนไดอยางตอเนื่อง

1) "หมู บานปศุสั ตวอินทรีย" ตําบลวั งอ าง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต
เมื องแก ว จากสํานั กวิ ชาเทคโนโลยี การเกษตร ในฐานะ
หัวหนาโครงการฯ และนายนิยม คงเมฆ ประธานหมูบาน
แมขายปศุสัตวอินทรียฯ

2) "หมู บ า นฟาร ม ปลานิ ลคุ ณภาพสู มาตรฐาน" ตํ าบล
บางศาลา อําเภอปากพนั ง และอําเภอเชี ยรใหญ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พวน เพงเซง
จากสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะหัวหนาโครงการฯ
และนางเพชรลดา ดํารั กษ ประธานหมู บ านฟาร มปลานิ ล
คุณภาพฯ

 



รวมทั้งกิจกรรมของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
วลั ย ลั กษณ ร วมกั บ หน วยวิ จั ยพื ชเขตรอ น มหาวิ ทยาลั ย
วลัยลักษณไดแจกจ ายเชื้ อราไตรโคเดอรมาสดกับเกษตรกร
เครือขายที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม



 






1. โครงการเลี้ ยงปลาน้ํา จื ด และปลู กมะพราว
น้ําหอม เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและสรางรายไดแก
ประชาชนที่ อาศั ยอยู ในชุ มชนสาธิ ตวลั ยลั กษณ พั ฒ นาสู
ความยั่ งยื น โดยเน นรู ปแบบ smart fisheries
ขณะนี้ อ ยู ใ นช วงการปรั บพื้ นที่ แ ละปรั บ ปรุ ง บ อ รวมทั้ ง
ปรับปรุงสํานักงานภาคสนามงานพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ
พัฒนา คาดวาจะเลี้ยงปลาดุกไมนอยกวา 100,000 ตัว และ
ปลอยปลาในปงบประมาณ พ.ศ.2561

 



2. โครงการวลั ยลั กษณ บู ร ณาการ ท า ศาลา
เมืองนาอยู จากแนวคิดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่มุงเนน
โครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธกับชุมชน
สอดรับกับวิสัยทัศน "เปนหลักในถิ่น" โดยนําศักยภาพของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในด านวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี แ ละสั ง คมศาสตร ไปขั บ เคลื่ อนให เ กิ ด
ความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจ



 



และสังคม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
พื้นที่อําเภอทาศาลา ผานการสรางความรวมมือในการทํางาน
ร วมกั นกั บ ทุ ก ภาคส วน ทั้ ง ภาคประชาชน ภาควิ ช าการ
ภาครัฐและเอกชน ภายใตชื่อโครงการวลัยลักษณบูรณาการ
"ทาศาลา เมืองนาอยู" (Thasala Model : Smart and smile
city) ไดมีการจัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ
ทะเลโลก เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ าอยู หั ว
มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร เนื่ องในโอกาส
วั นเฉลิ มพระชนมพรรษา 65 พรรรษา ณ ชายหาด
บ านท าสู ง บน อํ าเภอท าศาลา จั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ อําเภอทาศาลา ไดชวยกัน
ดู แ ลสภาพแวดล อ มชายฝ งทะเลอ า วไทย ช วงอํ า เภอ
ท าศาลา ความยาวประมาณ 10 กิ โลเมตร โดยเริ่ มต นที่
ชายหาดบานทาสูงบน อําเภอทาศาลา ใหสะอาด นาอยู นาเทีย่ ว
โดยการไม ทิ้ ง ขยะ และช วยกั นจั ดการขยะอย างถู ก ต อ ง
เพื่ อร วมขั บ เคลื่ อนให เ กิ ดความเข มแข็ งของชุ มชนอําเภอ
ทาศาลาในดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน





โดยในสวนของยุ ทธศาสตรมหาวิทยาลัย ไดแก
โครงการบู ร ณาการเสริ มสร า งคุ ณภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ใ น
ชุ มชนท อ งถิ่ น อ.ท าศาลา โครงการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นา
วิ ถี ชี วิ ต แบบพึ่ งตนเองเพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในพื้ นที่ ชุ มชนโมคลาน อําเภอท าศาลา จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ผ านกิ จกรรมพัฒนาระบบความรวมมือ
ชุมชนในการบริหารจัดการฐานเรียนรูผานระบบดิจิทัลชุมชน
ภายใตชื่อ Mokhalan Project และโครงการตามยุทธศาสตร
ของประเทศตามแผนบู รณาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก
และชุ มชนเข มแข็ ง ไดแก โครงการสงเสริมการทําเกษตร
อินทรีย บวร บานวัดโบสถรังสรรคขาวคุณธรรม โครงการ
ปลูกกลารานคาสหกรณคุณธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เพื่ อ ชุ มชน โครงการส ง เสริ มธุ รกิ จ ที่ ยั่ งยื นบนวิ ถี ประมง
พื้ นบ าน รวมถึ ง โครงการที่ ไ ด รั บ เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐ และ
โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ที่ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย บวร
บานวัดโบสถรังสรรคขาวคุณธรรม

กิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก
ณ หาดสันติสุขบานในถุง อําเภอทาศาลา
จั งหวัดนครศรี ธรรมราช
 



โครงการสงเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนบนวิถีประมงพื้นบาน



 




              
 
  
  

 
 
  


 





 






ยกระดับมาตรฐานการจั ดประชุ มวิชาการในระดับ
ชาติและนานาชาติใหไดมาตรฐานตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ ก ษากํ าหนดไว เพื่ อการนําไปใช อ างอิ ง ผลงาน
ทางวิ ช าการของคณาจารย นั ก วิ ช าการ และนั ก ศึ ก ษา
ได โดยการกํ า หนดกระบวนการและรู ป แบบเนื้ อหาของ
การจั ดประชุ มวิ ช าการ "อาหารอาเซี ย น" ที่ มี นั ก วิ ช าการ
นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาจากต า งประเทศเข าร ว มนํา เสนอ
ผลงานวิจยั และแลกเปลีย่ นเรียนรูท างวิชาการในเวทีการประชุม
กวา 7 ประเทศ ถื อไดวามี อัตรานั กวิชาการตางชาติเขารวม
ประชุ มไม น อ ยกว า ร อ ยละ 25 และได มี ก ระบวนนํา
บทความวิ ชาการที่ ป ระสงค ส ง เข าร วมงานประชุ มเสนอให
ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ อ านพิ จ ารณาให ความเห็ น และส งกลั บ ให ผู
นําเสนอบทความนําไปปรับแก เพื่ อนําไปตีพิมพเผยแพรใน
เอกสารการประชุมดังกลาว และมีการบริหารจัดการใหมีการ
นํา เสนอและแปลเป น ระบบสองภาษาคื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อยกระดั บ การจั ดเวที ป ระชุ มวิ ช าการ
ดั งกล าวให ได มาตรฐานทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติใหมากที่ สุด







ส งวารสารวิ ชาการ "สารอาศรมวั ฒนธรรม
วลั ย ลั ก ษณ " เข าพิ จ ารณาคุ ณภาพวารสารเพื่ อ เข าสู ฐ าน
ขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal
Citation Index Centre) และจัดคุณภาพวารสารประจําป
พ.ศ. 2560 ซึ่งปรากฏผลการพิจารณาคุณภาพ "สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ" ไดรับการคัดเลือกเขาสู ฐานข อมูล
TCI และได ถู ก จั ดคุ ณ ภาพให เ ป น วารสารกลุ มที่ 2 :
วารสารที่ ผ านการรับ รองคุ ณภาพ ของ TCI (จนถึ ง 31
ธันวาคม 2562)
 





 






โครงการจั ดสร า งภาพเสมื อนโบราณสถาน
(Augmented Reality "Toompung Archeological Site")
โดยอาศรมวั ฒ นธรรรมวลั ย ลั ก ษณ ร ว มกั บ สํา นั ก วิ ช า
สารสนเทศศาสตร และสํานักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
ได ดํ า เนิ นการออกแบบและพั ฒนาระบบการนํ า ชม
โบราณสถานตุ มป งโดยใช สื่ อ สารสนเทศภาพเสมื อนจริ ง
(Augmented Reality) เพื่ อสร างความน าสนใจ และ
สามารถเผยแพรความรู เกี่ ยวกับประวัติ ศาสตรโบราณคดี
ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีให สามารถเขาถึ งกลุ มคนรุ นใหม
และเผยแพรสู สายตาประชาคมโลกในวงกวางมากยิ่ งขึ้ น





ได รั บ รางวั ลสถาบั นสุ นทรภู เพื่ อ เชิ ดชู เ กี ย รติ
ผูสงเสริมรอยกรองไทย ประเภทองคกร เนื่องในงานฉลอง
30 ป ใ นวงวรรณ สถาบั น สุ น ทรภู ซึ่ งเป น รางวั ลจาก
หน วยงานระดั บ ชาติ ที่ ไ ด คั ดสรรหน วยงานและบุ คคลที่
มุ ง มั่ นสร างผลการด านภาษาและวรรณกรรม ตลอดจน
การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ แ ละสื บ ทอดสู เยาวชนคนรุ นใหม
อย างต อ เนื่ องและมี ผลงานปรากฏชั ดเจนเป นที่ ป ระจั กษ
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

4.
5.

6.

ในหลักสูตรนานาชาติ ประกอบดวย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร
อัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และ
วิทยาลัยนานาชาติ
จัดทําหลักสูตร Dual Degree/Joint Degree และเดินทางไปเจรจา
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อทําขอตกลงทางการตอไป
ปฏิรูปการเรียนการสอนที่เขาสูมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โดยทานอธิการบดี มีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ เขาสู
มาตรฐานสากล โดยเลือกใชกรอบ The UK Professional Standards
Framework (UKPSF) ของ Higher Education Adcademy (HEA)
ซึ่ งเปนที่ ยอมรับและมี การนํามาใชในสถาบันการศึกษา 250 สถาบัน
ชั้ นนําทั่ วโลก มาใช เป นแนวทางในการจั ดการสอนของคณาจารย ใน
มหาวิทยาลัยที่ไดมาตรฐานระดับสากล
สงเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติ มีโครงการสําคัญ ไดแก
 Walailak University Cultural Camp 2017 โดยจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 เพื่อใหมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเป นที่ รู จั กมากขึ้ นในระดับสากล มีผู เข ารวมทั้ งสิ้ น
110 คน จาก 21 สั ญชาติ 43 มหาวิ ท ยาลั ย ในทวี ปเอเซี ย
ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต แบงเปนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 70 คน นักศึกษาไทย จํานวน 40 คน
 WU-YSEALI Debate Camp 2016 จัดขึ้นระหวางวันที่ 29-30
ตุลาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยไดรวมกับสถานทูตอเมริกาประจํา
ประเทศไทยเป นเจ าภาพจั ดการแข ง ขั นโต วาที ภาษาอั ง กฤษ
U.S.ELECTION รอบภูมิภาค ระดับภาคใต เพื่อคัดเลือกตัวแทน
จํานวน 2 คน เข ารวมสังเกตการณ การเลือกตั้ งประธานาธิ บดี
สหรัฐอเมริกา ณ สถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทย
 โครงการ International Buddy รุนที่ 1 จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษา
ได พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง ส ง เสริ มบรรยากาศความเป น
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัย และพั ฒนาทั ก ษะการสื่ อสารโดยใช
ภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาจาก 13 สํานักวิชา สมัครเขารวมโครงการ
กวา 200 คน
 เปดใหบริการศูนยขอมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษา
 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound

 





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

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

รศ.ดร.จิ ตรบรรจง ตั้ งปอง รักษาการแทนคณบดี
สํ า นั กวิ ชาสหเวชศาสตร เดิ นทางไปเจรจา
ความร ว มมื อ กั บ Kagoshima University

 

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

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

ตอนรับคณะนักศึกษา อาจารยจาก
Universiti Teknologi MARA
 



Professor Dr. Ejaz Ahmed, Dean, Faculty of Math &
Science, Brock University, Canada มารวมเปน Visiting
Professor ของสํานักวิชาแพทยศาสตร และหารือความรวมมือ
กับสํานักวิชาวิทยาศาสตร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560



 




  
  
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแกผสู าํ เร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2558

บันทึกขอตกลงความรวมมือ
การขับเคลือ่ นและสนับสนุน
การดําเนินโครงการเมืองสมุนไพร
“มหาเวชพฤกษา ภูมปิ ญ
 ญาเมืองคนดี”

  
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณลงนาม
3 บริษัทเอกชน ตอยอดงานวิจยั เพือ่ สุขภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทอดกฐิน ณ วัดประดูห อม
 





 

  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

งานวลัยลักษณเอ็กโป และ
ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

  
  

 





 

  
  
มวล.รวมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
จัดงานสงกรานตสบื สานประเพณีไทย รดน้ําขอพรผูส งู อายุ

  

ประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอ แผนยุทธศาสตร 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580)

  

  

พิธไี หวครู ประจําปการศึกษา 2560
 



ม.วลัยลักษณ รวมกับ จ.นครศรีธรรมราช
MOU ขับเคลือ่ นโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บา

วันภาษาไทยวลัยลักษณ 2560



 

  

  

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2560 และพบปะผูป กครอง

Walailak University Cultural Camp 2017

  
จัดงานวันมหิดล

  
ประกวดดนตรีไทยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 





 



 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 




2560

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนีร้ ะยะยาว
คาใชจายจายลวงหนา
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจาหนีร้ ะยะสัน้
เงินรับฝากระยะสัน้
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ ินไมหมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว
หนีส้ ินไมหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไมหมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
สินทรัพยสทุ ธิ
สินทรัพยสทุ ธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
องคประกอบอืน่ ของสินทรัพยสทุ ธิ/สวนทุน
รวมสินทรัพยสทุ ธิ/สวนทุน
 



หนวย : บาท
2559

231,623,771.88
44,141,807.94
2,104,485,477.73
7,071,965.41
5,205,481.99
170,611,757.65
2,563,140,262.60

179,934,180.28
39,321,999.45
2,349,355,866.48
5,573,941.62
6,033,083.48
206,797,851.45
2,787,016,922.76

13,573,385.67
174,794.52
88,923,121.12
1,996,293,985.06
6,708,767.59
43,358,307.69
2,149,032,361.65
4,712,172,624.25

33,346,862.75
274,794.52
92,774,351.82
1,751,254,510.10
6,523,441.98
46,466,119.62
1,930,640,080.79
4,717,657,003.55

71,058,570.57
2,451,836.99
11,176,748.94
84,687,156.50

122,699,217.99
3,635,498.42
17,591,658.13
143,926,374.54

73,401,737.77
6,552,376.61
79,954,114.38
164,641,270.88
4,547,531,353.37

75,275,777.82
5,138,779.36
80,414,557.18
224,340,931.72
4,493,316,071.83

1,292,959,828.78
3,245,537,608.14
9,033,916.45
4,547,531,353.37

1,134,172,804.78
3,350,220,905.85
8,922,361.20
4,493,316,071.83



 




2560

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจาการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการจัดการศึกษา
รายไดจากทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย
รายไดคา บริการรักษาพยาบาล
รายไดจากการใหบริการวิชาการและโครงการ
รายไดสนับสนุนจากหนวยวิสาหกิจ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอนื่
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจา ยบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย
คาครุภณ
ั ฑ
เงินอุดหนุน
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสนิ
คาใชจา ยอืน่
รวมคาใชจา ย
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
รายไดสงู (ต่าํ )กวาคาใชจา ยจากกิจกรรมตามปกติ
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
 





หนวย : บาท
2559

957,270,565.00
24,391,884.35
336,652,210.22
42,147,620.19
2,901,857.33
108,892,672.18
2,127,385.55
64,380,229.64
88,686,300.05
1,627,450,724.51

878,464,700.00
22,685,121.80
318,694,752.17
39,953,084.82
89,508,911.46
53,078,936.01
86,020,318.97
1,488,405,825.23

614,776,386.37
23,667,682.53
226,190,327.80
97,111,551.08
57,753,376.00
387,700,727.67
157,216,540.56
16,384,225.76
1,580,800,817.77
46,649,906.74

565,197,764.16
22,764,060.25
194,601,559.86
68,192,740.99
64,422,297.89
370,809,711.00

19,741,882.77
1,413,626,748.49
74,779,076.74

408,517.14

-

46,241,389.60

74,779,076.74

107,896,731.57

 



 
    
 
 
 
 

 








 





 


 
























 
   

   

 





 

