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สารจากอธิการบดี 
 

ผมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปีย่ม ทีจ่ะน าพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณุภาพ เป็น 
มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศที่พร้อมจะไต่ระดับขึ้นไปสู่ความ World Class University  ในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีผลงานความก้าวหน้าที่เป็นความ
ภาคภูมิใจร่วมกันหลายเรื่อง   

 
 

แนวโน้มที่ดีอันหนึ่งก็คือ การที่มีช่ือของมหาวิทยาลัยปรากฏในการจดัอันดับที่เป็นสากล  Nature Index Ranking  
2019 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562)  โดยเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ทางด้าน Physical Sciences  ส่วน
ภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences อยู่
อันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดบัท่ี 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 ของโลก  นอกจากน้ัน SCImago Institutions 
Rankings 2019  ได้จดัอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่อันดับท่ี 7 ของประเทศไทย จาก 22 มหาวทิยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 
อันดับที่ 255 ของเอเชีย และ อันดับที่ 696 ของโลก 

ปีงบประมาณ 2562 ยังเป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่ง 
สู่ความเป็นสากล  มหาวิทยาลัยไดน้ าการเรยีนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (the United Kingdom Professional Standards 
Framework) มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และจัดการเรยีนการสอนทุกวิชาภายใต้กรอบ UKPSF  พบว่า ผลการศึกษาของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการจัดการเรยีนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF นี้ ได้เกรดเฉลี่ย 
3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.53 สูงที่สุดในรอบ 2 ปี นอกจากนี้ ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561(ปีล่าสดุ) โดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย มผีลการประเมินอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
4.75 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนที่ได้รับนีสู้งสุดในรอบ 5 ปี แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จอีกก้าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณุภาพ 



ความก้าวหน้าที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วเสร็จเกือบ 
100%  โดย ณ กันยายน 2562 มีผลงานแล้วเสร็จสะสม 97.28%  คาดว่าในปี 2563 จะสามารถรับผู้ป่วยใน จ านวน 120 เตียง 
และปี 2564 ขยายเพิ่ม 419 เตียง ส่วนระยะต่อไปจะขยายให้ครบ 750 เตียงซึ่งจะกลายเป็นโรงพยาบาลศูนยข์นาดใหญ่ของภาคใต้
ตอนบน  มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละ 5 แสนคน 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีไดร้่วมแรงรว่มใจท างานอย่างหนัก เพื่อความก้าวหน้าและน า 
พามหาวิทยาลยัวลัยลักษณไ์ปสูเ่ปา้หมายความเป็นมหาวิทยาลัยแหง่คุณภาพ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศ ท่ีมีผลงานเด่น
ด้านการวิจัย และพร้อมจะไต่ระดบัขึ้นไปสู่ความ World Class University  ในอนาคต 

 

 

 

( ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ในปงีบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์มีการด าเนินงานและมีผลงานท่ีส าคญัดังนี ้

• ขับเคลื่อนงานวิจัยผ่านศูนย์ความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาประเทศ ผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศและชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแล้วจ านวน 18 
ศูนย์ โดยในปีนี ้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ (Logistics and Business Analytics Center for 
Excellence) สามารถคว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019 จากผลงาน
เรื่อง ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system) โดย ผศ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้อ านวยการ
แผนงานของโครงการวิจัยได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  

• การส่งเสริมการวิจัยตีพิมพ์  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการวิจัยตีพิมพ์อย่างเข้มข้น โดยจัด 
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ 18 ศูนย์ ท าให้มหาวิทยาลัยติดอันดับ 
topten ของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Nature Index Ranking 2019  และ  SCImago Institutions Rankings 2019   
 Nature Index Ranking 2019 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562)  ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์อยู่อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ทางด้าน Physical Sciences  ส่วนภาพรวมท่ีครอบคลุมทั้งด้าน Physical Sciences, 
Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดับที่ 685 ของ
เอเชีย และอันดับ 2113 ของโลก   
 SCImago Institutions Rankings 2019  ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่อันดับที่ 7 ของประเทศไทย 
จาก 22 มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการจัดอันดับ อันดับที่ 255 ของเอเชีย และ อันดับท่ี 696 ของโลก 

• การลดอตัราการตกออกของนักศึกษาและการรับนักศึกษาใหม่  
1. การลดอัตราการตกออกของนักศึกษา 

การลดอัตราการตกออกของนักศึกษาแรกเข้า จากเดิมที่มหาวิทยาลัยมีอัตราการพ้นสภาพโดยรวม(รวมทุก 



สาเหตุ)ของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2554 ถึงร้อยละ 25.47 และผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2559 ท าให้ปัจจุบันมีอัตราการพ้นสภาพโดยรวม(รวมทุกสาเหตุ)ของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 เหลือเพียงร้อยละ 9.53 
นอกจากน้ีหากพิจารณาตามนโยบายเรือ่งการลดการตกออกเนื่องจากผลการเรียน พบว่า จากเดิมที่มหาวิทยาลัยมีอัตราการตกออก
เนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2554 ถึงร้อยละ 10.06 และผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับ
นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2559 ท าให้ปัจจุบันมีอัตราการตกออกเนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 
เหลือเพียงร้อยละ 2.15  

2. การรับนักศึกษาใหม่มีคุณภาพสูงขึ้น 
 ผลการรับนักศึกษาใหม่จากโรงเรียนมาตรฐาน ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจากโรงเรียนมาตรฐานจ านวน 
761 คน (นักศึกษาแรกเข้า 1,748 คน)  คิดเป็นร้อยละ 43.54 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ที่มีจ านวน 904 คน(นักศึกษาแรก
เข้า 2,276 คน) คิดเป็นร้อยละ 39.72 ทั้งนี้การด าเนินงานการรับนักศึกษาใหม่จากโรงเรียนมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากปี
การศึกษา 2557 ที่มีนักศึกษาจากโรงเรียนมาตรฐานเพียงร้อยละ 12.83 เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าปีการศึกษา 2562 
พบว่าเท่ากับ 3.11 ซึ่งสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 และ 2561 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าเท่ากับ 3.00 และ 3.10 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าของนักศึกษาใหม่จากโรงเรียนมาตรฐาน พบว่าในปีการศึกษา 2562 ผล
การเรียนเฉลี่ยแรกเข้าสูงถึง 3.14 ซึ่งสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2560 และ 2561 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าเท่ากับ 2.99 และ 3.11 
ตามล าดับ 

3. การแก้ไขปัญหานักศึกษาตกค้างให้หมดในปี 2562  
เนื่องจากมีนักศึกษาตกค้างจ านวนมาก มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาท่ีมีระยะเวลา 

การศึกษาเกินแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่ามีจ านวนรวมทั้งสิ้น 279 คนจาก 13 ส านักวชิา 
และได้ก าหนดให้ทางหลักสูตรที่มีนักศึกษาในกลุ่มนี้ท าการวางแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนส าเร็จได้ภายในปีการศึกษา 2562 โดยได้ก ากับติดตามและแก้ปัญหาร่วมกันกับ
หลักสูตรในลักษณะต่างๆ เช่น ขอความร่วมมือจากส านักวิชาที่เกี่ยวข้อง (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) หรือท าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
การลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาที่ต้องเรียนเป็นล าดับต่อเนื่องกันเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยที่คุณภาพทาง
วิชาการยังคงเดิม ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มนี้ท่ีมีทั้งหมด 279 คน ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 188 คน (67.38%) คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 อีก 48 คน (17.20%) และที่เหลืออีก 42 คน (15.05%) คาดว่าจะส าเร็จภายในปีการศึกษา 
2562  

• การปฏิรูประบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้น ากรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพของ
ประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) 
ประเทศ สหราชอาณาจักรมาใช้ เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย์  และได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมและประเมนิคุณภาพการสอน ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมี
ทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น โดยก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและประเมิน
คุณภาพการสอนตามกรอบ (UKPSF) 100%  
 ปัจจุบันจัดการอบรมหลักสูตร UKPSF ให้กับอาจารย์ไปแล้วจ านวน 3 รุ่น รวม 180 คน มีอาจารย์ได้รับการรับรอง
จ านวน 52 คน นับว่ามากที่สุดในประเทศไทย เป็นระดับ Senior Fellow 11 คน และระดับ Fellow  41 คน  ซึ่งได้ด าเนินการ



ขยายผลต่อไป โดยจัดให้มีการอบรมหลักสตูร Pre-UKPSF จ านวน 4 รุ่น (รวมการอบรม Course online Pre-UKPSF Self-study
) มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 510 คน ท าให้ขณะนี้มีอาจารย์ที่ผ่านการอบรม Pre-UKPSF แล้วครบ 100% ไม่รวมผู้ที่ลาเรียน  สามารถ
จัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐาน UKPSF ทุกวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

• การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ อาคารเรียนรวม 1,3,5,6 และ 7  
ปัจจุบันได้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตฯ จัดหาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจุดเช่ือมต่อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
40 ห้อง (ระยะที่ 1 จ านวน 33 ห้อง และระยะที่สองเพิ่มเติมอีก 6 ห้อง) รวมถึงได้จัดอบรมอาจารย์เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) จ านวน 481 คน (30 หลักสูตร) จากอาจารย์ทั้งหมด 577 คน (ไม่รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อและ
อาจารย์ใกล้เกษียณอายุ) คิดเป็นร้อยละ 83.36% มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมการใช้ Smart 
Classroom 100% 

• การปรับระบบสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ”เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ”  
 เพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษามีทักษะและความช านาญในการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือข อง
ผู้ประกอบการเช่นเดียวกับนักศึกษาหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแลมหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้ปรับปรุงระบบสหกิจศึกษาจากการเข้า
ร่วมสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน เป็น 2 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 8 เดือนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงาน
กับผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายครบถ้วน และมีความช านาญในการปฏิบัติแต่ละภารกิจด้วยความมั่นใจ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ โดยได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของทุกหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

• การประหยัดงบประมาณ  
1. การประหยัดค่าไฟฟ้า  

ในปงีบประมาณ 2562 มีค่าไฟฟ้าเท่ากับ 66,736,078.70 บาท เมื่อลบค่าการใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้ และค่า 
ไฟฟ้าของอาคารสร้างใหม่ออก คงเหลือค่าไฟฟ้าที่ใช้จริงเท่ากับ 50,388,729.56 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2559 ที่มีค่า
ไฟฟ้าที่ใช้จริงเท่ากับ 57,059,922.79 บาท พบว่า ค่าไฟฟ้าที่ใช้จริงสะสมลดลง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ เท่ากับ 6,671,193.23 
บาท หรือคิดเป็น 11.69% 

2. การประหยัดค่ากระดาษ  
ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายประหยัดกระดาษ โดยน าระบบe-Office มาใช้ ท าให้ 

ค่าใช้จ่ายจากการถ่ายเอกสารลดลงมาก จากปี 2561 มหาวิทยาลัยมีค่าถ่ายเอกสารจ านวน 3,381,321.14 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2562 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายประหยัดกระดาษ โดยน าระบบe-Office มาใช้ ท าให้ค่าใช้จ่ายจากการถ่ายเอกสารลดลง
เหลือเพียง 1,785,763.57 มีค่าใช้จ่ายลดลง 1,595,557.57 คิดเป็นลดลง 47.19 % 

3. การประหยัดจากการจัดซื้อจัดจ้างต ่ากว่าราคากลาง  สามารถประหยัดงบประมาณได้ 21,530,268 บาท  
ประกอบด้วย การจัดซื ้อจัดจ้างจากงบรัฐบาลจ านวน 180 ,981,559 บาท (ราคากลาง 191,412,016 บาท) และงบรายได้ 
103,635,110 บาท (ราคากลาง 114,734,921 บาท) รวมประหยัดงบประมาณได้ทั้งหมด 29,797,018.80 บาท 

• ประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 ในปี 2562 มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบ 100% ตามแผน และยังมีเงินเหลือจ่ายท่ีสามารถน า
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจากแผนปกติได้อีกจ านวน 18,965,450 บาท  
 



• การพัฒนาระบบ e-Office  
 มหาวิทยาลัยออกระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 ก าหนดการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
ด้วยการใช้ลายมือช่ืออิเล็คทรอนิกส์ (e-Signature) มีผลการด าเนินงานดังน้ี 
 1.  การลดลงของการใช้กระดาษในส่วนของการจัดการงานด้านเอกสารในระบบ WU e-Office  (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) ในปี งบประมาณ 2562  สามารถประหยัดกระดาษได ้3,134,121  แผ่น  คิดเป็นเงินงบประมาณค่า ประหยัดลงได้ 
501,459.36 บาท 
 2.  การขับเคลื่อน นโยบาย e-Signature ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ท าให้มีการใช้งานของบุคลากรร้อยละ 100 
ทั่วทั้งองค์กร และมีการจัดท าและบริหารจัดการงานด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การสั่งการ และการอนุมัติในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ทุกขั้นตอนร้อยละ 100  ท าให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถสั่งการต่าง ๆ ได้จากทุกท่ี โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเซ็นต์แฟ้มทุกเรื่อง  ท า
ให้การบริหารงานของผู้บริหารมีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น 
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติก าหนดเป็น
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดให้ปี 2563 หน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

• การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทางการบริหารงานบุคคล ปี 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับจ านวน 63 ฉบับ จ าแนกเป็น ข้อบังคับ 8 ฉบับ ระเบียบ 9 ฉบับ และประกาศ 46 ฉบับ ซึ่ งในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-
2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทางการบริหารงานบุคคลไปแล้ว รวมจ านวน 103 ฉบับ 

• การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงปัจจุบัน มีคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 125 ราย โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 2 ราย     รองศาสตราจารย์ 34 ราย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 89 ราย 

ระยะเวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

1 ก.ค.2559 - 31 ธ.ค.2559 5 2 1 8 

ปี พ.ศ. 2560 23 7 0 30 
ปี พ.ศ. 2561  28 8 0 36 

ปี พ.ศ. 2562 (ม.ค.- ส.ค.) 33 17 1 51 
รวม 89 34 2 125 

- ทั้งนี้ระยะเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ย 6 เดือน 11.7 วัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนถึงก่อนวันที่ 1 

กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีเพียงประมาณ 120 คน ท าให้มีผู้มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว 
• การแก้ปัญหาคดีพิพาทที่ดิน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ปัญหาคดีพิพาทท่ีดินในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย จ านวน  

35 ราย ที่คั่งค้างมานับ 10 ปี โดยสามารถบังคับคดีได้แล้วทั้งหมด  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้จัดสรรที่ดินให้ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 



• ประสิทธิภาพการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ ได้ด าเนินการก่อสร้าง 
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ระยะแรกในวงเงินงบประมาณ 2,128 ล้าบบาท ระยะเวลา 30 งวด ซึ่งจากการก ากับตดิตาม
อย่างใกล้ชิด จะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างระยะที่ 2 ในปี 2563-
2564 

• การขยายการร่วมทุนกับภาคเอกชน  ในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ขยายการร่วมทุนกับภาคเอกชนหลาย 
โครงการ โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 มีโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนท่ีผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว
จ านวน 7 โครงการ ได้แก ่

1) โครงการร่วมทุนโซลารฟ์าร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2) โครงการร่วมทุนพ้ืนที่พาณิชย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3) โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
4) โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน ้า ณ สวนวลัยลักษณ์ 
5) โครงการร่วมทุนกัญชาเพ่ือเป็นยารักษาโรค 
6) โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาส านักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ 
7) โครงการร่วมทุน WU Community Center 

• การขยายแปลงปลูกไม้ผลในพื้นที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ไปทั้งหมด 1,391.5 ไร่  โดยในปีนี้ได้ 
ด าเนินการขยายแปลงปลูกไม้ผล ประกอบด้วย ทุเรียน 250 ไร่ มังคุด 180 ไร่ สละ 180 ไร่ มะพร้าวน ้าหอม 150 ไร่   ไม้ผล 11 
ชนิด 131.5 ไร่ ขนุน 200 ไร่ และแปลงวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช (ระยะสั้น) 100 ไร่ 

• การช่วยเหลือชุมชนผ่านโครงการของจังหวัด  ในปี 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 98.2946  
ล้านบาท (ต้ังงบประมาณไว้ 103 ล้านบาท) ในการปรับปรุงถนน 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยจากทาง
แยกถนนสาย 401 ถึงประตูเข้ามหาวิทยาลัย สายที่ 2 ถนนจากวัดสโมสรถึงมหาวิทยาลัย และสายที่ 3 ถนนจากโรงเรียนวัดทุ่งชน
ถึง อบต.ไทยบุรี เพื่อท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก 
 
 

......................................................... 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  

พระราชทานชื่อว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”      
อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                      

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535   

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University  
ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  

มีการจัดภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี ร่มรื่น เขียวสะอาด ปราศจากมลพิษ  
 

 
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ตรา  
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อัญเชิญตราพระนามอักษรย่อ “จภ” 
ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร “จ” เป็นสีแสด และ
อักษร “ภ” เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วงรองรับ และมีแพรแถบพื้นสีขาวขอบ
สีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วงค าว่า “มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์” ประดับอยู่ภายในแพรแถบ 

สี แสด-ม่วง    
สีแสด  สีประจ าวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์         

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
สีม่วง   สีประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจ าพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช-เปรียญ) เจ้าอาวาสวัด        

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ท่าโพธิ์วรวิหารและผู้อ านวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานี (ในสมัยรัชกาลที่ 
5) ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของภาคใต้ 

ต้นไม้ ประดู ่(Pterocarpus indicus Willd) ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ นิยมปลูกให้ร่มเงา ใน
เมืองนครศรีธรรมราชเคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมืองซึ่งรู้จักกันในนาม “ศาลาประดู่หก” 
 
ปณิธาน 

 มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บ ารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความ
เรืองปัญญาและคุณธรรม  เอ้ืออ านวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง 
“คนดีและคนเก่ง” โดยเน้น 

1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย  รู้รอบ  และมีทัศนะ
ที่กว้างไกล 

2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาท่ีศึกษาลึกซึ้งและ
ประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถด ารงชีวิตและด ารงอยู่ใน
สังคมได้ดี 
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❖ วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้   

เป็นหลักในถิ่น   เป็นเลิศสู่สากล 

❖ พันธกิจก่อตั้ง  
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคใต้และของประเทศ 
 2.  ด าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า  
การวิจัยและพัฒนา  การทดสอบ  การส ารวจ  รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสม   เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
 4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในอนาคต  

❖ พันธกิจยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการด าเนินงานตามพันธกิจที่
ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการ
เปลี ่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้
ความส าคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการท างานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  

❖ ค่านิยมร่วม 
  W A L A I L A K   

ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
W – Wisdom หมายถึง มุ่งสู่ปัญญา 
A – Advancement หมายถึง ล ้าหน้าสร้างสิ่งใหม่ 
L – Loyalty หมายถึง มอบใจให้องค์กร 

  A – Altruism หมายถึง เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
  I – Integrity หมายถึง ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ 
  L – Lean หมายถึง กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า 
  A – Accountability หมายถึง ตรวจตราความรับผิดชอบ 
  K – Knowledge Sharing หมายถึง ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน 
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❖ อัตลักษณ์ 
  บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ   อุตสาหะสู้งาน   

เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 
 
❖ ยุทธศาสตร์ 20 ปี    

➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือมุ่ง

สู่ความเป็นสากล  
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข                                     
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย                               
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื ่อเพิ ่มศักยภาพ และ

ความสามารถในการแข่งขัน  
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะ

ของประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้  
➢ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ  

 

 เป้าหมายสูงสุด    
“มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบช้ันน าของประเทศ” 
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การบริหารงาน 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
 
 

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ 
 
 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (อธิการบดี) 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
 

  

   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายนนทพล นิ่มสมบุญ 
ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล 
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆษิต 
นายบุญชู ประสพกิจถาวร 

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
นายธีระชัย เชมนะสิริ 

      นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ 
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ 
นายรุจาธิตย์ สุชาโต 
 

  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์   
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย    
 

  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร   
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 



12 
 

 
 
 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ ์สุขสอาด 
 (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 

 
 

 
 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ 
 (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  ธำรงธัญวงศ์ 
 

รองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด   ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรยีนการสอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรญั  บุญกาญจน ์   ฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี   ฝ่ายบรหิาร 
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์    ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพฒันา 
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์    ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลโิภชน์   ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด   ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ ์   ฝ่ายบรหิาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม   ฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธญัญา ดว้งอินทร์   ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ   ฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์นรากร  สุวรรณโชต ิ    ฝ่ายส่งเสรมิกีฬา 
นายจารุ คัตตพันธ์     ฝ่ายบรหิารโครงการก่อสร้าง 
พันตำรวจเอก ประสิทธ์ิ เผ่าชู    ฝ่ายกฏหมาย 
นาย สมพร  ศลิป์สุวรรณ ์     ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
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คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร. จรีเกียรติ  อภิบุณโยภาส  สำนักวิชาการจัดการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ ทิพย์ศรีนิมิต   สำนักวิชาศิลปศาสตร ์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร    สำนักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต ์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต ์   สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพนัธุ์  เพชรช่วย  สำนักวิชาแพทยศาสตร ์
อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์    สำนักวิชาเภสัชศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จติรบรรจง  ตั้งปอง   สำนักวิชาสหเวชศาสตร ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ  ธำรงธัญวงศ ์   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  เจริญสุธาสิน ี   สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์  
ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  ขจิตวชิยานุกูล   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
รองศาสตราจารย์ ดร.พลูพงษ ์ บุญพราหมณ ์   สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กจิชัย  จิตขจรวานิช   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาต ิ
ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายสัตวแพทย์ สุวิชัย  โรจนเสถียร วิทยาลัยสตัวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณ ี    วิทยาลัยนานาชาต ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย   บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บางรักษ์   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์     ศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ศิวนาถ  นันทพิชัย   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสรฐิ ระฆังทอง   ศูนย์บริการการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสด ี   ศูนย์บริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์   ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต   ศูนย์กิจการนานาชาต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธ์ิ  หิรัญสาย   ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป ์   ศูนย์บริหารทรัพยส์ิน 
นาย อุทัย  แกล้วกล้า     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง   อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารยส์ุธีระ  ทองขาว     อุทยานพฤกษศาสตร ์
อาจารย์ นายแพทย์ ธีระพันธ์  สงนุ้ย   ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์  คุม้ฮิ้น   สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว  สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาต ิ   อาศรมวัฒนธรรมวลยัลักษณ ์
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หัวหน้า 
นายบรรจงวิทย ์ ยิ่งยงค ์     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางปรีดา  โชติช่วง     หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางจุฑารัตน์  ธานีรตัน ์     ส่วนการเงินและบัญชี 
นาง สมพร  บุญเกียรตเิดชากุล    ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
นายปิยวัชน ์ คงอินทร์     ส่วนกิจการนักศึกษา 
นางสาวจิตตนา  หนณูะ     ส่วนสื่อสารองค์กร 
อาจารย์ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย ์    ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์
นายพิพัฒน์พันธุ ์ สุวรรณอักษร    ส่วนพัสด ุ
นายสิทธิชัย  พนิตอังกูร     ส่วนอำนวยการและสารบรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ ์   ส่วนอาคารสถานท่ี 
นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์     หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช     ส่วนนิติการ 
นาย พิพัฒน ์ ปุเต๊ะ     ส่วนบริการกลาง 
นายอุทัย  แกล้วกล้า     ส่วนภูมสิถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย     โครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว 
นายไพรวลัย์  เกิดทองม ี     โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการระบบบำบัดน้ำเสีย  

              ขยะอันตรายและขยะทั่วไป   
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รายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 
มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผ่านกลไกศูนย์ความเป็น
เลิศและชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง 

 
ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแล้วจ านวน 18 ศูนย์   โดยในปีนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ 

โลจิสติกส์และธุรกิจ (Logistics and Business Analytics Center for Excellence) สามารถคว้ารางวัล Bronze 
Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019 จากผลงานเรื่อง ระบบการจัดการขนส่ง
รถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system) โดย ผศ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้อ านวยการแผนงาน
ของโครงการวิจัยได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนภายในเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให้แก่คณาจารย์รวมทั้ง สิ ้น 148 
โครงการ ประกอบด้วย การจัดสรรทุนวิจัยแก่กลุ ่มส านักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่ม
สังคมศาสตร์ จ านวน 99 โครงการ และกลุ่มส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 49 โครงการ  
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มหาวิทยาลัยได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการส าคัญๆ ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 23 โครงการ ดังนี้ 

• ด้านอาชีพ จ านวน 10 โครงการ อาทิ โครงการการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวด 
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา 
โครงการส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าพื ้นเมืองอ าเภอท่าศาลา โครงการออกแบบ
เครื่องกลึงไม้ส าหรับการผลิตกรงนกและผลิตภัณฑ์ไม้  โครงการยกระดับสินค้าอาหารทะเลชุมชนในถุ้ง อ า เภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และโครงการจัดการต้นทุนการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ บ้านแหลมโฮมสเตย์  เป็นต้น 

• ด้านสุขภาพ  จ านวน 5 โครงการ อาทิ โครงการใช้สมุนไพรเพื่อใช้แก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน 
(สมุนไพรไล่ยุง)  โครงการท่าสูงบนชุมชนต้นแบบสุขภาวะ  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สร้างเมืองสุขภาพราย
รอบมหาวิทยาลัย โครงการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการวลัย
ลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model : Smart and smile city) : การจัดการแข่งขันฟุตบอล
ชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019  

• ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล บ้านในถุ้งโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

• ด้านการศึกษา จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม่ ปีที่ 2  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชุมชนบ้านในถุ้ง 
และบ้านแหลม  โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่  

• ด้านสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประยุกต์ใช้ระบบAugmented 
Reality เพ่ือจ าลองเมืองโบราณโมคลาน  โครงการวางแผนพัฒนาเมืองท่าศาลา City Management      โครงการ
คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน : ชุมชนบ้านสระบัว อ าเภอท่าศาลา  
 
มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก 
ด าเนินการผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ (เป็นโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมจ านวน 13 โครงการ) นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยที่
ด าเนินการผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 25 โครงการ และโครงการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ด าเนินการผ่านทางศูนย์บริการวิชาการจ านวน 24 โครงการ  
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มีโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนังตามแนวพระราชด าริ  ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 ได้แก่ โครงการปลูกต้นชกเพื่อเสริมรายได้และฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนต้นน ้าปากพนัง  โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  นอกจากนี้ มีการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนองการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน ้าปากพนังร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้ค าปรึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้มโอให้กับเกษตรกรสวนส้มโอบ้านแสงวิมานโดย
อาจารย์จากส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  และมีการประสานความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนังร่วมกับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลหลังพ้ืนที่ประสบภัย
พิบัติพายุปาบึก ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง และชุมชนบ้านเขาวัง อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการรวม 12 โครงการ อาทิ  

• ชุดโครงการ การสร้างเครือข่ายการประเมินระบบนิเวศทางน ้าและการเฝ้าระวังคุณภาพน ้า 
บริเวณลุ่มน ้าปากพนังอย่างมีส่วนร่วมระดับชุมชน 

• ชุดโครงการ แบบจ าลองคณิตศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือวัดทางอุทกวิทยาเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

• ชุดโครงการ นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนและบริการจัดการทรัพยากร
น ้าในลุ่มน ้าปากพนัง 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื ้นฐานของประเทศ ตามแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ 1 โครงการ คือ 
โครงการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง 
 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้ และการให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ  

• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) สาขาการ
บริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)   
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• การสัมมนาเรื ่อง “OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม” ภายใต้
โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน” 
เพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 

•  โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียน “Coding at School Project” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

•  การสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” เพ่ือให้ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
กัญชาตามมาตรฐาน GACP มีระบบการปลูกและการดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

• จัดประชุมแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้เพื ่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัทเบทาโกรและเครือข่ายคณะปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์
รวม (HAB Social Lab)  

• เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการผ่านสื่อ ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ รายการโทรทัศน์วลัย
ลักษณ์  สู่สังคม รายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ เป็นต้น 

 
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการท านุบ ารุง รักษาและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ รวมถึง
ส่งเสริมความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ได้มีการด าเนินงานภารกิจส าคัญๆ และมีผลงานเด่นดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาวิจัยโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการชุดวิจัยโบราณสถานตุมปังซึ ่งประกอบไปด้วย  6 
โครงการวิจัยย่อยคือ  

• โครงการศึกษาอายุสมัยของโบราณสถานตุมปังโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

• โครงการศึกษาวิจัยโครงสร้างสันนิษฐานโบราณสถานตุมปัง  

• โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโบราณสถานตุมปังกับโบราณวัตถุ  

• โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของแหล่งโบราณสถานตุมปังกับละอองเรณูในชั้นดิน  

• โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของโบราณสถานตุมปังกับระบบความเชื่อ  

• โครงการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบแหล่งโบราณสถานตุมปังกับแหล่งโบราณสถานอื่น ๆ  
2) น าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนรู้ เยี่ยมชมโบราณสถาน คือ Application AR Tumpung 

พร้อมให้บริการความรู้และน าชมโบราณสถานตุมปังตามอัธยาศัย ในอนาคตจะด าเนินการน าผลการสรุปจากชุด
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โครงการวิจัยย่อยศึกษาโครงสร้างสันนิษฐานโบราณสถานตุมปัง ไปจัดท าเป็นโมเดลจ าลอง และจะประสานความ
ร่วมมือกับส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ในการด าเนินการพัฒนาต่อยอดสู่การน าไปจัดท าสื่อสารสนเทศน าชม
โบราณสถานตุมปังด้วย Application ภาพเสมือนจริง จ าลองภาพอาคารแหล่งโบราณสถานตุมปัง เพื่อการสร้าง
ความน่าสนใจในการชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปังต่อไปในอนาคต 

3) การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานผ่านทางอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ บูรณาการร่วมกับส านักวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อมุ่งพัฒนาและยกมาตรฐานทักษะผลงานของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม อีกท้ังเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น น าไปสู่
การสืบทอดให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป  

4) จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยหรือพฒันาประเทศ ได้แก่  

• อบรมยุวมัคกุเทศก์น าชมโบราณสถานตุมปังเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน 

• โครงการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Far Eastern University ร่วมกับ
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

• ค่ายนานาชาติเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาชายฝั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

• โครงการศึกษาสมุนไพรในวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 

• โครงการประวัติศาสตร์และมรดกไทยเพ่ือการท่องเที่ยว ร่วมกับส านักวิชาการจัดการ 

• ระบบสารสนเทศผ้าทอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

• โครงการศึกษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม "หลาดหน้าวัดพระมหาธาตุ“ ร่วมกับส านักวิชารัฐศาสตร์ 

• การปรับตัวสู่ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมด้านจิตอาสาและการครองชีวิตโดยใช้หลักศาสนา ร่วมกับ
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

• งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมร่วมกับส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

• โครงการถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลมรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ร่วมกับส านักวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

• โครงการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
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 5) จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2562 ภายใต้แนวคิด 
“วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีนักศึกษา 200 คน แบ่งเป็นเยาวชนไทย 70 คนและเยาวชนต่างชาติ 130 คน จาก 
26 ประเทศท่ัวโลกเข้าร่วม  

 
มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาที่
เน้นการท าวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
อาเซียนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “บาติกยอกยาการ์
ตากับการประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป (ค.ศ. 1998-2017)” และเรื่อง “การผลิตซ ้า
ความเป็นไทยในรัฐ กลันตัน ประเทศมาเลเซีย”  

โครงร่างวิทยานิพนธ์จ านวน 4 เรื่อง ระดับปริญญาโท 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "การก่อรูปของอัตลักษณ์ 
“ผู้ชายโพกผ้า” ผ่านผ้าสาระบั่นของผู้ชายมุสลิมไทยในเขตภาคกลาง"  และเรื่อง "ภาพยนตร์แนวอิสลามใน
อินโดนีเซีย ทศวรรษ 1980 - 2010" และระดับปริญญาเอก 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "บทบาทของท้องถิ่นกับการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรม  ในการผลักดันแหล่งที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นมรดกโลก:กรณีพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช"  และเรื่อง "พุทธพาณิชย์:  เกจิอ.กับกระบวนการสร้างความนิยมพระเครื่องจากไทยสู่สิงคโปร์"  

 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนในการท างานวิจัยและการเขียนต ารา  รวมถึงปรับปรุงกลไก
การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 1) สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ รวมทั้งสิ้น 148 โครงการ 
งบประมาณรวม 9,928,605 บาท โดยจ าแนกเป็นทุนวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์ซึ่ง
ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจ านวน 99 โครงการ และทุนวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งด าเนินการ
โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพอีกจ านวน 49 โครงการ 

2)  การสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและเป็นช่องทางในการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้
น าความรู้ความเชี ่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ 
ตลอดจนผลักดันให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับเพ่ือการสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 3 
ฉบับ ได้แก่ 1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง จ านวน
ของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book chapter) และกรณีศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561  
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3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื ่อง วันที่แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ทั้งนี้ 
ขณะนี้มีคณาจารย์อยู่ระหว่างยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติมจ านวน 12 ราย 
 
มหาวิทยาลัยเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยผ่านสถานวิจัย 

ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการวิจัยผ่านสถานวิจัยแทน สภานักวิจัย ตามประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ 
เรื ่อง หัวหน้าสถานวิจัย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ให้แต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัยที่คณะกรรมการส านักวิชา
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ และมีวาระการด ารงต าแหน่ง  4 ปี   

 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้างผ่าน
วารสาร ฐานข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทยุคสมัย  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นน าระดับโลก Nature Index  
Ranking 2019 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562)  ให้อยู่อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ทางด้าน 
Physical Sciences  ส่วนภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ 
Earth & Environmental Sciences อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดับที่ 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 
ของโลก  การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการพิจารณาผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตีพิมพ์ใน 82 วารสารชั้นน าของ
โลก และเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา รวบรวมจากสถิติบทความทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ที่ตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก ใน 4 กลุ่มวิจัย ได้แก่ Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ 
Earth & Environmental Sciences 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Rankings (SIR) ให้อยู่ใน
อันดับที่ 7 ของประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ และอยู่ในอันดับที่ 255 ของเอเชีย และ
อันดับที่ 696 ของโลก โดย SIR ได้เริ่มจัดอันดับองค์กรด้านการวิจัยทั่วโลกตั้งแต่ปี 2009 – ปัจจุบัน โดยพิจารณา
จาก 3 องค์ประกอบ คือ การวิจัย (Research) 50%, นวัตกรรม (Innovation) 30% และสังคม (Societal) 20% 
รวม 13 ตัวชี้วัด ซึ่งในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา      มีองค์กรด้านการวิจัยไทยติดอันดับจ านวน 17-24 องค์กร แต่ไม่เคย
ปรากฎชื่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนในปี 2018  เป็นครั้งแรกท่ีปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน
องค์กรที่ติดอันดับด้านการวิจัย โดยเป็นอันดับที่ 27 ของไทยและเป็นอันดับที่ 714 ของโลก และในปี 2019 
มหาวิทยาลัยก็ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งปี 2562 มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI Web 
of Science และฐานข้อมูล Scopus รวมทั้งสิ้น 205 เรื่อง โดยเป็นบทความในกลุ่มส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีจ านวน 94 เรื่อง  กลุ่มส านักวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จ านวน 17 เรื่อง และกลุ่มส านักวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพอีกจ านวน 94 เรื่อง ซึ่งจ านวนบทความตีพิมพ์ดังกล่าวมีจ านวน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 50 บทความ และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีการเผยแพร่บทความ
ทะลุ 200 บทความอีกด้วย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่งานวิจัยผ่านฐานข้อมูลนานาชาติมากกว่า 200 
บทความต่อปีอย่างต่อเนื ่อง จะส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน Times Higher Education World 
University Rankings และ QS World University Rankings 2019 ต่อไป นอกจากนี้ คณาจารย์ยังมีบทความ
วิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติอีกจ านวน 117 บทความ (เป็นบทความในกลุ่มส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ านวน 35 เรื ่อง กลุ ่มส านักวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จ านวน 27 เรื ่อง และกลุ ่มส านักวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพอีกจ านวน 55 เรื่อง) 
 
มหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานนวัตกรรม โดย
มีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกประสาน 

1) ผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์  มีจ านวน 
26 โครงการ ได้แก่  

• โครงการพัฒนาผลต่อสุขภาพของน ้าส้มจาก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้าส้มจากอัดเม็ด 

• โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยชุมชนฐานรากในลักษณะเชิงพ้ืนที่เขตภาคใต้ตอนบน 

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ของกลุ ่มผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจผ้าบาติก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

• พัฒนาระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้าเสียโรงงานบีบน ้ามันปาล์ม (POME) ร่วมกับกาก
ตะกอนปาล์ม 

• การพัฒนาระบบเกษตรแม่นย าส าหรับมังคุดมาตรฐานส่งออกด้วยระบบ IoT 

• การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบลักษณะทนแล้งในปาล์มน ้ามัน ต่อเนื่องระยะที่ 2 
(โครงการระยะเวลา 2 ปี ปี61 และ 62) 

• การออกแบบและพัฒนาระบบสร้างตัวตนเสมือนส าหรับการขายเสื้อผ้าสตรีบนระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใต้แบบก้อนส าเร็จรูป 

• การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน ้ามันปาล์มดิบเกรดAด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง 

• โครงการการปรับปรุงและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekObot รุ่น 
Knockdown 
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• โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองภาวะพ่องเอนไซม์ G6PD 

• โครงการฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกสุกของกล้วยหอมทองในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์
ในกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน 

• โครงการการพัฒนาเครื่องต้นแบบการแยกสปอร์ของราจากเม็ดข้าวด้วยเทคโนโลยีไซโคลนและ
พลังงานไมโครเวฟ 

• โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมจากกระจูดให้มีกลิ่นหอมและปราศจากเชื้อราเพื่อเป็น
สินค้า Premium OTOP ของอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• โครงการการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที ่ยวขุนทะเลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์โดย นวัตกรรม 4.0 

• โครงการการพัฒนาท่องเที่ยววิถีปากพนังโดยนวัตกรรม 4.0 สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์
แบบ 

• โครงสร้างพัฒนาน ้าพุร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่สู่การเป็น High Value Services 

• โครงการการส่งเสริมศักยภาพเครื่อข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลานสกาบนเส้นทาง 4015 โดยใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) 

• โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอลานสกาสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 

• โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดเนินธัมมัง ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ๋ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP 

• โครงการการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์เพื่อยกระดับรูปแบบภูมิปัญญชาผลิตภัณฑ์น ้าผึ้งและผ้า
บาติกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้ายกพุมเรียงเข้าสู่สิ้นค้า Premium OTOP 

• โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุราษฎร์ธานี -
เขื่อนรัชชประภาผ่านสื่อการตลาดแบบดิจิตอล 

• โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบริหารงานบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าเนินมวง 
ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก็บรักษาสายพันธุ์แบคทีเรียโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือ
น ามาใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์ซินไบโอติคท่ียั่งยืน 
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• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก็บรักษาสายพันธุ์แบคทีเรียโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือ
น ามาใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์ซินไบโอติคที่ยั่งยืน 

2) ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร  มีจ านวน 6 
เรื่อง คือ 

• เครื่องยิงลูกเทนนิส  

• ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงส าหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบค  

• สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น ้าตาลกลูโคส 

• ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้น  

• เทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพ่ือลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์
ทุติยภูม ิ

• มิเตอร์วัดความชื้นในไม้ยางพาราแบบต้านทาน 
3) สร้างทักษะของนวัตกรผ่านการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ โดย

การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมเป็นฐาน เชื่อมโยง
ผู้ประกอบการที่      จดทะเบียนบริษัท ให้สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่ง
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง โดยมีบัณฑิต นักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมผ่านกิจกรรมที่ด าเนินการ 
27 กิจกรรมรวม 2,276 ราย อาทิ โครงการ Startup Boot camp โครงการ Walailak Coaching Camp การ
ประกวด pitching โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) Idea Challenge การแข่งขัน Research 
Gap Fund เป็นต้น 

4) พัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยไดพั้ฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและบุคคลทั่วไปให้
เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมเป็นฐานผ่านทางโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ 
(TBI) รวม     19 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการทั่วไป 15 ราย นักศึกษา 3 ราย และศิษย์เก่า 1 ราย อาทิ โครงการ
แกง ไตปลากึ่งส าเร็จรูป  โครงการมังคุดคัด มังกัสโต้ วิสาหกิจชุมชนปลาใส่อวนแม่แกวดสูตรโบราณ ร้านค้าน ้าพริก
จากเห็ด โอทอป ปลาลังตีบ เป็นต้น 
 5) เชื่อมโยงผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท ให้สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และแหล่งทุนสนับสนุน เพ่ือพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง ผ่านโครงการ Talent Mobility , ITAP , IRTC ,
ศภ.10 และโครงการ สสว. รวม 27 ราย 
 6) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน
ในเชิงพาณิชย์ กับบริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จ ากัด โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยโครงการ "การพัฒนา
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ระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้าเสียโรงงานบีบน ้ามันปาล์ม (POME) ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม" เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนากลไกการส่งเสริมและก ากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื ่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  โดยจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับดีมาก ถือเป็น 
“ความส าเร็จอีกก้าวหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ที่สามารถพัฒนาจนก้าว
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ จากสถิติผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 
2557 ที่อยู่ในระดับดี(คะแนน 4.11) ปี 2558 อยู่ระดับดี(คะแนน 4.42 ) ปี 2559 อยู่ระดับดีมาก(คะแนน 4.64) 
และปี 2560 อยู่ระดับดีมาก (คะแนน 4.66)  

มหาวิทยาลัยส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ ซึ่งได้มีการตรวจสอบ
ระบบงานที่ส าคัญหลายระบบ ได้แก่ ระบบงานการเงินและบัญชีของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ระบบจัดซื้อจัดจ้างของส่วนบริการกลางและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตรวจสอบระบบเงินส ารอง
จ่ายของมหาวิทยาลัย  ตรวจสอบระบบพัสดุการบริหารสัญญา การควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้
อย่างทันการและสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตาม
คู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย และมีแผนบริหารความ
เสี่ยงเป็นเครื่องมือแนวทางในการด าเนินการซึ่งแผนดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิมตามความเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณ์ความเสี่ยงใน 2 ลักษณะ คือ  

  1) การบริหารความเสี่ยงตามแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต  จ านวน 4 แผน คือ 
แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนบริหารจัดการเหตุการณ์เหตุการณ์ก่อการรา้ย
หรือก่อความไม่สงบ และแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  เป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามระบบปกติที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณ์ปกติ  จากการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องท าให้ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีระดับความเสี่ยงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับปี 2560 และ 2561 กรณีที่เห็นได้ชัดเจน คือ การด าเนินการตามแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย ท าให้
ในช่วงที่พายุโซนร้อนปาบึกพัดผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  3 – 5 มกราคม 2562 มีพายุ ลมแรง ฝนตก
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หนัก มีปริมาณฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตร ท าให้หลายพ้ืนที่ประสบกับสภาวะบ้านเรือนพังเสียหายจากลม และน ้า
ท่วมขัง ซึ่งจากการด าเนินการตามแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยที่ก าหนดขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยรอดพ้นจาก
สภาวะน ้าท่วมดังกล่าวได้  ซึ ่งนอกจากมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ร ับความเสียหายแล้ว ยังเป็นโอกาสที ่ท าให้
มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอย่างเต็มที่อีกด้วย  ทั้งนี้ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง  
9 มาตรฐานด้วย 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ยุคของการเร่งรัดการเปลี ่ยนแปลง โดยค านึงถึงความเที ่ยงตรงของตัวชี ้ว ัดในการวัด  ซึ ่งได้ท าการทบทวน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยน าผลการด าเนินงานในปี 2561 มาพิจารณาร่วมกับนโยบายการ
พัฒนาและประเด็นมุ่งเน้นของผ่ายบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการทบทวนเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหาร
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  ให้สะท้อนผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรียบร้อยแล้ว  

มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารบุคคล
สมัยใหม่ และส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง และมีความสุขในการท างาน  โดยได้ด าเนินการ
รวม 63 ฉบับ จ าแนกเป็น ข้อบังคับ 8 ฉบับ ระเบียบ 9 ฉบับ และประกาศ 46 ฉบับ  อาทิ ประกาศการบริหารงาน
บุคคลพนักงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพ
ต าราหรือหนังสือ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 2562  ประกาศก าหนด
เกณฑ์การมาสายของพนักงานและลูกจ้าง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการกับพนักงานผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนประจ าปี  
2562 เป็นต้น 

 
 
 



29 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพ่ือสนองนโยบาย Smart University  
โดยได้แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการและจัดท าข้อเสนอเพื่อการว่าจ้างพัฒนาระบบ HRIS งานบุคคลทั้งระบบ คาด
ว่าใช้เวลาด าเนินการ 2 ปี พร้อมทั้งได้น าระบบรับสมัครออนไลน์มาใช้ และปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ให้
กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ  โดยได้ปรับปรุงข้อบังคับแล้วเสร็จ  
และประกาศใช้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งบริหารจัดการ และเสนอแต่งตั้งหัวหน้า
งานแล้วเสร็จ รวมจ านวนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานสูงขึ้นท้ังสิ้น 38 ราย 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร ได้จัดกิจกรรมรวม 28 โครงการ  
อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สร้างสุข และหลักสูตรสายใยผูกพันรักม่ัน
องค์กร เป็นต้น 
 
มหาวิทยาลัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

 โครงการ 5 ส ตามนโยบายของอธิการบดีที่เล็งเห็นว่า เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการ
หน่วยงานในทุกระดับ เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ท า
ให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการผลิตที่ดี มีสุขภาพดี จึงให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ขับเคลื่อนระบบ 5 ส อย่างจริงจังและให้น าผลคะแนนการตรวจประเมินพื้นที่ของหน่วยงานมาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย  ส าหรับผลการประเมินประจ าปี 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.81 โดยมีหน่วยงานที่มีผลประเมินในระดับดีเยี่ยม(5 คะแนนเต็ม) จ าน วน 15 
หน่วยงาน และระดับดีเด่น( 4.75-4.99 คะแนน) จ านวน 26 หน่วยงาน ระดับดีมาก(4.50-4.74 คะแนน) 3 
หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่มีผลประเมินต ่ากว่า 4.50 คะแนนจ านวน 7 หน่วยงาน 

การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและชื่นชมคุณค่าบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมในรอบปีท่ีผ่านมา อาทิ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 โดย มีการท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จัดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายในปัจจุบัน” โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต ่ากว่าสายสะพายประจ าปี 2561 การมอบ
โล่เชิดชูเกียรติชื่นชมคุณค่าบุคลากร เพื่อประกาศเกียรติคุณและคุณงามความดี ประกอบด้วย โล่เชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย จ านวน 8 ราย ด้านการบริการวิชาการ
จ านวน 5 ราย ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 ราย เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 



30 
 

25 ปี จ านวน 19 ราย โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นจ านวน 3 ราย โล่เชิดชูเกียรติชุมชนต้นแบบหลักในถิ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 10 ราย และโล่เชิดชูเกียรติปราชญ์ไทยภาคใต้ จ านวน 3 ราย นอกจากนี้ ได้
จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่า พบ ศิษย์ปัจจุบัน และผู้บริ หารมวล. 
หัวหน้าส่วนราชการนครศรีธรรมราช พบ สื่อมวลชนอีกด้วย 

กิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างพลังความสามัคคี  มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
สร้างความรักความสามัคคีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน  อาทิ โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบปีที่ 2 เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่
สมาชิกในชุมชน โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
บูรณาการ "ท่าศาลาเมืองน่าอยู่" โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพโดยได้จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ออก
ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างสังคมสุขภาพโดย
ให้บริการตรวจสิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพ ให้ประชาชนในชุมชนบ้านหาร ต าบล ไทยบุรี โครงการอบรมและ
ให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ออกแบบศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดท่าสูง กิจกรรมเภสัช
สัญจร ณ ชุมชนวัดโคกเหล็ก มัสยิดชุมชมสาธิต มวล. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจ าบ้านและการ
ดูแลตู้ยาประจ าบ้าน เป็นต้น 

กิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  ในรอบปีงบประมาณ 
2562 มีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก อาทิ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์และอ าเภอท่าศาลา   ในกิจกรรมส่งเสริมการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก “พบรัก วาเลนไทน์
เดย์ @วลัยลักษณ์ รักเหลือเกิน” ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรมการจังหวัด โดยมีผู้บริหารระดับจังหวัดและ
ระดับเขต/ภาค ในพื้นที่"นครศรีธรรมราช" ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเข้าร่วม  ในวันที่ 23-24 
พฤษภาคม 2562 จัดงาน Walailak Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Smart University” เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ 
27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการ เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ น าสินค้ามาแสดงและจ าหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล แก่
พี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3เมษายน 2562 กิจกรรมทอดกฐิน
สามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

จัดตั้งศูนย์อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก  สืบเนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึกเคลื่อนขึ้นฝั่ง
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  ท าให้เกิดฝนตกหนัก น ้าท่วมฉับพลันและ
น ้าป่าไหลหลาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ จัดตั้งศูนย์อพยพ
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และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึกขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่หลัก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก มหาวิทยาลัยจะเปิด
อาคารต่างๆ ภายในศูนย์กีฬาและสุขภาพ เป็นศูนย์อพยพเพ่ือรองรับประชาชนผู้ประสบภัย โดยสามารถรองรับคน
ได้ประมาณ 5,000 คน ส่วนที่ 2 จะเป็นแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย การจัดตั้งโรงครัว  
การจัดตั้งศูนย์บรรจุถุงยังชีพ การจัดหน่วยประสานงานอาสาสมัครโดยมีนักศึกษาอาสาสมัคร บุคลากร รวมถึง
บุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เข้าร่วม และการเตรียมหน่วยให้บริการยาและเวชภัณฑ์  ซึ่งการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ 

นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือชุมชนผ่านโครงการของจังหวัด โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจ านวน 98.2946 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงถนน 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 ถนนทางเข้า
มหาวิทยาลัยจากทางแยกถนนสาย 401 ถึงประตูเข้ามหาวิทยาลัย สายที่ 2 ถนนจากวัดสโมสรถึงมหาวิทยาลัย 
และสายที่ 3 ถนนจากโรงเรียนวัด ทุ่งชนถึง อบต.ไทยบุรี ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในพ้ืนที่ซึ่ง
สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 
 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อน าไปสู่การเป็น paperless office  

 1) พัฒนาระบบ e-Signature เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University ด้วยการพัฒนาระบบจัดการงาน
และระบบบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ในการอนุมัติ สั่งการ ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน และการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้วิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) แทนการติดต่อด้วยการท า
เป็นหนังสือหรือเอกสารหลักฐานหรือการใช้ตราประทับต่างๆ  โดยในระยะแรกจะใช้ระบบ WU eOffice รองรับ
ระเบียบสารสารบรรณในส่วนของการใช้ e-Signature และได้ก าหนดระเบียบสารบรรณให้มีการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ก าหนดในระเบียบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนตามพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ผลการด าเนินงานท าให้มีการใช้กระดาษในส่วนของการจัดการงานด้านเอกสารใน
ระบบ WU e-Office ลดลง สามารถประหยัดกระดาษได้ 3,134,121 แผ่น คิดเป็นเง ินที่  ประหยัดลงได้ 
501,459.36 บาท 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการแบบ Smart University โดยศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมแล้วเสร็จ 10 ระบบ ได้แก่ 

1.ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ตามกรอบ UKPSF 
2. ระบบ TQF ตามกรอบ UKPSF (ระยะที่ 1) 
3. ระบบประเมินพนักงานสายวิชาการตามเกณฑ์ประเมินใหม่ (Module ส าหรับอาจารย์) 
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4. ระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset” 
5. ระบบ e-Services ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โมดูลมอบหมายงานส าหรับ Help Desk 
6. โปรแกรม Check in งานวลัยลักษณ์เดย์ 
7.ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
8.เว็บไซต์งาน WUNCA ครั้งที่ 39 และด าเนินงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
9.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์หน่วยงานที่รองรับการท า Webometrics และ Green University 
10. ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน IMT-GT Vasity Carnival  
 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการใช้จ ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว  
โดยเฉพาะการใช้งบลงทุน รวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

การเพิ ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส  มีการประกาศนโยบายการก ากับการใช้งบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้รายการรายจ่ายลงทุนจะต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ยกเว้นรายการสิ่งก่อสร้างให้เบิกจ่ายตามงวดงาน ส่วนรายจ่ายงบด าเนินงานจะต้อง

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3  

ส าหรับประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 พบว่า หน่วยงานได้ส่งใบขอซื้อ/จ้างครบ 100% 

และส่วนพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบ 100% โดยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1,083,736,259 บาท คิด

เป็น 98.96% และมีเงินคงเหลือ 1.04% (11,396,741.00 บาท)  

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 จ าแนก
ตามประเภท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

รวม 
งบด าเนินการ งบลงทุน ส ารองจ่าย 

2558       1,110.5224        238.4194         20.0000      1,368.9418  

2559       1,196.3173        232.3598         30.0000      1,458.6771  

2560       1,265.8244        317.1056         35.9821      1,618.9121  
2561       1,119.6071        684.1744         40.0000      1,843.7815  

2562       1,342.6348    1,294.1344        12.0000    2,648.7692 
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มหาวิทยาลัยใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการก ากับการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย (Objective) และแบบทีมที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี 
และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 60 คนร่วมลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ฯ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ ใน
การสร้างกลยุทธ์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นคุณภาพ และการ
บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

การประเมินผลงานประจ าปีเชิงวัตถุวิสัย มหาวิทยาลัยได้น าการประเมินผลเชิงวัตถุวิสัยและการสร้าง
ทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) มาเริ่มใช้ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานที่มุ่งเน้นการประเมินแบบวัตถุวิสัย ซึ่งพิจารณาถึงความส าเร็จของผลงานเป็น
ส าคัญ รวมทั้งส่งเสริมให้   เกิดการท างานเป็นทีม โดยมีการประเมินผลส าเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ
รายบุคคลและของหน่วยงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ปรับเกณฑ์การประเมินส านักวิชา/วิทยาลัยให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและธรรมชาติงานของส านักวิชามากขึ้น และมีการเขียนค าอธิบายเกณฑ์ไว้
อย่างชัดเจน 

จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบต่อทีม
ผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง  เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานและได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พร้อมทั้งรับนโยบายการปฎิบัติงานจากอธิการบดีเพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยในปีนี้ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานรอบครึ่งปีงบประมาณในระหว่างวันที่ 22 -24 เมษายน 
2562 และรอบ 10 เดือนในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 

 
มหาวิทยาลัยมีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของมวล. (Organization Culture Study) ให้มีความชัดเจนเพื่อ
สร ้าง Cultural Shift /Cultural Change และปรับเปลี ่ยนองค์กรให้เป ็นองค์กรสมรรถนะสูง “High 
performance Organization” 

การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง “High performance Organization” เพ่ือให้ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน มหาวิทยาลัย
จึงได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาขีดความ
สมรรถนะของบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการประเมินผลเชิงวัตถุวิสัย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
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ขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง  โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานก าหนดกลยุทธ์การสร้างความเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน และจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงานไว้เป็นข้อตกลงร่วม เพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยให้ระบุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของงาน ตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 

 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีกลไกและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงมีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

ประกาศเจตจ านงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอธิการบดีได้ประกาศเจตจ านงในการปฏิบัติตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมบริหารตั้งแต่คราวประชุมครั้งที่ 
3/2561  โดยมี   แนวทางการด าเนินงาน คือ 1) ด าเนินงานโดยยึดถือหลักปฏิบัติ 6 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส 
ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ด้าน
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 2) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ 3) สร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงมีการถ่วงดุล
ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  4) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่อดทนต่อการกระท า
ทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอายหรือความเกรง
กลัวที่จะกระท าการทุจริตคอรัปชั่น 5) ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการกระท าทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 6) อธิการบดีจะประพฤติตนเป็นต้นแบบใน
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสุจริต 

ออกประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้
พนักงานยึดถือปฏิบัติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 6) ด้าน
การสื่อสารภายในหน่วยงาน อันเป็นการประกาศเจตจ านงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน สร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัย 

ออกประกาศนโยบายการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที ่ดี 10 หลัก คือหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/
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สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of 
Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามหลักการทั้ง 10 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ฯ และสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปี 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA)  มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยน าเสนอต่อ ปปช. โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมรับการประเมินครั้งแรกในปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
ได้รับผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 78.16 และในปีงบประมาณ 2561 ได้รับผลประเมินร้อยละ 81.34 ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานในระดับสูงมาก  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นภายใต้แนวคิ ด 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัด
พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์
ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  

 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อได้ตามแผนของ
มหาวิทยาลัย    
   การพัฒนาคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้
สนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก การไปฝึกอบรม เฉพาะทางที่ได้รับวุฒิบัตร การฝึกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัย และการไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 
2545  

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2554  
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(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายและงดจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงิน
ค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. 
2562  

(4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ส าหรับ
พนักงานสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปี 2560 

(5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื ่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการลาศึกษาและการยุติ
การศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

(6) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกและการบรรจุผู้รับทุนเข้า
ปฏิบัติงาน  ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560   
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 323 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 545 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26 (ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ 62 คน) 
   
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะคณาจารย์ท่ีไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ 

 การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแนว
ปฏิบัติและข้ันตอนการขอเสนอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการขอต าแหน่งเหลือ 4-6 เดือน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผู้ตรวจสอบคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และจัดให้มีคลีนิกค าปรึกษา แนะน า
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ในปี 2562  ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับและออกประกาศดังนี้ 

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  

(2) ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง จ านวนของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book 
chapter) และกรณีศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 

(3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีผลงานทาง
วิชาการ บทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ียังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 201  คน จากอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 545 คน (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ 62 คน) คิดเป็นร้อยละ 36.88 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์จ านวน 5 คน 
รองศาสตราจารย์จ านวน 60 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 133 คน และศาสตราภิชาน 3 คน (ไม่นับรวม
ผู้บริหารที่มีต าแหน่งทางวิชาการอีก 12 คน) 
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มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ส านักวิชาและนักวิชาการมีความเป็นอิสระและเป็นผู้น าในทางวิชาการ โดยเฉพาะให้
เป็นแนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
วิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 น าระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) 
จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษมาใช้ เป็นกรอบในการปฏิรูปการเรียนการ
สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอน โดยเน้นการเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา โดยได้จัดตั ้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประกอบด้วยรองคณบดีที่ดูแลทางด้านการเรียนการสอนของส านักวิชาทุกส านักและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และตัวแทนจากสถาบันภาษา  ซึ่งในปีนี้ได้จัดประชุมไป
แล้ว 3 ครั้ง และได้จัดอบรม Pre-UKPSF รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น นอกจากนี้ ได้จัดท า Course online Pre-UKPSF Self-
study ให้กับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม Pre-UKPSF ครบ 100% จัดประชุม Teaching and 
Learning Colloquium อัพเดตเนื้อหาใน Facebook ทุกสัปดาห์ และมีการอบรมให้ความรู้หลังจากอบรม Pre-
UKPSF แก่ผู้เข้าอบรม UKPSF รุ่นที่ 2 ก่อนการอบรมโมดูลที่ 1 ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ได้รับการ
รับรองในระดับ Senior Fellow 11 คน และได้รับการรับรองในระดับ Fellow 41 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 

มหาวิทยาลัยปฏิรูปการจัดการศึกษามุ ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะหลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความต้องการของสังคม รวมถึงก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่จ านวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด คือ 1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  3) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรอีก 5 หลักสูตร คือ 1) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ 2) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3) บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 4) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  5) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี ้ มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกจ านวน 13 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 10 หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยส่งเสริมและปรับปรุงหลักสูตรให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ Dual degree, International 
program, English program/Bilingual, ความเป็นสากลและความเป็นผู้ประกอบการ  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติจ านวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร โดยประกอบด้วย 1) หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร จ าแนกตามส านัก
วิชาที่เปิดสอนประกอบด้วย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
หลักสูตร ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลักสูตร ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 หลักสูตร ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 
หลักสูตร ส านักวิชาการจัดการ 1 หลักสูตร ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 1 หลักสูตร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ 2 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 3 หลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 หลักสูตร และ
วิทยาลัยนานาชาติ 5 หลักสูตร 

 
มหาวิทยาลัยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Formative Assessment) 

1) พัฒนาผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับส านักวิชา และระดับหลักสูตร เพื่อท าห น้าที่
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผลการประกันคุณภาพต้องอยู่ในระดับ"
ดีมาก" ขึ้นไป โดยได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบปีละ 2 ครั้ง  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู ้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 และ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN – QA หลักสูตรที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562  

  
มหาวิทยาลัยปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงคณาจารย์มีการพัฒนาทักษะและความรู้
ด้านการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโครงการผลิตสื่อการศึกษาร่วมกับ
ส านักวิชา Thai MOOC จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย อินเทอเน็ตของสรรพ
สิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ การสืบคืนข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน การแสวงหาความรู้ส าหรับผุ้
เรียนในศตวรรษที่ 21 และ เครื่องมือออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีการจัดอบรมอาจารย์เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จ านวน 8 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง 
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พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ อาคารเรียนรวม 1,3,5,7 และ 6 ปัจจุบันได้ด าเนินการ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตฯ และจัดหาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจุดเชื่อมต่อ แล้วเสร็จจ านวน 
40 ห้อง (ระยะท่ี 1 จ านวน 33 ห้อง และระยะท่ีสองเพ่ิมเติมอีก 6 ห้อง) รวมถึงได้จัดอบรมอาจารย์เพ่ือให้สามารถ
ใช้ห้องเรียน smart classroom จ านวน 481 คน (30 หลักสูตร) จากอาจารย์ทั้งหมด 577 คน (ไม่รวมอาจารย์ลา
ศึกษาต่อและอาจารย์ใกล้เกษียณอายุ) คิดเป็นร้อยละ 83.36% มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่าน
การอบรมการใช้ Smart Classroom 100% 

 
 

จัดสรรทุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ที่รับทุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
หรือ   วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน 16 โครงการ โดยมีโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 13 โครงการและอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ อาทิ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองโดยการเรียนรู้แบบผสมผสานสองภาษาในนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของ
ผู้เรียน รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักดอง  การใช้แผนที่ความคิดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนควอนตัมเคมี 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง รูปแบบการสืบค้นสารสนเทศและการจัดท าดัชนีส าหรับนักศึกษาการจัดการ
สารสนเทศดิจิทัลโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยขยายความร่วมมือก ับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือก ับสถานประกอบการที ่ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา 

ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาการและความร่วมมือระหว่าง
กัน โดยในปี 2562 มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษารวมทั้งสิ ้น 2,086 คน ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 1,095 คน ภาคการศึกษาท่ี 3/2561  จ านวน 572 คน (ต าแหน่งงานในต่างประเทศ 41 คน) และ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 419 คน(ต าแหน่งงานในต่างประเทศ 7 คน) ทั้งนี้ ในปีนี้ได้จัดส่งนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการใหม่จ านวน 105 แห่ง จาก 1 ,434 สถานประกอบการ โดยเป็นสถานประกอบการใน
ประเทศจ านวน 94 แห่ง  และเป็นสถานประกอบการในต่างประเทศ 11 แห่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เป็น
บริษัทมหาชนจ านวน 248 แห่ง ส าหรับนักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษาต่างประเทศจ านวน 48 คน ใน 10 ประเทศ คือ 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไต้หวัน อินเดีย สาธารณรัฐเชค อังกฤษ และเยอรมัน 
 
มหาวิทยาลัยวางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวให้สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับสากล หรือ World Class University โดยสร้างความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ในด้าน
การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่เป็นจุดเด่นของประเทศ
และสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้อยู่อาศัยของนักศึกษาทัดเทียม
ระดับสากล 

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ปัจจุบันมี 4 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์อัคร 
ราชกุมารี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติได้เปิดรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวน 28 คน (หลักสูตรการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพ
พลายเชน 10 คน หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 7 คน และหลักสูตรนิติศาสตร์(กฎหมายประยุกต์) 11 คน) 
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ ขณะนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เพ่ือ
รองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางด้านการสัตวแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล อันจะเป็นกลไก
ส าคัญในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย์สู่สากลและมาตรฐานระดับโลก โดยปัจจุบันมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 15 คน  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์นานาชาติแห่งที ่ 2 ของประเทศไทย เปิดรับทั ้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้แนวคิด 
“วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติที่ได้รับมาตรฐานสากล ( International Standards) โดยใช้การเรียนการ
สอนเป็นดิจิทัลทั้งหมดเรียกว่าการเป็นทันตแพทย์แบบ “Digital Dentistry” ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 เป็นรุ่นแรกเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 10 คนและปริญญาโท 12 คน และ บัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันมี
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 3 คน 

พัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าสถาบันจ านวน 25 ราย ซึ่งเป็น 
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อาจารย์ชาวต่างชาติ 24 ราย ชาวไทย 1 ราย ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดสอนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน เป็น
นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 3,300 คน และนักศึกษาที่เรียนสอนเสริม 800 คน และในปีการศึกษา 2562 เปิด
สอนนักศึกษาทั้งสิ้น 6,400 คน เป็นนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 4,800 คน และนักศึกษาที่เรียนสอนเสริม 1,600 
คน ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามอย่างใกล้ชิดรายสัปดาห์ด้วยระบบ Formative Assessment 
ในทุกรายวิชา English Gen Ed โดยพบว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชา English Gen Ed ในปีการศึกษา 2561 มีผล
คะแนน post-test สูงกว่า pre-test คิดเป็นร้อยละ 76 นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หลายโครงการ อาทิ การพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน WUTEP เพื่อใช้  ในการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากรซึ่งขณะนี้ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% จัดโครงการ  English for staff จัดค่ายวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 3 เป็นต้น 

สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาบัณทิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่มี 
ศักยภาพสูง โดยได้ประชาสัมพันธ์ทุนไปยังมหาวิทยาลัย MOU ใน ASEAN 18 แห่ง 9 ประเทศ และส่งข้อมูลไปยัง
เว็บไซต์/เว็บเพจที่ประชาสัมพันธ์ทุนนานาชาติ จ านวน 12 แห่ง มีผู้สนใจสมัครรับทุนมายังส านักวิชาประมาณ 60 
คน จาก 11 ประเทศ  โดยปีนี้มีผู้ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนปริญญาเอกส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 
(PH.D Scholarship) จ านวน 5 ราย รวมระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี และขณะนี้มีผู้สมัครรับทุนการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ราย ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จัดประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL ครั้งที่ 27 (The 27th COORDINATION MEETING OF  
IMT-GT VARSITY COUNCIL) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสถาบันสมาชิก 12  
สถาบันเข้าร่วม ประกอบด้วย Kuala Universitas Negeri Medan (UNIMED) Universitas Sumatera Utara 
(USU) InstitutTeknologi Medan (ITM) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) จ ากประ เทศอ ิ น โ ดน ี เ ซี ย 
Universiti Sains Malaysia (USM) University Utara Malaysia (UUM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จากประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากประเทศไทย  และได้จัดงาน 
The 21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้ง 3 ประเทศผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาวิชาการ 

 
มหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะและเพิ ่มขีดความสามารถด้านการใช้ภาษา อังกฤษของนักศึกษาเพื ่อให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อย 15 หน่วยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถการใช้
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าทุกคนและก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Exit Exam) 
 
มหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรก
เข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Exit Exam) มหาวิทยาลัยได้
ท าการทดสอบขีดความสามารถของนักศึกษาแรกเข้าประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา และขณะนี้ศูนย์บริการ
การศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าแบบทดสอบ Exit Exam เพื่อรอด าเนินการจัดทดสอบกับนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวซึ่งจะต้องท าการทดสอบ Exit Exam ก่อนจบการศึกษาในปี 2563 ต่อไป 
 
มหาวิทยาลัยปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและพอเพียงแก่ความต้องการในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้พัฒนาให้เป็น Living and Digital Library ซึ่งประกอบด้วยการ 
ด าเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ e-Resources, e-Services, e-Training, Digital Content และ Learning Space 
ปัจจุบันมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังต ารา วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทันสมัย
จ านวนทัง้สิ้น 284,968 เล่ม 148,029 รายชื่อ มี e-book 13,747 รายการ  
 พัฒนาเว็บ http://clm.wu.ac.th/webir ให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารการสอน และผลงานของอาจารย์ 
และให้บริการแก่นักศึกษาบนเว็บเรียกว่า Walailak Repository เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 
RFID ให้ผู้ใช้สามารถยืม-คืนด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self-Checked และ Book-Returned  พัฒนาการให้บริการ 
Reading List บนเว็บ elearning.wu.ac.th เพ่ือรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ บอกรับฐาน e-Book ที่
สามารถให้บริการบน Mobile Device คือ Gale Book จ านวน 21 เล่ม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการบนเครือข่ายสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาคลังสื่อดิจิทัลแบบเปิด 
(Open Education Resources: OER) ร่วมกับ สวทช. และการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์บนระบบ Thai MOOC 
ร่วมกับเครือข่าย C9 อีกท้ังได้จัดอบรม mLearning ให้กับส านักวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้สารสนเทศ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาให้เป็น Smart Laboratory  
โดย 1) ใช้กระบวนการวิจัยออกแบบ บทปฏิบัติการ 2) ปรับปฏิบัติการให้ทันสมัย อาทิ นักศึกษาได้ท าปฏิบัติการที่
ประยุกต์อุปกรณ์ใกล้ตัว คือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือวัดระดับความเข้มของเสียง และความสว่างของแสง เพ่ือ
เปิดมุมมองเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยีรอบตัว 3) ใช้ระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อม
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และทบทวน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ระบบ eLearning ศึกษาบทปฎิบัติการล่วงหน้า และสามารถดูวิดีโออธิบาย
การใช้เครื่องมือก่อนเข้าปฏิบัติการหรือย้อนหลังเพื่อทบทวน นอกจากนี้ ยังมี Post-Test ประเมินความเข้าใจ
ภายหลังปฏิบัติการ ที่น าไปวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ชัดเจน  4) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ดูแลโดยรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วเสร็จ 10  
ระบบ ได้แก่ ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ระบบ TQF ตามกรอบ UKPSF 
(ระยะที่ 1) ระบบประเมินพนักงานสายวิชาการตามเกณฑ์ประเมินใหม่ (Module ส าหรับอาจารย์)  ระบบการ
ตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset” ระบบ e-Services ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โมดูลมอบหมาย
งานส าหรับ Help Desk โปรแกรม Check in งานวลัยลักษณ์เดย์ ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เว็บไซต์งาน WUNCA ครั้งที่ 39 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์หน่วยงานที่รองรับการ
ท า Webometrics และ Green University และระบบลงทะเบียนผู ้เข ้าร ่วมงาน IMT-GT Vasity Carnival 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพิ่ม เติมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ เกณฑ์พึงรับ-จ่าย 3 มิติระบบใหม่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพ่ือ
รองรับภาระกิจด้านการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์ โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศบุคคล โครงการพัฒนาระบบ e-Signature เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มหาวิทยาลัย พัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงค์ของบัณฑิต /การเป็นบัณฑิต “คนดี” มหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่
คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็นทั้ง"คนดีและคนเก่ง" 

การพัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงค์ของบัณฑิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและ
คนเก่ง อธิการบดีจึงได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้ทุกส านักวิชาด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ในการดึงดูดคนเก่งเข้า
มาเรียนและให้มีมาตรการในการดูแลนักศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งส านัก
วิชาต่าง ๆ ได้เร ่งด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว อาทิ จัดค่าย  Wow Walailak Science ค่าย Business 
Intelligence Camp (BIC) จัดโครงการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับโรงเรียน จัดกิจกรรมพี่ติวน้อง  จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Academic Competition แต่งตั้ง
อนุกรรมการด้านการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา(Portfolio) เพื่อคอยติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่
อาจจะมีปัญหา สร้างบรรยากาศให้นักศึกษาภูมิใจในสถาบัน มีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาออกไปตามสื่ อ
ต่างๆ เช่น Social Media, Youtube เน้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน า วางแผนการเรียน ติดตามผล
การเรียนของนักศึกษา จัดมาตรการดูแลนักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินก าหนดโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด พัฒนาสื่อออนไลน์สมัยใหม่ท่ีเข้าถึงนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

จากการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมดังกล่าว พบว่า
มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยจากผลส ารวจ
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่าบัณฑิตมีสัดส่วนการได้งานท า ศึกษาต่อ หรื อประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ    ร้อยละ 97.4 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และในส่วนของการดึงดูดคนเก่งเข้า
มาเรียนก็พบว่าสามารถรับนักศึกษาใหม่ประจ า   ปีการศึกษา 2562 ที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
43.54 (จ านวน 761 คน) มี GPAX โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14  

การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานให้นักศึกษา ครั้งที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบ าบัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 3 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562นอกจากนี้ ส่วนกิจการนักศึกษายังมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการผ่านกิจกรรมชมรมนักศึกษาหลายกิจกรรม รวมทั้งได้จัดโครงการ Smile Plus เพื่อพัฒนาระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต ่า ซึ่งจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  ท าให้จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษามีอัตราลดลง โดยในปีการศึกษา 
2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.15 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 ที่มีอัตราการพ้นสภาพอยู่ที่ร้อยละ 4.95 
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ส าหรับส านักวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดต ่า ได้แก่ ส านักวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(หลักสูตร
เกษตรศาสตร์(ประมงและสัตวศาสตร์) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สิ ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยก็ได้ให้นโยบายแก่คณบดีให้ด าเนินการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไป 

การสอนนักศึกษาให้เป็นคนดี มีการจัดท า Passport การเป็นบัณฑิต “คนด”ี ส าหรับนักศึกษาทุกคน
ในระหว่างการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
บัณฑิตคนดี นอกจากนี้ ได้รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษา ให้มีความกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา มีภาวะ
ผู้น า โดยในด้านวินัยจะเน้นการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและการแต่งกายของนักศึกษา การส่งเสริมจิตอาสาให้
พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) ให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งมีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬาพลานามัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาวินัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น  
 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ประกาศใช้ “มาตรการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤติของนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย 
พ.ศ.2559” โดยจากการเก็บข้อมูลปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีนักศึกษากระท าผิดระเบียบมหาวิทยาลัย 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.19 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วย ลักทรัพย์ 4 คน ท าร้ายร่างกาย 2 คน มั่วสุม 5 คน 
สารเสพติด 2 คน ปลอมเอกสาร 1 คน และละเมิด (แอบถ่าย) 1 คน ทั้งนี้ ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
วินัยนักศึกษาที่ส าคัญ อาทิ โครงการเสริมสร้างให้นักศึกษาหอพักมีวินัย โดยเน้นการสวมหมวกนิรภัยและการแต่ง
กายท่ีถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การรณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย 5
ส การจัดการขยะและประหยัดพลังงานโดยจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในหอพัก จัดกิจกรรมประกวดหอพักประหยัด
พลังงาน  ซึ่งพบว่ามีอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 20.7  

 
มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อส่งเสริมความเป็นผู ้ประกอบการ โดยบรรจุรายวิชา “การเป็น
ผู้ประกอบการ" ไว้ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0  

ด าเนินการพัฒนารายวิชาGEN61-161  นวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Innovation and  
Entrepreneurship) ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยรายวิชานี้จะศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
ในการออกแบบ การแนะน าสินค้าใหม่ และการด าเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้ส าเร็จ หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้
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ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้
ส าเร็จ โดยได้พัฒนารายวิชาเสร็จสมบูรณ์  และได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นมา 
 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษามีความมุ ่งมั ่นที ่จะก้าวไปสู ่ความส าเร็จ รู ้จ ักขีดความสามารถทางวิชาการเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะท างานร่วมกันใน
อนาคต 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการ ในปี 2562 ส านักวิชาได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ 
แข่งขันทักษะทางวิชาการในหลายโครงการ โดยในปีนี้มีผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่โดดเด่น อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากผลิตภัณฑ์ซีเรียล
จากเปลือกกล้วยน ้าว้า รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 
ระดับอุดมศึกษา(ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper) สาขาบัญชี/การเงิน เรื่อง 
"การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริกจินดาเขียวของเกษตรกร ต าบลควนชะลิก และ ต าบลแหลม 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช"  (ส านักวิชาการจัดการ) รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันทักษะการให้
ค าปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย (ส านักวิชาเภสัชศาสตร์) รางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลลูกโลกสี
เขียว ประเภทความเรียงเยาวชนอายุ 16-25 ปี ประจ าปี 2562 (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) รางวัลชนะเลิศ Thailand 
Inventor’s Day 2019 จ านวน 2 รางวัล (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) เป็นต้น 
 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เช่น การจัดประกวด
วิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ  รวมถึงมีการน าเสนอผลงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ  
    จัดโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทาง
วิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี 2562 แก่บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยผลการ
คัดเลือกวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2561 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี 2562 ดังนี้ 1) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับปริญญาเอกจ านวน 3 รางวัล ได้แก่ นายสุริยา ปาละแม ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จากเรื่อง “การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน ้ามัน โดย Rhodobacter sphaeroides S10 
ภาย ใต ้ แ ส งส ั ง เ ค ร า ะห ์ แ ล ะแส ง อา ท ิ ต ย์ ” นา งส า ว จ ุ ฬ าล ั กษณ ์  อ ้ นทอ ง  คณะว ิ ท ย าศ า ส ต ร์  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเรื่อง “ศักยภาพของสารโรโดไมรโทนจากใบกระทุในการรักษารอยโรคสะเก็ด
เงิน” และนางสาวธัญญรัศน์ อุทัยพันธ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเรื่อง “ฤทธิ์ต้าน
มะเร็งและฤทธิ์ในการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของสารคาร์บาโซลอัลคาลอยด์และไดเทอร์ปีนอยด์จากพืชสมุนไพรไทย” 
2) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทจ านวน 4 รางวัล ได้แก่ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเรื่อง “การใช้สารสกัดธรรมชาติจาก Phyllanthus emblica Linn. 
ร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก” ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์
แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากเรื่อง “เอนไซม์  ไลเปสจาก hepatopancreas กุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei) : การแยกส่วน การจ าแนกคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล” 
นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง ส านักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเรื่อง “ฤทธิ์ของไอโซโคโรนารินดีสาร
แลบเดนไดเทอร์พีนจากส่วนเหนือดินของว่านชักมดลูกต่อการต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วย
สารไลโปโพลีแซคคาไรด์” และ นางสาวภณิดา เภาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
เรื่อง “ความชุกและการดื้อยาของ Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” 
 
มหาวิทยาลัยปรับปรุงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การรับนักศึกษาให้มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ  สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามา
เรียนให้มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

1) การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษารูปแบบใหม่แทนกิจกรรม Roadshow โดยศูนย์บริการการศึกษา
ได้ด าเนินการ 1) จัดค่ายวิชาการ (Seed Camp) จ านวน 11 โครงการ อาทิ ค่าย Seed ครู วันที ่ 10-12 
มิถุนายน 62 ค่ายผู้อ านวยการโรงเรียนดังพบ ผู้บริหารวันที่ 23-24 ส.ค. 62 การสัมมนาเครือข่ายทะเบียนและ
ประมวลผลทั่วประเทศ วันที ่ 28-30 ส.ค. 62 2) การพัฒนาสื่อออนไลน์สมัยใหม่ที่เข้าถึงนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถวัดและติดตามผลของการประชาสัมพันธ์ได้ (Facebook งานรับนักศึกษา / Instragram 
/ Youtube / Clip Video / Game online / Line@) นอกจากนี้ ส านักวิชาต่าง ๆ ก็ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เข้าถึงนักเรียนโดยตรงผ่านการจัดค่ายวิชาการและการพัฒนาสื่อออนไลน์สมัยใหม่อีกหลายโครงการ 
อาทิ โครงการอั ๊ยยะถาปัตย์ (กิจกรรมลองเรียน ลองท า ลองแล)  ค่าย Wow WU Science ค่าย Business 
Intelligence Camp (BIC) Walailak Nursing Page ก ิจกรรม MEDTECH INTER CAMP 2019 ค ่ายเยาวชน
ส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นต้น 

2) จัดโครงการ WU to School สื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู๋โรงเรียน โดยส่วนสื่อสารองค์กร
ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษาได้จัดกิจกรรมแนะน ามหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน เพื่อขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใน
โรงเรียนต่าง ๆ โดยในปีนี้ได้จัด กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 -8 
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พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียน อาจารย์แนะแนว และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  กว่า 2,000 คน 

3) จัดค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดย
มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกว่า 200 คน 
เพ่ือสัมผัสการใช้ชีวิต ในในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่
การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: 
ตาน ้าแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ศ. ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย
เรื ่อง TCAS และการจัดท า Portfolio  ให้โดนใจกรรมการ กิจกรรมแนะน าหลักสูตรที ่ใช ่ อาชีพที ่ชอบ” 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TCAS การเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหกิจ
ศึกษาสู่การปฎิบัติจริง และการตัดต่อภาพ คลิปผ่าน application นอกจากนี้   ยังมีกิจกรรม Campus tour 
กิจกรรม "รวมใจวลัยลักษณ์" การประกวดภาพ/คลิปวิดีโอ โดนใจในรั้ววลัยลักษณ์ และการมอบเกียรติบัตรพร้อม
เข็ม Walailak Young Ambassadors Camp รุ ่นที ่ 4 เพื ่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นทูตการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

4) จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ได้จัดสรรทุนจ านวนกว่า 
400 ทุน แบ่งเป็น ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (ทุนเก่ง ดี มีสุข) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร จ านวน 110 ทุน 2) โครงการเดก็ดี 
มีที่เรียน (โควตาที่นั่งเรียน) จ านวน 239 ทุน 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุนสอวน.) จ านวน 44 ทุน 4) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จ านวน 42 ทุน 5) โครงการ Smart 
Farmer ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 ทุน 6) โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน ส านัก
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 25 ทุน 7) โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ทุน และ 8) หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง Fast Track จ านวน 100 ทุน นอกจากนี้ 
ยังมีกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนท างานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนการศึกษาช่วยเหลือ
นักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษาส าหรับนักกีฬาและ
ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)  

 
มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา โดยก าหนดให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต 
 จัดท ารายงานการศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตของทุกส านักวิชา ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้
สนับสนุนข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของบัณฑิตในแต่ละ
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หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรได้น าข้อมูลทางการเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้มี
การก าหนดแนวทางในการค านวณต้นทุนสูตรนานาชาติ ที่น ามาคิดค่าธรรมเนียมปกติและค่าธรรมเนียมพิเศษแล้ว
เสร็จ ท าให้มีการอนุมัติค่าธรรมเนียมของหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 

มหาวิทยาลัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงามในระดับ
แนวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พักผ่อนของนักศึกษาและประชาชน 
มหาวิทยาลัยเร่งรัดการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่  ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างสมบูรณ์และเป็นที่เชื่อถือต่อบุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน 
มหาวิทยาลัยเร่งปรับปรุงโครงสร้างความจ าเป็นพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชวีิต
และความเป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคล ภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัย 
 

1) ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้เร่งด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างความจ าเป็นพ้ืนฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม จ านวน 37 รายการ ในวงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,122,472,922 บาท มีความก้าวหน้า ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) ความก้าวหน้า 
(%) 

1. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 17,940,000 100% 
2. ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์ส าหรับการ

เตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคาร 
3,820,000 100% 

3. ปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคารหอพักลักษณานิเวศ 
2,4,7,10,11,13, และ 14 

            490,760 100% 

4. งานวางท่อเพ่ือระบายน ้า ซอย 8  ชุมชนวลัยลักษณ์พัฒนา 125,845 100% 
5. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน ้าบริเวณซุ้มประตู

ทางเข้ามหาวิทยาลัย 
186,000 100% 

6. งานทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
และ 6  

390,400 100% 

7. งานทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7  400,655 100% 

8. งานปรับปรุงแผ่นทางเดินสนามกีฬาและสุขภาพ  234,425 100% 

10. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  160,560 100% 
11. งานก่อสร้างรั้วบริเวณรายรอบอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง 158,000 100% 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) ความก้าวหน้า 
(%) 

12. งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทาง
เชื่อมศูนย์การแพทย์  

770,000 100% 

13. งานปรับปรุงห้องท างานนักศึกษาปริญญาเอก อาคาร
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรม 

1,260,000 100% 

14. งานติดตั ้งหน้าต่างด้านหน้าโถงทางเดิน อาคารวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 

305,772 100% 

15. งานปรับปรุงอาคารส านักงานส่วนนิติการ 138,000 100% 
16. จัดท าท่อระบายน ้าเพื ่อติดตั ้งซ ุ ้มประตูทางเข ้าหลัก

มหาวิทยาลัย 
190,500 100% 

17. ซื้อวัสดุเทพื้นลานจอดรถบริการ  151,000 100% 

18. ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามเทนนิส  455,000 100% 

19. งานเทพ้ืนลานคอนกรีต ศูนย์อาหารช่อประดู่    368,445 100% 
20. งานปรับปรุงห้องละหมาด อาคาร A อาคารศูนย์อาหาร

กลางคืน 
782,000 100% 

21. ปรับระดับดินสนามฟุตบอล สถานกีฬาและสุขภาพ 171,000 100% 

22. โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 2,128,000,000 97.28% 

23. งานวางท่อลอดหลังศูนย์การแพทย์ 175,000 95% 
24. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พัก

บุคลากร 
310,650,000 85.07% 

25. งานจ้างติดตั้งตะแกรงกันนก โรงอาหาร 4  258,000 80% 

26. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 1 48,000,000 70% 

27. งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน   596,000 60% 
28. งานทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 465,560 48% 

29. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 19,400,000 34% 
30. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานศูนย์สหกิจฯ 35,800,000 32.13% 

31. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคสัตว์ 12,300,000 31% 

32. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหลักมหาวิทยาลัย 3,800,000 30% 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) ความก้าวหน้า 
(%) 

33. โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 301,880,000 11.28% 

34. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 179,000,000 7% 

35. งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 (ส านักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์)  

8,500,000 10% 

36. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะท่ี 2 40,650,000 3.14% 
37. งานก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา   4,500,000 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 รวมทั้งสิ้น 3,122,472,922.00   

 

2) การพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้มีความ
โดดเด่นที่สุดในภาคใต้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว โดยในปีนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงทางเข้าอุทยาน
พฤกษศาสตร์  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสม เด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยปลูกต้น
ตะเคียนทอง และต้นพะยอม จ านวนกว่า 400 ต้น  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในอุทยานพฤกษศาสตร์ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนปากพนัง จ านวน 100 คน ประกอบด้วยฐานกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม  นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการลานกาง
เต็นท์  ด าเนินงานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จ านวน 12 โครงการ จัด
กิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ จ านวน 20 กิจกรรม เช่น จัดฝึกอบรมกิจกรรม วิทยาศาสตร์ -  ดารา
ศาสตร์ , งานวันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรมดูนก เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการบ ารุงรักษา (Maintenance System) ทั้งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล  

1) ระบบปรับอากาศ  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้าง
เหมาบริการระบบปรับอากาศ  โดยเพิ่มจ านวนช่างและจ านวนชุดช่างในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาและงาน
ซ่อมแซม  เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน จัดหายานพาหนะในการบรรทุกอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ
งานซ่อมให้เพียงพอกับจ านวนชุดช่าง  ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือการปฏิบัติงานของช่าง และการก าหนดค่าจา้ง
หรือค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับทักษะฝีมือและตลาดแรงงานในสายอาชีพเดียวกัน 

2) ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สิน รักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ในหลายกิจกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจุดตรวจด้วยระบบ QR Code  เพิ่มจ านวนรถจักรยานยนต์
เพียงพอในการตรวจงานของสายตรวจโดยใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ระบบวิทยุ 
กล้องวงจรปิด ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระเบียบวินัย และการควบคุมจราจร  ด าเนินการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรายบุคคลประจ าเดือน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ  มีกล่องรับฟังแสดงความคดิเห็น 
ติดตั้งจุดตรวจทางเข้าออกรอบมหาวิทยาลัย จ านวน 8 จุด เพ่ือความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้น 

3) ระบบงานบริการยานพาหนะ ได้ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพงาน โดยจัดให้มีการประเมินความ
ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะตามสัญญาจ้าง เพ่ือให้รถมีสภาพพร้อมใช้งาน  ตรวจสอบคนขับรถต้องมีความพร้อม
ของสภาพร่างกายที่พร้อมจะให้บริการ  ก าหนดการซ่อมยานพาหนะให้มีอัตราราคาเป็นมาตรฐาน  โดยให้ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการ 

4) ระบบงานบริการท าความสะอาดและบริการทั่วไป ด าเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริการท าความสะอาดและบริการทั่วไป โดยเพ่ิมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน  ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแม่บ้านและหัวหน้าโซนเป็นรายบุคคล ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และน ้ายาประเภทต่างๆ บริหาร
จัดการแบบระดมการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมายและเวลาที่ก าหนด ควบคุมการใช้วัสดุและวัสดุคงเหลืออย่างเป็น
ระบบ และจัดหาให้เพียงพอในการใช้งาน และผสมน ้ายาเพ่ือใช้ส าหรับท าความสะอาดเพ่ือลดต้นทุน 

5) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ 
พัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานพฤกษศาสตร์ ปรับพื้นที่ถมดินบริเวณลานธรรม กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือฯ กลุ่มอาคาร
วิชาการ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เคลียร์พื้นที่ป่า โปร่งป่าข้างอาคารสถาปัตยกรรมฯ อุทยานพฤกษศาสตร์ ข้าง
อาคารสโมสร ลานธรรม และบริเวณข้างพ้ืนที่ก่อสร้างโรงพยาบาล จัดระบบรดน ้าสวนวลัยลักษณ์ ปรับปรุงบ้านพัก
รับรองริมน ้า  
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มหาวิทยาลัยมีการจัดการของเสีย ขยะและน ้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการรีไซเคิลและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เน้นให้บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการก าจัดขยะที่ถูกต้องและน าน ้าเสียมาใช้ประโยชน์ในการ
รดน ้าไม้ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลัย 
 

การจัดการน ้าเสีย ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ในส่วนของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ได้ให้บริการ
ก าจัดขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 12 แห่ง คลินิก 50 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง และมี
การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับศูนย์อนามัย 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับขยะท่ัวไป ได้ติดต้ังชุดพักขยะ ด าเนินการคัดแยกขยะท้ังขยะท่ัวไป/ขยะอินทรีย์เพ่ือการก าจัดต่อไป และได้
จัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือรับซื้อขยะรีไซเคิลอีกด้วย ในส่วนของระบบบ าบัดน ้าเสีย ได้ซ่อม/ดัดแปลงชุดตักขยะ ติดตั้ง
พัดลมดูดกลิ่น ติดตั้งปั้มสูบน ้าเสียเพิ่มเติม สร้างแพตัดจอกแหน/ผักตบชวา ติดเครื่องยนต์ และน าจอกแหน 
ผักตบชวาขึ้นจากบ่อ โดยในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัชพืช จอกแหน จากบ่อบ าบัด 
นอกจากนี้ ได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีโครงการวิจัยรัฐร่วมเอกชน ในวงเงินงบประมาณ 2 ,250,000 บาท(สกอ.) และ
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนลงทุนจัดการมูลฝอย เทศบาลเมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ 180,000 บาท 

 
มหาวิทยาลัยจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถให้เป็น
ระเบียบ วางแผนจัดท าที่จอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
โดยสะดวก รวมถึงให้ความส าคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ด าเนินงานระบบจราจร มีศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีพนักงานปฏิบัติงาน 
ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV และมีห้องส าหรับควบคุมและมีพนักงานปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 
จัดระบบควบคุมความปลอดภัยโดยการจัดท าทะเบียนผู้ใช้รถและสติกเกอร์ผ่านเข้า – ออก เพื่อการตรวจสอบที่
เข้มข้นขึ้น มีการควบคุมเส้นทางที่เปิด – ปิดพิเศษ และได้พัฒนาระบบจราจรในของถนนและลานจอดบริ เวณ
อาคารเรียนรวม เพื่อท าถนนส าหรับเชื่อมต่อกับลานจอดและเส้นทางส าหรับรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ
ระหว่างอาคารเรียนรวม 1 – 3 และระหว่างอาคารเรียนรวม  5 – 7  บริเวณทางแยก-ทางร่วม เช่น วงเวียน หน้า
อาคารกิจกรรมและอาคารสโมสร  

 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมให้ความรู้กฏหมาย 
วินัยจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย และขบวนคาราวานรณรงค์สวมหมวกนิรภัยรวม 6 ครั้ง มีนักศึกษาเข้าร่วม 
1,706 คน และประสานงานรักษาความปลอดภัย ตั ้งจ ุดตรวจกวดขันการสวมหมวกนิรภัย ทางเข้าออก
มหาวิทยาลัยและหอพัก โดยบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษา 
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ด าเนินงานระบบยานพาหนะ มีระบบการขอใช้รถ  E-Car Walailak University  เพื่อให้การด าเนินงาน
สะดวกรวดเร็วทั้งผู ้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการ ลดการท างานที่ซับซ้อนและทันต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
บริหารจัดการด้านการให้บริการเช่ารถสาธารณะทดแทนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอ และช่วยลดต้นทุนการเช่าเหมา
บริการรถสาธารณะ และมีการจ่ายช าระค่าเช่าอย่างรวดเร็ว เพ่ือได้ทราบต้นทุนค่าเช่าทันท่วงที 

 
มหาวิทยาลัยเร่งรัดซ่อมบ ารุงหอพักทั้งของนักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้อยู่ใน
สภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมระบบหอพัก
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบาย Residential University โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้ความส าคัญกับระบบหอพักให้เป็นเหมือนบ้านที่สองของนักศึกษาและ
บุคลากร 

 ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในหอพักนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษาได้ประสานงานร่วมกับ
ศูนย์บริหารทรัพย์สินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพักและปรับปรุงลานธรรม  จัดท า
แผนปรับปรุงหลังคา ทาสีอาคารและปรับปรุงห้องน ้า จัดจ้างผู้รับจ้างซ่อมดาดฟ้ากันรั่วซึม  มีโครงการอบรมให้
ความรู้ 5ส ประหยัดพลังงานและการจัดการขยะให้นักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จัด
กิจกรรมคัดแยกขยะในหอพัก และพัฒนาคณะกรรมการนักศึกษาหอพักโดยน านักศึกษาดูงาน 5ส  อบรมการ
ประหยัดพลังงานและจัดการชยะ ในส่วนของความปลอดภัยได้ร่วมกับงานรปภ.กวดขันนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย
ก่อนออกจากหอพัก ตั้งจุดสุ่มตรวจการสวมหมวกนิรภัยทางเข้า-ออกหอพัก และจัดอบรมนักศึกษาหอพักที่ผิดวินัย
จราจร  

จัดกิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักในลักษณะเมืองมหาวิทยาลัย  ได้พัฒนาระบบการดูแล
นักศึกษาในหอพักให้เสมือนบุตรหลานในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมนักศึกษาหอพัก จัดกิจกรรมเปิดหอ
สัมพันธ์ ลานชาวหอ เตรียมจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสุขภาพนักศึกษาประจ าหอพักร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
แต่งตั้งและประสานอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาการดูแลพัฒนานักศึกษาหอพัก เปิดเพจสายตรงรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาเพื่อรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ และประสานหน่วยงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยรวดเร็วมากขึ้น  
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน เช่น กีฬาว่ายน ้า ฟุตบอล 
แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง เทนนิส ฯลฯ 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อการอาศัยในหอพักจากการเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาจ านวน 3,519 คน พบว่า ด้านความเป็นอยู่ที่หอพักมีความสุข สบาย และปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 
80.74 ด้านความเพียงพอของพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาไว้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ท างานร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 77.48 และด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาประจ า
หอพักคิดเป็นร้อยละ 79.80  

http://car.wu.ac.th/
http://car.wu.ac.th/
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 เปิดศูนย์ Smile & Smart Center เพื่อช่วยในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ตลอดจน
ช่วยเหลือทุกปัญหาของนักศึกษา มุ่งให้นักศึกษามีความสุข ประสบความส าเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต ภายใต้
นโยบาย เก่ง ดี มีสุข โดยศูนย์ Smile & Smart มีการบริการที ่หลากหลายภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา 
จิตแพทย ์คณาอาจารย์จากส านักวิชาต่างๆ ที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ความ
รัก เรื่องเพื่อน หรือภาวะเครียดต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น Psychology Of Love, 
การ์ดชีวิต เซียมซีสร้างสุข, Positive Thinking, รู้จักตัวเรา, เรียนให้เป็น เห็นเกรด A และกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ 
อีกมากมาย โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.   ณ อาคารไทยบุรี และช่องทางออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ https://smilesmartcenter.weebly.com ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
มหาวิทยาลัยเสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็น 
Residential University 

การเสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย มีโครงการที่ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัย เพ่ือสอดคล้องกับการเป็น Residential University ต่อเนื่องจากปี 2561 คือ โครงการก่อสร้าง WU 
Residence ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2562 และ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย    
วลัยลักษณ์แล้วจ านวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุน
ร้านอาหารริมน ้า ณ สวนวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนกัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษา
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ และโครงการร่วมทุน WU Community Center 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้เอกชนเข้าลงทุนเปิดร้าน Durka หน้าโรงพยาบาลสัตว์เล็ก, ร้านลานชา, ร้านกาแฟ
มวลชน, ร้านโซนศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ, ร้านโอเอซิส สาขาอาคารเรียนรวม 5 ร้านซีวิวบริการเรือถีบที่สวนวลัย
ลักษณ์ และติดตั้งตู้ ATM ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 1 ตู้ และหน้าส่วนพัสดุ 1 ตู้ โครงการร่วมทุนโซล่าฟาร์ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและให้
ความ ส าคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เพื่อปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริม
พื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน 

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัย 

https://smilesmartcenter.weebly.com/
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วลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน าของประเทศ ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 

(1) โครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้รับจ้างมา
ลงทุนและมหาวิทยาลัยผ่อนจ่ายจากผลประหยัดเป็นรายเดือน โดยจะเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED จ านวน 
23,930 หลอดจากทุกกลุ่มอาคารและโคมไฟถนน 500 โคม ซึ่งท าให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 375 ,000 บาท/
เดือน หรือ 4,500,000 บาท/ปี โดยขณะนี้ได้ประกาศร่าง TOR แล้วเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 มีผู้วิจารณ์ 2 
รายและคณะกรรมการ TOR ได้มีการประชุมและพิจารณาเมื่อ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 
 (2) โครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง  
โดยเปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง VRF ที่อาคารบริหาร อาคารคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน
รวม 1และ 3 และอาคารไทยบุรี ซึ่งจะท าให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 9,208,357.44 บาท/ปี โดยมหาวิทยาลัย
จะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้ประกาศร่าง TOR แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  

(3) พัฒนาระบบให้บริการรถไฟฟ้า โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้จ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus) กับบริษัทโกลบอล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด ระยะเวลาการ
ให้บริการ 3 ปี โดยได้มีการส่งมอบรถไฟฟ้าจ านวน 16 คัน พร้อมรถส ารอง 2 คัน ให้กับมหาวิทยาลัยเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2561 และได้เริ่มเปิดให้บริการ 5 เส้นทาง ครอบคลุมภายในมหาวิทยาลัยและเส้นทางปากทางเข้ามหา
วิทยาลัยเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของนักศึกษา และในปี 2562 ได้ขยายเส้นทางการวิ่งของรถไฟฟ้าไปยังหอพัก
นักศึกษาใหม่ ด าเนินการปรับป้ายจอดรถไฟฟ้าให้เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ระบบติดตามรถไฟฟ้าเพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
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(4) พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน ของ UI GreenMetric World University 
Ranking 2019 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวขึ้นเพ่ือก าหนดกลยุทธ์/มาตรการในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม   1 ชุดเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์/มาตรการไปสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานทั่ว
ทั้งองค์กร มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อน าไปปฏิบัติ ให้กับ
ตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลด้านเว็บไซต์ และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวจะรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก หรือ UI GreenMetric World 
University Ranking ต่อไป 

(5) จัดกิจกรรม “Kick Off Walailak Go Green ” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานและบุคลากร ใน
การขับเคลื ่อนให้บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน  

ให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้และตระหนัก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ และมีการจัดกิจกรรมโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา อาทิ อบรมปลุกจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน
นักศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าประหยัดพลังงาน กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชมรมพิทักษ์ทะเล กิจกรรมคัดแยกขยะในหอพัก  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งทั ้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
    ความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนางานวิจัยจ านวน 94 หน่วยงาน โดยเป็นการด าเนินงานผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 81 หน่วยงาน และ
ผ่านสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพอีก 13 หน่วยงาน มีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
เพ่ือการบริหารจัดการ  ขนส่งภายในพ้ืนที่เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) โครงการลดการยุบตัวของไม้ปาล์มน ้ามันในระหว่างการอบโดยการใช้สารลดแรงตึงผิว 
ร่วมกับบริษัท ทิมเบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ออฟ กระบี่ จ ากัด โครงการพัฒนาแบบจ าลองของการขยายตัวด้วยอัตราเร่ง
ของเอกภพจากทฤษฎีที่เป็นส่วนขยายของทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรม
เกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานบริการวิชาการร่วมกัน 
27 หน่วยงาน อาทิ สมาคมอาหารแช่เยือกเเข็งไทย ส านักงานยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น มี
โครงการส าคัญ อาทิ โครงการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโมคลาน โครงการวลัยลักษณ์
สังคมรักษ์สุขภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และความร่วมมือทางวิชาการกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ  พร้อมร่วมสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นคนเก่ง คนดี โดยมีการลงนามไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา มีกิจกรรมส าคัญในปีนี้ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานัก
บริหารบุคคลเพื่อร่วมขับเคลื่อนสหกิจสู่อีอีซี” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบังและส านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพ่ือ
ยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการด าเนินงานสหกิจศึกษา
จากสถานประกอบการ ในพื้นที ่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยมีสถานประกอบการในพื้นที ่ภาค
ตะวันออกกว่า 40 แห่งเข้าร่วม ทั้งนี้ พ้ืนที่ภาคตะวันออกมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงจ านวน
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มาก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ยังได้จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
โดย ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย
และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้ค าขวัญ 
“หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย์, สถานประกอบการ, เครือข่าย
วิชาชีพ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในรอบปี 2562 
มหาวิทยาลัยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มขึ้น 19 ฉบับ ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 70 ฉบับใน 
20 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศในทวีปเอเชีย 11 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ทวีปยุโรป 7 ประเทศคือ เยอรมัน อังกฤษ ออสเตรีย 
ฝรั่งเศส อิตาลี มาเซโดเนีย ฮังการี ทวีปออสเตรเลีย 1 ประเทศ และทวีปอเมริกา 1 ประเทศ ทั้งนี้ ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์จากความร่วมมือเชิงประจักษ์มีจ านวน 69 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 98.5  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งที่ 39 (Workshop on UniNet Network and computer Application: 39th WUNCA) ภายใต้แนวคิด 
“Smart University” ระหว่างว ันที ่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 โดยร่วมกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีการ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้คณาจารย์ 
นักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบ บ
การศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital ใหม่ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจากวิทยากรกว่า 
100 ท่าน เพื่อน าความรู ้ใหม่ ๆ ไปใช้พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุด  

 
มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยและ

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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1) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั ้งที ่ 11 ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนา
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย   วลัยลักษณ์ โดยจัดการบรรยายพิเศษ ดังนี้ 

 

27 มีค. 
2562 
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อบริการสังคม: การศึกษาและให้ความรู้ผู้หญิงไทย
กับการแต่งงานกับชาวต่างชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ จาก 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

 บรรยายพิเศษ เรื่อง “คณิตศาสตร์การเงินส าหรับวางแผนชีวิต” โดย อาจารย์ ดร.
นพพร ธรรมรงค์รัตน์ จากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 บรรยายพิเศษ เรื่อง Smart qualitative research in the era of Thailand 4.0 
โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม อาจารย์ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 บรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง “การใช้ข้อมูลวางแผนและบริหารจัดการในการพัฒนาเชิง
พ้ืนที”่ โดย คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต จากกรมชลประทาน 

 การบรรยายเรื่อง “คอคอดกระ” โดย คุณจิมมี่ ชวาลา 

28 มีค. 
2562 

อบรม “สมาธิบ าบัดแบบ SKT”ห้อง 7216 โดย คุณมันทนา เฮ่าตระกูล จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
นอกจากนี้ มีบทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น 239 บทความ ประกอบด้วย 1) กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 91 เรื่อง 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73 เรื่อง 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  36 เรื่อง 4) กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ 14 เรื่อง และ 5) กลุ่มการจัดการ 25 เรื่อง มีบทความที่ร่วมน าเสนอ
ประเภทบทคัดย่อ   109 เรื่อง ประเภทบทความฉบับเต็ม 130 เรื่อง การน าเสนอบทความภาคโปสเตอร์ 113 เรื่อง 
ภาคบรรยาย 126 เรื่อง ประเภทผู้น าเสนอเป็นนักศึกษาจ านวน 106 เรื่อง ประเภทอาจารย์/บุคคลทั่วไป 133 
เรื่อง จากจ านวนหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศรวม 48 หน่วยงาน/สถาบัน 

2) จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ“การบริหารจัดการเมืองและ
ท้องถิ่นในยุค ไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงของเมือง วิถีชีวิตของผู้คน ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
โดยต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ และ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนไป  อีกทั้งยังเป็นเวทีวิชาการส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ
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ทางด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทต่อไป และเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานจาก
นักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาและสาขาอาชีพ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนในด้านการบริหารจัด
การเมืองและท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ  
      3) จัดท า Walailak Procedia ส าหรับรองรับผลงานจากงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เพ่ือตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full-length paper) ของผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ โดยไม่
ต้องรอเวลาตีพิมพ์นาน (Rapid publication) และเผยแพร่ในวันประชุมวิชาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่าน
ออนไลน์ได้ขณะฟังบรรยายหรือชมโปสเตอร์ผ่านเว็บไซต์ http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/index 
Walailak Procedia มีเลข article ID, number และ volume ที่ชัดเจน เป็น Periodicals ที่สืบค้นได้ไม่สูญหาย 
และเพิ่มโอกาสให้บทความได้รับการอ้างถึง (Citation) ในอนาคต ปี ค.ศ. 2019 Walailak Procedia ออนไลน์
ผลงานจากการประชุมวิชาการ จ านวน 6 ฉบับ 117 บทความ มาจาก 2 งานประชุม ได้แก่ International 
Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts และ การประชุมระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย 
ครั้งที่ 11 
 4) จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 5 “ภูษา
อาเซียน การปรับตัว การเปลี ่ยนแปลง และพลังสร ้างสรรค์” (The 5th National and International 
Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and 
Creativity”) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยความร่วมมือระหว่างอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ กับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน พัฒนาต่อยอดทางวิช าการและเอกลักษณ์งานวิจัย 
ตลอดจนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียน อันจะ
น ามาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่แห่ง
อินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Fabrics : Significance and Value” รศ. ดร.
สาวิตร พงศ์วัชร์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“ผ้าอาเซียน” ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน อ.ศิวพงศ์ 
กั้งสกุล อ.เฉลิมพล จันทรโชติ อ.ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณอุดม เหรียญตระกูล และรศ.วิมล 
ด าศรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจาก
กลุ่มประเทศอาเซียนที่สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการจาก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และประเทศไทย นอกจากนี้   ยังมีการแสดงพิธีเปิดชุด “วชิรพัสตราภรณ์” โดยนักศึกษา
ชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานให้การสนับสนุน การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้า
อาเซียน และการจัดแสดงนิทรรศการผ้าอาเซียนอีกด้วย 

http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/index?fbclid=IwAR2qh703vbDkipmq9jHkXUFjGcoYQ1K9kXCUWnHrP6YupmYL0OFzrP-qU9Q
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 5) จัดประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2562 : สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทาง
การศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and 
Trends in Pharmacy Education ) เพื่อรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษาของชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์และสหสาขาวิชาชีพอื่น ระหว่างวันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้
สังคม น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่
สังคม เพื่อยกคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ประกอบด้วย การน าเสนอผลงานวิชาการใน
รูปแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ Terminal 24 นิทรรศการการเผยแพร่
ผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ตามแนวคิด “ต้นไม้แห่งความสุข Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์
รวม” ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติอาชีพ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและมิติสังคมวัฒนธรรม การ
น าเสนอผลงานวิชาการซึ่งมีผู้ส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ จ านวน 39 ผลงานจากสถาบันการศึกษาทั่ว
ภาคใต้ ได่แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
มหาวิทยาลัยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย ทั้งในทาง
วิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบความต้องการของศิษย์เก่าที่อยู่ในโลกการปฏิบัติงานจริง 
รวมทั้งโอกาสที่ศิษย์เก่าจะช่วยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

งานศ ิษย ์ เก ่ าส ัมพ ันธ์  ได ้ จ ั ดท  าฐานข ้อม ูลศ ิษย ์ เก ่ าและพ ัฒนาระบ บการจ ัด เก ็บข ้อมูล 
www.alumni.wu.ac.th  จัดกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าในจังหวัดภูเก็ตและเยี่ยมเยียนน้องนักกีฬามวล. ในโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสานสัมพันธ์ 
กิจกรรมวันลอยกระทง” โดยมีกิจกรรมศิษย์เก่า Like and Share จัดคอนเสิร์ตศึกษิตเพ่ือระดมทุนการศึกษา และ
ด าเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยในปีนี้ได้แก่ 1) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านอาชีพและหน้าที่การ
งาน ได้แก่ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ 2) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี อัครา
ยุทธ รังสิมันตุชาติ 3) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชู
ชาติ พันธ์สวัสดิ์  

 

http://www.alumni.wu.ac.th/
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มหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี ่ยนนักศ ึกษา คณาจารย์และบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับ
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2562 มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งศึกษาดูงาน
ระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( In-bound) จ านวน 114 คน จาก 17 สถาบันการศึกษา ได้แก่ University 
Putra Malaysia, State University of Malang, Yokohama University, James Cook University, Universiti 
Utara Malaysia, University of the Philippines, Ohio State University, Justus Liebig University, 
Universiti Technology Mara, Grenoble Institute of Technology & University of Strasbourg, Indonesia 
International Institute for life Science, University of Health Science, University of Vermont , 
University of Western Brittany, University of Anger, University of Science and Technology of China 
 2) การหารือความร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ในปี 2562 มีบุคลากรจากสถาบันอื่นๆ เดินทางมาร่วม
กิจกรรมที่ มวล. จ านวน 28 คณะ 102 คน จาก 13 ประเทศ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย รัสเซีย จีน นิวซีแลนด์ 
สิงคโปร์ แคนาดา อินเดีย ญี่ปุ่น   อินโดนีเชีย มาเลเซีย และ ไทย มีกิจกรรมส าคัญ อาทิ 1) คณะผู้บริหารระดับสูง
จาก Indiana University–Purdue University (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา น าโดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
Prof. Dr. Nasser H. Paydar, Chancellor of IUPUI  ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณบดีของทั้งสองสถาบัน 
ได้แก่ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยความคาดหวังจะเป็นการสร้างความ
ร่วมมือทางการศึกษาแบบต่อเนื่องระยะยาว 2) Dr. Doug Hunt, Professor ด้าน Public Policy จาก College 
of Arts, Society and Education มหาว ิทยาล ัย James Cook University ประเทศ Australia เด ินทางมา
บรรยายด้าน Australian Public Policy ให้นักศึกษานานาชาติได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) คณะ
จาก Midstate Medical Center, Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาท ากิจกรรมวิชาการและหารือ
ความร่วมมือกับส านักว ิชาแพทยศาสตร์และเข้าเย ี ่ยมคารวะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย 4) Prof. Dr. Kelvin 
Willoughby, Director of the Innovation and Intellectual Property Laboratory, Center for 
Entrepreneurship, Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech), Russia เดินทางมาหารือ
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ท า ง ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ บ ร ร ย า ย พ ิ เ ศ ษ ห ั ว ข ้ อ  “Endogenous Innovation, Technology 
Entrepreneurship and Economic Development: Does Intellectual Property Matter?” 5 )  คณะจ าก 
Harbin Engineering University เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
ประเทศจีนไปศึกษา  ด้าน Marine Scholarship of China, Atomic Energy Scholarship of China และ HEU 
Chinese Language Program 6) Professor Dr. Thomas Mical จากมหาวิทยาลัย Auckland University of 
Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ AD International 
Workshop: Environmental Design “The Way We Work (on the Fourth Industrial Revolution—4IR)” 
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ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2562 7) Prof. Dr. Patrick Finbarr Allen คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ มาร่วมหารือความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก
ทันตกรรมจัดฟัน และวิชาเอกทันตสาธารณสุข 8) Dr. Ian Hall, HEA Partnership Development Manager, 
Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ เดินท่างมารวมพิธีเปิดตัวชมรม “WU UKPSF Club” เพ่ือ
เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (United Kingdom Professional 
Standards Framework) 9) Professor Dr. Ramesh K. Goyal อธิการบดีมหาวิทยาลัย Delhi Pharmaceutical 
Sciences & Research University ประเทศอินเดีย เดินทางมาเพ่ือเป็น Panelist การประชุมนานาชาติ The 4th 
Industrial Revolution and its Impacts หัวข้อ The Impact of the 4th Industrial Revolution on Science 
and Technology และจัดเสวนาวิชาการ Roundtable Discussion ในหัวข้อ “Artificial Intelligence (AI): 
Role of University” 10 )  Tun Abdullah Ahmad Badawi, a Former Prime Minister of Malaysia อดี ต
นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของ ประเทศมาเลเซีย (2003-2009) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากโรงเรียนปอเนาะบ้านตาล 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11) Mr. Mingguang Zhao, Vice 
General Manager, Mr. Dongyu Zhao, Program Director, Open Edutainment, and Asst. Prof. Dr. Li 
Renliang จาก Open Edutainment ประชุมหารือกับวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาจีน  

 
มหาวิทยาลัยแสวงหาทุนวิจัยท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 

 ปี 2562 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก จ าแนกเป็น  2 กลุ่ม
ได้แก่   

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ ่งด าเนินงานผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน 114 โครงการ และมีโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินอีก 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้น 
86,445,814 บาท มีโครงการที่ส าคัญจากแหล่งทุนต่าง ๆ อาทิ โครงการการศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ 
และระบบนิเวศที ่เกี ่ยวข้องต่อการฟื ้นฟูทรัพยากรปูม้าตามแนวทางการพัฒนาทางการประมง ( Fishery 
improvement program: FIP) ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากแหล่งทุน สวก. โครงการรูปแบบ
การท่องเที่ยวชุมชนที่มีความสมดุล โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการการพัฒนา
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการขนส่งภายในพ้ืนที่เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากแหล่ง
ทุน สกว. โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบสร้างตัวตนเสมือนส าหรับการขายเสื้อผ้าสตรีบนระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งทุน สวทน.และบริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุ๊ป จ ากัด โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิง
เพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามกลางประจ าจังหวัดและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อ
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ผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จากแหล่งทุน Oxfam โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน ้าจากไม้ยางพารา จากแหล่งทุน 
สกสว. และ โครงการการพัฒนา Platform ส าหรับบริหารจัดการการเดินเรือท่องเที่ยวบน Machine Learning 
Cloud โดยใช้ loT Sensor ในพื้นที่บริการการท่องเที่ยวทางทะเลจากท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จากแหล่งทุน 
สกสว. เป็นต้น 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งด าเนินการผ่านสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจ านวน 30 โครงการ และ
โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินอีก 4 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,468,563 บาท มีโครงการที่ส าคัญ 
อาทิ การวิจัยสถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ม. สร้าง
สุขภาคใต้ การศึกษาความปลอดภัยและฤทธิ์ลดไข้ของสารฟลาโวนอยด์จากสมุนไพรแกแลในสัตว์ทดลอง คุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาของกุ้งส้มใน บรรจุภัณฑ์ห่อพลาสติก และการใช้กล้าเชื้อเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตกุ้งส้ม    
เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 
 
มหาวิทยาลัยแสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถน าไปต่อ
ยอดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต 

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในปีนี้มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจด
ทะเบียนรวม 6 ชิ้นงานคือ 1)เครื่องยิงลูกเทนนิส 2) ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงส าหรับคัดเลือกเชื้อแคม
ไพโลแบค 3) สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น ้าตาลกลูโคส 4) ชุด
หัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้น และ 5) เทคนิคการ
เลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ  6) มิเตอร์วัด
ความชื้นในไม้ยางพาราแบบต้านทาน นอกจากนี้ มีผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
อีกจ านวน 28 ผลงาน 

มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  จ านวน 7 โครงการรวมมูลค่า 
3,192,422.20 บาท สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 1) ระบบท าความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบสายพาน
ล าเลียงอย่างต่อเนื ่อง มูลค่า 980,000 บาท 2) เครื ่องพลาสมาแอคติเวทในน ้าสาหรับการประยุกต์ใช ้ใน
อุตสาหกรรม มูลค่า 400,000 บาท 3) สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสาหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติมูลค่า 
6,000 บาท 4) การพัฒนาเครื่องต้นแบบการแยกสปอร์ของราจากเม็ดข้าวด้วยเทคโนโลยีไซโคลนและพลังงาน
ไมโครเวฟ มูลค่า 150,000 บาท 5) มูลค่าขายจากเครื ่องพิมพ์ 3 มิติ และกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา มูลค่า 
467,772.20 บาท 6) มูลค่าจากวิสาหกิจศูนย์ผลิตและบริการชีวอินทรีย์เกษตร  มูลค่า 820,860 บาท 7) ระบบ
ควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ (dry  wood) มูลค่า 367,790 บาท 
 
มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงจัดท าแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและจัดท าโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 

ด าเนินงานศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ที่มุ่งบริหารจัดการให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ใช้
ระบบบริหารจัดการด้านเกษตรสมัยใหม่ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน และใช้พื้นที่ว่างเปล่า
และพื้นที่มีปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ไปแล้วทั้งหมด 1 ,391.5 ไร่ และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการอีก 400 ไร่ มีโครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการผลิตพืช 10 โครงการ คือ ปาล์มน ้ามัน ยางพารา ทุเรียน 
มังคุด สละ มะพร้าวน ้าหอม ขนุน ไม้ผล 11 ชนิด พืชแซมในแปลงเกษตร และผลิตแปลงวิจัยและพัฒนาการผลิต
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พืช โดยได้ให้ชาวบ้านมาร่วมมือในการปลูกพืชล้มลุกในแปลงต่าง ๆ เช่น สละ ปาล์มน ้ามัน มะพร้าว เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้าน และลดการบริหารจัดการด้านการดูแลรักษาได้อีกช่องทางหนึ่ง  

ความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green 
Farm)” โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะการผลักดันให้ฟาร์มสาธิตนี้ เป็นแหล่งฝึกงานและแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและปศุสัตว์ แก่นักศึกษาสาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ และสาขา
อ่ืนๆ นับเป็นการสร้างการจัดการเกษตรน าสมัยด้วยเทคโนโลยี ช่วยขับเคลื่อนการเกษตรด้วยนวัตกรรม สอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐฯ ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 
และยังถือเป็นการสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน  

นอกจากนี้ ศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “Eating Corn@Walailak” เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ปลูกพืชไร่ 118 ไร่ จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (การ
พัฒนา Smart Farming เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง) โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม โดยในรอบแรกได้ด าเนินการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมไฮบริกซ์ 3 จ านวน 80 ไร่ เมื่อครบ
อายุการเก็บเกี่ยวจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยประกอบด้วยกิจกรรมเก็บข้าวโพดหวานสดจากต้น การแข่งขัน
กินข้าวโพด การจ าหน่ายข้าวโพดหวาน ณ แปลงข้าวโพดหวาน โดยมีประชาชนทั่วไป นักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่วมจ านวนมาก  

จัดท าโครงการพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์บริหารทรัพย์สินด าเนินงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและโครงการต่าง ๆ เพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินงานบริหารจัดการด้านการสุขาภิบาล
อาหารในโรงอาหาร  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์หนังสือ ให้บริการ
ด้านสถานที่และที่พักส าหรับการอบรมสัมมนา/การประชุม/อื่น ๆ (หอพักและเรือนวลัย) ให้บริการเมืองจ าลอง 
โดยรายได้ ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 50,525,193.51 บาท ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป (โรง
อาหาร) จ านวน 4,420,983.90 บาท ฝ่ายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร จ านวน 33,480,602.82 บาท ฝ่าย
สถานกีฬาและสุขภาพ จ านวน 656,691.59 บาท ฝ่ายโรงแรมและนันทนาการ จ านวน 1,798,600.06 บาท และ
ฝ่ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 10,168,315.14 บาท ทั้งนี้   มีรายจ่ายในการด าเนินงานจ านวน 
30,558,226.99 บาท สรุปมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 19,966,966.52 บาท  

ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย ได้มีการประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อร่วมลงทุนใน
โครงการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนที่ผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วจ านวน 7 โครงการ ได้แก่  โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ ด้านหน้า
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน ้า ณ สวนวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนกัญชาเพ่ือเป็นยารักษาโรค โครงการร่วมทุน
หอพักนักศึกษาส านักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ และโครงการร่วมทุน WU Community 
Center 

 
มหาวิทยาลัยแสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสร้างโอกาส
ใหม่ๆให้กับมหาวิทยาลัย 
 พัฒนาระบบการบริจาคของมหาวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกผู้มีอุปการคุณส าหรับมอบรางวัล
หรือโล่ ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะท างานในปี 2560 เพื่อก าหนดขอบเขตข้อมูลและรูปแบบความต้องการ  โดยมีศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาระบบ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
อัจฉริยะและสังคมไร้เง ินสด WU Smart Society และการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai 
Platfrom กับธนาคารกรุงไทย ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การให้บริการบัตรประจ าตัวอัจฉริยะ
แบบผูกบัญชีธนาคาร การให้บริการจัดการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านระบบ KTB  Digital Platform การพัฒนา
และให้บริการแอพพลิเคชันบนมือถือ WU Smart Life Application การพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการ
ทางการเงินส าหรับหอพักนักศึกษา การสนับสนุนด้านการวิจัย รวมทั้งการให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมฝึก สหกิจ
ศึกษากับธนาคาร ซึ่งระบบดังกล่าวได้รวมถึงระบบบริจาคด้วย โดยในปี 2562 ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกันระหว่างธนาคารกรุงไทยและมหาวิทยาลัยในเรื่องการเก็บทะเบียนประวัติผู้รับบริจาคและการ
ควบคุมการออกหนังสือการขอรับบริจาค  

การบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 (ต.ค. 61 – มิ.ย. 62)  มี
ผลตอบแทนการลงทุนอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.440 โดยผลการด าเนินงานทั้ง 3 บลจ. สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน ประกอบด้วย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด 
ร้อยละ 2.296 บลจ.กสิกรไทย จ ากัด ร้อยละ 2.562 และ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด ร้อยละ 2.461 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูง และเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนใน
พื้นที่ภาคใต ้
 

 
 
มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อน าเครื ่องมือที ่มีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์
การแพทย์ เพื่อลดภาระการลงทุนและงบประมาณ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้
บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยได้ลงนามความ 
ร่วมมือกับ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น อาหารและผลไม้สมุนไพรของประเทศไทย รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน  
 ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์กับบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จ ากัด เมื่อ
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ 
ท าให้เกิดวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ เป็นประโยชน์แก่ผู้ ป่วยและการสาธารณสุข รวมถึง
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะร่วมมือกัน ขยาย คิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์กัญชาคุณภาพดี สูตรต ารับยา 
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และวิธีการบ าบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีแนวทางการด าเนินงานและ
กิจกรรมความร่วมมือในการปลูกผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือในการวิจัยด้านกัญชาเพ่ือใช้ทาง
การแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคจากกัญชา รวมถึงการใช้ทรัพยากรของทั ้งสองฝ่าย อาทิ 
นักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน สถานีที่ปัจจัยอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ส่วนขยายตามความเหมาะสมในเวลาต่อไป  

จัดสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  
2562 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP มีระบบการปลูกและการดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การ
ผลิตสารส าคัญทางการแพทย์ไม่มีการตกค้างในการน าไปใช้เป็นยา  

 
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการศึกษาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (Area-based research) ที่เน้น long term follow 
up เพื่อสร้างนวัตกรรมและเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติ 

โครงการวิจัยตามแผนงานบูรณาการด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562  ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการวิจัยเรื ่อง ผลิตภาพด้านสุขภาพและภาวะพฤฒพลังของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายใต้แผนงานบูรณาการการเสริมสร้างพฤฒพลังของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบและนอกระบบ 8 ประเด็นในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา จ านวน 147 คน ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมือง จ านวน 186 คน รวม 333 คน เพ่ือท าการประเมินสมรรถภาพทางกาย และศึกษาความพร้อมต่อ
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานสูงอายุในชุมชน 
  2) โครงการวิจัย เรื่อง การจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัยของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีการประเมินสุขาภิบาลที่พักอาศัยของแรงงานผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษา โดยด าเนินการประเมินแล้วเสร็จ 11 หมู่บ้าน
จากทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนที่ส ารวจแล้วเสร็จ 233 ครัวเรือนจากทั้งหมด 333 ครัวเรือน (ร้อยละ 
70) 
  3)โครงการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่เป็นมิตรส าหรับแรงงานผู ้ส ูงอายุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
บริเวณที่พักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับส ารวจตลาดบริเวณใกล้เคียง เพื่อวางแผนในการเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  ตรวจวัดปริมาณของสารเคมีตกค้าง และส ารวจจุดเก็บตัวอย่างอากาศ ซึ่งได้เก็บแบบสอบถาม
แล้วเสร็จร้อยละ 90 ส าหรับการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการเก็บตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 
2562 - 9 กันยายน 2562 

https://www.nrms.go.th/i62ViewProjectDetail.aspx?ProjID=20162
https://www.nrms.go.th/i62ViewProjectDetail.aspx?ProjID=20162
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4) โครงการวิจัยเรื่อง ภาวะโภชนาการและการเสริมสร้างสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้ส ารวจอาหารบริโภคของแรงงานผู้สูงอายุในอ าเภอท่าศาลาและในอ าเภอเมืองจ านวน 125 
คน จากตัวอย่างเป้าหมายจ านวน 324 คน และด าเนินการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวัดสัดส่วนร่างกาย
แรงงานผู้สูงอายุ และประเมินความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแรงงานผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
มหาวิทยาลัยเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  รวมถึงการก าหนด
แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ  ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   

การก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ณ กันยายน 2562  
มีผลงานแล้วเสร็จสะสม 97.28% (เบิกจ่ายแล้วจ านวน 29 งวด) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,839,616,275.45 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารอ านวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น 
และกลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร ได้แก่ อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หน่วย อาคาร R2 บ้านพักบุคลากร
โสด สูง 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง 80 หน่วย อาคาร R3 บ้านพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หน่วย อาคาร 
R4 และบ้านพักเดี่ยว 2 ชั้น จ านวน 25 หน่วย โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รายงานความก้าวหน้า
การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมน าชมนิทรรศการและสถานที่ก่อสร้าง โดยปัจจุบันศูนย์การแพทย์ฯ ได้เปิด
โรงพยาบาลน าร่องเพ่ือให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 มีการเปิดให้บริการคลินิกตา เวชศาสตร์
ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกอายุรกรรม คลินิกเด็ก คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิกเรื้อรัง คลินิก หู คอ 
จมูก คลินิกทั่วไป คลินิกศัลกรรมกระดูกและข้อ คลินิกถันยเมตต์ คลินิกศัลยกรรม คลินิกสูตินารีเวช คลินิกจิตเวช 
คลินิกตรวจสุขภาพ รวมถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยที่ผ่านมาได้ ให้บริการผู้ป่วยนอก 300 คนต่อวัน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรและนักศึกษารวมแล้วกว่า 9,000 คน  

ทั้งนี้ ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 และในปี 2563 จะเริ่มรับผู้ป่วยในจ านวน 120 เตียง 
ในปี 2564 จะขยายเพิ่มเป็น 419 เตียง และจะขยายให้ครบ 750 เตียงในระยะต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ขนาดใหญ่ของภาคใต้ตอนบน มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์
ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับการให้บริการได้เฉลี่ยปีละ 5 แสนคน  
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มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลที่สามารถร่วมกันก ากับดูแลโดยส านักวิชาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและศูนย์การแพทย์ โดยก าหนดภาระหน้าที่ การสอน การวิจัย และการให้บริการทางคลินิก  และ
ก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนของท้ังสามฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ  ศูนย์การแพทย์ และส านักวิชา)  รวมถึงมีระบบกลไกใน
การประเมินภาระงานอย่างเหมาะสม และสามารถให้บริการทางคลินิกได้ในวันท าการ โดยได้รับค่าตอบแทน 

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลศูนย์ 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจ า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกลุ่มประชากรในพื้นที่ และสามารถจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทั่วไปตาม
ระเบียบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขณะนี้มีผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประมาณ 7,643 คน ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้จัดท าแผนบริหารศูนย์การแพทย์ในด้านแผนงบประมาณ แผนงาน 
และแผนทรัพยากรบุคคลไว้ครอบคลุมปีงบประมาณ 2561-2569 เรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับ
แผนการเปิดให้บริการในปี 2564 

ประกาศแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต ่
ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อให้แพทย์สามารถให้บริการทางคลินิกได้ในวันท าการ โดย
ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดเกณฑ์ประเมินภาระงานทั้งสัดส่วนการสอน การวิจัย
และการพัฒนางานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ การท านุศิลปะวัฒนธรรมและงานอื ่น ๆ ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ก าหนดขอบเขตภาระงานแก่หัวหน้าหน่วยงานในบังคับบัญชาทุกระดับ โดยมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
ความรับผิดชอบแก่หัวหน้าหน่วยงานในบังคับบัญชาทุกระดับทุกคน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด (KPI) มอบหมายแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  
 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ด าเนินงานร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล จัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย     วลัยลักษณ์ จ านวนเงิน 337,166,794.00 บาท ต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
ได้ร ับอนุมัติในหลักการแล้ว โดยได้ร ับงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 37 ล้านบาท  และใน
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 220 ล้านบาท 

แผนรองรับระบบ สปสช. ให้แก่ผู้รับบริการตามระเบียบของ สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตั ้งแต่ 21 สิงหาคม 2560 โดยได้
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลในระบบเบิกจ่ายเพื่อให้ผู้รับบริการใช้สิทธิข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลางสามารถ
ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
จ านวน 8,260 ราย ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการโดยแสดงบัตรประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิโดยเครื่อง EDC 
โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนจ่ายตรง 

ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์การแพทย์ฯ ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจในการ
รับบริการ ภายหลังจากการรับบริการในแผนกต่าง ๆ ผลการส ารวจพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
บริการของศูนย์การแพทย์ฯ เท่ากับ 4.25 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 85 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ซึ่งศูนย์
การแพทย์ฯ จะน ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่งเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ทางการแพทย์ รวมถึงติดต่อสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาให้มาช่วยงานศูนย์การแพทย์อีกทางหนึ่ง 

เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ได้เปิดให้บริการระยะแรก เพ่ือ
ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิด
ให้บริการดูแลรักษา แผนกผู้ป่วยนอก โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ ประกอบด้วย คลินิกทั่วไป คลินิกตา 
คลินิกวัดสายตา คลินิกคอนเทคเลนส์ คลินิกเด็ก คลินิกรักษ์ใจ(คลินิกจิตเวช) คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเรื้อรัง 
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คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิกสูตินรีเวช คลินิกหู คอ จมูก คลินิกถันยเมตต์(คลินิกเต้านม) คลินิกศัลยศาสตร์ 
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 200 คน  

 
มหาวิทยาลัยจัดตั้ง Excellent center มุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการให้บริการ
การรักษา โดยมีแหล่งปฏิบัติการทางการวิจัยและฝ่ายให้บริการการศึกษาวิจัยภายใต้โครงสร้างของศูนย์
การแพทย์ (Teaching and research hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิขั้นสูงท่ัวไป 
 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันมี 5 ศูนย์ ดังนี้ 

(1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์  
(2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส  
(3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก  
(4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง 
(5) ศูนย์ความเป็นเลิศ นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

เปิดให้บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วย
ในจ านวน 16 เตียง แบ่งเป็น ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง พร้อมทั้งขยายเวลาเปิดแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากเดิม
เปิดถึง 20.00 น. เป็นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  โดยเริ่มเปิดให้บริการรับผู้ป่วยในแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์การแพทย์อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2563 จ านวน 120 เตียง และต้นปี 
2565 จ านวน 419 เตียง แต่หลังจากที่ให้บริการมาระยะหนึ่งจ าเป็นต้องปิดการให้บริการแผนกผู้ป่ วย และแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ด้วยอยู่ในระหว่างการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการให้บริการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
 
มหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือด้านการกีฬาและสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก 

สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโอกาส ในรอบปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาหลายประเภทรวม 41 รายการแข่งขัน อาทิ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 46 การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี 
การแข่งขันเดิน-วิ่ง Trail Trang Sport Series การแข่งขันประดู่เกมส์ประเภทบาสเกตบอลชายและหญิง การ
แข่งขัน Central Festival Hatyai Badminton Challenge Cup 2019 การแข่งขัน The Next Suratthani 2019 
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ นักศึกษาได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ประเภทเมาเท่นไบค์ 
ครอสคันทรี่ สนาม 1 และสนาม 2  รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน วลัยลักษณ์เดย์ ประชาชน  รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Central Festival Hatyai Badminton Challenge Cup 2019  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
The Next Suratthani 2019  

 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพของส านักวิชา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทั้งเพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจเป็น
นักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการส าหรับนักศึกษาและบุคลากรผ่านทางงาน
กีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา อย่างต่อเนื ่อง  อาทิ จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬา Walailak day Sport 
festival จ านวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน เทนนิส วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอลหญ้าเทียม และจักรยาน จัด
ค่ายเสริมทักษะนักกีฬาว่ายน ้าภาคใต้และการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน ้าภาคใต้ จัดทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย IMT-GT ครั้งที่ 21 เตรียมทีมและฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย และให้บริการสนามและอุปกรณ์กีฬา ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ตลอดป ี
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มหาวิทยาลัยปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้เตรียมแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาเพิ่มเติม รองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากร สกอ. ปี 2565 ทั้งนี้ ในปีนี้มีสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง คือ 
สนามเทนนิส สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สระว่ายน ้า สนามฟุตบอลหญ้าเทียม และ
สนามฟุตบอล  
 
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาประเภทโควต้านักกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดจ านวนรับทั้งสิ้น 5 คน พบว่า สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 8 คน 
ประกอบด้วย ส านักวิชาการจัดการ 2 คน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 คน  ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 คน 
และส านักวิชารัฐศาสตร์ฯ 3 คน 
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กิจกรรมส าคัญ 

ตุลาคม 2561 

• การประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" ประจ าปีการศึกษา 2561  วันที่ 6 ตุลาคม 2561  

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ดาวประดับประจ าปี 2561 ได้แก่ "น้องตาล" นางสาวศวรรษมล อนันตยานุ
กุล หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ  เดือนประดู่ ประดับประจ าปี 2561 ได้แก่ "น้องคราม" นาย
ชานน พลอยน้อย หลักสูตรภาษาอังกฤษ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

 
 

• ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) 

  

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
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นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Indiana University-Purdue 
University Indianapolis (IUPUI) น าโดย Prof. Dr. Nasser H. Paydar, Chancellor and Prof. Dr. Gil 
Latz Associate Vice Chancellor for International Affairs of Indiana University–Purdue University 
Indianapolis (IUPUI) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน 

 
พฤศจิกายน 2561 

ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
อธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 60 คนร่วมลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นมิติ
ใหม่ ในการสร้างกลยุทธ์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นคุณภาพ 
และการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 
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การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ชีวิตนักปกครอง" 

นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
"ชีวิตนักปกครอง" เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 

วางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง รพ.สัตว์ใหญ่   29 พฤศจิกายน 2561 

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสัตว์
ใหญ่ เพื่อการเรียนการสอน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธาน     ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ตรงข้ามอาคารวิชาการ 3) 
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ธันวาคม 2561 

ค่าย Seeds Camp รุ่น 3 นักเรียนทั่วประเทศร่วม  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่าย “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต” WU Seeds Camp รุ่นที่ 3 
จังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนสู่
อนาคตที่ใช่ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนเข้า
ร่วม 117 คน จาก 33 โรงเรียน  

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดค่าย “Business Intelligence Camp (BIC) 2018 @Walailak" 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่าย “Business 
Intelligence Camp (BIC) 2018 @Walailak" ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้และ
ภาคกลาง เข้าร่วมจ านวน 130 คน จาก 17 โรงเรียน 
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มกราคม 2562 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งศูนย์อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก 

ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 พายุโซนร้อนปาบึกอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีจุดศูนย์กลาง 
ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 550 กิโลเมตร คาดการณ์ว่าจะเข้าประเทศไทย โดยขึ้นฝั่งทีจ่ังหวัด
นครศรีธรรมราช    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จึงได้เตรียมรับสถานการณ์ 
โดยจัดตั้งศูนย์อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึกข้ึน  มหาวิทยาลัยไดเ้ปิดอาคารต่างๆ ภายในศูนย์
กีฬาและสุขภาพ เป็นศูนย์อพยพเพ่ือรองรับประชาชนผู้ประสบภัยทีส่ามารถรองรับคนได้ประมาณ 5,000 คน  
และยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการจัดตั้งโรงครัว การจัดตั้งศูนย์บรรจุถุงยังชีพ  จัดให้มหีน่วย
ประสานงานอาสาสมัคร โดยมีนักศึกษาอาสาสมัคร บุคลากร รวมถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
เข้าร่วมเป็นก าลังส าคัญ  

 

ม.วลัยลักษณ์ และ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิด
อัตโนมัติ" 
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     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ 
(Green Farm)” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ และพัฒนางานวิชาการด้าน
การเกษตรให้กับชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทซีพีเอฟ 
ในการสร้างโรงเรือนสุกรขุน 3 หลัง ความจุรวม 650 ตัว โรงเรือนไก่ไข่ 1 หลัง ความจุแม่ไก่ 5,000 ตัว ติดตั้ง
อุปกรณ์การเลี้ยงมาตรฐาน สร้างระบบไบโอแก๊สส าหรับบ าบัดของเสีย และติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิต
ไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ถือเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ปล่อยของเสียออกจากฟาร์ม (Zero Waste Agriculture) พร้อม
สร้างระบบป้องกันกลิ่นท้ายโรงเรือนตามนโยบายฟาร์มสีเขียว (Green Farm) และสร้างส านักงานฟาร์ม ห้อง
ประชุม ห้องพ่นน ้าฆ่าเชื้อ และบ้านพักคนงาน 

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ อาจารย์พยาบาลคนแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรอง UKPSF 
ระดับ Senior Fellow 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการยกย่องว่า เป็น
อาจารย์พยาบาลคนแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรอง UKPSF (The UK Professional Standards 
Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ระดับ Senior Fellow จากคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง ประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ ได้ประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดี ใน
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ 
ห้องประชุมดวงวดี สังโขบล (2228) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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กุมภาพันธ์ 2562 

2 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
นักวิจัยจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับผู้บริหาร 12 มหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ร่วม
ประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL  

 

   ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสมาชิก IMT-GT VARSITY COUNCIL จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย 
จ านวน 12 สถาบัน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL ครั้งที่ 27 (The 27th 
COORDINATION MEETING OF IMT-GT VARSITY COUNCIL) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 
2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดงาน The 21st IMT-GT Varsity Carnival 2019  
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มีนาคม 2562 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนรายรอบ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562   
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 

 

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปาฐกถาพิเศษ “ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายใน
ปัจจุบัน” 
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และปูชนียบุคคลผู้ร่วมก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายใน
ปัจจุบัน” เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ 
หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี 

 

วลัยลักษณเ์ดย ์2019 
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ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารืออัตราก าลังและความร่วมมือในการผลิตแพทย์ 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบนายแพทย์สุขุม 
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และคณะ เพ่ือหารือเรื่อง อัตราก าลังของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจรจาขอ
ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 สาขาการสอน
สิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพ่ือสิ่งแวดล้อมจากท่ัวประเทศ และ
ประกาศให้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาการสอนสิ่งแวดล้อม  โดยจะเข้ารับรางวัลจาก
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

 

 อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 37 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 37 คน ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework 
(UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จ านวน 8 คน และระดับ Fellow จ านวน 29 คน อีกหนึ่งความก้าวหน้า
เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ 
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เมษายน 2562     

วลัยลักษณ์สงกรานต์ 

 

อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ฯพณฯ Tun Abdullah Ahmad Badawi อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศมาเลเซีย และภริยา 
พร้อมด้วย Mr.MohdAfandi Abu Bakar กงสุลมาเลเซียประจ าจังหวัดสงขลา คณะผู้แทนจากโรงเรียน
ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม จ านวน 14 คน เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อย่างเป็นทางการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหม
ศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมโมคลาน อาคารบริหาร 
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กงสุลใหญ่อินโดนีเซียเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.
สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผู้บริหาร ให้
การต้อนรับ Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจ าจังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand and Indonesia Relations” และกระชับ
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเดินทางมารับต าแหน่งใหม่ ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ประจ าจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562 

มอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษา จ านวน 801 ทุน 
รวมเป็นเงินทุนกว่า 26 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ส าเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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ต้อนรับผู้บริหาร Newcastle University 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการ
เรียนการสอน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Professor Dr. Robin Humphrey (National 
Teaching Fellow 2011) และ Director of Postgraduate Research Training, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, มหาวิทยาลัย Newcastle University สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาบรรยาย
เกี่ยวกับหลักสูตร Postgraduate Certificate (PG) ในสาขา Social Science Research Methods ซึ่งเป็น
หลักสูตรเรียนทางไกลแบบ online (Distance Learning) ที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้  
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มิถุนายน  2562 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับต าแหน่ง PRINCIPAL 
FELLOW 

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับ
ต าแหน่ง PRINCIPAL FELLOW จาก Higher Education Academy ประเทศอังกฤษ คนแรกของประเทศไทย 

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 
มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติในปี 2563 ที่
ประเทศตุรกี 
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อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร โชว์ร้องเพลง "เลิกคุยทั้งอ าเภอฯ" เซอร์ไพรส์นักศึกษาใหม่ 
ประดู่ช่อที่ 22 

 

ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” ที่ ม.วลัยลักษณ์ นักศึกษา 58 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 
มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562 มุ ่งเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย พร้อม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.นครศรีธรรมราข ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมีนักศึกษาจาก 58 ประเทศ 5 
ทวีป 491 มหาวิทยาลัย สนใจสมัครเข้าร่วม 
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กรกฎาคม  2562 

โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบรถพยาบาลจาก บริษัท จ.วินิต จ ากัด โดยมีคุณจมิม่ี 
ชวาลา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.มงคล ธีระนา
นนท์ กรรมการและเลขานุการกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ รับมอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 

  

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
แห่งความสุขที่ย่ังยืน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ Kick 
Off Walailak Go Green ” เพื ่อให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชัย ศุภ
ดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และ
นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอ านาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟ่ี จ ากัด ในโครงการผลิตกัญชาเพ่ือใช้
ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การจ าหน่าย น าเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย์ สุธาพร 
ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟ่ี จ ากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562        
ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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สิงหาคม 2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด 
“ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fachry 
Sulaiman กงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Fabrics : 
Significance and Value” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ 
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ส.ส.นครศรีธรรมราชเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(มวล.) ให้การต้อนรับสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร(ส.ส.) ของจั งหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ นายสายัณห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ นายเทพ
ไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์ และนายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล ผู้แทน
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์
การแพทย์ มวล. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  

 

นักศึกษาจากอินโดฯ-มาเลย์-ไทย ร่วมงาน IMT-GT ครั้งที่ 21 ที่ ม.วลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 
21 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน จาก 
12 สถาบันการศึกษา จ านวน 1,200 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี 
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เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน Innovation Hub 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.
วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ร่วมเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน Innovation Hub” สนับสนุนการกระจายรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวหลักสู่
ชุมชนและสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้อง Innovation อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

กันยายน 2562 

เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ กว้างขวาง สวยงาม มีมาตรฐานสากล รองรับการปฏิบัติศาสนกิจของ
นักศึกษาอิสลาม 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้น าศาสนา
อิสลาม ร่วมกันเปิดห้องละหมาดอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม ณ ห้อง
ละหมาด ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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"น้องพลอย" นักกีฬาจักรยาน ม.วลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 

"น้องพลอย" นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก และถ้วยรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 
2562 รุ่นทั่วไปหญิง  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 
 หน่วย : บาท 

   2562    2561 

สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 901,542,644.48         629,854,050.69 

 ลูกหนี้ระยะสัน้  84,378,055.95           39,789,878.82  

 เงินลงทนุระยะสั้น   1,256,433,155.57       1,260,689,016.29  

 สินค้าคงเหลือ   9,537,323.28             7,620,734.34 

 วัสดุคงเหลือ  4,922,905.72             4,232,996.09 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 58,254,584.63           89,954,796.24  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    2,315,068,669.63    2,032,141,472.47 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

 ลูกหนี้ระยะยาว  2,446,819.25            7,218,315.78 

 ค่าใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้า     474,520.55                74,794.52 

 เงินลงทนุระยะยาว 63,852,635.69           84,994,491.92 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ  3,713,792,712.57       2,912,909,646.50 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน-สุทธ ิ 28,924,025.33             4,044,579.20 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44,419,108.43           47,011,563.58 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    3,853,909,821.82    3,056,253,391.50 
รวม
สินทรัพย ์     6,168,978,491.45   5,088,394,863.97 

หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน    

 เจ้าหนี้ระยะสัน้ 110,610,323.83           97,973,296.77 



105 
 

 เงินรับฝากระยะสัน้    3,559,772.68              948,424.50  

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 19,694,112.59           5,894,991.88 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  133,864,209.10     104,816,713.15 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 เงินรับฝากระยะยาว 76,153,123.97          77,010,866.03 

 หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน 12,629,911.13            6,799,441.13 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    88,783,035.10       83,810,307.16 

รวมหนี้สิน   222,647,244.20     188,627,020.31 
สินทรัพย์
สุทธ ิ     5,946,331,247.25   4,899,767,843.66 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

 ทุน   1,500,014,148.77         1,313,585,901.04      

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  4,441,691,453.04     3,594,107,920.21 

 องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       4,625,645.44         (7,925,977.59)  

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 5,946,331,247.25   4,899,767,843.66 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 

 หน่วย : บาท 

     2562     2561 

สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 รายได้จากงบประมาณ 1,893,655,100.00  1,256,513,500.00 

 รายได้จาการขายสนิค้าและบริการ         695,635.00         484,172.50 

 รายได้จากการจัดการศึกษา   412,185,509.71    359,767,150.21 

 รายได้จากทรัพย์สินของมหาวทิยาลัย      4,912,777.25       5,477,189.80 

 รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาล     27,425,728.21    12,448,877.86 

 รายได้จากการให้บริการวิชาการและโครงการ   210,542,086.28  176,171,404.32 

 รายได้สนับสนนุจากหน่วยวิสาหกิจ     80,347,541.65    72,557,908.09 

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค    70,597,110.39   74,611,188.61 

 รายได้อื่น    73,863,624.76   73,036,822.91 

 รวมรายได้    2,774,225,113.25    2,031,068,214.30 

ค่าใช้จ่าย    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 868,381,792.63  745,149,189.11 

 ค่าตอบแทน  25,513,550.64   23,644,403.02 

 ค่าใช้สอย    185,899,408.83  185,787,606.78 

 ค่าวัสด ุ  78,570,950.06  78,938,571.94 

 ค่าสาธารณูปโภค  63,717,107.02  59,929,244.49 

 ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจำหน่าย    269,960,533.42     340,313,574.15 

 ค่าครุภัณฑ์    6,755,825.52     3,531,494.89 

 เงินอุดหนุน      218,275,036.97     214,769,807.02 
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 ค่าใช้จ่ายอื่น 16,843,221.06  21,823,412.32 

 รวมค่าใช้จ่าย   1,733,917,426.15    1,673,887,303.58 

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน   1,040,307,687.10  357,180,910.58 

              ต้นทุนทางการเงิน -  - 

       รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จา่ยสุทธิ   1,040,307,687.10  357,180,910.58 
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คณะผู้จัดทำ 
 

 1. อธกิารบด ี      ทีป่รกึษา 
 2. รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ประธานคณะท างาน 

3. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและนวตักรรม   คณะท างาน 
4. ผูอ้ านวยการศูนยบ์รกิารวชิาการ    คณะท างาน 

 5. ผูอ้ านวยการอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์   คณะท างาน 
 6. ผูอ้ านวยการศูนยส์หกจิศกึษาและพฒันาอาชพี  คณะท างาน 
 7. ผูอ้ านวยการศูนยน์วตักรรมการเรยีนและการสอน  คณะท างาน 
       8. ผูอ้ านวยการศูนยก์จิการนานาชาต ิ   คณะท างาน 

            9. หวัหน้าส่วนกจิการนักศกึษา    คณะท างาน 
 10. หวัหน้าส่วนสื่อสารองคก์ร    คณะท างาน 
       11. นางสาวสายฝน จตินุพงศ ์    คณะท างาน 
 12. นางสาวนรสิา บวัเชย     คณะท างาน 
       13. นางสมพร อสิรไกรศลี     คณะท างาน 
       14. หวัหน้าส่วนแผนงานหรอืผูก้ ากบัดแูล   คณะท างานและเลขานุการ 
       15. นางศศริศัมิ ์ประสาทแกว้    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
       16. นางดวงพร เดชรตันวไิชย    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
 17. นายชาญชยั ตนัตวิฒัโนดม    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
 18. นายเสกมนต ์หม่อมวญิญา    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
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